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Inleiding.
‘Dat zou eene schoone vaderlandsche onderneming zijn, van den Lekenspieghel
(1)
eenen afdruk te geven’ : ziedaar het oordeel van HOFFMANN VON FALLERSLEBEN,
uitgesproken in een tijd, toen de oude Nederlandsche letterkunde nergens minder
geacht werd dan in haar eigen vaderland. Doch de wakkere vreemdeling, die den
rijkdom en het belangwekkende dier letterkunde schier als eene ontdekking aan
Nederland verkondigde, was met al zijne geestdrift niet in staat, de onverschilligheid
te verbreken, die de gedenkteekenen van den geest der vaderen destijds met koele
minachting bejegende, en de poëzij der middeleeuwen, niet onderzocht of beoefende,
maar gemakshalve als iets belagchelijks uitkreet. Weinig hoop mogt hij voeden,

(1)

Alg. Konst - en Letterbode, 1822, I, bl. 91. De spelling Lekenspieghel, die ik voor het vervolg
heb aangenomen, verdient de voorkeur boven Leken Spieghel, gelijk ik vroeger schreef. Één
van beiden: ôf der Leken Spieghel, òf de Lekenspieghel; doch het laatste is voor ons gebruik
in verschillende naamvallen het geschiktst.
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IV
dat de wensch, door hem geuit, tot vervulling zou komen; de tijd van HUYDECOPER
(1)
en CLIGNETT was voorbij, en zoo al deze of gene liefhebber kleine fragmenten aan
den dag bragt, van ernstig en volhardend onderzoek was geene sprake, voor groote
ondernemingen deinsde men terug, en de Lekenspieghel bedroeg meer dan 20,000
verzen! Wel had dus BILDERDIJK grond voor zijne meening, dat ‘het zeker niet te
(2)
verwachten was, dat dit handschrift licht uitgegeven zou worden’ .

(1)

(2)

Ik gebruik dit woord liefhebber met opzet, omdat het in den tijd, waarvan ik spreek, nog in
een goeden zin werd opgevat. Wanneer echter BILDERDIJK (Taal- en Dichtk. Verscheid. I. bl.
145), bij het bekend maken van een paar fragmenten uit den Lekenspieghel, zich op scherpen
toon over Duitschland beklaagt, omdat het de studie der middeleeuwsche letteren ‘niet als
Liefhebberij, maar als Geldwinning behandelt,’ dan (de geldwinning daargelaten) ware het te
wenschen, dat hij het woord in de hedendaagsche opvatting had bedoeld. Neen zeker, de
Duitschers, wier stalen vlijt zulke reuzenwerken op het gebied der wetenschap stichtte,
behandelen het vak niet als liefhebberij; en gave de goede genius van ons vaderland, dat die
liefhebberij, dat dilettantisme, ook van onzen bodem geheel ware geweken! Maar B. bedoelde
het woord in de goede beteekenis van wetenschappelijken ijver. In dien zin laat ik zijn oordeel
over de Duitschers liefst aan zijne eigen verantwoording over. Ik wil alleen opmerken, dat zijn
aanval hier bepaaldelijk gerigt is tegen de gebroeders GRIMM! Gelukkig zeker voor B., dat hij
in 1820 nog niet vooruit kon zien, hoe weinig jaren later datzelfde Duitschland ons beschamend
zou kunnen toevoegen: ‘Onze HOFFMANN heeft uwe oude letterkunde het eerst bekend gemaakt
en aangeprezen; onze MONE het eerst hare schatten ten toon gespreid; onze KAUSLER hare
beoefening krachtig bevorderd; onze GRIMM haar verlicht met de fakkel zijner wetenschap:
kortom, zoo zij thans bij u“als liefhebberij” bearbeid wordt, dat is oorspronkelijk ons werk.’
Voor 't overige zijn de Duitschers aan B. het antwoord niet schuldig gebleven. Men leze b.v.
het vleijend oordeel van MONE, Uebersicht enz. bl. 12 in de aant.
T.a. pl. bl. 148.
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En thans, het vierde eener eeuw is naauwelijks verloopen, en de wensch van
HOFFMANN is vervuld, de Lekenspieghel ziet het licht, toegerust met alles wat eene
uitgave schijnt te vereischen. Waaraan zullen wij die onverwachte uitkomst
toeschrijven? Is het alleen onze eigen ijver, die over alle beletselen zegepraalde?
Verre vandaar. Onze arbeid is slechts het uitvloeisel van den tijd die ons het aanzijn
gaf en de rigting onzer studie bepaalde. Neen, wij mogen het erkennen, dat een
betere geest in ons vaderland begint te ontwaken, dat het nationale gevoel sterker
is opgewekt, dat de eigene letterkunde, ook van vroegere eeuwen, allengs hoogere
belangstelling wekt, meer vlijtige beoefenaars vindt. Lang, het is waar, werd de
stem, die uit Duitschland opging ten behoeve onzer middeleeuwsche letteren, hier
te lande vruchteloos vernomen; maar eindelijk, door het herboren België krachtig
herhaald, vond zij ingang in Nederlandsche ooren en harten; en een
wetenschappelijke ijver is opgewekt, die steeds ruimer en ruimer werkkring zoekt,
jaar op jaar gedenkteekenen der oude poëzij uit het duister te voorschijn brengt, en
telkens de geschiedenis der Nederlandsche beschaving met nieuwe en schoone
bladzijden verrijkt. Wij inzonderheid, leden dezer Vereeniging, die reeds zooveel
aan het licht mogt brengen, zijn aan het einde van onzen vijfjarigen arbeid deze
erkentenis verschuldigd aan den vaderlandschen geest onzer landgenooten, die
onze pogingen ten einde toe ondersteunde, cn daardoor het bewijs leverde, dat
thans niet meer vergeefs de belangstelling wordt ingeroepen. waar het
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de eer van het vaderland geldt. Het is dan ook minder aan verflaauwde deelneming
van het publiek, dan wel aan bijzondere oorzaken toe te schrijven, dat eerlang onze
Vereeniging zich zal ontbinden, in de hoop en verwachting niettemin, dat de taak,
waaraan zij zich wijdde, ook verder niet verwaarloosd ter neder zal liggen.
Men houde mij deze uitweiding ten goede, waartoe ik verlokt werd door de
gedachte aan het naderend einde eener Vereeniging, op welker volbragten arbeid
wij met eenige zelfvoldoening mogen terugzien. Keeren wij thans tot ons onderwerp
terug, en zien wij, of de Lekenspieghel inderdaad aanspraak mag maken op de
(1)
hooge schatting, die in het oordeel van HOFFMANN ligt opgesloten .

§ 1. Inhoud en verdiensten.
Wij moeten beginnen met ons te verplaatsen in den tijd, waarin de dichter leefde.
Het was de eerste

(1)

Over den Lekenspieghel is tot nog toe gehandeld door CLIGNETT, Voorrede voor den Teuth.
bl. LIX-LXVI in de aant.; WILLEMS, Verhand. over de Ned. Tael- en Letterk. I. 186-191; BILDERDIJK,
Taal- en Dichtk. Verscheid. I. 135 vlgg. en III. 123 vlgg.; WITSEN GEYSBEEK, Biogr. Anth. en
Crit. Woordenb. in V. DEKENS; HOFFMANN V.F. in den Alg. Konst- en Letterbode, 1822, I. 90
vlg. en later in de Horae Belg. I. 98-102; SIEGENBEEK, Gesch. der Ned. Lett. bl. 354 vlg.;
SNELLAERT, Verhandeling, enz. bl. 124-126; MONE, Uebersicht, bl. 261-268; M. DE VRIES in
Taalk. Mag. IV. 281-286; J. VAN LENNEP in Het Instituut, 1841, bl. 125-154; JONCKBLOET, Inleid.
op de D. Doctr., passim.
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helft der 14 eeuw. De ridderlijke adel had reeds sedert lang zijn toppunt van
ontwikkeling bereikt, en was thans aan het dalen in grootheid en eere, in aanzien
en invloed. De sterke kasteelen en verschanste burgen stonden nog dreigend daar;
maar de oppermagt, die er gezeteld had, was geknot, en geraakte meer en meer
in strijd met den geest des tijds, die eene andere rigting had genomen. Want
ondertusschen breidden de steden haar gebied aanhoudend uit, verwierven telkens
nieuwe voorregten en vrijheden, en deden in oorlog en vrede haren invloed steeds
krachtiger gelden. Met het verval van den ridderstand zonk ook de epische poëzij
te niet; met het opkomen der steden verrees ook eene dichtschool, berekend om
aan de behoeften der stedelingen te voldoen. Op het laatst der vorige eeuw was
MAERLANT als kampvechter opgetreden tegen de ijdele verdichtselen der ridderlijke
phantasie, en hij behaalde gemakkelijk de overwinning, omdat hij, bezield met het
nieuwe en krachtvolle leven van zijnen tijd, een afgeleefden, uitgeputten vijand
bestreed. Van toen af voegde zich de letterkunde naar de eischen en belangen van
den derden stand; het flikkerende spel der dichterlijke verbeelding maakte plaats
voor degelijke en nuttige leering, de epische school werd verdrongen door de
(1)
didactische .

(1)

Dit overgangstijdperk in de geschiedenis onzer letterkunde, dat hier slechts ter loops geschetst
is, heb ik breeder behandeld in eene voorlezing Over de oorzaken van het verval en den
de

ondergang der Middelecuwsche Nederlandsche Letterkunde, onlangs gedrukt in het VI
deel der Nieuwe reeks van werken der Maatsch. van Ned. Lett.
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Van deze nieuwe rigting, die gedurende de geheele 14 eeuw hare heerschappij
handhaafde, is, naar mijn oordeel, de Lekenspieghel de hoogste uitdrukking; het is
het gewrocht, waarin de didactische school, door MAERLANT gegrondvest, eerlang
haar toppunt van bloei bereikte, om kort daarna in verval te geraken en allengs tot
de diepste onbeduidendheid te verzinken. Ik aarzel dan ook niet, aan ons dichtwerk
eene eervolle plaats in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde toe te
kennen, omdat het eene belangrijke rigting in de geestontwikkeling onzer vaderen
meer dan eenig ander vertegenwoordigt. Een blik op den inhoud van het gedicht,
op de wijze van behandeling en op den geest die er overal in doorstraalt, moge dit
gunstig oordeel regtvaardigen.
Terwijl de meeste andere voortbrengselen onzer oude letterkunde uit het Latijn
of Fransch vertaald zijn, heeft de Lekenspieghel deze eigenaardige verdienste, dat
het een oorspronkelijk vaderlandsch werk is. Het is waar, bij de uitgebreide stoffe,
die de schrijver behandelde, kon niet alles van zijne vinding wezen: het gewigt der
zaak eischte een gedurig beroep op de destijds klassiek gekeurde bronnen, want
(II. c. 24. v. 9):
Salmen proeven enighe dinghen,
Men moet uten boeken bringhen.

Vandaar, dat hij enkele gedeelten van zijn werk uit de boeken van Latijnsche
meesters vertaalde, andere uit verschillende auteurs bijeenbragt; maar het ontwerp
des geheels, de zamenvoeging en schikking der deelen, de leidende gedachten die
de verstrooide bouw-
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stoffen tot eene afgeronde eenheid verbinden, dat alles was het werk van den
dichter, en geeft hem geregte aanspraak op den lof der oorspronkelijkheid. Inderdaad,
er is in het zamenstel van den Lekenspieghel eene treffende eenheid. Uitgaande
van het denkbeeld om aan de onwetendheid der leeken te gemoet te komen, door
hen als in een spiegel al datgene te doen beschouwen, wat op hunne geestelijke
belangen betrekking had, ontvouwt hij in de eerste plaats het ontstaan van het
menschelijk geslacht en hoe het door God was opgeleid tot op den tijd des
Christendoms; doorloopt vervolgens de wording en verdere geschiedenis der
Christelijke Kerk, in verband met de ontwikkeling der wereldlijke magt, en verklaart
de geheimen der symbolische kerkleer benevens de wetten der Christelijke
zedekunde in al hare verschillende toepassingen, om eindelijk op de heerlijke
toekomst van het zegepralende godsrijk te wijzen. Zoo doet hij het verledene strekken
tot verklaring van het tegenwoordige en tot voorbereiding voor de toekomst, ten
einde de leeken den blik met dankbaarheid achterwaarts en met vertrouwen
voorwaarts wendende, hier op aarde niets ernstiger zoeken mogten dan de
uitbreiding hunner kennis en de verbetering van hunnen wandel.
Zeer natuurlijk en geleidelijk splitst zich het geheel, dat ik schetste, in vier
opeenvolgende deelen. In het eerste vangt hij aan met de schepping van hemel en
aarde en met het roemen van de grootheid des Scheppers, spreekt vervolgens over
de goede en kwade engelen, en ontvouwt zijne denkbeelden omtrent het
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zamenstel van het heelal, den aard en de beweging van zon, maan, planeten en
aarde: denkbeelden die, hoe gebrekkig ook in onze oogen, toch zeker de verwachting
de

verre overtreffen, die menigeen omtrent een schrijver der 14 eeuw koestert.
Vandaar gaat hij tot de menschheid over, en behandelt de zwakheid des ligchaams
en den edelen aard, de verhevene bestemming der ziel. Nu is de weg gebaand om
de lotgevallen der menschen te beschrijven, en geeft de dichter een overzigt der
Joodsche geschiedenis tot op SALOMO, alsmede van het ontstaan en de eerste
ontwikkeling dier magtige wereldstad, die eenmaal de zetel van het hoofd der
Christenheid zou worden. Bij dit overzigt staan telkens die personen en
gebeurtenissen, die in de Kerk het rijkst aan gevolgen waren, op den voorgrond,
en wordt al datgene ontvouwd, wat voor de kerkleer belangrijk is, waarbij het ook
niet ontbreekt aan opmerkingen en uitboezemingen, de zedekunde betreffende, tot
welke het onderwerp den schrijver telkens ongezocht uitlokt.
Het tweede boek behelst allereerst een uitvoerig tafereel van het ontstaan des
Christendoms. Het geslacht, de geboorte en het huwelijk van MARIA, de geboorte
van CHRISTUS en al wat daarbij plaats had, de geschiedenis van zijne kindsheid en
de wonderen reeds toen door hem verrigt, dit alles wordt uitvoerig verhaald. Doch
het verdere leven van CHRISTUS gaat de schrijver, als te algemeen bekend, voorbij,
om daarentegen bij de lijdensgeschiedenis, de opstanding en de hemelvaart des
te langer stil te staan. Nu wijst hij op de twee hoofdmagten, in de Christelijke
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Kerk door God verordend, de geestelijke en de wereldlijke; keert, na een kort woord
over de hoofdgronden der Christelijke leer, tot het geschiedverhaal terug, en
doorloopt de geheele reeks der Pausen tot den tijd van KAREL DEN GROOTE, met
aanwijzing der kerkelijke instellingen, van elk hunner afkomstig. Hij heeft daarbij
den blik onafgewend op de wereldlijke magt, het Roomsche keizerrijk, gevestigd,
en de bekeering van CONSTANTINUS en zijne moeder HELENA geeft hem ruime stof.
Eindelijk komt hij aan Paus LEO IV, en verhaalt hoe KAREL DE GROOTE, van wiens
voorouders hij reeds vroeger gewaagde, door dezen tot Keizer gekroond werd. Tot
zooverre de geschiedenis; want hier is het punt bereikt, waarop de Christenheid
haren vasten toestand heeft verkregen. Aan den eenen kant de geestelijke magt in
den persoon des Pausen, aan de andere zijde de wereldlijke in dien des Keizers,
nu onverdeeld aan de belangen der Kerk toegewijd. Zoo doet zich een geschikte
overgang voor om de inrigting der Kerk te gaan verklaren, en worden de kerkelijke
plegtigheden, gebruiken enz. achtereenvolgens ontvouwd. Ten slotte wendt zich
de dichter tot MARIA, het heilige voorwerp der kerkelijke vereering, en beschrijft hij
hare hemelvaart en verheerlijking, alsmede de goddelijke onderscheiding aan haren
vriend, den Apostel JOHANNES, ten deele gevallen.
Thans komt hij tot het derde boek, de ontvouwing der zedeleer. Alle pligten, die
de mensch te vervullen heeft jegens God, zijn naaste en zich zelven, brengt hij ter
sprake: zelfs de pligten van een goed

Jan van Boendale, Der leken spieghel

XII
dichter en geschiedschrijver heeft hij niet vergeten. Somtijds heeft hij zijne
raadgevingen met vertellingen als voorbeelden opgehelderd, dikwijls met treffende
wenken begeleid, altijd met helderheid, met nadruk en met warmte voorgedragen.
Ongetwijfeld heeft hij dit gedeelte als het hoofddoel van zijn dichtwerk beschouwd
en het meest con amore bearbeid; en de lezer, wien dit terstond in het oog valt,
brengt er den welmeenenden man eene welverdiende hulde voor toe.
De zedeleer, in het derde boek gepredikt, wordt ten slotte in het vierde nog nader
aangedrongen door te wijzen op de toekomstige straffe der boozen en de zaligheid
der regtvaardigen. Daartoe beschrijft de dichter de voorspellingen aangaande de
toekomstige verovering van het heilige land, aangaande de komst van den ANTICHRIST
en wat daarmede in verband staat, om verwolgens te spreken van de vijftien
teekenen, die den oordeelsdag zullen voorafgaan, en eindelijk van dien dag zelven
te gewagen, die de zegepraal der geregtigen zijn zal.
Ziedaar in het kort den inhoud van den Lekenspieghel geschetst. Men ziet, alles
loopt van het begin tot het einde geleidelijk voort, naar een welberaamd plan dat
den schrijver altijd voor oogen zweefde; en zoo dikwijls hij eenigen uitstap gedaan
heeft om door het aanhalen van autoriteiten aan zijne leeringen gewigt bij te zetten,
of ze door exempelen aanschouwelijk te maken, telkens herneemt hij zorgvuldig
den draad zijner redenering en blijft hij zonder afwijking zijn plan getrouw. Zoo
de

ontstond er niet alleen een leerdicht, waarin de leeken der 14
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ceuw het gansche zamenstel van al wat zij weten en betrachten moesten, als een
helder afgespiegeld beeld konden aanschouwen; maar, hetgeen den auteur als
dichter vooral tot eere verstrekt, er ontstond tevens een doordacht en welsluitend
geheel, dat aan het eerste vereischte der schoonheid, eenheid in het verscheidene,
volkomen voldoet, en waardoor hij getoond heeft ook in de praktijk berekend te zijn
voor hetgeen hij in theorie als eene gewigtige les aan zijne kunstgenooten voorhoudt
(III. c. 15. v. 21):
Men sal ooc voren versinnen,
Hoemen dat dicht zal beghinnen,
Middelen ende daer toe enden,
Ende uter materien niet wenden.
Dat prohemium int beghin
Sal verstandenisse hebben in
Van datter volghet na;
Auctoriteite, alsic versta,
Ende exemple daer toe mede
Sullen hebben propre stede,
Daer hem behoort te stane
Na datter materien hoort ane;
Dat einde vanden dichte sal
Dat voorste besluten al,
Ende daer toe setten proper woort
Also tier materien hoort.

Het hoofdstuk, waaruit deze verzen ontleend zijn, zeker een der merkwaardigste
van het geheele werk, bevat de lessen die hij zelf aan elken dichter voorschrijft (vs.
6):
Wat enen dichter toe behoort,
Die te rechte sal dichten wel;
Want dichten en is gheen spel.

Wil men zich dus op het ware standpunt plaatsen, om onzen auteur naar den geest
van zijn tijd regtvaardig te beoordeelen, dan vrage men: heeft hij
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voldaan aan de eischen, door hem zelven gesteld? was zijn voorbeeld met zijne
leer in overeenstemming?
(1)
Ziehier hoe hij in korte woorden de pligten van een goed dichter opsomt (vs. 9):
Drie pointen horen toe
Elken dichtre, ende segghe u hoe:
Hi moet sijn een gramarijn,
Warachtich moet hi ooc sijn,
Eersaem van levene mede:
So mach hi houden dichters stede.

Het eerste en voornaamste vereischte, zonder hetwelk niemand ooit den naam van
dichter kan verdienen, is gramarie, de kennis en juiste behandeling van taal, stijl en
versbouw. Vs. 15:
Gramarie is deerste sake;
Want si leert ons scone sprake,
Te rechte voeghen die woorde
Elc na sinen scoonsten accoorde,
Te rechte scriven ende spellen
Ende dat pointelijc voort vertellen.

En weder vs. 39:
Want die niet en versinnet des
Wat conste gramarie es,
Alse leecke liede, die en moghen
Te goeden dichters niet doghen;
Want sine hebben gheen fundament
Daer men recht dichten in kent.
Wat helpter vele of ghelesen?
Hi moet een gramarijn wesen
Ende te minsten connen sine parten:
Dat is theghin van allen arten:
Die des niet en weet, sijts ghewes
Dat hi gheen goet dichter en es
Noch dichter ooc en mach sijn,
Is hi Walsch, Dietsch of Latijn.

(1)

Men drukke echter niet te veel op het woord dichter in de hedendaagsche opvatting van dien
naam, maar denke aan de wijdere beteekenis, waarin het woord destijds gold. Zie de Verkl.
Woordenl. in voce.
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Toetst men aan deze uitspraak het voorbeeld, door den schrijver in zijn eigen werk
gegeven, dan geloof ik dat ons oordeel zeer gunstig zal mogen uitvallen, en dat
men het juist niet zal toeschrijven aan vooringenomenheid met den dichter, die zoo
lang een groot deel van mijne studiën uitmaakte, wanneer ik him, wat taal en stijl
(1)
betreft, meer dan gewonen lof toeken. Wat WILLEMS van de Dietsche Doctrinale
getuigt, dat zij ‘inderdaad door netheid van taal, door keurigheid van uitdrukking,
door bevalligheid van stijl en duidelijkheid van voordragt, zeer groote verdiensten
heeft,’ dat is ook op den Lekenspieghel volkomen toepasselijk, ja de vergelijking
zou, meen ik, niet ten nadeele van den laatsten uitvallen. In het geheel treft ons in
beide werken, met die van den stichter der didactische school vergeleken, een
merkbare vooruitgang in fijnheid van taal en losheid van stijl, en zeer zeker behoort
een groot gedeelte van dien lof aan onzen dichter, die niet alleen over de gramarie
ernstig had nagedacht en aan anderen strenge eischen deed, maar ook zelf zijne
bijzondere kunstvaardigheid in eene reeks van werken ten toon spreidde.
Doch men heeft aan den Lekenspieghel, in tegenstelling met de Doctrinale, het
(2)
verwijt gedaan, dat zij veel meer ‘door bastaardwoorden ontsierd wordt,’ en dit
schijnt met het gunstig oordeel, dat ik velde, kwalijk te strooken. Ik zou kunnen
aanmerken, dat

(1)
(2)

Verhandeling over de Ned. Tael- en Letterk. I. 184.
JONCKBLOET in de Inleid. op de D. Doctr. hl. x.
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ook de Doctrinale van dat euvel (als het dan een euvel heeten moet) lang niet vrij
is, en, alles geteld en gewogen, zou misschien de Lekenspieghel ook die vergelijking
(1)
wel kunnen uitstaan . Doch, al ware de bedenking ook volkomen gegrond, als
verwijt aan den auteur wijs ik ze stellig af; want buiten twijfel heeft hij geene andere
woorden gebruikt, dan die in de spreektaal van zijnen tijd algemeen gangbaar waren,
en juist daardoor heeft hij een bewijs geleverd van den goeden smaak, die destijds
heerschte, toen men even verwijderd was van de barbaarsche bastaardij, die in de
de

15 eeuw onze taal overstroomde, als van het pedante purisme onzer dagen, dat,
om toch vooral echt Hollandsch te spreken, u telkens met woorden en uitdrukkingen
(2)
verrast, door geen Hollander ooit gesproken .
Van den man, die zijn geheele leven aan de beoefening der dichtkunst wijdde,
mogt men ook in het werktuigelijke der kunst iets goeds verwachten. Eene
buitengewone gemakkelijkheid van versificatie, die alles natuurlijk daarheen doet
vloeijen, eene groote mate van losheid, verscheidenheid en afwisseling, zijn ver-

(1)

(2)

Alleen b.v. in het eerste Boek der Doctrinale, dat slechts 917 verzen bevat, vindt men de
volgende: Autoriteyten, caritate, confuse, creaturen, decreten, destrueren, discoert, executoren,
fondament, fonderen, formeren, glorie, gracie, hyraut, lazarie, melodie, penetencie, phylosophe,
proper, proverbien, religioen, relijf, ribaut, silentie, tyran, virtute. Dat zijn 26 hastaardwoorden:
ik neem de 917 eerste verzen van den Lekenspieghel, en vind er niet meer dan 25: Atqui
ergo.
Vergelijk hierbij de gezonde aanmerkingen van mijn vriend J.A. ALBERDINGK THIJM, Over de
spelling van de Bastaartwoorden, vooral bl. 9 vlgg.
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diensten die hem niet kunnen betwist worden, al stem ik dan ook gaarne toe, dat
‘de didactische verzen in metrische regelmaat en harmonie voor de romantische
(1)
gedichten moeten onderdoen,’ en al beken ik aan den anderen kant niet in te zien,
wat Prof. BORMANS verzekert, dat de versificatie van den Lekenspieghel zoo ‘kunstig’
(2)
is, dat er ‘eene halve week schrijvens noodig ware om het uit te leggen’ . Genoeg
zij het, dat de behandeling van het epische vers, dat ook de leerdichters gebruikten,
onzen auteur zeer gemeenzaam was, en dat de wetten daarvan, zooals zij onlangs
door JONCKBLOET zijn opgespoord en overtuigend aangewezen, ook in den
(3)
Lekenspieghel getrouw worden opgevolgd , behoudens

(1)
(2)

JONCKBLOET, Over Mnl. Epischen Versbouw, bl. 16.
Belg. Mus. 1846, bl. 211. In het proefje, bl. 208-211 gegeven, komt een groot aantal
betooningen voor, die zeker vrij wat uitlegging vereischen zouden, om er het kunstige van te
doen gevoelen, als b.v. die dé waerheit, béginnén, transféreerdé, dietscé, én willíc, allén
dietscén, jeghén, meestré van dér wet, enz. enz. Ook heeft de heer B., om de kunst van den
dichter te doen uitkomen, zijne lezingen bij afwisseling uit al de drie hss. geput. Dit stond hem
vrij, maar als hij soms een geheel ander vers geeft dan een der drie hss., dan wordt de vrijheid
wel wat al te groot, en waar blijft dan de maatstaf om den dichter te beoordeelen? B. v. vs.
75 en 76:

E. Dode verwecte hi mede,
Ende zonderlinghe so dede
I. Die dode verwecte hi mede,
Ende sonderlinghe hij dede
H. Doede soe verwecti mede
Ende zonderlinghe so dede
BORM. Die dode soe verwecti
Ende sonderlinghe dedi

(3)

Zoo is het gemakkelijk de verzen van drie toonverheffingen in het oneindige te
vermenigvuldigen. Maar ik vraag: heet dat een dichter scanderen of schenden?
De eenige belangrijke afwijking van den gewonen gang der verzen, is de reeks van 34
monorimes in de Prologhe van het tweede Boek. Zie de aant. aldaar, bl. 14, en vgl.
JONCKBLOET, t.a. pl. bl. 173.
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de meerdere vrijheden, die een didactisch auteur zich moest en mogt veroorloven,
en de afwijkingen, die de lompheid der afschrijvers in den tekst heeft veroorzaakt,
(1)
maar waarvoor de dichter niet aansprakelijk zijn kan .
Heeft derhalve onze dichter, blijkens al het aangevoerde, aan de vereischten der
gramarie ruimschoots voldaan, zijne ‘warachticheit’ en ‘eerachticheit’ (III. c. 15. v.
54 en 221) zijn boven alle bedenking verheven: elke bladzijde levert ons daar de
bewijzen voor. Geene gelegenheid laat hij voorbijgaan, om de waarheidsliefde met
de

klem van taal aan te prijzen. Men leze b.v. het geheele 15 hoofdstuk van het derde
Boek, en vergelijke daarmede o.a. de volgende verzen (II. c. 38. v. 77-112):
Wilen en mochte nieman
Meer dan hi hadde ghesien an
Van eersten yet bescriven:
Dat laet men nu zere bliven!
Want si die nu dichten,
Willent al berichten
Dat gheschiet te deser wilen
(Nochtan datsi in hondert milen
Niet en waren daert ghesciede),
Alsoot hem zegghen die liede;

(1)

In zooverre behelsden ook mijne bij herhaling door J. gegispte woorden, in het Taalk. Mag.
IV. 283, louter waarheid: ‘De naauwkeurige vergelijking dezer drie afschriften heeft mij in de
overtuiging versterkt, dat het niet moeilijk zou zijn, bij onze oude dichters daar, waar zich de
gelegenheid tot zulk eene vergelijking opdoet, meestal de oorspronkelijke maat der verzen
te herstellen. Het ééne handschrift toch verlengt of verkort doorgaans de verzen, die in het
andere door den afschrijver te kort of te lang gemaakt zijn.’ Ofschoon ik erken daarbij, door
de aanhaling van Prof. BORMANS, den schijn te hebben gegeven, alsof ik zijn metrisch systeem
ware toegedaan. Hoe 't zij, na de verschijning van JONCKBLOET'S werk kan de keuze niet meer
twijfelachtig zijn.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

XIX
Wedert loghene si ofte waer,
Si settent in scrifte daer;
Si slaen die waerheit vanden monde
Mids den valschen orconde,
Dat hem te voren bringhen
Loghenaren van vele dinghen:
Ende die waerheit blijft verzweghen.
Dits moort van hem dies pleghen.
Men sal emmer lieghen niet
In hystorien, wats geschiet.
Elc dichter, waer hi si,
Hoede hem emmer dat hi
Uter waerheit niet en kere;
Want vintmen valsch zine lere,
So is hi, na mine wete,
Een valsch dichtere, een valsch poëte,
Wies boeke men te handen
In een vier zoude verbranden,
Ende sal verliesen dichters name
Te sijnre eweliker blame.

Aan deze krachtige les is hij dan ook in zijn geheele werk steeds getrouw gebleven.
Zoo dikwijls hij een gedeelte der geschiedenis behandelt, houdt hij zich met strenge
naauwgezetheid aan de gezaghebbende getuigen, beschouwt het als eene
gewetenszaak van zijne bronnen af te wijken, en verzwijgt het u nooit, als
verschillende overleveringen hem in twijfel doen staan. En toch was het
geschiedverhaal bij hem geene hoofdzaak, maar doorgaans slechts opheldering
en verklaring der kerk- en zedeleer, die overal op den voorgrond staat; want (I. c.
39. v. 37):
Om oude geesten te maken cont,
Die ghevielen in ouder stont,
En es dese bouc begonnen niet.

Doch niet alleen waar hij zelf als verhaler optreedt, huldigt hij zoo stipt de regten
der waarheid, maar

Jan van Boendale, Der leken spieghel

XX
diezelfde zucht straalt overal door, zoo dikwijls hij met edele vrijmoedigheid zijne
stem verheft, om de gebreken en ondeugden zijner tijdgenooten te bestraffen.
Zonder aanzien des persoons, zonder vleijerij maar ook zonder vrees, verkondigt
hij zijne beginselen van regt en deugd, al wijken zij ook niet zelden van de
heerschende begrippen af, al zijn het dikwijls de magtigen van kerk en staat, die
zijne roede treft.
(1)
Het is reeds meermalen opgemerkt , dat eene gelijke liberale denkwijze en
de

onbeschroomde taal in de meeste gedichten der 14 eeuw heerscht, en in de
didactische werken doorgaans den grondtoon uitmaakt. De verbastering van zeden,
die destijds bij de hoogere standen, inzonderheid bij de geestelijken, inderdaad
(2)
ergerlijk moet geweest zijn , wordt door dit verschijnsel niet weinig bevestigd; en
bij al wat wij daarvan ook van elders weten, kan het ons niet bevreemden, dat
edeldenkende mannen aan hunne verontwaardiging in krachtige taal lucht gaven,
zoo dikwijls zich daartoe de gelegenheid aanbood. Hoort, hoe onze dichter de
waarheid durft verkondigen aan de grooten der aarde (I. c. 35. v. 77):
Daer omme siet, ghi heren, wat ghi doet:
Alse ghi neemt lijf ende goet
Uwen lieden, zonder hare scout,
Ghi misdoet vele menighervont
Dan oft u lieden daden,
Die ghi hanghen zout ende raden.
Ende also wel verbuerdi
Die zelve doot alse si;

(1)
(2)

JONCKBLOET, Inleid. op de D. Doctr., bl. XV-XIX en in De Gids, 1843, Boekb. bl. 334 vlg., enz.
Vgl. b.v. HOFFMANN V.F., Hor. Belg. VI. bl. 231 vlgg.
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Want boven u so gaet dat recht,
Want ghi sijt des gherechten knecht,
Ende tgherechte, dats ware tale,
Mochte u u lijf ontwisen wale,
Weder ghi sijt keyser ofte conine:
Hout dit voor ware dinc.
Daer bi besiet wiselike,
Dat beide arme ende rike
Recht hebben in uwen hoven;
Want hier is een here boven,
Diet al ziet ende verstaet
Uwe rechten, ist goet, ist quaet;
Ende des en sal hi niet vergheten,
Hi en sal u weder meten
Metter maten daer ghi meet hier,
In hemelrike ofte int ewighe vier.

Niet minder krachtig dan hij hier de geregtigheid predikt, vaart hij elders tegen de
hebzucht der vorsten uit (I. c. 24. v. 81):
O vule edelhede,
Diemen in menigher stede
Hantiert onder die vorste,
Die altoos van dorste
Gapen na den scat,
Des si nemmermeer en werden zat;
Ende scamelheit ende gherechticheit,
Eersaemheit ende ontfermicheit
Laten varen in allen zinnen,
Om dat sire scat an moghen winnen.
Sine zijn niet heren noch prelate,
Mar si sijn meest Pylate.... Enz.

Of waar hij de Romeinen tot voorbeeld stelt en zich aldus uitlaat (I. c. 44. v. 78):
Nu hoort, ghi heren vanden staden,
Hoe dese liede wilen daden:
Sine wouden ghene dinc ghestaden,
Die ghemenen oorbaer ware jeghen.
Aldus zo zoudi pleghen,
(1)
So soude u stat meeren

(1)

Dat dit vers zoo gelezen moet worden, leert de collatie van hs. H.
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Van machte ende van eren,
Ende in allen voerspoede dyen.
En doedijs niet, ghi sijt quadyen;
Want ghi bederft die stede,
Mids uwer ghierichede,
Diemen u op trouwe beval.
Metten rechte so sal
Men u daer omme ontliven,
Ofte setten metten keytiven,
Dat ghi, om uwen oorbaer allene,
Achter set dat ghemene
Oorbare vander stede,
Daer ghise bedervet mede.

Maar bovenal heeft hij het geladen op de gierigheid, twistzucht en zedeloosheid,
waarmede. ‘die heilighe kerke’ door hare dienaren bezoedeld werd. Telkens verheft
hij daartegen zijne stem. Nu eens luidt het (III. c. 14. v. 217):
Symon hiet deerste man
Die provende met cope ghewan,
Ende na dien Symon, wildijt weten,
Is symonie gheheten.
Sijn gheslachte ende sine maghe
Meerren noch alle daghe
Inder heyligher kerken zere:
Dat beter God, onse here!

dan weder (ibid. v. 251):
Mar ghierichede vanden goede
Verwint so der clerken moede,
Datsi haer wijsheit meest keren
Om hulde te hebbene der heren,
Daer si provende ende goet of ontfaen,
Ende laten die wijsheit stille staen,
Ende en segghen hem dat ware niet.
Al dit selve ook ghesciet
Haren biechtren, dats jammer groot.
Clergie soude met rechte bloot
Hare wijsheit baren, waer si ware;
Want si slacht der zonnen clare.
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Die haer licht sprayt op al dat leeft,
Ende lichts nochtan niet te min en heeft.

Ja, hij gaat zelfs zoo ver van ronduit te verklaren (II. c. 50. v. 97):
Ghierech ende twistachtech,
Overmoedech ende werrachtech
Hevet dpaepscap meest gheweest;

terwijl uit het verband (vs. 91 vlgg.) blijkt, dat met dat paapschap niemand anders
(1)
dan ‘paus, cardenale ende ander prelate’ bedoeld worden . Geen wonder dan ook,
zoo de dichter het betreurt, dat keizer HENDRIK IV de investituur opgegeven en
daarmede de voogdij der keizers over de pausen verloren had laten gaan (ibid. vs.
68-100).
Is het bijgebragte genoegzaam, om onzen dichter eene plaats te verzekeren
(2)
onder de ‘liberale denkers van zijnen tijd’ , men zou zich echter vergissen, indien
men meende, dat die liberaliteit uit minachting voor de Kerk of uit kettersche
begrippen bij hem voortsproot. Integendeel, zoo ooit iemand de Katholieke Kerk
eerbiedigde, hare instellingen met hart en

(1)

(2)

In mijne boven aang. verhandeling in de Nieuwe Reeks van werken d.M.v.N. Lk. VI. bl. 209,
heb ik als voorbeeld der vrijmoedigheid van onzen schrijver gewezen op zijne uitdrukking;
‘papen gherne over treden’ (II. c. 44. v. 472). Bij eene nadere beschouwing dier plaats zie ik
echter, dat ik te veel aan de hedendaagsche beteekenis van overtreden gedacht had. De
bedoeling kan in het verband geene andere zijn dan: ‘papen treden gaarne hun regt te buiten.’
Ook wanneer de dichter (ibid. v. 400) den paus NOVATIANUS een ‘verdoemt kersten man’
noemt, beroepe men zich niet op dat oordeel, om zijne stoutheid aan te toonen; want die
priester was werkelijk door een concilie te Rome veroordeeld en wordt in de lijst der pausen
niet medegeteld.
WILLEMS, Verh. over de Ned. Tael- en Letterk. I. 186.
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zin toegedaan was, hare leer als het beginsel van wijsheid en deugd huldigde: dan
was het de auteur van den Lekenspieghel. Maar juist die gevestigde eerbied voor
hetgeen hij met innige overtuiging als heilig beleed, joeg hem vol ijver in het harnas,
waar onwaardige dienaren dat voorwerp zijner vereering ontheiligden. Zijn geheele
werk is eene doorloopende proeve van dien echt katholiek - godsdienstigen geest,
en waar hij strijd voert, is het alleen tegen personen en misbruiken.
Onwederstaanbaar, zegt hij, is de magt der Kerk, en hij erkent dat dit ook niet anders
behoorde te wezen (II. c. 50. v. 142):
Waren die prelate vrome;
Maer omt ghebrec van hen
Achtmen hoers rechts te men.

Doch hoezeer ook in zijn oog menig priester van hoogen of lagen rang door hebzucht
of andere ondeugden alle achting verbeurd had, voor den priesterlijken stand eischt
hij van iedereen eerbied (III. c. 4. v. 23):
Ghi sult u altoos daer toe keren,
Dat ghi papen ende clerken sult eren
Ende algader also voort
Datter kerken toe behoort:
Daer of so hebdi groten loon.
Al en dochts u niet waert die persoon,
Hi is wel waert, sijts ghewes,
Daer hi na ghetekent es:
Dats Cristus, dat ghijt wet,
In wies steden die priester set.

en in de vertelling, die hij daarop laat volgen, leert hij door een waarschuwend
voorbeeld (vs. 65):
Dat ghi u herte daer toe keert,
Dat ghi tpaepscap altoos eert.
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Doch reeds genoeg, om de denkwijze van onzen schrijver te doen kennen, om te
(1)
doen zien dat in hem de Kerk en hare instellingen een krachtigen voorvechter ,
maar dwalingen en misbruiken een onverbiddelijken tegenstander vonden. Ik heb
misschien voor mijn bestek reeds te veel proeven afgeschreven, en moet den lezer
naar het gedicht zelve verwijzen. Anders zou ik nog gaarne de aandacht vestigen
(2)
op zijne rondborstige aanprijzing des huwelijks tegenover het kloosterleven , waarbij
hij zelf getuigt (vs. 93):
Ic weet dat herde wel te voren,
Dats zullen hebben toren
Liede van gheesteliken abite,
Dat ic des huwelijcs vite
So zere sette voort,
(3)
Ende sullen begripen mine woort ;

of ik zou op een aantal plaatsen willen wijzen, die belangrijke bijdragen leveren tot
de kennis van den maatschappelijken en zedelijken toestand dier dagen, als hij b.v.
(4)
over den pligt van landsheeren en regters handelt , of van het leven der stedelingen
(5)
een lang niet vleijend tafereel ophangt , of de schoone sekse van pronklust en
(6)
behaagzucht betigt , of

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Zoo b.v. waarschuwt hij ernstig tegen het onthouden der tienden aan de Kerk, die er een
onvervreemdbaar regt op heeft. I. c. 26. v. 76-156.
l.c. 25. v. 35-126.
Deze plaats werd reeds aangehaald door CLIGNETT, Voorr. voor den Teuthon. bl. LXII en
WILLEMS, Verhand. enz. I. 190. Zie ook JONCKBLOET, Inleid. op de D. Doct. bl. XV vlgg., die
eenige plaatsen van andere schrijvers over hetzelfde onderwerp aanvoert.
III. c. 11, 12, 13 en elders.
III. c. 26. v. 70-154.
II. c. 7. v. 1-32.
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(1)

en détail voorschriften geeft van hoffelijke manieren enz. enz. . Kortom, waar men
den Lekenspieghel ook opslaat, overal ziet men den waarheidlievenden,
vrijmoedigen, voor al wat goed is ijverenden man, overal vindt men eene heldere,
fiksche ‘uitdrukking der zedelijke gevoelens van dien tijd,’ die ons ‘in staat stelt eenen
de
dieperen blik te werpen in die 14 eeuw, die wij nog maar zoo oppervlakkig
(2)
kennen’ .
En welke zijn nu de poëtische verdiensten van het werk? Het antwoord op die
vraag zal altijd eenigzins subjectief blijven, en ik wil aan niemand mijn gevoelen
opdringen. Doch zooveel, geloof ik, zal men wel willen toestemmen, dat kracht en
gloed van taal doorgaande eigenschappen van den Lekenspieghel zijn. Hoe
eenvoudig ook zijne schrijfwijze is, waar hij blootelijk verhaalt of redeneert, waar
eene poëtische kleur het doel van zijn werk misschien meer gehinderd dan bevorderd
zou hebben: niet zelden slaat de dichter een anderen toon aan. Als bij het vermelden
van treffende episoden uit de heilige geschiedenis zijn godsdienstig gevoel wordt
opgewekt, of als hem het hart warm wordt van verontwaardiging over de
ongeregtigheid, die hij alom straffeloos ziet plegen: dan ook neemt zijne taal eene
(3)
hoogere vlugt en stijgt hij somtijds tot eene waarlijk poëtische verheffing . In de
didacti-

(1)
(2)
(3)

III. c. 3 en 4.
JONCKBLOET, Inleid. op de D. Doctr. bl. XVIII en XIX.
Ik zie met genoegen, dat Mr. J. VAN LENNEP, wiens oordeel over poëzij geen gering gewigt in
de schaal legt, hetzelfde gevoelen uitspreekt. ‘Wanneer,’ zegt hij, ‘de aart van het onderwerp
den dichter meerdere wrijheid verleent, dan wordt de stijl ook losser en aangenamer; dan is
hij, vooral in zijn beschrijvingen, bevallig en schilderachtig: ja somtijds zijn zoowel de gedachte
als de uitdrukking poëtisch en verheven.’ (Het Instituut, 1841, bl. 145).
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sche school althans durf ik geen anderen dichter met hem gelijkstellen, zelfs niet
den gevierden MAERLANT, wanneer men alleen diens schoonen zang Vanden lande
van overzee uitzondert. Met dat al erken ik gaarne, dat, uit het aesthetisch oogpunt,
de poëzij dier school met hare zuster, de epische Muse, op verre na niet kan
wedijveren. Doch al ware zelfs de poëtische waarde dier leerdichten nog geringer,
dan zij werkelijk heeten mag: toch zou ik met nadruk voor die eerwaardige
monumenten der oudheid de belangstelling der wetenschap inroepen. Immers, de
louter aesthetische beschouwing mag niet de eenige maatstaf van beoordeeling
zijn; en te zeer hebben wij den Lekenspieghel en andere werken van gelijken stempel
(1)
als ‘hoogstmerkwaardige gedichten’ leeren kenne, als uitvloeisels en afspiegeling
van den tijd, waarin zij het licht zagen, als gedenkteekenen der beschaving van het
voorgeslacht; te zeer, in één woord, beslaan zij eene gewigtige plaats in de
geschiedenis onzer vaderlandsche letteren, om met den naam van ‘ascetischen
(2)
rommel’ of ‘onpoëtische rijmelarijen’ te worden afgescheept. Zulk een

(1)
(2)

JONCKBLOET, Inleid. op de D. Doctr. bl. XIX.
JONCKBLOET, in De Gids, 1845, Boekb. bl. 64, en 1846, Boekb. bl. 13, waar hij echter in de
noot als palliatief er bijvoegt: ‘Wij redeneren hier uit het aesthetisch oogpunt.’ Doch ook met
deze beperking is het doemvonnis over de didactische poëzij voor 't minst te barsch uitgedrukt.
En met toepassing op de eigenlijk ascetische, op de geestelijke liederen, waaronder zoo
menig juweeltje van echte poëzij, moeten wij tegen dat vonnis stellig protesteren.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

XXVIII
vonnis verdiende althans de dichter niet, die omtrent het wezen zijner kunst
denkbeelden koesterde als deze (III. c. 15. v. 323):
Nu willic u segghen ter vaerde,
Welke dichters sijn van aerde.
Sulc is die dicht van minnen,
Om dat hi sijn lief wil ghewinnen;
Sulc dicht openbare,
Om dat hi gherne namecont ware;
Sulc dichten en is niet
Van naturen gheboren in;
Want si dichten om ghewin,
Sonder der naturen beheet.
Een rechte dichtere, God weet,
Al waer hi enen woude,
Dathi nemmermeer en soude
Van dichtene hebben danc,
Nochtan soude hi herde onlanc
Sonder dichten daer gheduren,
Want het hoort te sire naturen:
Hi en mochts niet laten, al woude hi.
Dichten moet uut herten vri
Comen ende uut claren zinne!

§ 2. Bronnen.
De wijze, waarop onze schrijver bij het zamenstellen van zijn gedicht te werk ging,
en de bronnen waaruit hij putte, vereischen thans nader onze aandacht. Wij zeiden
reeds boven, dat zijn arbeid met regt oorspronkelijk mag heeten, ofschoon hij hier
en daar vertaalde stukken heeft ingelascht en natuurlijk zijne stof, vooral het
historische gedeelte, uit verschillende auteurs moest bijeenbrengen. Dat hij daarbij
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echter geheel zelfstandig bleef, en, zonder eenig bepaald schrijver te volgen, het
resultaat van eigen onderzoek telkens in die mate en in dien vorm mededeelde, als
met het plan van zijn werk het best scheen te strooken, daarvan levert het geheele
gedicht doorslaande bewijzen op. Ook zijne eigene beschouwingen en opmerkingen,
die hij schier bij elke gelegenheid invlecht, zijn zoovele getuigen van de
oorspronkelijkheid van zijnen arbeid.
Doch ik wil het een en ander meer in de bijzonderheden aantoonen, en tevens
die gedeelten, die opzettelijk vertaald zijn, bepaald aanwijzen.
De 20 eerste hoofdstukken van het eerste Boek, handelende over de Godheid,
de hemelen, de engelen enz., tot en met de beschouwingen over de ziel, zijn
kennelijk het eigen werk van den schrijver, in zooverre hij zijne stoffe uit de schriften
van onderscheidene geleerden bijeenzamelde, maar geheel naar vrije keuze
rangschikte, behandelde, en met eigen redenering doorvlocht. Ik vermoedde eerst,
dat de hoofdstukken over de negen choren der engelen enz. ontleend zouden zijn
uit het werk van DIONYSIUS AREOPAGITA, de Caelesti Hierarchia, en wel naar de
de

Latijnsche vertaling, daarvan door JOHANNES SCOTUS ERIGENA in de 9
(1)
vervaardigd . Dit vermoe-

(1)

eeuw

Deze vertaling is, met den commentaar van HUGO DE S. VICTORE, uitgegeven in 1502, en in
het eerste deel van HUGO'S werken, pag. 473. Zij verscheen ook te Keulen in 1536, met den
commentaar van den Karthuizer-Monnik DIONYSIUS. Zie FABRICIUS, Bibl. Lat. Med. et Inf. act.
(ed. 1735) IV. p. 399 sq., en vgl. DU PIN, Nouvelle Bibl. des auteurs ecclés. VII. p. 77-79.
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den grondde zich op de uitdrukkelijke vermelding van die vertaling door onzen
schrijver in de Brab. Yeesten (een werk dat stellig van zijne hand is, als later blijken
zal). Zie aldaar, B. II. vs. 4914-4925. Doch naauwelijks had ik het geschrift van
(1)
DIONYSIUS ingezien, of het bleek mij, dat de Lekenspieghel daarmede niets gemeen
had. De meeste punten, die in het eerste uitvoerig worden behandeld, zijn in den
laatste niet eens aangeroerd.
De vrije behandeling van dit eerste gedeelte blijkt dan ook uit des schrijvers eigen
woorden, als b.v.c. 3. v. 47:
Te sulker stat seit dat Latijn.

Hij gaf dus geene vertaling, maar uittreksels van den auteur, dien hij bedoelde. C.
18. v. 1-7:
Sulke meestre, dies ghelooft,
Seiden wileneer .......
Sulke seiden, ........
Maer andre meestre maken ons vroet, Enz.

Hij had dus onderscheidene schrijvers vergeleken. Vandaar ook uitdrukkingen, als
c. 14. v. 75:
In een boecskijn dat ic las,

en verzekeringen, die zoo hier als elders door het geheele werk telkens voorkomen,
als: ic hebbe ghelesen, also lasic, wi lesent dus, men leest also, hebbic vernomen,
(2)
hebbic ghehoort, alsic verhore, alsmen vint, also ic bescreven vant, also ict sach

(1)
(2)

In de Opera S. DIONYSII ABEOPAGITAE, cum scholiis MAXIMI et paraphrasi PACHYMERAE, ed. B.
CORDERIUS. Antverp. 1634. De vertaling van JOH. SCOTUS kon ik niet ter inzage bekomen.
Met deze uitdrukking, I. c. 41. v. 90, bedoelt hij geene autopsie, maar niet anders dan also
ic bescreven sach, gelijk het elders luidt.
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enz. enz., die allen op eene nitgebreide lectuur doelen.
En daar hij de verzamelde stof naar eigen goedvinden rangschikte, kon hij b.v.
met regt zeggen (c. 12. v. 1):
Nu comt mi in mine memorie
Te zegghen vander purgatorie.

of (c. 13. v. 1):
Nu willic voort tellen
Vanden tormenten der hellen.

Het overige gedeelte van het eerste Boek (c. 21-48) is hoofdzakelijk aan de
geschiedenis gewijd. Daarbij valt echter terstond in het oog, dat de menigvuldige
uitweidingen die de schrijver op het gebied van kerkleer en zedekunde maakt, en
die meer dan de helft van dit gedeelte beslaan, de getrouwe uitdrukking van zijne
eigene denkbeelden bevatten en dus aan hem zelven alleen verschuldigd zijn.
Wat het eigenlijke geschiedverhaal aangaat, de geheele kleur en trant daarvan
strekt duidelijk ten bewijze, dat hij ook hier geen voorbeeld van iemand anders
volgde, maar de hem welbekende geschiedenis, voor zoover het plan van zijn
gedicht medebragt, geheel uit het hoofd opschreef. Bijzonder geldt dit van de heilige
geschiedenis, bij welke hij alleen op den bijbel het oog had. Hij getuigt dit zelf (c.
39. v. 1):
Dat ic, als ghi wel hoort,
Op die bybele ga voort.

en vs. 11:
En sal niet langher voert gaen
Op die bybele, maer ic zal saen
Tote anderen dinghen keeren.
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en vs. 78 noemt hij het ‘oude testament,’ terwijl hij elders DAVID, MATHEUS, LUCAS
(1)
en PAULUS aanhaalt, en slechts eenmaal, bij eene uitweiding, zich op een profanen
(2)
schrijver, ‘den vroeden meester BOECIUS’ , beroept.
Even vrij ging hij te werk met het weinige dat hij omtrent de Oostersche
geschiedenis aanroert en met het kort overzigt der oudste tijden van Rome. Het is
klaarblijkelijk de vrucht van eigen kennis, die hij mededeelt, en waar hij zich beroept
(3)
(4)
(5)
op de ‘oude jeesten’ , of TITUS LIVIUS en OROSIUS aanhaalt, of eenige woorden
(6)
van JOSEPHUS bijbrengt, daar geschiedt dit alleen in het voorbijgaan, zonder aan
de oorspronkelijkheid van zijn werk in het minst te kort te doen.
Was onze schrijver derhalve bij het opstellen van het eerste Boek geheel
zelfstandig, in het tweede daarentegen heeft hij aanmerkelijke gedeelten vertaald.
En dit was niet toevallig, maar had eene goede reden. Van de oudste Joodsche en
Romeinsche geschiedenis

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

I. c. 16. v. 36, c. 29. v. 135, c. 39. v. 123, 139, 143, c. 28. v. 5 enz. Elders citeert hij een
‘heylich man,’ als I. c. 28. v. 35, c. 36. v. 76.
I. c. 31. v. 17 en 74.
I. c. 41. v. 4, 10, c. 42. v. 1. Zoo ziet ook de uitdrukking, c. 42. v. 76, seit tLatijn, wel op den
historicus, bij wien hij dien droom van AENEAS gelezen had, doch zonder dat men aan eene
bepaalde vertaling kan denken.
I. c. 43. v. 41. Elders, I. c. 40. v. 45, haalt hij een gezegde van ‘een wijs man’ aan, en daarmede
bedoelt hij SALLUSTIUS, de B. Jug. c. 10.
I. c. 36. v. 82, c. 41. v. 81, 93.
I. c. 48. v. 97-115.
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gaf hij slechts eene vlugtige schets, waarbij het alleen op de hoofdzaken aankwam,
en hij dus zonder gevaar op zijne eigene kennis kon vertrouwen. Maar waar het de
heilige geschiedenis der Moedermaagd, der geboorte van CHRISTUS, 's Heeren
kindsheid, lijden enz., of de hemelvaart van MARIA betrof, daar werd een naauwkeurig
verhaal der bijzonderheden vereischt, daar was ook de kleinste afwijking
ongeoorloofd, en moest hij zich derhalve stiptelijk aan de klassieke bronnen houden.
En waar hij de lange reeks der pausen tot op den tijd van KAREL DEN GROOTE zou
doorloopen, daar ware het eene verregaande aanmatiging, of liever eene
onmogelijkheid geweest, zich alleen op zijn geheugen te verlaten, en ook daar
volgde hij dus den leiddraad van een beroemden meester, ten einde aan de waarheid
bestendig getrouw te blijven.
Na eenige inleidende aanmerkingen, van hem zelven afkomstig, en waarbij
(1)
(2)
(3)
(4)
MATHEUS en LUCAS , de Scolastica , ‘die goede clerc BEDA’ en ‘een wijs clerc’
worden aangehaald, begint hij met cap. 3 het heilige verhaal. Hij volgt daarbij in de
eerste plaats den man, die hoog in zijne achting stond aangeschreven, als (III. c.
15. v. 253):
die heilighe verlichtere
Ende die edele waerde dichtere,

die (vs. 259)
hilt altoos waerhede,
Waer hi quam telker stede,

(1)
(2)
(3)
(4)

C. 1. v. 47 en 43.
C. 1. v. 93. Hij bedoelt de Biblia Scolastica van PETRUS COMESTOR.
C. 1. v. 94.
Prol. v. 72.
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namelijk den heiligen HIERONYMUS, en wel een geschrift, dat door dezen uit het
(1)
Hebreeuwsch in het Latijn was overgezet . Ziehier de plaatsen, waar hij van dat
geschrift melding maakt. In het begin van cap. 3 zegt hij:
Jheronimus in sijnre kintschede
Hadde ghelesen in eenre stede,
In wat manieren ende hoe
Onser vrouwen gheboorte quam toe;
Ende over langhen tijt na dat
So sat hi in eenre stat,
Daer hi jeghen liede sprac
Ende die dinc also vertrac,
Also hem ghedochte van desen
Dat hijt wilen hadde ghelesen.
Doe bat men hem zonder letten,
Dat hijt in scrifte wilde setten.
Doe screef die goede Jheronimus
Van onser vrouwen aldus.

Cap. 10. vs. 6 (na het verhaal van MARIA'S geboorte, jeugd en huwelijk, en de
geboorte van CHRISTUS):
In enen boec vant ic bescreven,
Dat Sente Jheronimus
Dese dinc screef aldus,
Daer hijt trac met zijnre pinen
Uten Ebreeuschen in Latine,
Omme tweerre bisscoppen bede,
Daer hijt ghaerne omme dede:
Die een hiet Cromacius,
Ende dander Eliodorus.
Die boec spreect voren,
Hoe Maria wert gheboren,

(1)

Elders, II. c. 48. v. 143, maakt hij melding van de Psalmvertaling van HIERONYMUS, en kort
daarna (vs. 162) van diens geheele Bijbelvertaling, welker stipte naauwkeurigheid hij roemt
t. pl. in den tekst aang. (III. c. 15. v. 253-264). Men vindt die vertaling in het eerste deel der
werken van H., uitgave van den Benedictijner J. MARTIANAY, Parijs, 1693.
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Hoe si te huwelike trac,
Also ic hier voren sprac;
Daer na Cristus gheboort,
Also ghi nu hebt ghehoort;
Daer na zo volghet mede
Jhesus Cristus kintschede,
Daer hi vele wonders werct,
Dat onse ghelove zere sterct.

en daarop, na vooraf gezegd te hebben, dat er natuurlijk in de kindsheid des Heeren
meer moet gebeurd zijn dan het weinige dat de evangelisten er van melden, laat
hij dit volgen (vs. 88):
Daer bi willic u maken vroet
Wondere die Cristus wrachte
Mids zijnre godliker crachte,
In sijnre puerre kintschede,
Hier na, daert sal hebben stede,
Alsoot Jheronimus bedreef,
Diet Ebreeusche in Latine screef.
Mar ic wille dat ghi eerst hoort
Wondere die in sine gheboort
Gheschieden, ende optie ure
Datsi ghelach, die maghet pure.

Uit de vier laatste verzen blijkt, dat hij hier het boek van HIERONYMUS eene poos ter
zijde legt, om de erkende wonderen bij CHRISTUS geboorte uit de evangeliën te
ontleenen: iets waarbij hij het ook aan eigen moralisatiën niet laat ontbreken. Maar
naauwelijks is hij aan de Drie Koningen genaderd, of hij neemt HIERONYMUS weder
ter hand. C. 13. v. 1:
Nu hoort hier meer dinghen
Vanden drien coninghen,
Alse Jheronimus ute trac
Inden boec daer ic voren of sprac.

Hij vertaalt echter dit gedeelte van het boek niet letterlijk, maar geeft er slechts een
uittreksel van, want (vs. 121):
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Weet dat int Latijn
Vele meer woorden sijn
Dan ie hier zegghe u:
Ic lijdt mitten cortsten nu,
Ic en vertrecke niet altemale
Beide tale ende wedertale,
Die si hadden onderlinghe;
Want ic hope een zonderlinghe
Boec daer of te maken,
Ghelijc dattie zaken
Jheronimus, mit zire pinen,
Van Ebreeusche trac in Latine,
So ic best mach ende can,
Ist dats mi God onse here an.

Eindelijk noemt hij HIERONYMUS voor het laatst, c. 34. v. 29:
Hier neemt Jhesus kintscheit inde,
Want icker niemeer en vinde,
Also se transfereerde
Jheronimus ende keerde
Van Ebreeusche in Latijnscher tale,
Want hi beide conste wale.

Uit de vergelijking van al deze plaatsen zien wij derhalve, dat onze schrijver het
boek van HIERONYMUS geheel vertaald heeft opgenomen, eene enkele maal slechts
verkort, en voorts hier en daar met berigten uit de evangeliën en met eigen
redeneringen afgewisseld. Doch welk boek van HIERONYMUS bedoelt hij? Volgens
zijn eigen getuigenis geen ander, dan waarvan sprake is in den bekenden verdichten
brief van CHROMATIUS en HELIODORUS aan HIERONYMUS en het even verdichte
(1)
antwoord van dezen heilige . - ‘Extiterunt ...’, schrijven de beide bisschoppen, ‘qui
dice-

(1)

Opera HIERONYMI, ed. MARTIANAY, Tom. V. p. 444 sqq., ook aang. bij FABRICIUS, Cod. Apocr.
N.T. I. p. 7 sqq.
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rent sanctitatem tuam beatissimi MATTHAEI Evangelistae manu scriptum volumen
Hebraicum invenisse, in quo et virginis matris et salvatoris infantia esset scripta: et
idcirco tuam charitatem...... expetimus, quatenus et illud ex Hebraeo Latinis auribus
tradas.’ HIERONYMUS antwoordt hun door de redenen op te geven, die hem bewogen
hebben aan hun verzoek te voldoen, verzekert hun dat zijne vertaling stipt woordelijk
naar het Hebreeuwsch van den Apostelevangelist gevolgd is, en eindigt met den
wensch: ‘Nos suis orationibus adjuvent, qui ad Salvatoris nostri infantiam sanctam
(1)
per nostram potuerint obe dientiam pervenire’ .
Uit het bovenstaande blijkt, dat het aan MATTHEUS toegeschrevene en door den
pseudo - HIERONYMUS vertaalde boek, niet alleen de Nativitas et Infantia Mariae,
maar ook de Infantia Salvatoris bevatte, gelijk ook beiden getrouw in den
Lekenspieghel zijn overgenomen. En toch, zoover het Latijnsche boek nog heden
bekend is, zwijgt het geheel van de kindsheid des Heeren, maar bevat alleen de
geboorte, de jeugd en het huwelijk van MARIA. Dat boek namelijk, dat op de gezegde
brieven volgt, is niets anders dan het Evangelium de nativitate S. Mariae (jacta-

(1)

Merkwaardig zijn de woorden van HIERONYMUS in den tweeden brief, aan het hoofd der
toegezonden vertaling: ‘Illud autem libere dico, quod fidelium neminem negaturum puto, sive
haec vera sint sive ab aliquo conficta, sacrosanctam sanctae Mariae nativitatem magna
miracula praecessisse, maxima consecuta fuisse: et idcirco salva fide ab his qui Deum ista
facere posse credunt, sine periculo animae suae credi et legi posse.’ Dat deze woorden onzen
schrijver voor den geest stonden. toen hij c. 10. v. 25-42 schreef, lijdt wel geen twijfel.
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tum olim sub falsis nominibus Scriptoris S. MATTHAEI Evangelistae, et Interpretis S.
(1)
(2)
HIERONYMI), zooals het bij FABRICIUS en THILO gevonden wordt. Nergens is op dit
evangelie een vervolg of tweede gedeelte, de Infantia Salvatoris bevattende,
uitgegeven; en het mag verwondering baren, dat men deze lacune, die toch duidelijk
door de woorden, zoowel der beide bisschoppen als van HIERONYMUS, wordt
aangewezen, tot heden toe niet heeft opgemerkt. Hoe 't zij, de Lekenspieghel vult
thans deze lacune aan; en het blijkt derhalve, dat wij hier de onbekende helft van
(3)
een apocryf evangelie, althans in vertaling, terugvinden .
Doch misschien zal iemand hier het vermoeden opperen, of welligt het tweede
gedeelte van het evangelie van den pseudo - HIERONYMUS zou kunnen schuilen
onder een der thans nog bekende apocryphe boeken, die, op andere namen gaande,
de kindsheid des Heeren behandelen. Ten einde alle onzekerheid hieromtrent weg
te nemen, moet ik aanmerken, hetgeen eene naauwkeurige vergelijking mij bewezen
heeft, dat zeer stellig geen dier boeken tot voorbeeld van den Lekenspieghel kan
gediend hebben. Te weten:
o
1 . Het aan den Apostel THOMAS toegeschrevene

(1)
(2)
(3)

Cod. Apocr. N.T. I. p. 19-38.
Cod. Apocr. N.T. (Lipsiae, 1832), I. p. 317-336.
Ook MAERLANT, Sp. Hist. D. II. bl. 46 noemt het ‘boec van Jheronimus,’ doch vertaalt er niet
meer uit dan een gedeelte van de Nativitas Mariae. Hij vond dat reeds zoo bij VINCENTIUS, lib.
VII. c. 64 sqq. (ed. Argentor. 1473), die zijne bron aldus opgeeft: ‘Hieronymus in historia
Joachim et Anne,’ en dus slechts een deel van het werk bedoelde.
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(1)

Evangelium Infantiae bevat vrij wat minder dan de Lekenspieghel, o.a. niets omtrent
de Drie Koningen, van welke wij reeds zagen dat HIERONYMUS in het breede
verhaalde. Daarenboven is de volgorde der mirakelen verschillende, menige
bijzonderheid anders voorgesteld, en de verhaaltrant dikwijls zeer uiteenloopend.
De inhoud der verhalen, wel is waar, komt doorgaans op hetzelfde neder, somtijds
ook is eene woordelijke overeenstemming van enkele kapittels niet te miskennen;
maar dit bewijst alleen, dat òf het evangelie van THOMAS uit het origineel van den
Lekenspieghel, òf omgekeerd het laatste uit het eerste, òf wel beiden uit dezelfde
bron die berigten hadden ontleend.
o
(2)
2 . Het door H. SIKE bekend gemaakte Arabische Evangelium Infantiae Servatoris
bevat in zijne eerste en grootste helft een aantal verhalen, die noch in het Evangelium
van THOMAS, noch in den Lekenspieghel te vinden zijn, en is kennelijk een geheel
verschillend werk. Alleen komen de laatste hoofdstukken hier en daar, soms bijna
woordelijk, met den Lekenspieghel overeen. Daar echter die hoofdstukken buiten
twijfel uit het Evangelium van THOMAS, ofschoon met veranderde volgorde, zijn
overgenomen, bewijst deze toevallige gelijkheid niets voor eenige gemeenschap
met den Lekenspieghel, die, gelijk wij reeds zagen, zeer zeker niet naar THOMAS
gevolgd is.

(1)
(2)

Bij THILO l.l. p. 275-315. De uitgave bij FABRICIUS l.l. p. 159-167 is slechts een fragment.
In 't Arahisch met de Lat. vertaling bij THILO l.l. p. 63-158; de vertaling alleen bij FABRICIUS, l.l.
p. 168-211.
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o

(1)

3 . De Historia de nativitate Mariae et de infantia Salvatoris , gaande op den naam
van JACOBUS, den zoon van JOSEPH, schijnt, op den titel af, met den Lekenspieghel
overeen te stemmen, in zooverre daarin de beide onderwerpen gezamenlijk worden
behandeld. De overeenkomst is echter gering. Vooreerst breekt de Historia reeds
af bij het verblijf in Egypte en bevat niets van de latere wonderen, door JEZUS als
kind verrigt. Daarenboven is het eerste gedeelte, dat over MARIA handelt, verschillend
van het Evangelium de nativitate S. Mariae, waaruit de auteur van den Lekenspieghel
letterlijk vertaalde. Alleen in de 12 laatste hoofdstukken, de reis naar Bethlehem,
de geboorte van CHRISTUS, en den togt naar Egypte met het verblijf aldaar
behelzende, is eene kennelijke gelijkheid met den Lekenspieghel, daar de volgorde
niet veel verschilt, dezelfde tekstwoorden worden aangehaald en de bewoordingen
dikwijls volkomen gelijk zijn. Evenwel merkt men toch verschil genoeg op, om te
mogen vaststellen, dat dit gedeelte van de Historia (dat dan ook trouwens niet ver
gaat) geenszins aan den Lekenspieghel tot voorbeeld gestrekt heeft, maar
integendeel zelf uit eene soortgelijke bron geput is.
o

4 . Van een ander, nog onuitgegeven en insgelijks aan JACOBUS toegeschreven,
(2)
Libellus de miraculis infantiae domini Salvatoris deelt THILO de titels

(1)
(2)

Bij THILO 1. 1. p. 337-400.
L.l. p. CVIII-CXIII. Het hs. berust op de Nationale Bibliotheek te Parijs (Colbert 4044, Regius
4313). Een ander exemplaar te Cambridge (Ff. 6. 54) vermeldt THILO p. CXV.
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der 48 hoofdstukken mede. Van deze beantwoorden de 24 eerste getrouw aan de
straksgenoemde Historia, terwijl de inhoud der 24 laatste voor het grootste gedeelte
in het evangelie van THOMAS en het Arabische verhaal wordt wedergevonden.
Treffend is zeker de overeenkomst tusschen dit hs. en den Lekenspieghel, die
beiden juist dezelfde onderwerpen, in bijna gelijke volgorde, met hetzelfde begin
(1)
en einde , behandelen. Het is dan ook ontwijfelbaar, dat dit hs. tot het evangelie
van den pseudo-HIERONYMUS in zeer naauwe verwantschap moet gestaan hebben:
vermoedelijk zal het daaruit ontleend, en slechts hier en daar aangevuld en in andere
bewoordingen geredigeerd zijn. Want dat het werkelijk daarmede identisch zou zijn,
o

wordt afdoende wedersproken door de vier volgende redenen: 1 . omdat de 24
o

eerste hoofdstukken getrouw overeenkomen met de Historia sub N . 3 gemeld,
welke (wij zagen het reeds) niet tot voorbeeld van den Lekenspieghel heeft gestrekt;
o

2 . omdat er hier en daar verhalen in voorkomen, die in den Lekenspieghel worden
(2)

o

o

gemist ; 3 . omdat de volgorde niet altijd dezelfde is; 4 . omdat de plaatsen, bij
THILO hier en daar aangehaald, in bewoordingen veel van den Lekenspieghel
(3)
verschillen .

(1)
(2)
(3)

Cap. XLVIII, dat kennelijk een toegift is, niet medegerekend. Cap. XLVII bevat: ‘Quomodo Jesus
sanctificabat et benedicebat convivantes,’ en beantwoordt dus aan Lsp. c. 34.
B. v. Cap. XXVI. ‘De risu Jesu propter passeres sibi invicem insidiantes,’ waarvan THILO den
tekst in de noot opgeeft. En enkele andere.
Men vergelijke b.v. de citaten bij THILO, p. CX-CXIII, p. 293, 295. 300. 301 en elders.
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Daar derhalve geen der bekende Evangelia Infantiae de bron van den Lekenspieghel
geweest is, mogen wij met te meer grond het besluit trekken, dat de auteur werkelijk
vertaalde naar een thans onbekend origineel, het tweede gedeelte van het
Evangelium de nativitate S. Mariae bevattende. Het is echter meer dan waarschijnlijk,
dat dit origineel, hoezeer ook onbekend, toch nog niet verloren is geraakt. Althans
uit de bibliographische berigten, door THILO gegeven, geloof ik te moeten opmaken,
dat het geheele ‘boec van Jheronimus’ zich in hs. bevindt op de Nationale Bibliotheek
te Parijs, en dat van het tweede gedeelte afzonderlijk, de Infantia Salvatoris alleen
(1)
inhoudende, twee afschriften in Italië bestaan .

(1)

THILO vermeldt (l.l. p. CXIII sq.) een hs. te Parijs (Colbert 3816, Regius 4318), waarvan de
inhoud overeenstemt met het hs., waarvan ik in den tekst sub No. 4 sprak, en dat dus van
den Lsp. niet veel kan verschillen, terwijl in een naschrift o. a. het volgende gelezen wordt:
‘Jeronimus ille doctor propitius episcopis Chromatio et Heliodoro de Hebraïco sermone in
Latinum deduxit. Et per hoc opus ortus et nativitas beatae Mariae virginis atque infantia
Salvatoris declaratur.’ De beide andere hss. vermeldt hij met de volgende woorden (p. CXV
sq.): ‘E Codicibus libri infantiae, qui in bibliothecis Italicis reperiuntur, duos tantum accuratius
a Bandinio descriptos notare placet. Unus est biblioth. Mediceae plut. XIX. cod. 10 membran.
sec. XV nitidissimus, continens Hieronymi opuscula. Ibi p. 248 ad p. 255 Hieronymi epistola
sive praefatio in libro de infantia Salvatoris ad Cromantium [sic] et Heliodorum..... Liber incipit:
Una die admonitus est in somnis Joseph ab angelo Domini etc.’ (N.B. Lsp. c. 16. v. 60 vlg.).
‘Desinit: ipse Jesus Christus, qui eum sanavit, sanet nos a peccatis, qui est benedictus etc.’
Bandinius in Catal. Codd. Lat. Bibl. Medic. Tom. I. p. 523 istum librum observat neque in
Hieronymi opp. editis neque in Fabricii Cod. apocr. reperiri. Alter est biblioth. S. Crucis plut.
XV. cod. 12, de quo Bandinius ibid. Tom. IV. p. 474. Ibi eadem Hieronymi epistola legitur.
Primum caput libri est de fuga Jesu in Aegyptum. Extremum hanc habet epigraphen: Quomodo,
auando simul comedebant, Jesus mensae benedicebat, et quando dormiebat, claritas dei
super eum fulgebat. Desinit: in die sive in nocte, claritas dei resplendebat super eum, in
saecula saeculorum. Amen. Dat is dus juist Lsp. c. 34, waar ook onze auteur eindigt.
Ik voeg hier ten slotte nog eene aanmerking bij, die mij voor de geschiedenis van het evangelie
van den pseudo-HIERONYMUS van belang schijnt. De beide bisschoppen vragen naar een
werk, dat de ‘Virginis matris et Salvatoris infantia’ bevatte, HIERONYMUS antwoordt, zonderling
genoeg, in twee brieven, waarvan de eerste alleen van de ‘Salvatoris nostri infantia sancta’
gewaagt, de tweede alleen van de ‘Nativitas S. Mariae’ spreekt. Het is vreemd, dat dit aan
de aandacht der uitgevers ontsnapt is. Men mag er, dunkt mij, uit opmaken, dat de beide
deelen van het werk van HIERONYMUS afzonderlijk aan de bisschoppen werden toegezonden,
en eerst later bijeengevoegd, gelijk de auteur van den Lsp. ze vond, en het Parijsche hs. ze
nog schijnt te bevatten. En zoo laat het zich dan ook gemakkelijk verklaren, waarom nu eens
het eerste gedeelte (het Evangelium de Nativitate S. Mariae), dan eens het tweede (het hs.
in de Ital. bibl.) afzonderlijk voorkomt.
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Na aldus vastgesteld te hebben, uit welke bron onze schrijver putte, keeren wij tot
zijne vertaling terug. Zij begint c. 3. v. 16 en loopt tot het einde van c. 34.
Tusschenbeiden zijn echter deels berigten uit andere evangeliën, deels eigen
redeneringen ingelascht, gelijk wij thans naauwkeuriger moeten opgeven.
Van c. 3. v. 16 tot c. 8 v. 40 is getrouw gevolgd naar het Evangelium de Nativitate
S. Mariae, het eerste gedeelte van het boek van JHERONIMUS. Hier en daar heeft hij
iets verkort (als c. 3. v. 139-141) of uitgebreid (als c. 4. v. 33-70), of eigen
aanmerkingen ingevoegd, als c. 3. v. 157-c. 4. v. 5, c. 5. v. 113-c. 6. v. 49, c. 6. v.
(1)
77-86 en c. 6. v. 121-c. 8. v. 18.

(1)

Hier verontschuldigt hij zich, dat de dwang van het rijm hem noodzaakte, in de vertaling der
woorden van den Engel GABRIëL eenige vrijheid te gebruiken. Eene dergelijke verklaring doet
hij ook c. 41. v. 23-28 en c. 43. v. 33-46, bij de vertaling van het Pater Noster en het Credo.
Eere zijner naauwgezetheid!
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Waar het Latijnsche evangelie ophoudt, zijn wij buiten staat de vergelijking te maken.
Doch het valt van zelf in het oog, dat de vertaling tot op het einde van c. 9 geregeld
doorgaat, en dat in c. 10 de schrijver zelf spreekt. Uit vs. 95-98 van dat cap. blijkt,
gelijk wij reeds zagen, dat hier het boek van JHERONIMUS eene korte poos door
andere berigten en eigen aanmerkingen wordt afgewisseld; maar met het begin van
c. 13 vat hij het weder op, om er het verhaal der Drie Koningen bij verkorting uit
mede te deelen. Dit loopt tot het einde van cap. 14, en ik acht het waarschijnlijk, dat
c. 15. v. 1-c. 16. v. 60 uit eene andere bron is overgenomen; want juist met dit laatste
vers zagen wij de Infantia Salvatoris naar HIERONYMUS in de Italiaansche hss. eenen
(1)
aanvang nemen . Zoo is ook het geheele c. 17 kennelijk van elders ontleend: iets
dat de schrijver zelf in c. 16. v. 103-110, vergeleken met c. 17. v. 183 vlg., niet
onduidelijk te kennen geeft; gelijk men dan ook althans de 118 eerste verzen van
(2)
dat cap. letterlijk terugvindt in het Protevangelium Jacobi, c. 22-24 .
Doch, met uitzondering van dit c. 17, gaat van c. 16. v. 60 tot aan het einde toe
(c. 34. v. 28) de vertaling van het Latijnsche voorbeeld geregeld voort. Hier en daar
(3)
wordt het Latijn uitdrukkelijk genoemd, als c. 18. v. 6, c. 34. v. 1 en 23 ; en alles
toont

(1)
(2)
(3)

Zie bl. XLII, noot 1.
Bij FABRICIUS l.l. p. 118-124 en THILO l.l. p. 263-271.
Mijn vriend JONCKBLOET (Inleid. op de D. Doctr. bl. XII) gaat te ver, als hij zich op die
aanhalingen van ‘het Latijn’ in den Lsp. beroept, om aan te toonen, dat dergelijke uitdrukkingen
in 't algemeen gebezigd werden, zonder op een bepaald werk te zien, dat men vertaalde.
Integendeel, waar onze auteur het Latijn noemt, daar vertaalt hij wel degelijk, hetzij dan een
geheel werk, hetzij eene korte spreuk.
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aan, dat de auteur dat Latijn op den voet volgde, zonder eenige afwijking of
bijvoegsel, behalve alleen de kleine uitweiding in c. 19. v. 119-170.
Aan het einde van 's Heeren kindsheid genaderd, maakt onze dichter een grooten
sprong, daar hij de verdere levensgeschiedenis van CHRISTUS geheel voorbijgaat,
met bescheidene verwijzing naar den Rijmbijbel van MAERLANT (c. 35). Alleen somt
hij de voornaamste wonderen van JEZUS kortelijk op, en beroept zich verder op de
evangeliën (c. 35. v. 109):
Ende want ghi alden dach
Uut den ewangelien hoort doen ghewach,
Die die ewangelisten scriven,
So laet ic u die achter bliven,
Ende sal u maken memorie
Van Nichodemus hystorie,
Die hi bescrijft herde scone
Van Cristum, den Gods zone.

Hij maakt daarmede een begin c. 36. v. 15:
Dese goede man Nichodemus
Beghint Cristus passie aldus.

Werkelijk is het geheele meer dan 2000 verzen lange c. 36 eene getrouwe vertaling
(1)
van het Evangelium Nicodemi (cap. I tot en met XXVII) , zonder noe-

(1)

Bij FABRICIUS l.l. p. 238-295, THILO l.l. p. 501-788. - Over het Evangelium Nicodemi zijn vooral
te vergelijken W. L. BRUNN, Disquisitio hist.-critica de indole, aetate et usu libri apocryphi, vulgo
inscripti: Evang. Nicod. (Berol. 1794) en ALFRED MAURY, de l'Evangile de Nicodème, de la
date de cet ouvrage, et des circonstances auxquelles on peut en attribuer la rédaction,
geplaatst in de Revue de philologie, de litt. et d'hist. anc. (Paris, 1847), II. p. 428-449. Eene
lange lijst van hss., uitgaven en vertalingen, bij THILO l.l. p. CXVIII-CLX.
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menswaardige afwijking. Aan het slot (c. 37. v. 1-68) vertaalt hij ook den brief van
(1)
PILATUS aan CLAUDIUS (d.i. TIBERIUS), doch zonder van de andere doorgaans
daarbijgevoegde apocryphe brieven te gewagen.
Met c. 37. v. 69 vat de schrijver zelf het woord weder op, en behalve alleen c. 40
(waarover straks) is nu alles tot op het einde van c. 43 van hem zelven afkomstig,
(2)
(3)
gelijk ieder op de bloote lezing zal inzien . Hij beroept zich daarbij op ‘die scrifture’ ,
(4)
(5)
(6)
op ‘een ewangelie’ , op DAVID en op JOH. CHRYSOSTOMUS .
Doch eerlang wendt hij zich op nieuw tot een Latijnschen voorganger, om de
uitvoerige pausenkronijk te gaan verhalen. Dat hij daarbij gebruik maakte van Mertens
coronike, getuigt hij zelf. Reeds had hij c. 40. v. 109 gezegd:
Mertens coronike maect ons wijs
Dat doe paeus zat Cornelijs.

en wat hij daar van paus CORNELIUS verhaalde, wordt insgelijks c. 44. v. 418 vlg.
kortelijk aangestipt, zoodat het blijkt, dat hij ook hier die coronike volgde. Duidelijker
nog c. 45. v. 140:
Mertens coronike seecht.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Bij FABRICIUS l.l. p. 298-300, THILO l.l. p. 796-800.
Waar hij in deze hoofdstukken het Latijn noemt (c. 41. v. 120, c. 42. v. 18, c. 43. v. 34), bedoelt
hij natuurlijk alleen de bewoordingen van het Pater Noster, het Ave Maria en het Credo, die
hij d.t. pl. vertaalt.
C. 39. v. 97, 104, c. 40. v. 16.
C. 40. v. 25.
C. 41. v. 132.
C. 40. v. 29.
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en geen ander werk bedoelt hij c. 44. v. 462:
Dus las ict int Latijn.

c. 48. v. 474:
(1)

Dus vindict int Latijn gheset .

Ald. v. 234:
Dus vant ict int scrift staende.

Vs. 253:
alsic ghescreven vant,
(2)

of met uitdrukkingen als seit die lesse (c. 48. v. 866, 1145) enz.
Mertens coronike is de kronijk van MARTINUS POLONUS, Aartsbisschop van Gnesen
(3)
(† 1278), van wien FABRICIUS getuigt: ‘Nihil celebrius ejus Chronico summorum
Pontificum atque Imperatorum Romanorum.’ Eene vergelijking van dit werk bewijst
dan ook genoegzaam, dat het als bron van den Lekenspieghel gediend heeft, en
(4)
leert ons, dat van c. 40 de hoofdzakelijke inhoud getrokken is uit het Chronicon L.
IV. p. 114-130; terwijl van c. 44. v. 8 tot de helft van c. 49 doorloopend vertaald is
naar L. IV. p. 133-308; doch aanmerkelijk verkort, en soms met eene enkele
uitweiding, inzonderheid betreffende de

(1)
(2)
(3)

(4)

Als hij echter c. 45. v. 59, bij gelegenheid van eene digressie, het Latijn noemt, is het
klaarblijkelijk, dat hij dáár de Schriftuur bedoelt.
Verg. de Verkl. Woordenl. op Lesse.
Bibl. Lat. Med. et Inf. Aet. V. p. 127 sqq. Zie ook DU PIN, Nouvelle Bibl. des auteurs ecclés.,
X. p. 82, enz. - Waar elders in den Lsp., c. 48. v. 139, 255, 646, van MERTEN gesproken wordt,
is dat natuurlijk een ander, nl. St. MAARTEN van Tours, en c. 48. v. 826 is het paus MARTINUS
I.
Ik gebruik de uitgave van SUFFRIDUS PETRI (Antwerpen, 1574), die het Chronicon willekeurig
in vier boeken gesplitst heeft. Eene betere stond mij niet ten dienste.
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bekeering van CONSTANTINUS en zijne moeder HELENA, ten tijde van paus SILVESTER
I.
Na het eindigen van de geschiedenis der pausen, gaat de dichter tot andere
(1)
onderwerpen over, die hij blijkbaar geheel oorspronkelijk behandelt , totdat hij met
het begin van c. 55 aan de hemelvaart van MARIA genaderd is. Hier vlecht hij
nogmaals eene vertaling in, en wel van een apocryf evangelie, dat aan den Apostel
JOHANNES werd toegeschreven. Ziehier zijne eigene woorden (vs. 1):
Dopvaert van Marien scone,
Hoe si op voer tharen zone,
Settic hier, soe ic best can,
Alsmen seeght dat Sente Jan
Wilen screef in een boecskijn,
Daer dese dinghe uut ghenomen sijn.
Hen es niet gheautorizeert,
Maer et es wel gheüseert
Onder dpaepscap ende ghehoert,
Alsoe dat sijt predeken voert.

en c. 57. v. 1:
Nu so suldi voort verstaen,
Hoe haer unt lede is begaen,
Ghelijc dat int boecskijn leecht
Daer ic hier voren of heb gheseecht,
Dat ewangelista Sente Jan
Screef, alsmen hem tiet an.

Dat wij hier eene vertaling van dit boekske aantreffen, die zeer zeker eene der
schoonste en meest dichterlijke episoden van den Lekenspieghel uitmaakt, wekt te
meer onze belangstelling, daar het Grieksche origineel tot heden niet is uitgegeven,
maar slechts in hs. bestaat, en de Latijnsche overzetting, die onze

(1)

Men leze b.v. c. 52. v. 123-136, c. 54. v. 27-29, enz.
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schrijver volgde, geheel onbekend schijnt te wezen. Het bedoelde werk is het Liber
(1)
S. Johannis de transitu S. Mariae, waarvan FABRICIUS eenige malen in het
voorbijgaan gewaagt. Het oorspronkelijke is getiteld: Κοίμησις τῆς ὑπεϱαγίας
δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Μαϱίας, en dat het inderdaad hetzelfde werk is waarop
(2)
onze dichter het oog had, blijkt reeds genoegzaam uit den aanhef, dien FABRICIUS
aldus opgeeft: Τῆς ἁγίας ἐνδόξου Θεοτόκου καὶ ἀειπαϱϑένου Μαϱίας κατὰ τὸ εἰωϑὸς
ἐν τῷ ἁγίῳ μνήματι τοῦ Κυϱίου ἡμῶν ἐϱκομένης ϑυμιάσαι, welke woorden men niet
onduidelijk in den Lekenspieghel terugvindt (c. 55. v. 27):
Tsinen grave ende tandren steden
Ghinc si dicke met innecheden,
Ende ghedachte met ernste groet
Hoers liefs kints better doet.

Men zal zich herinneren, dat hetzelfde onderwerp ook in den Spieghel Hist. van
MAERLANT (D. II. bl. 180-188) behandeld wordt. Bij eene vergelijking van dat verhaal
met den Lekenspieghel vindt men eene kennelijke overeenstemming, maar toch
hier en daar afwijkingen, en in het geheel bij MAERLANT eene kortere voorstelling,
waarbij sommige bijzonderheden achterwege blijven. Ten einde met zekerheid de
betrekking te bepalen, waarin het verhaal van MAERLANT tot dat van onzen dichter
staat, laat ik hier de woor-

(1)
(2)

Cod. Apocr. N.T. I. p. 45, 60, 138, 352. Zie ook LAMBECIUS, Comm. de Bibl. Caes. Vindob.
Lib. IV. p. 131 sq., en het Iter Cellense van denzelfden schrijver, p. 196-199.
L.l. p. 60.
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den volgen, waarmede de eerste van zijne bron melding maakt. T.a. pl. bl. 180:
Hier volghen wi Miletus das,
Die bisscop te Samarien was,
Ende seit, het seidem Sente Jan:
Nu hort hoe dat hijs began.

En dan volgt terstond:
Myletus van onser Vrouwen.
Myletus spreect dus, alsict las:
Een Leonius met ons was,
Ende met dien Apostelen mede,
Die den woch liet der waerhede;
Hets waer, der Apostelen vite
Screef hi som wel ende met vlite;
Maer haer leven ende haer castien
Screef hi al vul heresien.
(1)
Onser Vrouwen ende ende hare upvaert
Screef hi also hinderwaert,
Dat die kerke scuwet die wort,
Ende daer toe lesen niet en hort;
Maer dat wi horden ende wisten
Van Sente Janne ewangelisten,
Dat sullen wi hier sekerlike
Scriven, wel ende properlike.

De hier genoemde MILETUS is dezelfde die gewoonlijk MELLITUS of MELITO genoemd
(2)

de

wordt . Hij leefde in de 2

(1)
(2)

(3)

(3)

eeuw, was bisschop van Sardes en wordt (of-

D.i. einde, uiteinde.
Zie over MELITO en zijne werken: VOSSIUS, de Hist. Graecis (ed. fol.), p. 127 a., FABRICIUS,
Bibl. Graeca, cur. HARLES, Tom. VII, p. 149-151 en de ald. aang. Men verwarre hem niet met
MELLITUS, Bisschop van Laodicea, aan wien het Liber de passione S. Joannis Evangelistae
wordt toegeschreven, en over wien FABRICIUS handelt in den Cod. Apocr. N.T. I. p. 788-790.
Niet ‘te Samarien’, gelijk MAERLANT verkeerdelijk zegt, naar aan leiding van Zmirne (Smyrnae),
zooals VINCENTIUS heeft.
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(1)

schoon ten onregte) gehouden voor den schrijver van een werkje De transitu
Virginis Mariae, dat in het Latijn nog bestaat en gedrukt is in de Bibliotheca
(2)
Sanctorum Patrum van M. DE LA BIGNE (Paris. 1589), Tom. VII. col. 1511-1520 .
(3)
Dit werkje is, hier en daar verkort, door VINCENTIUS opgenomen en door MAERLANT
vertaald. Zijne vertaling komt met het oorspronkelijke bij DE LA BIGNE getrouw overeen;
behalve alleen de genoemde verkortingen en enkele andere afwijkingen, die echter
gemakkelijk te verklaren zijn, wanneer men bedenkt, dat de verschillende hss. Van
een drukgelezen werkje doorgaans min of meer eene verschillende redactie
vertoonen.
Opmerkelijk is het, dat dit verhaal van MELITO dikwijls ook met den Lekenspieghel
bijna woordelijk overeenstemt, zoodat men soms op de gedachte zou kunnen komen,
of onze auteur welligt uit deze bron, en niet uit het geschrift van den pseudo JOHANNES geput had. Wij mogen ons echter gerust aan zijn uitdrukkelijk getuigenis
houden, en kunnen zijne overeenstemming met MELITO uit eene andere oorzaak
verklaren. Vooreerst is er, bij alle gelijkheid, toch verschil genoeg tusschen beiden,
om te besluiten dat onze dichter eene andere bron dan MELITO moet gebruikt hebben;
al ware het alleen c. 57, waarvan bij dezen nagenoeg niets te vinden is, terwijl
wederkee-

(1)
(2)
(3)

‘Liber indignus qui tanto viro tribuatur,’ zegt BELLARMINUS bij VOSSIUS l. 1.
Ook in de Magna Bibliotheca veterum Patrum (Paris. 1644), Tom. VII. col. 579-588.
Lib. VIII. c. 75-78, ed. Argentor. 1473.
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rig de inhoud van diens cap. 8, 9 en 10 in den Lekenspieghel grootendeels ontbreekt.
Daarenboven, MELITO zelf legt eene verklaring af, die van belang is, omdat zij, in
verband met onze beschouwing, den oorsprong van zijn geschrift kan ophelderen.
(1)
Een zekere LEUCIUS , zegt hij in den aanhef (het zijn de woorden, die ik uit MAERLANT
aanhaalde), heeft over de geschiedenis en de leeringen der Apostelen, als ook over
de hemelvaart van MARIA ergerlijke dingen geschreven: om den kwaden indruk van
dat geschrijf te keer te gaan, ‘willen wij eenvoudig opteekenen wat wij van den
(2)
Apostel JOHANNES gehoord hebben’ . Daar nu de vergelijking van den Lekenspieghel,
die naar JOHANNES vertaald werd, ons leert dat het verhaal van MELITO dikwijls met
dat van den Apostel getrouw overeenkwam: mogen wij dan nie met grond besluiten,
dat het geheele werkje van MELITO niets anders is dan eene verkorte, slechts hier
en daar omgewerkte, vertaling van het geschrift van JOHANNES? Te meer, omdat in
(3)
één hs. althans van dit geschrift de Apostel als sprekende wordt inge voerd , zoodat
MELITO schijnbaar met regt kon zeggen, dat hij het van hem zelven gehoord had.

(1)

(2)
(3)

Zoo staat de naam te regt in de uitgave van MELITO. Elders vindt men nu eens LEUTICIUS, dan
eens SELEUCUS of LEONTIUS. Het laatste komt voor bij VINCENTIUS en is door MAERLANT met
zijn LEONIUS bedoeld. Vgl. FABRICIUS, Cod. Apocr. N.T. I. p. 17, 768 sqq. et passim.
De woorden van MELITO zijn: ‘Nos ergo..., quae ab Apostolo Joanne audivimus, haec simpliciter
scribentes,’ enz.
Zie LAMBECIUS 1. 1. Lib. IV. p. 131. Dat dit hs. in den titel aan den Apostel JACOBUS wordt
toegeschreven, is eene blijkbare vergissing, reeds door LAMBECIUS aangewezen.
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Onze slotsom is derhalve: het geschrift van MELITO is getrokken uit dat van JOHANNES;
MAERLANT vertaalde het eerste, onze dichter het laatste. Vandaar de
overeenstemming zoowel als het verschil.
De vertaling van het ‘boecskijn’ van ‘Sente Jan’ in den Lekenspieghel loopt tot c.
58. v. 174, misschien tot v. 178. Ofschoon wij ze niet met het origineel kunnen
vergelijken, is er toch alle grond om aan te nemen, dat zij even naauwkeurig als
zijne vroegere overzettingen zijn zal. Alleen moet ik opmerken, dat de vertaler
tweemaal eene eigene aanmerking ingelascht heeft: t.w. c. 55. v. 31-46, waar hij
(1)
het gevoelen van EPIPHANIUS aanhaalt over den ouderdom van MARIA; en c. 56. v.
67-88, waar hij allen twijfel aan de waarheid van het verhaal, dat de Apostelen bij
het uiteinde van MARIA tegenwoordig waren, tracht te ontzenuwen door een beroep
(2)
op DIONYSIUS AREOPAGITA en op den brief van PAULUS aan TIMOTHEUS.
En hiermede kunnen wij van het tweede Boek afstappen; want hetgeen daar nog
verder volgt in de drie laatste hoofdstukken, is zoo kennelijk des schrijvers eigen
werk, dat het onnodig zijn zal daarbij stil te staan.
In het geheele derde Boek treffen wij geene eigenlijke vertaling aan. Wel
verzamelde hier de dichter

(1)
(2)

Hij bedoelt diens Sermo de S. Maria Virgine Deipara ejusque vitae temporilus, aang. bij
FABRICIUS, Cod. Apocr. N.T. I. p. 43.
Het is opmerkelijk, dat DE LA BIGNE in eene aant. op MELITO juist bij ditzelfde gedeelte des
verhaals hetzelfde werk van DIONYSIUS aanhaalt, t.w. De divinis nominibus, cap. 3 (‘daer hi
van bemelschen namen sprect’, vs. 74).
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zijne stof uit onderscheidene, meest Latijnsche, bronnen; maar wat de indeeling,
rangschikking en behandeling betreft, bleef hij geheel oorspronkelijk, en telkens
lascht hij ook eigen redeneringen en opmerkingen in, gelijk ieder bij de lezing
gemakkelijk zal bespeuren. Omtrent den inhoud van dit Boek verklaart hij uitdrukkelijk
(Begin, vs. 13):
Dat ic dese dinghen nemen can
Uut mi selven, en versta nieman;
Maer ic hebt ghesocht voorwaer
Uten boeken, hier ende daer,
Die de wise wilen screven
Op dit cranke menschelijc leven.

en Prol. vs. 57:
Also ons claerlike doen weten
Philosophen ende poëten
Inden boeken die si screven,
Die tote noch sijn bleven;
Anders so waert mi te hoghe.

Zoo zegt hij ook aan het einde van cap. 3, zijnde eene bloemlezing van zedelessen:
Hier einden dese blomen,.....
Alsose die oude wise screven
In boeken die na hem bleven.

Meermalen beroept hij zich ook met name op de autoriteit, die hij volgde. Zoo noemt
(1)
(2)
(3)
hij nu eens ‘die scrifture’ of ‘die ewangelie’ , dan eens bepaaldelijk DAVID of
(4)
SALOMO , dan weder de schrij-

(1)
(2)
(3)
(4)

C. 1. v. 14, c. 3. v. 210, 1019.
C. 1. v. 50, c. 20. v. 47.
Bl. 14. v. 23, c. 4. v. 147, c. 10. v. 90, 253 enz.
Bl. 13. v. 13, c. 3. v. 36, c. 10. v. 39.
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(1)

(2)

(3)

(4)

vers der klassieke oudheid, als SOCRATES en ARISTOTELES , of CATO , SALLUSTIUS ,
(5)
(6)
(7)
TULLIUS , OVIDIUS en SENECA , of wel in het algemeen ‘een vroet man, een wijs
(8)
(9)
man, die wise, een boec’ , enz., of onbepaald het ‘Latijn’ , waaruit hij het een of
ander ontleende: terwijl bij de verhalen, die hij hier en daar invlecht, uitdrukkingen
als: dat ic vorwaer hoerde tellen, hebbic zegghen horen, ic hebbe horen doen
(10)
ghewach en dergelijke, genoegzaam te kennen geven, dat men daarbij aan geene
bepaalde bron te denken heeft.
Uit deze wijze van bewerking laat het zich gemakkelijk verklaren, dat sommige
gedeelten van dit derde Boek in menig opzigt overeenstemmen met andere gedichten
van andere schrijvers, doch die dezelfde bronnen gebruikten. Zoo is er eene in 't
oog loopende harmonie tusschen cap. 4, dat Van hovesscheden ende van andren
(11)
goeden zeden handelt, en het door KAUSLER uitgegevene Bouc van Seden,
waarvan de auteur getuigt (vs. 9):
Dese bouc spreect van hoveschede,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

C. 2. v. 12, c. 3. v. 999.
C. 4. v. 143, c. 5. v. 102, c. 6. v. 27, c. 13. v. 22 enz.
C. 3. v. 162, 170, 224, 314, c. 10. v. 256 enz.
Prol. v. 32.
C. 11. v. 65.
C. 2. v. 151.
C. 3. v. 39.
C. 3. v. 578, 590, 670, 1120, 1150, c. 20. v. 41 enz.
C. 2. v. 168, c. 3. v. 189 enz.
C. 3. v. 1032, c. 4. v. 34, 185, 357.
Denkmäler Anl. Sprache u. Litt. II, S. 561-599.
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en vs. 6:
Soe es ghetrect uter scrifture
Harentare, daer ict sochte
Ende het mi ghenoeghen mochte.

Eene vergelijking doet ons duidelijk zien, dat beide schrijvers eene bloemlezing van
zedelessen gaven, uit dezelfde Latijnsche auteurs getrokken, doch elk op zijne wijze
en naar eigen rangschikking. Vandaar somtijds eene bijna woordelijke
(1)
overeenstemming ; maar toch in de zamenstelling en behandeling genoegzaam
verschil, om aan beiden den lof der oorspronkelijkheid toe te kennen.
Nog rest ons het vierde Boek te beschouwen. Ook hier arbeidde onze dichter
zelfstandig, al bragt de aard van het onderwerp mede, dat hij den inhoud zijner
berigten aan andere schrijvers moest ontleenen. Hij zal, zegt hij aan het slot der
inhoudsopgave, de voorspellingen aangaande het einde der wereld mededeelen
(vs. 34):
Also wijt bescreven vinden
In vraeyen boeken, sonder ghilen,
Alse ons bescreven wilen
Heylighe zanten diet wel wisten
Uut des heilichs gheests listen.

Terwijl echter het derde Boek, bij de groote verscheidenheid en afwisseling van den
inhoud, het gebruik van een niet gering aantal bronnen noodzakelijk maakte: moest
hij zich hier, bij de eenheid en den zamenhang

(1)

Men vergelijke b.v.
Lsp. c. 4. v. 167-184 met B. v. S. v. 151-167.
Lsp. c. 4. v. 297-310 met B. v. S. v. 471-483.
Lsp. c. 4. v. 321-326 met B. v. S. v. 593-602.
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van een doorloopend verhaal, tot enkele slechts bepalen. Twee schrijvers vooral
volgde hij, die hij, met zijne gewone naauwgezetheid, niet nalaat uitdrukkelijk te
vermelden. De eerste is de auteur van den Sydrach. C. 1. v. 1:
Een coninc, een groot heere,
Die so vraechde wilenneere
Enen clerc, was heydijn
Ende so groten astronomijn
Dat hi vele propheteerde
Ende den volke wijsheit leerde,
Die hi hem screef ende ooc sprac,
Ende die meester hiet Sydrac.
Sinen boec hebbic ghelesen,
Daer vele wondre in wesen
Van prophecien ende mede
Van uutnemender wijshede.

Uit dit boek ontleende hij den voornamen inhoud van het volgende verhaal, en meer
dan eens haalt hij daarbij den Sydrach met name aan. C. 1. v. 58:
Nu willic u voort scriven
Hoe dattet int einde sal vergaen,
Alse ons Sydrac doet verstaen.
Int einde seit Sydrac alsoe ....

vs. 72:
Voort spreect aldus Sydrac mee.

c. 6. v. 1:
In Sydracs boec so lesen wi dat.

ald. v. 10:
Sydrac die seit ons mede.

ald. v. 69:
Nu willic u dan meer lyen
Van meester Sydracs prophecien.

c. 7. v. 1:
Sydrac seit .....

en c. 10. v. 50:
Sydrac seit, die wise man.
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Wanneer men bedenkt, dat dit gedeelte van den Lekenspieghel in 1330 te Antwerpen
geschreven werd, en dat de Dietsche vertaling van den Sydrach naar het Fransche
(1)
voorbeeld, in dezelfde stad ten jare 1329 voltooid is , dan mag men met grond
besluiten, dat onze dichter het oog had op deze Nederlandsche vertaling, waarvan
nog heden verschillende hss. bekend zijn. De vertaler van den Sydrach zal natuurlijk
met zijn stad - en kunstgenoot, den geleerden Schepenklerk, van nabij bekend
geweest zijn, en welligt was deze de eerste, aan wien hij zijne overzetting van de
(2)
beroemde ‘Fontein van alle kennis’ mededeelde.
Doch op het einde van cap. 2, waar onze dichter geregeld den Sydrach volgt,
leest men deze woorden:
Trecken so sal deene partie
In dat lant van Torkie,
Ende dander in Grieken lant,
Alse die ghene die sijn ghescant;
Want uut dien tween landen, seit tLatijn,
Sullen si meest gheboren sijn.

Moet men hieruit opmaken, dat hij een Latijnsch voorbeeld voor zich had? Ik geloof
het niet. Vooreerst

(1)

(2)

o

Zie de plaats uit het slot van den Sydrach bij MONE, N . 550, en vgl. ook onze Verslagen en
Berigten, 1845, bl. 40, waar men het een en ander omtrent den Sydrach vindt aangeteekend.
Volgens HOFFMANN V.F. (Hor. Belg. I. 49) heeft een der hss. (het Königsbergsche) het jaartal
1318; maar het Brusselsche en Hamburgsche hebben beiden 1329. In de drie andere hss.
(te Stuttgart, Londen en Oxford) komt de narede met de tijdsbepaling niet voor.
‘Fontaine de toutes sciences,’ was de bekende eernaam van den Sydrach. Zie FLORIAN
FROCHEUR in den Messager des Sciences hist. de Belg., 1842, p. 79.
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zou men mogen twijfelen, of de Latijnsche Sydrach wel hier te lande bekend was.
Daarenboven behoeft dat seit tLatijn juist niet te slaan op een origineel van het
geheele verhaal: het kan zeer wel bepaald zijn tot het gezegde, in de twee laatste
(1)
verzen alleen uitgedrukt . Zulke tusschengevoegde verzekeringen, uit schriftuur,
prophecie of heilige autoriteit ontleend, zijn zeer gewone verschijnsels, en daarbij
was geene andere taal dan het Latijn denkbaar. Doch ongerijmd zou het zijn, uit
een bloot citaat, dat van elders wordt ingelascht, tot de taal van het geheele werk
te besluiten.
Ik meen dus te mogen vaststellen, dat onze dichter de Nederlandsche vertaling
van den Sydrach gebruikte. Uit den geheelen gang van zijn verhaal blijkt echter,
dat hij dat voorbeeld niet slaafs volgde, of alleen in rijm bragt wat daar in proza
geschreven stond; maar hij had den Sydrach naauwkeurig gelezen, en deelt nu
daaruit den korten inhoud mede, zoover die tot zijn onderwerp behoorde. Hij doet
dit blijkbaar geheel naar vrije keuze en met zijne eigen woorden, zoodat hij, althans
wat den vorm betreft, volkomen zelfstandig blijft.

(1)

Zoo b.v. in ditzelfde Boek, c. 10. v. 8:

Alse Cristus selve seide:
‘Omne judicium dedit filio,’
Dit Latijn luudt also.
- ‘Dattie vader den zone gaf
Alle vonnesse,’ dits daer af
Dat Dietsch, des seker weest,
Also men in die ewangelie leest.
Daar slaat dus het Latijn alleen op dat ééne vers, uit het evangelie aangehaald. Maar daarom
is de geheele plaats nog niet uit het Latijn vertaald.
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Den anderen schrijver, aan wien hij een gedeelte zijner berigten ontleende, noemt
hij in het begin van cap. 5:
Mechodosius, die heilighe man,
Die martelie om Gode ghewan
Ende bisscop in Grieken was,
Maecte een boec daer ic in las
Der werelt beghin ende haer inde.

Aan het einde van dat cap. heet het:
Dese woort oft ghelijc aldus
So scrivet Mechodosius.

Daarop vergelijkt hij in cap. 6 de berigten van SYDRACH en MECHODOSIUS met
elkander, gaat vervolgens met het verhaal voort, en zegt (vs. 67):
Dese woorde scrijft ons aldus
Die heilighe Mechodosius,

om daarna tot SYDRACH terug te keeren.
Hoe onze dichter aan den naam van MECHODOSIUS kwam, laat zich alleen verklaren
uit eene slechte lezing in het hs. dat hij gebruikte; want het boek, waarvan hij spreekt
en waarin hij
Der werelt beghin ende haer inde

gelezen had, is buiten twijfel geen ander dan de Revelationes van zekeren
METHODIUS, getiteld: ‘De rebus quae ab initio mundi contigerunt, quaeque deinceps
contingere debent.’ Dit geschrift, ten onregte aan den beroemden METHODIUS van
(1)

de

Patara , bisschop van Tyrus, die in het begin der 4
onderging, toegeschreven, was oor-

(1)

eeuw den marteldood

Zie over hem FABRICIUS, Bibl. Graeca, cur. HARLES, Tom. VII, p. 260 sqq. en de ald. aang.
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spronkelijk in het Grieksch opgesteld, en is bekend uit de Latijnsche vertaling,
afgedrukt o.a. in de Magna Bibliotheca veterum Patrum (Paris. 1644), Tom. XV. p.
(1)
611-618 . Al wat in den Lekenspieghel uit MECHODOSIUS wordt aangehaald, vindt
men in deze Revelationes weder, en het blijkt, dat onze schrijver enkele gedeelten
daaruit min of meer vrij vertaald heeft, te weten:
C. 5. v. 8-52 uit METHODIUS

p. 617. b. B.C.

C. 6. v. 5-9 uit METHODIUS

p. 617. b. D.

C. 6. v. 21-66 uit METHODIUS

p. 617. b. E.-618. a. D.

C. 8. v. 1-29 uit METHODIUS

p. 618. a. D.E.

Behalve deze weinige plaatsen nu is het overige van dit vierde Boek grootendeels
uit den Sydrach getrokken, in de laatste hoofdstukken echter ook door den schrijver
zelven aangevuld, blijkens uitdrukkingen, als c. 10. v. 1:
Die heilighen segghen ons aldus.

ald. vs. 69:
Nu moghedi vraghen ... enz.

en vs. 74:
Meestre doen ons te verstane.

Voor eenige jaren meende ik, dat een gedeelte van het vierde Boek van den
Lekenspieghel naar VINCENTIUS vertaald was, waarmede het tamelijk wel
(2)
overeenkwam . Ik merkte echter reeds destijds genoegzaam

(1)

(2)

Er bestaan meer uitgaven, zoowel in andere verzamelingen als afzonderlijk. Ook is het
oorspronkelijke Grieksch gedrukt. Zie FABRICIUS l.l. p. 269-271 en LAMBECIUS, Comm. de Bibl.
Caes. Vindob. Lib. IV. p. 201 sq.
Taalk. Mag. IV. 283.
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verschil op, om de gissing te opperen, dat ‘misschien de bron, waaruit de
Lekenspieghel putte, nog wel ouder zijn kon, en dezelfde die VINCENTIUS bezigde.’
Sedert heeft eene naauwkeurige vergelijking mij geleerd, dat de overeenkomst met
VINCENTIUS zich niet verder uitstrekt dan het kleine gedeelte, waarover ik destijds
handelde; en dat daarenboven het verschil te groot is, om VINCENTIUS als bron van
(1)
den Lekenspieghel te kunnen beschouwen . Het kan trouwens niet bevreemden,
dat een zoo bekend iets als de 15 teekenen voor den oordeelsdag, bij beiden
nagenoeg gelijkluidend wordt voorgesteld. Dergelijke zaken gingen telkens van het
eene in het andere geschrift over, en het is volstrekt onmogelijk, die verhouding
overal met zekerheid na te sporen.
Zoo hebben wij dan onzen dichter in de geheele zamenstelling van zijnen arbeid
nagegaan, en zijne bronnen aangewezen. Wij leerden hem daarbij kennen als een
man van uitgebreide belezenheid, en die tusschen de verschillende schrijvers met
oordeel wist te kiezen. Niet alleen echter was hij met de geleerde boeken der
Latijnsche wereld gemeenzaam bekend, maar ook op het gebied der vaderlandsche
letteren was hij

(1)

JONCKBLOET (Inleid. op de D. Doctr. bl. XII) wijst ter vergelijking op een hs. in de bibl. der
o

Leidsche Hoogeschool (MS. Lat. Voss. Hist. fol. N . 31), waarin, onder vele andere stukken,
ook een opstel : ‘De Antichristo et ejus generatione et processu’ en ‘XV. signa Hieronymi.’
Na onderzoek is het mij gebleken, dat deze stukken uitvoeriger zijn dan de Lekenspieghel,
en zoowel van dezen als van VINCENTIUS veel verschillen. De 15 teekenen worden op naam
van HIERONYMUS gesteld, als beschreven zijnde in het aan hem toegekende werk de Annalibus
Hebraeorum, aang. door VINCENTIUS en daaruit bij VELTHEM en in den Spieghel der Leken.
Zie Bijlage D. in Deel III. bl. 344.
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volkomen te huis. Van onderscheidene Mnl. geschriften maakt hij gewag, van welke
hij sommige met name aanduidt, op andere niet onduidelijk zinspeelt. Het zal niet
(1)
overbodig zijn, de hiertoe betrekkelijke plaatsen kortelijk op te geven .
Boven allen hoog schatte hij den stichter der didactische school (III. c. 15. v. 119):
Jacob van Maerlant, die vader
Is der Dietscher dichtren algader,

van wiens waarheidsliefde hij het volgend getuigenis aflegt (ald. vs. 291):
Noit men ooc en ondervant,
Dat Jacob van Maerlant
Loghene dichte of voort brochte,
Hoe nauwe datment ondersochte;
Want sijn leven was eersaem,
Als enen dichter wel betaem.

Met bijzonderen lof spreekt hij van zijnen Rijmbijbel (II. c. 35. v. 6):
... Jhesus leven ende sijn bedriven;
Twelke leven Jacob van Maerlant
Transfereerde alte hant
Uten boeken, alsic versta,
Diemen heet Scolastica,
Daer hijt sette in Dietscher tale,
Herde scone ende herde wale.
Daer so vindi Cristus leven
In Dietsche herde scone bescreven;
Daer omme en willic die saken
Die hi maecte niet vermaken,
Want hij thooft is, wildijt weten,
Van allen Dietschen poëten.

(1)

Ik noem hier natuurlijk slechts die geschriften, van welke hij in den Lsp. gewag maakt, zonder
te spreken van diegene, welke hij in andere werken aanhaalt. Zoo blijkt uit de Brab. Yeesten,
B. IV. vs. 1472 vlgg., dat hij de Kronijk van VAN HEELU kende, om nu van MAERLANT'S Spieghel
Hist. enz. niet te gewagen.
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en II. c. 37. v. 87-94 vermeldt hij ook de Destructie van Jherusalem uit dezelfde
Biblia Scolastica.
Met onderscheiding noemt hij ook den Brusselschen dichter HEIN VAN AKEN (III.
c. 17. v. 91):
Van Bruesele Heyne van Aken,
Die wel dichte conste maken
(God hebbe die ziele sine!)
(1)

en hij haalt twee verzen van hem aan, die spreekwoordelijk bekend waren .
Minder gunstig dacht onze schrijver, de streng waarheidlievende didacticus, over
de voortbrengselen der verdichting op het gebied der romantiek. De fabelen van
AESOPUS en AVIANUS met hare sprekende dieren,
Ende menighe ander rime,
Als van Reynaerde ende Ysegrime,
(2)
Brunen den bere ende den das ,

vinden nog genade in zijne oogen, om hare zedelijke strekking; maar op de
romantische dichters, die KAREL DEN GROOTE en AUGUSTUS hadden belogen, heeft
hij het bitter geladen: als b.v. III. c. 15. v. 133:
Men leest dat Kaerle voer stelen:
Ic segt u, al zonder helen,
Dat Kaerl noit en stal,

en wat daar verder volgt over andere verdichtselen.
Het is niet met zekerheid te bepalen, of onze dichter met de aangehaalde fabelen
juist den Nederlandschen Esopet bedoelt, dan wel de Latijnsche bewer-

(1)
(2)

Zie Bijlage B. in Deel III. bl. 319, en vgl. nog BORMANS in het Belg. Mus., 1837, bl. 460 vlg. en
WILLEMS, ald. 1840, bl. 102-112.
III. c. 15. v. 183 vlgg.
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king; maar de zinspeling op den Reinaert en op Caerl ende Elegast is onmiskenbaar.
(1)
En als hij elders van de legenden van PATRICIUS, TONDALUS en BRANDAEN gewaagt,
is het niet onwaarschijnlijk, dat hij ook aldaar op de Nederlandsche geschriften het
oog had, gelijk hij althans bij TONDALUS niet onduidelijk schijnt te kennen te geven
met de woorden:
In een boecskijn dat ic las.

Kennelijk is ook de toespeling op het gedicht ‘Van neghen den besten’ in II. c. 15.
(2)
v. 133 vlgg. , waar hij zich verwondert, dat AUGUSTUS niet in het drietal der
vermaardste helden uit het Heidendom is opgenomen.
Eindelijk strekt nog de Sydrach, waarover reeds boven gehandeld is, ten bewijze,
dat onze dichter evenzeer met de voortbrengselen der vaderlandsche letterkunde
bekend was, als hij zelf haar tot sieraad verstrekte.

§ 3. Tijd en plaats van vervaardiging. Opdragten.
De Lekenspieghel is vervaardigd te Antwerpen, begonnen in 1325, voltooid in 1330.
Deze opgave steunt op het eigen getuigenis van den dichter. I. c. 38. v. 85:

(1)
(2)

I. c. 12. v. 67-82, c. 14. v. 75-90, II. c. 48. v. 629-632.
Op dit gedicht wordt ook gedoeld in den bundel van HILLEGAERSBERCH, fol. 78. b., en in een
o

stukje Van miltheiden, bij MONE, N . 393. Het fragment bij BLOMMAERT, Oud-Vl. Ged. II. 69-72,
o

door MONE, N . 52, 5) als een deel van den Alexander van MAERLANT aangemerkt, behoort
denkelijk tot ditzelfde dichtstuk.
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Ende van Godevaert sijn leden,
Tote dat ic te deser stede
Dichte dese selve lesse,
Twee hondert jaer twintich ende sesse;
Al tAntwerpen in die stadt:
Over waer zeg ic u dat:
(1)

Men heeft tot hiertoe uit deze aanwijzing het jaartal 1326 opgemaakt . Men rekende
namelijk van den dood van GODFRIED VAN BOUILLON, dus van 1100. Doch men moet
de verzen in verband beschouwen met de tijdsbepaling, die onmiddellijk voorafgaat
(vs. 73):
Ende tusschen Cristus carnacioen
Ende dat Godevaert van Bulyoen
Jherusalem wan die stede,
Met coste ende met arbeyde,
Waren elf hondert jare,
Een min, ic zegghe u tware.

De dichter rekent dus niet van GODFRIED'S dood, maar van de inneming van
Jeruzalem in 1099, en hij schreef dus het eerste Boek in 1325.
Toen hij aan het einde van het derde Boek begon te naderen, was het jaar 1325
reeds verstreken; want in cap. 16 vermeldt hij de nederlaag der Vlamingen bij Cassel,
die in gemeld jaar voorviel, gelijk hij zelf getuigt (vs. 121):
Dertienhondert screef men doen
(2)
Ende achtendetwintich dat carnacioen .

Men zou bijna zeggen, dat hij hier van eene lang geledene gebeurtenis spreekt: en
toch moet hij het

(1)
(2)

CLIGNETT, Voorr. v.d. Teuth. bl. LXV; J. VAN LENNEP in Het Instituut, 1841, bl. 132; enz.
‘Op sinte Bartelmeus dach’ (d.i. 25 Aug.) van het jaar 1328 zegt hij in Vanden derden Edewaert,
vs. 925 vlg.
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in 1329, of uiterlijk in het begin van 1330 geschreven hebben, want den 6 Augustus
van laatstgemeld jaar bragt hij zijnen arbeid ten einde, blijkens de woorden in het
slot (vs. 9):
Dese boec was volmaect al,
Doe dcarnatioen was int ghetal
Dertien hondert ende dertich mede,
Al tAntwerpen in die stede,
Recht opten sesten dach
Die in dOeghstmaent ghelach.

Dit slot behelst eene opdragt van het werk aan Hertog JAN III van Brabant, waarbij
de schrijver ook zijn voornaam noemt (vs. 23):
Here, desen boec ende dit were
Soe gheeft u Jan, u arme clere.

Doch is deze opdragt wel van den dichter zelven afkomstig? Of is zij welligt een
bijvoegsel van den afschrijver, even als men b.v. achter een handschrift van STOKE,
na diens opdragt aan Graaf WILLEM III, nog eenige verzen aantreft, waarbij zekere
WOUTER DE CLERC dat hs. aan heer JAN VAN POLANEN toewijdt? Dit vermoeden zou
een schijn van grond kunnen vinden in de bedenking, dat de opdragt aan den Hertog
slechts in twee hss. (H. en I.) wordt gevonden, terwijl zij in twee andere (ons tekst-hs.
en het Haagsche), alsmede in de Nederrijnsche vertaling niet voorkomt,
Daarenboven, in de Prologhe voor het geheele werk (vs. 47-56) draagt de dichter
zijn werk uitdrukkelijk aan heer ROGIER VAN LEEFDALE en diens echtgenoote op,
welke woorden niet alleen in drie hss. en in de vertaling voorkomen (zij ontbreken
alleen in H.), maar daarenboven in den zamenhang dier voorrede
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zoo wèl sluiten, dat er volstrekt geen grond kan bestaan om ze voor ingeschoven
te houden. Is het nu denkelijk, dat de dichter zijn werk eerst aan ROGIER VAN LEEFDALE
en dan nog eens aan JAN III zal hebben opgedragen? Zoo neen, moet dan niet het
slot, dat slechts in twee hss. voorkomt, als een toevoegsel van den afschrijver
beschouwd worden?
Ik mogt deze bedenkingen, die ligt bij iemand konden oprijzen, niet met stilzwijgen
voorbijgaan. Het is er echter verre af, dat zij mij overtuigend toeschijnen. Vooreerst,
daar de schrijver in 1329 nog met het derde Boek bezig was, is het geheel
ondenkbaar, dat reeds in het volgende jaar in dezelfde stad een kompleet exemplaar
van het dichtwerk door een ander aan den Hertog zou aangeboden zijn. Buiten
weten van den dichter kon dit onmogelijk geschieden: met zijn medeweten, ware
een zoodanig misbruik van zijn wettig eigendom eene volslagene ongerijmdheid.
Men zou dus, om die slotverzen aan den dichter te ontzeggen, een bepaald bedrog
in het jaartal moeten aannemen: doch zoo doende komt men van de eene
onderstelling tot de andere, en mist de redenering allen vasten grond.
Wat voorts de bedenking betreft, dat die slotverzen slechts in twee hss. voorkomen,
ik moet hier eene opmerking maken, die niet zonder belang is en over de zaak in
quaestie een voldoend licht schijnt te verspreiden. Ik bedoel de omstandigheid, dat
in geen der hss. de beide opdragten gezamenlijk voorkomen, dan alleen in I; doch
dit is een slecht afschrift van lateren tijd, door een copiïst die gedachteloos daar-
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heenschreef en dus ook zonder nadenken de opdragt aan JAN III overnam, die hij
in zijn voorbeeld niet had gevonden, maar uit een ander hs. kende. Doch in de
oudere en betere hss. is het anders. Ons teksths. en het Haagsche hebben alleen
de opdragt aan ROGIER VAN LEEFDALE, en zoo ook de Nederrijnsche vertaling; maar
in het Brusselsche hs. (H.) vindt men de opdragt aan den Hertog, en is daarentegen
die aan heer ROGIER weggelaten. Ik stel mij derhalve de zaak aldus voor.
Oorspronkelijk droeg de dichter zijn werk aan ROGIER op, en hij laschte die toewijding
terstond in de Prologhe in. Na de voltooijing echter achtte hij zich, uit bijzonderen
(1)
eerbied voor den Hertog , verpligt, dezen van zijnen nieuwen letterarbeid niet
onkundig te laten. Hij zond hem dus een exemplaar toe, en voegde daar de bewuste
slotverzen bij, als begeleidenden brief. Maar bij dat exemplaar, voor den Hertog
bestemd, kwam de opdragt aan heer ROGIER niet te pas: geen wonder dat hij ze
hier opzettelijk achterwege liet.
Met deze voorstelling zijn, naar ik meen, alle zwarigheden opgelost. En vergelijkt
men de bewoordingen der beide opdragten met elkander, dan schijnen zij daarmede
niet kwalijk te strooken. Van den heer VAN LEEFDALE hoopt hij bepaaldelijk de
goedkeuring te erlangen: derhalve eene opdragt in den waren zin des woords. Maar
aan den Hertog ‘geeft’ hij ‘desen

(1)

Hoe de dichter met dezen vorst was ingenomen, blijkt uit zijne lofrede op den Hertog en diens
echtgenoote, Vrouwe MARIA, te vinden in de Brab. Yeesten, I. bl. 460 en 461. Vgl. ook B.V.
vs. 3863-3910.
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(1)

boec ende dit werc’ , om er voor zich en zijne kinderen uit te laten voorlezen:
derhalve geene eigenlijke opdragt, maar toezending van een exemplaar.
Wij moeten thans een oogenblik stilstaan bij den reeds meermalen genoemden
ROGIER VAN LEEFDALE.
Het geslacht van LEEFDALE, oorspronkelijk een tak van dat van HAUTERIVE,
ontleende zijnen naam aan de heerlijkheid Leefdale, tusschen Brussel en Leuven
de

gelegen, eene der oudste en aanzienlijkste baroniën van Brabant. Reeds in de 11
(2)
eeuw treffen wij de heeren VAN LEEFDALE aan , en tot welken trap van aanzien hun
geslacht sedert is opgeklommen, kan men daaruit opmaken, dat zij niet alleen de
hoogste eerambten bekleedden en de voornaamste heerlijkheden van Brabant
bezaten (Oirschot, Percke, Hilvarenbeek, Diessen, enz.), maar ook door huwelijken
verwant zijn geworden met de edelste, ja zelfs met vorstelijke geslachten, zooals
de heeren van Grimbergen en Liedekerke, en de Graven van Loz, Gelder, Cleef en
(3)
Nassau . Zij behoorden dus tot den

(1)
(2)

(3)

Men beschuldige hier den dichter niet van tautologie. Naar de taal zijner dagen bedoelde hij:
‘dit handschrift en het daarin vervatte dichtwerk.’
In een uittreksel uit de onuitgegeven Latijnsche Kronijk van PETRUS A THYMO (VAN DER HEYDEN),
door den Baron DE REIFFENBERG geplaatst achter de Chronique de PHILIPPE MOUSKES, vol. II.
pag. 703-719, vindt men eene niet onbelangrijke legende uit den eersten kruistogt. OLIVIER
VAN LEEFDALE, als koopman verkleed, begeeft zich met vier andere personen op weg, ter
opsporing van GODFRIED met don Baard, Graaf van Leuven, en van HENDRIK, den zoon des
Keizers. Hij verlost beiden uit de gevangenis van den Armenischen Koning te Rhages (in
Medië). Zie pag. 711-719.
GRAMAYE, Antiq. Belg. in Bruxella, p. 28a.
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hoogsten Brabantschen adel, en mogten te regt heeten ‘Barones nobilissimi et
(1)
familia longe lateque per totam provinciam clarissima’ .

(1)

Idem ibid. - Het is hier de plaats niet, om over het geslacht van LEEFDALE vóór en na ROGIER
uit te weiden, en aan te wijzen hoe de baronie, na het kinderloos overlijden van ROGIER'S
zonen, allengs in andere familiën is overgegaan. Er ware anders over dat onderwerp eene
belangrijke monographie te schrijven. Bouwstoffen daartoe vindt men bij: BUTKENS, Trophées
du Duché de Brabant, Tom. II. p. 216-221, waar ook het wapen is afgebeeld en de geslachtlijst
tot 1455 opgegeven. Zie ook het Suppl. II. p. 135 vlg.; GRAMAYE 1. 1.; CHRISTINAEUS, Jurisprud.
Heroïca (Brux. 1668), I. p. 284; CORN. VAN GESTEL, Hist. saora et prof. Archiep. Mechlin.
(Hagae Com. 1725), I. p. 221. Men zie ook den open brief van KAREL II van Spanje, gegeven
te Madrid d. 15 Junij 1679, en behelzende de opdragt der baronie van Leefdale aan heer JAN
VAN BROUCKHOVEN, in (J. VAN DEN LEENE,) Théâtre de la Noblesse du Brabant (Liége, 1705),
p. 86.
Ziehier nog het een en ander, dat ik heb aangeteekend, en dat bij de genoemde schrijvers
niet wordt gevonden
Een heer van LEEFDALE sneuvelde in den Grimbergschen oorlog, 1142-1159. - Brab. Yeesten,
B. VI. vs. 2733.
GERARD VAN LEEFDALE was in 1220 praetor (baljuw) van Leuven. - DIVAEUS, Res Lovan. p.
10 a. en Annal. Lovan. p. 8 b., GRAMAYE in Lovanio, p. 7 b.
ARNOLD VAN LEEFDALE staat als getuige in eene oorkonde van JAN III, in Sept. 1312, bij MIRAEUS,
Opera dipl. et hist. Tom. I. p. 447 b.
AERT VAN LEEFDALE wordt genoemd in eene oorkonde van 27 Aug. 1356. - Brab. Yeesten,
Vol. II. Cod. Dipl. p. 506.
HERMANNUS DE LEVENDAL, t.j. 1333, komt voor bij J.T. BROSIUS en A.M. MAPPIUS, Juliae
Montiumque Comitum, Marchionum et Ducum Annales (Col. Agr. 1731), I. p. 78. Zoo ook
een HERMAN VAN LIEVEN DALE, t.j. 1390, in de Brab. Yeesten, B. VI. vs. 9707. Doch ik twijfel,
of deze beiden wel tot het hier bedoelde geslacht behoorden.
CHRISTOFFEL VAN LEEFDAEL was lid van het Verbond der Edelen. Hij had een broeder, ROGIER
geheeten. Zie TE WATER, Hist. van het Verbond enz. der Ned. Edelen, II. bl. 492-494 en de
ald. aang.
Ook in ons Noordelijk vaderland heeft zich een tak van dit geslacht nedergezet. Zoo vermeldt
de

W. VAN GOUTHOEVEN als Stichtsche Edelen, op het laatst der 15
eeuw, ‘LODEWIJCK VAN
LEEFDAEL, vader van heere JAN VAN LEEFDAEL, heere van Ticlen, Eethen, Meeuwen;’ en in het

de

midden der 16 eeuw, ‘PHILIPS VAN LEEFDAEL, heere van Waelwijc, Eethen ende Meeuwen,
met JAN VAN LEEFDAEL, Drost van Montfoort, sijnen broeder, ende ROGIER PHILIPS voorseyde
sone.’ Zie bl. 557 en 622. Ook wordt Levendale als adelijk geslacht te Goes genoemd, op bl.
7 der Beschrijving van den Zeelandschen Adel, achter SMALLEGANGE, Cronijk van Zeeland.
Opmerkelijk is de ‘Uitspraak van Philips IV, Koning van Spanje, nopens het geslacht van
Leefdael, den 3 Sept. 1652,’ door den Baron VAN WASSENAER aan TE WATER medegedeeld,
en door dezen, met een gedeelte der genealogie, geplaatst in de Bijlagen achter zijn aang.
werk, IV. bl. 182-203. Dit stuk is formeel in strijd met hetgeen wij van elders met zekerheid
weten, zoowel met betrekking tot de oudere tijden, als tot den inhoud van den straks aang.
open brief van KABEL II van 1679. Er heeft waarschijnlijk eene opzettelijke fraus bij plaats
gehad, die trouwens bij geslachtlijsten en adelbrieven destijds niet tot de zeldzaamheden
behoorde. Men kent het Spaansche spreekwoord: ‘Micnte como un genealogista.’
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Het beroemdste lid van dit geslacht was ongetwijfeld onze ROGIER, ‘chevalier fort
(1)
célèbre en valeur et prudence’ , wiens bloeitijd zamenvalt met de eerste helft der
regering van den hertog JAN III. Hij was de zoon van LODEWIJK VAN LEEFDALE, van
(2)
wien men nog in 1284 gewag gemaakt vindt . Wanneer hij zijnen vader in de baronie
is opgevolgd, is mij niet gebleken: ik vind van hem geene vroegere melding dan in
1310, doch na dit jaar treft men zijn naam gedurig in authentieke stukken aan.
Gewoonlijk voert hij daarbij den titel van ‘Heer van Oirschot en Percke,’ en telkens
zien wij hem de aanzienlijkste waardigheden bekleeden. In 1317 en 1318 was hij
(3)
Drossaart van Brabant , in 1325 en 1326

(1)
(2)
(3)

BUTKENS, Trophées du Duché de Brabant, Tom. II. p. 216.
BUTKENS t.a. pl. p. 216 en 220.
BUTKENS a.w. Suppl. Tom. I. p. 163; GRAMAYE in Bruxcella, p. 28 a.; Brab. Yecsten, Vol. I.
Cod. Dipl. p. 758.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

LXXIII
(1)

(2)

Kanselier , van 1323 tot zijnen dood Burggraaf van Brussel . Buitendien zijn er
nog andere blijken, dat hij het vertrouwen van den Hertog in hooge mate genoot.
Zoo werd hij d. 13 Jan. 1311 door JAN II aangewezen als de persoon, die met OTTO
VAN CUYK bepalen zou, hoeveel de Hertog aan den Graaf van Gulik zou moeten
(3)
betalen voor de bewaring van het kasteel van Wassenberg . Zoo vinden wij hem
in 1325 door JAN III belast met de taak, om Koning JAN van Bohemen, die zich toen
te Brussel bevond, uit naam van den Hertog de onwettigheid zijner aanspraken
(4)
onder het oog te brengen . Elders komt hij in belangrijke oorkonden als getuige
voor, nl.:
In 1310, bij eene verklaring van den Hertog aangaande de in Brabant plaats
(5)
hebbende gewoonte ten aanzien der keuze van voogden en hunne borgstelling .
In 1311, bij de toewijzing eener gift van 50 pond jaarlijks, door den Hertog aan
(6)
zijnen bastaardbroeder HANNEKIN (JANNEKEN) VAN MECHELEN .
(7)
In 1320, bij de overdragt der heerlijkheid van Aysau aan den Hertog .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

HARAEUS, Annal. Tom. I. p. 307; BUTKENS a.w. Tom. II. p. 339; MIRAEUS, Opera dipl. et hist.
Tom. II. p. 1014 a.
GRAMAYE in Bruxella, p. 28 a.; Brab. Yeesten, Vol. I. Cod. Dipl. p. 786.
o

NIJHOFF, Gedenkw, uit de Gesch. van Gelderland, I. N . 120.
Brab. Yeesten, B.V. vs. 1425-1453. Zie ook HARAEUS en BUTKENS ter laatst aang. pll.
o

NIJHOFF t.a. pl. N . 118.
BUTKENS a.w. Tom. I. p. 334 en Preuves, p. 133. De datum van den giftbrief luidt: ‘le Vendredi
devant la conversion Saint Pol, l'an de grace 1310,’ d.i. 22 Jan. 1311.
BUTKENS, I. Preuves, p. 155.
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(1)

In 1323, bij de opdragt der stad Grave aan den Hertog, door heer OTTO VAN CUYK .
(2)
In 1326, bij den verkoop der heerlijkheid van Breda aan den Hertog .
In 1329 verkocht hij, gezamenlijk met den Hertog, aan de ingezetenen van Tilburg
en Goirle, de gemeente van Tilburg. Desgelijks verkochten beiden, ‘als te samen
Heeren van Hildvarenbeek,’ die gemeente aan de ingezetenen aldaar: doch hierbij
(3)
wordt het jaartal niet genoemd .
Eindelijk, en dit vooral verdient opmerking, vinden wij hem tot vijfmaal toe als
getuige bij het verleenen, bevestigen of uitbreiden van privilegiën en keuren aan
onderscheiden steden, als: 's Hertogenbosch, 13 Sept. 1318; Antwerpen, 17 Oct.
1326; Brussel, 18 Oct. 1326; Leuven, 25 Nov. 1326; en weder 's Hertogenbosch,
(4)
11 Jan. 1330 . Wij leeren hem daaruit kennen als een man van liberale beginselen,
die de regten en belangen der burgerij ijverig ter harte nam.
Hij was gehuwd met AGNES van Cleef, dochter van DIRK LOEF, Graaf van
Hulkenrade, den broeder van DIRK VII, Graaf van Cleef. Uit dit huwelijk ontsproten
twee zonen, JAN en LODEWIJK, en vier dochters, ELISABETH, MARGARETA, CATHARINA
en AGNES. Van zijne

(1)
(2)
(3)
(4)

MIRAEUS, l.l. I. p. 217 b., BUTKENS, I. Preuves, p. 157, ook bij PAPEBROCHIUS, Annales
Antverpienses, edd. MERTENS et BUSCHMANN, I. p. 152.
BUTKENS, I. Preuves, p. 159.
Beide stukken bij BUTKENS, II. p. 218.
Brab. Yeesten, Vol. I. Cod. Dipl. p. 758, 769, 771, 775 en 786. Aan het charter van Antwerpen,
ter archieven aldaar berustende, hangt nog het zegel van ROGIER.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

LXXV
gemalin vindt men aangeteekend, dat zij een hospitaal te Oirschot stichtte, en den
(1)
17 Mei 1338 overleed .
(2)
He sterfjaar van ROGIER wordt verschillend opgegeven. GRAMAYE noemt, in eene
kantteekening, het jaar 1346, en haalt daarbij het doodenregister van Oirschot aan.
(3)
Doch BUTKENS verzekert, dat hij den 29 Jan. 1333 overleden en in de St. GUDULA
- kerk te Brussel begraven is. Wij mogen dit punt niet onbeslist laten: het zal in de
volgende § te pas komen. Daargelaten de zeer betwistbare vraag, wie van beide
berigtgevers over het algemeen het meeste vertrouwen verdient, zoo geloof ik dat
alles er voor pleit, om de opgave van den laatste als waarheid aan te nemen. Zijn
berigt is omstandiger, hij geeft ook de dagteekening van den dood en de plaats der
begrafenis op, en vermeldt tevens den datum van het overlijden der edelvrouwe.
Hij schijnt dus eene naauwkeurige opgave voor zich gehad te hebben. Daarenboven,
om een negatief bewijs aan te voeren, in geen enkel stuk na 1333 komt de naam
van ROGIER voor, hetgeen met regt verwondering zou baren, indien hij nog 13 jaren
(4)
(5)
daarna geleefd had. Maar zijn oudsten zoon JAN vinden wij in 1336 en 1339 als
Burg-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

BUTKENS, II. p. 217 en 221.
In Bruxella, p. 28 a.
A.w. II. p. 217.
VAN DEN BERGH, Gedenkstukken ter opheldering der Ned. Gesch. I. bl. 153.
MIRAEUS, Opera dipl. ct hist. I. p. 323 a. - Deze JAN VAN LEEFDALE streed dapper en werd
zwaar gewond in het gevecht tegen de Vlamingen bij Ten Helleken, t.j. 1333. Zie Brab.
Yeesten, B.V. vs. 3141-3144, en vgl. DIVAEUS, Res Brab. Lib. XVI. p. 153.
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graaf van Brussel genoemd, en mogen wij daaruit niet opmaken, dat hij destijds
reeds als erfgenaam in het bezit van 's vaders waardigheden getreden was?
Waarschijnlijk heeft GRAMAYE het sterfjaar van ROGIER met dat van zijn zoon JAN
(1)
verward, van wien hij een regel lager spreekt, en die werkelijk in 1346 overleed .
Misschien is het slechts eene drukfout, die hem van BUTKENS doet verschillen. Zet
het cijfer, dat naar zijne kantteekening verwijst, één regel lager, en het sterfjaar 1346
slaat op JAN VAN LEEFDALE, bij wien het behoort.
ROGIER VAN LEEFDALE was een man van groote verdiensten en treffelijke
hoedanigheden. Van zijne dapperheid, beleid en burgerzin haalden wij reeds boven
getuigenissen aan. Zijne liefdadigheid kan daaruit blijken, dat hij vermeld staat als
(2)
benefactor der Abdij van St. BERNARD bij Antwerpen . Elders vindt men hem geroemd
(3)
om zijne welsprekendheid . Doch dit alles wordt overschaduwd door de lofspraak,
die de dichter van den Lekenspieghel hem in de opdragt van een ander werk, zijne
Teesteye, toewijdt: eene lofspraak, die ons van den edelen ridder en zijne
‘welgheraecte’ vrouwe een hoogen dunk geeft, al moge zij door den dankbaren
(4)
gunsteling misschien wat sterk gekleurd zijn. Zij luidt aldus :
Sonderlinghe gruetic minen here,
Dien ic met herten minne

(1)
(2)
(3)
(4)

BUTKENS, II. p. 221.
GRAMAYE in Antverpia, p. 39 a.
‘Vir disertissimus,’ heet hij bij DIVAEUS, aang. door BUTKENS, II. p. 339. Zoo ook bij HARAEUS,
Annal. Tom. I. p. 307.
Zie den brief van R.P.A. BOZY in onze Verslagen en Berigten, 1845, bl. 44-46.
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Om die doghet ende om die ere,
[Die hi int herte hevet inne:]
Dats minen here her Rogiere,
Diemen heet van Leefdale.
Wie dat merket sine maniere,
Die machene kinnen wale
Hoefsch, goedertieren ende midel,
In wandelinghen wel gheraect,
Ende van ghenen poente ydel,
Die den goeden man volmaect.
Desen boec willic hem senden,
Ende hi sal heten Jans Teesteye.
Mijn Teesteye sal hi hier venden.
God gheve dat si hem greye,
Ende mire vrouwen sinen wive,
Vander hogher comst van Cleve,
Wel gheraect ende scone van live,
Daer ic haer prijs omme gheve,
Hoefsch, goedertieren ende vroet,
Ombesmet van alre blamen.
Wie bi haer wesen moet,
Moet hem alre dorperheyt scamen.
God en woude oec niet vergheten,
Hine woude met namen sieren dese.
Hoe mochte men scoenre namen weten
Dan Rogier ende Angheneese?
Ic houdt daer over dat God onse here
Deen na den andren sciep,
Beyde in scoenheden ende in eren,
Daer in sijn si even diep.
Oec heeft hen God verleent
Kindere scone ende wel gheleert.
Met rechte sijn si twee vereent;
Want tsamen heefse God gheeert.
Danckens Gode, dats mijn raet,
Die nemen can ende gheven,
So mach bliven dan haer staet
Met eren in lanc leven.

en verder, na gezegd te hebben, dat hij wil blijven dichten zoolang God hem het
leven en het vermogen daartoe verleent:
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Ende dat wil ic al gader keren
Inden dienst ende inder eren
Mijns heren Rogiers van Leefdale,
Dien ic gheve altemale
Lijf ende goet, herte ende sin,
Want ic en an hem niet min
Naest Gode den hoghen vryen
Ende sijnre liever moeder Marien.
God gheve dat hi niet en vinde hier in
Dat hem wanhaghe in sinen sin;
Want ic hebbe gheweest in vresen,
Alsic hem van dien ende van desen
Dichte ende ict hem soude senden,
Dat hi daer yet in mochte venden,
Dat buten bescede waer ghemaect;
Want hi es also gheraect
Van sinne dat ics daerom mi
Te overder huede, ende oec daer bi,
Want hi mi selcstont heeft daer af
Gerespt van dien dat ic hem gaf.

Bijzonder opmerkelijk is het, dat heer ROGIER hier wordt voorgesteld als een man
van literarischen smaak, en die de voortbrengselen der poëzij met juistheid wist te
beoordeelen. Blijkens de opdragt van twee voorname didactische werken, was hij
een voorstander van deze nieuwe rigting in onze letterkunde. En dit strookte
volkomen met zijne politieke denkwijze: want gelijk hij dáár het welzijn van den
derden stand door eigen bemoeijing zocht te bevorderen, zoo verleende hij hiér aan
het streven om dien stand te verlichten en te beschaven, de bescherming en den
(1)
invloed van zijnen naam .

(1)

Verg. JONCKBLOET, Inleiding op den Lancelot, I. bl. LVII. - Ik had gehoopt, nadere bijzonderheden
o

omtrent ROGIER VAN LEEFDALE te zullen vinden in N . 9937 van de hss. der Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, getiteld: Histoire du Conscil de Brabant, en beginnende: ‘Rogerius
van Leefdael 1326.’ Zie het Extrait de l'Inventaire général des MSS. de l'anc. Bill. Royale des
Ducs de Bourg. p. 199. Doch wijlen de Baron DE REIFFENBERG berigtte mij, dat dit hs. niets
meer omtrent ROGIER bevat: hij is slechts aan het hoofd geplaatst als Kanselier.
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Was het een voorregt voor onzen dichter, zijn werk aan een ROGIER VAN LEEFDALE
te mogen opdragen: aan den anderen kant was voor een ridder van zulke verdiensten
de Lekenspieghel eene niet onwaardige hulde. Ten bewijze hiervan strekke de
vermaardheid, die het dichtwerk meer dan eene eeuw lang genoten heeft. Niet
minder dan vier geheele handschriften zijn tot op onzen tijd bewaard gebleven, en
een aantal fragmenten geven getuigenis, hoevele afschriften er vroeger bestonden.
de

Daarenboven viel aan den Lekenspieghel in de 15 eeuw de eer eener vertaling
(1)
in het Nederrijnsche of Keulsche dialekt te beurt ; terwijl eindelijk de vele plaatsen,
uit ons dichtwerk ontleend, die in onderscheidene handschriften afzonderlijk
(2)
voorkomen , zoovele getuigen zijn, hoe algemeen het gekend en hooggeschat
werd.

§ 4. Andere werken van denzelfden schrijver.
Tot deze vermaardheid van den Lekenspieghel droeg voorzeker de naam, dien de
schrijver zich ook door andere werken had verworven, niet weinig bij. Even als zijn
voorganger MAERLANT muntte hij uit door eene bijzondere vruchtbaarheid. Doch ook
bij hem had dit ten gevolge, dat men allengs de lijst zijner werken

(1)
(2)

Zie Bijlage C, in Deel III. bl. 321-339.
Zie Bijlage B, in Deel III. bl. 318-320.
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dwaselijk uitbreidde, door andere gedichten van onbekende makers op zijnen naam
te stellen. Gelukkig is de kritiek hier in staat, op afdoende gronden het suum cuique
te beslissen.
Het vroegste en tevens, om het gewigt des onderwerps, het belangrijkste werk,
dat wij van onzen schrijver kennen, is de Rijmkronijk, die Brabantsche Yeesten
geheeten. Dat deze inderdaad van denzelfden schrijver als de Lekenspieghel
afkomstig is, lijdt geen twijfel. Niet alleen zijn beide gedichten, weinige jaren na
elkander, te Antwerpen vervaardigd; maar gelijk de auteur van den Lekenspieghel
zich in de opdragt aan den Hertog noemde ‘JAN, u arme clerc,’ zoo wordt dezelfde
naam en stand uitdrukkelijk in meer dan één hs. der Yeesten gemeld, en daaromtrent
stond de overlevering zoo vast, dat in 1497 in den proloog der Excellente Cronike
van Brabant de Yeesten werden aangeduid door de woorden: ‘die croniken van
(1)
Brabant, die ten eynde vergadert sijn van meester Janne de clerck van Antwerpen’ .
Bij eene naauwkeurige lezing der Yeesten is het dan ook schier onmogelijk, den
auteur des Lekenspieghels niet te herkennen. Er is in de manier van eene gedachte
voor te stellen en uit te drukken, in al de eigenaardigheden van stijl, taal en versbouw,
eene zoo sprekende gelijkenis tusschen beiden, dat de identiteit van den schrijver
onloochenbaar mag heeten. Ik erken, dat ik deze opmerking aan niemand als bewijs
mag opdringen, omdat zij zich niet

(1)

Verg. WILLEMS, Introd. op de Brab. Yeesten, Vol. I. p. XI-XIII.
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in de bijzonderheden laat aantoonen: maar ik durf mij gerust beroepen op het oordeel
van elken deskundige, die beide werken met studie heeft gelezen en vergeleken.
Doch de overeenkomst bepaalt zich niet tot den vorm, zij strekt zich verder uit,
en omvat ook den inhoud van vele oordeelvellingen en beschouwingen. Soms zelfs
treft men daarbij eene bijna woordelijke gelijkheid aan, die kennelijk doet zien, dat
de schrijver bij het opstellen van den Lekenspieghel zijne Yeesten voor zich had,
en bij het aanroeren van een onderwerp dat daarin reeds was behandeld, niet zelden
min of meer uit zijn vroegeren arbeid ontleende. Voor zooverre deze gelijkheid voor
eene bepaalde aanwijzing vatbaar is, geef ik die te liever, omdat daardoor tevens
blijken zal, wat er zij van de ‘Uebereinstimmung mancher Capitel der Jeesten und
(1)
(2)
des Lekenspiegels,’ die door MONE beweerd, doch door JONCKBLOET betwijfeld
werd.
Dat men in beide werken dezelfde bekendheid en ingenomenheid met MAERLANT,
denzelfden eerbied voor den waarheidlievenden SIEGBERT VAN GEMBLOUX aantreft,
(3)
is reeds door JONCKBLOET opgemerkt . Aan betuigingen der opregtste
waarheidsliefde ontbreekt het dan ook in de Yeesten evenmin als in den
(4)
Lekenspieghel .

(1)
(2)
(3)
(4)

Uebersicht enz. p. 265. Zoo ook p. 118: ‘Da er auch den Laienspiegel schrieb, so ist daraus
die oft wörtliche Uebereinstimmung dieses Werkes mit den Brabantsche Jeesten erklärlich.’
Inleid. op de D. Doctr. bl. XXII.
T.a. pl.
Men verg. b.v. de Yeesten, B.V. vs. 2823-2834 en 3208 vlgg. met de pll. nit den Lsp., boven
aang. (bl. XVIII vlg.).
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En het kon wel niet anders, of daarmede moest eene gelijke geestdrift gepaard
gaan in het
scelden
(1)
Jegen die liegende favelaren ,

waarvoor in de Yeesten (II. vs. 4120-4203) een geheel hoofdstuk van MAERLANT
wordt aangehaald, terwijl het in den Lekenspieghel heet (III. c. 15. v. 119):
Jacob van Maerlant, die vader
Is der Dietscher dichtren algader,
Schelt zere die loghenieren,
Die valsche materien visieren, Enz.

Allermeest wekten die verdichtselen ergernis, wanneer zij de nagedachtenis
ontheiligden van een man als KAREL DEN GROOTE:
Karle is dicwile beloghen
In groten boerden ende in hoghen,
(2)

Dat nie gesciede noch en was .

Zoo begint de weeklagt in de Yeesten (II. vs. 1705 vlgg.), en de Lekenspieghel (III.
c. 15. v. 125 vlgg.) herhaalt:
Alse Kaerlen ende Octaviane,
Den welken si draghen ane
Dinc die hem noit en gheschieden, Enz.

Groot is in de Yeesten de ingenomenheid met het geheele geslacht der Karolingers,
over welke het eerste

(1)
(2)

Yeesten, bl. 303, in de Var. vs. 64.
Dat deze en andere plantsen, die ik uit de Yeesten aanhaal, grootendeels uit MAERLANT zijn
getrokken, doet hier niets ter zake. Door ze in zijn gedicht in te lasschen, heeft de schrijver
ze als eigen werk aangenomen: en zijne denkwijze blijkt er niet te minder uit.
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Boek in het breede handelt; maar ook in den Lekenspieghel wordt geene gelegenheid
(1)
voorbijgegaan, om van dat geslacht met ophef te gewagen . En gelijk der auteur
(2)
der Yeesten er telkens op terugkomt, dat de Hertogen van Brabant van de
Karolingers afstammen, maar door de aanmatiging van HUGO CAPET ten onregte
verstoken zijn van de Fransche kroon, hun wettig erfdeel, zoo luidt het ook in den
Lekenspieghel (II. c. 48. v. 953):
Van desen lieden, hebbic vernomen,
Sijn die hertoghen van Brabant comen.

en weder (vs. 1082):
Ende hare nacomelinghe na desen
Altoos zouden coninghe wesen.
Dit stont voort, zonder lette,
Tote opten grave Hughe Capette,
Diese valschelijc verdreef
Ende here selve daer in bleef:
Dat al noch in desen daghen
Die hertoghen van Brabant claghen,
Want si recht oor willen zijn
Comen van desen Puppijn.

Wij zagen boven (bl. xx vlg.), welke klagten de Lekenspieghel aanheft over de
ongeregtigheid en hebzucht der landsheeren: reeds vroeger was in de Yeesten
(3)
dezelfde grieve geuit (vgl. b.v. I. vs. 1690-1700) .
Ziehier nog eenige punten van overeenkomst, die opmerking verdienen.
In beide werken treft ons dezelfde naauwkeurige

(1)
(2)
(3)

I. c. 26. v. 135-156, II. c. 48. v. 942-954, 1004-1014, 1040-1048, 1060-1091, 1147-1213, c.
49. v. 1-64, c. 50.
II. vs. 10, 5810, 5856, III. vs. 248.
Deze verzen ontbreken d.t. pl. in B., doch zijn later ingevoegd, achter II. vs. 1670.
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zorg, die bepaald den titel van het gedicht opgeeft, elk Boek van eene prologhe
doet voorafgaan, en daarbij nooit verzuimt het aantal der hoofdstukken te noemen,
(1)
soms met bijna gelijke bewoordingen .
In de Yeesten (II. vs. 1500-1704) wordt verhaald van Paus LEO IV en hoe KAREL
DE GROOTE Keizer werd. In den Lekenspieghel (II. c. 49) vindt men hetzelfde verhaal
in beknopter vorm weder. Enkele malen is de gelijkheid vrij sterk, als:
Yeesten, vs. 1539:
Ende die pans Leo bleef daer
Tote dat uutwaert ghine dat jaer.

en Lsp. vs. 19:
Kaerle deden bliven daer
Tote uutwaert ghinghe tjaer.

Yeesten, vs. 1583:
Ende die paus purgeerdem daer
Dat hi ontsculdich was ende claer
Van allen dat men hem seide an.

en Lsp. vs. 31:
Die paeus purgeerde hem dan
Van datmen hem beteech an.

Yeesten, vs. 1599:
Tote noch waest, sekerlike,
Al een keiserrike.

en Lsp. vs. 39:
Tote nu en was, waerlike,
Maer een keyser in kerstenrike.

(1)

Verg. Yeesten, I. vs. 50, 100, II. 1, 21, III. 1, 17, IV. 1, 17, V. 1, 15, met Lsp. Prol. v. 24, en
het begin en slot van de Prologhen der 4 Boeken.
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Yeesten, vs. 1683:
Dit was ontrent vierhondert jaer
Ende achtendesestich, weet voerwaer,
Dat die grote keiser Constantijn
Van Rome trac den stoel sijn.

en Lsp. vs. 45:
Daer die stoel hadde ghestaen, voorwaer,
Vier hondert ende achtendesestich jaer,
Sint dat groot Constantijn
Van Romen trac den stoel sijn.

In de Yeesten II. vs. 5321-5347 wordt het wonder, door het hemd van MARIA verrigt
bij het beleg van Chartres door de Noormannen, op gelijke wijze verhaald als in den
Lekenspieghel, II. c. 58. v. 179-202.
In het derde Boek der Yeesten (vs. 107-168) spreekt de auteur van de zeven
Keurvorsten. Hetzelfde leest men, eenigzins verkort, in den Lekenspieghel (II. c.
49. v. 73-102). Twee verzen zijn daarbij gelijkluidend, t.w. Yeesten, vs. 166:
Es hi soe vrome dan ende gheraect
Dat hi wert es der keiser crone,
Die gheeft hem die paus te lone.

en Lsp. vs. 95:
Is hi waerdich dan der crone,
Die gheeft hem die paeus te lone.

Omtrent de kometen heet het in de Yeesten (V. vs. 849):
Die van naturen altoes bedieden
Doot van princen oft plaghen van lieden.

en in den Lsp. (I. c. 10. v. 66):
Die bediet princhen doot,
Dier tijt ofte ander plaghen.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

LXXXVI
Hertog JAN III wordt in de Yeesten (V. vs. 2324) op deze wijze aangesproken:
Danct Gode van dien goede
Dat hi u dicke heeft ghedaen,
Soe moghedi in spoede volstaen.

en in de opdragt van den Lekenspieghel aan denzelfden vorst luidde het (vs. 19):
Wien God noch heeft ghegheven
Voerspoet in al sijn leven,
Ende sal oec al uwen tijt,
Des ghi hem sculdech te dankene sijt.

Ziedaar de ‘Uebereinstimmung’ tusschen de Yeesten en den Lekenspieghel
bepaaldelijk aangewezen: te gering zeker voor de bewering van MONE, doch gewis
ook groot genoeg om, in verband met de gelijkheid van leeftijd, woonplaats, naam
en stand, beide werken aan éénen schrijver te mogen toekennen.
Even zeker is het, dat onze Jan de Clerc ook de maker was van het gedicht:
(1)
Vanden derden Edewaert . Hij getuigt dit zelf in het tweede gedeelte zijner Yeesten,
waar hij, van EDUARD III en zijne togten sprekende, zegt (V. vs. 3975):
Diet al wille weten, vore ende na,
Ic rade hem dat hi ten boeke ga,
Daer ic dhistorie al te male
In hebbe gheset redenlic wale.
(2)

en in vs. 108 van het gedicht geeft hij Antwerpen als zijne woonplaats op . Het
behoeft ons dus niet

(1)
(2)

Van dit gedicht verscheen t.j. 1841 eene Fransche vertaling, door o. DELEPIERRE, Provinciaal
Archivarius van West - Vlaanderen (Gent, bij c. ANNOOT-BRAECKMAN).
Verg. WILLEMS, Inleid. op den Eduard III, bl. 4.
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te verwonderen, dat meermalen de Yeesten met den derden Edewaert letterlijk
(1)
eensluidend zijn : de dichter had het regt, in zijn later geschrift enkele gedeelten
van het vroegere over te nemen.
Ik moet hier eene opmerking maken, die ons in staat stelt aan de lijst der werken
van onzen schrijver eene kleine uitbreiding te geven. De derde Edewaert bevat
slechts de jaren 1338-1340 en breekt vrij plotseling af. Nu leest men in de Yeesten
(V. vs. 4571), na het vermelden van den slag van Crecy en het beleg van Calais
(1346):
Die de yeesten van al desen
Horen wil of lesen,
Ga ten hoecke ende lese int licht,
Dat ic daer af heb ghedicht;
Want dese yeesten en horen niet
Toten Brabantschen iet.

Het blijkt dus, dat onze dichter ook de gebeurtenissen van 1346 elders had
behandeld. Is daarvan iets tot ons gekomen? Ik meen dit bevestigend te mogen
r

beantwoorden, door te wijzen op het fragment over den slag van Crecy, dat Dr.
VAN DER MEERSCH in het Belg. Mus. van 1844, bl. 254-260, bekend maakte. Wat de
aanmerking van dezen betreft (bl. 239): ‘het komt ons voor dat het aen De Clerck
niet kan worden toegeëigend, als wezende wat minder beschaefd in tael en voordragt
dan de werken diens dichters,’ het zij mij vergund daarmede geenszins in te
stemmen. Bij een tamelijk verminkt fragment is het altijd moei-

(1)

B. v. Yeesten, B.V. vs. 3988-4120, 4144 vlgg., 4183 vlgg., met Edewaert, vs. 518-650, 750
vlgg., 1001 vlgg.
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lijk, over taal en stijl een juist oordeel te vellen; doch, naar mijn inzien althans, vinden
wij hier eene beschrijving van den slag, zoo levendig en sierlijk, dat zij waarlijk den
dichter der Yeesten niet tot oneer kon verstrekken. In allen gevalle levert het
aangehaalde uitdrukkelijke getuigenis van dezen laatste genoegzamen grond op,
(1)
om dit fragment als een werk van zijne hand te beschouwen . Waarschijnlijk heeft
hij de geschiedenis van EDUARD III tot na 1346 voortgezet, en behoort derhalve het
bedoelde fragment tot een verloren vervolg of tweede gedeelte van den derden
Edewaert.
Omtrent den tijd, waarop de tot hiertoe genoemde werken vervaardigd zijn, hebben
wij voldoende zekerheid. De Yeesten bestaan, gelijk men weet, uit twee gedeelten.
Het eerste, loopende tot B.V. vs. 900, eindigt met het huwelijk van JAN III, en is kort
(2)
daarna, omstreeks het jaar 1315, voltooid . Het tweede, behelzende de regering
van JAN III (vs. 901-5066), loopt tot het midden van 1350, en was denkelijk reeds
in datzelfde jaar afgewerkt, daar de dichter anders niet nagelaten zou hebben, ook
de latere gebeurtenissen te verhalen. De vervaardiging van den derden

(1)

In de Yeesten (V. vs. 4564) zegt de dichter, sprekende van Calais:

Daer hi een jaer voer lach,
Niet vele min.
hetgeen in het fragment aldus staat uitgedrukt (vs. 177):

Daer hi voren lach een jaer,
Drie weken min.

(2)

Zeker is die gelijkheid niet toevallig.
Zie JONCKBLOET, Inleid. op de D. Doctr. bl. xx, die te regt de jaartallen 1318 en 1322 aan een
afschrijver toekent.
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Edewaert, die (met het vervolg) van 1338 tot na 1346 omvatte, en reeds in de
Yeesten aangehaald wordt, valt dan ongeveer in het jaar 1348.
Tot dusverre zagen wij onzen schrijver werkzaam op het gebied der geschiedenis.
Dat hij als didacticus geene mindere vlijt aan den dag legde, daarvan strekt, behalve
de Lekenspieghel, nog een ander leerdicht ten bewijze. Ik bedoel Jans Teesteye:
een gedicht, nog voor weinige jaren geheel onbekend, doch welks ontdekking in
(1)
1845 eene schoone vrucht was der wetenschappelijke reize van mijn vriend DOZY .
In de voorrede van het hs., ter Bodleyaansche bibliotheek te Oxford berustende,
leest men het volgende:
Desen boec willic hem senden,
Ende hi sal heten Jans Teesteye.
Mijn Teesteye sal hi hier venden.

Aanstonds herkennen wij in deze bepaalde opgave van den titel de gewoonte van
(2)
onzen dichter . Doch wij behoeven ons daarop niet te beroepen, om hem als den
auteur der Teesteye aan te wijzen: zijne eigene verzekering is zoo stellig, dat zij
allen twijfel buitensluit. Zijn naam JAN, zijne betrekking van Clerc, die vele jaren ‘der
scepenen brieve ghescreven’ heeft,

(1)
(2)

Zie den belangrijken brief van DOZY in onze Verslagen en Berigten voor 1845, bl. 44-49.
In het hs. draagt de Teesteye het opschrift: Dit es van Woutere ende van Janne. Zij is dan
ook werkelijk gedicht in den vorm van een gesprek tusschen den schrijver en zijn vriend
WOUTER. Welke persoon met dezen WOUTER bedoeld zij, is niet te bepalen. Onder de
de

ingezetenen van Antwerpen in de eerste helft der 14 eeuw, zoo Schepenen als anderen,
die in verschillende oorkonden genoemd worden, treft men dien vóórnaam misschien wel
honderdmaal aan.
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zijne woonplaats Antwerpen, zijne opdragt aan ROGIER VAN LEEFDALE en diens
gemalin: alles komt met den dichter des Lekenspieghels volkomen overeen. En
mogt er nog iets aan al die bewijzen ontbreken, men zie slechts den trant en stijl
van die geheele voorrede, men doorloope den inhoud der verschillende hoofdstukken:
(1)
en telkens dringt zich de Lekenspieghel ter vergelijking voor den geest . Hiér was
het hoofddoel, dat tot schrijven noopte:
Omme dat ic niet en wille leiden
In onnutter ledicheiden
Den tijt die mi gheeft onse here,
Die ghelooft si emmermere,
So hebbic dit were begonnen.

Dáár heet het:
Mijn sen en mach niet ledech wesen
In moet scriven, dichten of lesen,
Want mijn nature hevet so in. Enz.

Hiér hoopt de dichter:
Onse here moete mi dies onnen
Dat ict also volbringhe,
Datter in zonderlinghe
Legghe sijn eere ende sijn lof,
Ende datsi alle daer of
Te beter moeten wesen,
Diet horen sullen ende lesen.
Want om ghemenen oorbaer zoe
Leidic dit wercskijn eerst toe.

Dáár wenscht hij:
God, onse here, die late mi
Volbringhen dit alsoe,
Datter in sijn ere si
Ende des volx orboer al daer toe.

(1)

Ten aanzien van de lijst der hoofdstukken van de Teesteye zij hier tevens aangemerkt, dat
zij kennelijk eenige gelijkheid heeft met de hoofdstukken van den Miroir de l'âme, waarover
JUBINAL handelt in zijne Lettres à M. DE SALVANDY, Tweede brief, p. 19.
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In den Lekenspieghel (I. c. 34) wordt de hebzucht der landsheeren als de groote
oorzaak van het verderf der staten aangewezen, en het oude Rome tot een
(1)
waarschuwend voorbeeld gesteld: in de Teesteye vindt men dezelfde beschouwing,
en wordt het voorbeeld der Romeinen in het breede behandeld. De Lekenspieghel
(III. c. 18. v. 21-44) roemt het hooge nut van den ‘ackerman’ en ‘coopman’: in de
Teesteye handelt een hoofdstuk (XXVIII): ‘Vanden groten orbore die comt vanden
coepman ende vanden ackerman.’
Doch het is onnoodig meer punten van overeenkomst te noemen, die gewis, als
eenmaal het Oxfordsche hs. eenen uitgever vindt, schier elke bladzijde zal opleveren.
Trachten wij thans den tijd te bepalen, wanneer de Teesteye geschreven werd.
ROGIER VAN LEEFDALE, aan wien zij is opgedragen, overleed, gelijk wij boven
aantoonden, den 29 Jan. 1333. De Teesteye was dus reeds in 1332 voltooid.
Uit de voorrede, waar de dichter zegt:
So willic dichten, des sijt ghewes,
Also langhe als mi behoudt dleven
Die ghene diet mi heeft ghegheven,
Ende ict wel vermach van sinne,
Daer hi mi behoude inne,

blijkt, dat hij geen nieuweling in de kunst was, maar reeds meer, waarschijnlijk reeds
veel, gedicht had. Wij mogen dus de Teesteye zeer zeker niet plaatsen

(1)

Zie het fragment, door mij medegedeeld in de Verslagen en Berigten, 1845, bl. 57-63, en vgl.
1847, bl. 67.
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vóór het eerste gedeelte der Brabantsche Yeesten, het vroegste werk, dat wij van
den schrijver kennen. Zij dagteekent derhalve na 1315; en daar de dichter zich van
1325 tot 1330 met den Lekenspieghel bezig hield, zoo blijkt het, dat de Teesteye
òf tusschen 1315 en 1325, òf in 1331-1332 werd vervaardigd. De keuze tusschen
die beide tijden zal afhangen van de beantwoording der vraag: is de Teesteye vóór
of ná den Lekenspieghel gedicht?
De hoofdzaak, die de schrijver zich voorstelt in de Teesteye te ontvouwen, is zijne
stelling, dat de menschen heden ten dage niet slechter zijn dan zij eertijds waren:
derhalve een pleidooi tegen de laudatores temporis acti. Daarom zegt hij:
Dese boec die heeft inne,
Dat tfolc nu es also goet
Alst nye was van beghinne,
Dies menech niet en wilt wesen vroet.

en de titels der eerste hoofdstukken luiden:
II. . Hier seghet Jan, dat tfole nu also goet es alst ye was.
III. . Hoet comt dat wi die vorders meer prisen dan die wy sijn.
IV. . Hier proeft Jan de voerseyde dinghen met exemplen.
V. . Exemple uut nuwe testament.
VI. . Bi wat redenen dat tfole nu also goet es alst wilen was.
VII. . Waer bi men wilen eer meer marteleren vant dant nu doet.
VIII. Waer bi die goede liede nu gheen miraclen en doeń, also si wilen daden.
IX. . Waer bi den oudren dunct dat tfolc wilen beter was dant nu es.
Nu leest men in den Lekenspieghel, I. c. 26. v. 37:
Daer omme hebbict dicke gheseit,
Dat tfolc, na zine veelheit,
Also goet is, duncket mie,
Alst voormaels was ye.

Bijna zou ons dit nopen om aan te nemen, dat de
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dichter hier bepaaldelijk doelt op de Teesteye, als een vroeger werk van zijne hand:
doch er zijn andere redenen van óverwegend gewigt, die de zaak in
tegenovergestelden zin beslissen.
o

1 . In de voorrede der Teesteye getuigt de dichter, dat hij menech jaer als
Secretaris der Schepenen was werkzaam geweest. Schreef hij dat vóór 1325, dan
moet hij al bijzonder lang die betrekking hebben waargenomen: want hij bekleedde
ze tot zijn dood toe, en leefde althans nog in 1350. Het is waar, zelfs na 1330 blijft
er nog een geruime tijd boven de menech jaer over; maar het maakt althans een
verschil van 6 of 7 jaren, en de waarschijnlijkheid raadt ons, dat verschil niet te
verwerpen.
o

2 . Wij haalden reeds de verklaring aan, door den dichter in de Teesteye gegeven,
dat hij ‘wil blijven dichten zoolang God hem het leven en het vermogen daartoe
verleent.’ Is dat de toon van iemand, die nog slechts het eerste gedeelte der Yeesten
gedicht had? of past het niet beter in den mond van hem, die daarenboven reeds
den geheelen Lekenspieghel had bewerkt en ondertusschen eenige jaren ouder
was geworden?
o

3 . Het is bijna zeker, dat de auteur vóór den Lekenspieghel geen ander didactisch
werk had geschreven. Wat beteekenen anders zijne woorden (Lsp. Prol. vs. 15):
dat ic ghaerne zaghe dat
Yet van mi bleve, dies te bat
Dat leke volc hadde na mine doot.

Zóó kon hij spreken, ondanks de Yeesten, die hij
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reeds voor 10 jaren dichtte: want dát werk was niet, althans niet uitsluitend, voor
het leke volc bestemd. Maar indien men moet aannemen, dat hij toen reeds de
Teesteye had geschreven, een leerdicht, bepaaldelijk ingerigt voor ‘des volx orboer,’
dan voorzeker mist zijne verklaring in den Lekenspieghel allen gezonden zin.
o

4 . Bij de opdragt der Teesteye aan ROGIER VAN LEEFDALE zegt hij uitdrukkelijk,
dat hij wel eens meer hem eenig geschrift had toegewijd:
Want ic hebbe gheweest in vresen,
Alsic hem van dien ende van desen
Dichte ende ict hem soude senden,
Dat hi daer yet in mochte venden,
Dat buten bescede waer ghemaect.

Als deze woorden niet, gelijk ik stellig zeker acht, op den Lekenspieghel slaan, dan
moet men noodwendig een derde werk onderstellen, alweder aan ROGIER
opgedragen, maar thans aan niemand bekend. Doch zoolang zulk een werk niet
opdaagt, zal het veiligst zijn, aan den Lekenspieghel te denken.
Daarenboven, als hij er bijvoegt:
Want hi mi selcstont heeft daer af
Gerespt van dien dat ic hem gaf,

dan laat zich dat best begrijpen; want waarlijk, er was in den Lekenspieghel
vrijmoedigheid genoeg, om van een edelman als den heer VAN LEEFDALE, hoe liberaal
ook anders gezind, wel eens eene zachte berisping uit te lokken.
Brengen wij met het laatstgezegde de plaats van den Lekenspieghel in verband,
die ons aanvankelijk scheen te pleiten voor de prioriteit der Teesteye, dan mogen
wij, geloof ik, ons de zaak aldus voorstellen:
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In den Lekenspieghel had de dichter beweerd, dat de menschen van voorheen niet
beter waren geweest dan die van heden. Deze stelling had opspraak verwekt: zij
scheen eene aanranding van de eer der oude heiligen, een verzet tegen de
gebruikelijke boetpredikatiën over de zonden van het tegenwoordige geslacht. Om
die stoutheid was de auteur hevig aangevallen, zelfs de heer VAN LEEFDALE, die om
de opdragt in de zaak betrokken kon schijnen, had het noodig geoordeeld, zijnen
gunsteling een weinig voorzigtigheid aan te raden. Nu besluit de dichter, zich bij
zijnen beschermer te regtvaardigen, maar tevens zijn gevoelen te handhaven.
Aanstonds, reeds in 1331, vat hij de pen op en schrijft een gedicht, waarvan de
(1)
verdediging zijner stelling den voornamen inhoud uitmaakt . Met eerbied draagt hij
dit aan ROGIER op, en spreekt hem met dubbele lofbetuiging aan, om toch vooral
zijne gunst niet te verbeuren door dezen wel wat gewaagden stap. Hij verzuimt dan
ook niet van de berisping van ROGIER in het voorbijgaan en eerbiedig te gewagen,
maar straks daarop wendt hij zich tot de anderen, die hem hadden aangevallen, en
dézen voegt hij niet zonder bitterheid toe:
Maer al den lieden, dies ben ic vroet,
En saelt niet duncken wesen goet.

(1)

Men zie niet voorbij, dat in die verdediging (Cap. VII en VIII) bepaaldelijk van de oude martelaren
en wonderdadige heiligen gesproken wordt: wel een bewijs, dat de stelling van den dichter
voor eene heiligschennis was uitgekreten. Ook lette men vooral op het vers (boven aang. bl.
XCII):

Dies menech niet en wilt wesen vroet,
waaruit blijkt, dat het hier eene nadere uiteenzetting geldt van een gevoelen, dat veel
tegenspraak had gevonden.
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Dat sijn de nydeghe, dat verstaet,
Ofte die ghene daert jeghen gaet.

Geeft vooral het laatste vers niet blijkbaar te kennen, dat het hier eene
zelfverdediging geldt, waarbij deze en gene zijner tegenstanders een hard woordje
(1)
zou moeten hooren ?
Indien ik den titel Teesteye wèl versta, dan meen ik daarin een nieuw bewijs te
zien van de juistheid dezer voorstelling. Met zekerheid durf ik echter de beteekenis
van dien titel niet bepalen. Aan testament valt niet te denken, daar noch testeia,
noch testatio ooit in dien zin bekend geweest is. Bij DU CANGE, zelfs in de nieuwe
uitgave van HENSCHEL, vind ik geen licht. Testeia is bij hem synoniem met latrocinium
of rapina, doch de Benedictijners teekenen daarbij aan, dat de ware lezing, naar
hun oordeel, tesceia is: ook zij verklaren het door furtum clandestinum et occultum.
In het Lexique Roman van RAYNOUARD zocht ik het woord te vergeefs, maar bij
ROQUEFORT (Gloss. de la langue Romane) vond ik niet alleen testée vermeld, als in
het rijm staande voor teste, tête, maar ook de volgende verklaring: ‘TESTÉE, projet
qu'on forme, idée qu'on nourrit.’ Het laatste, geloof ik, is het wat onze dichter
bedoelde. ‘Mijn idee, mijne overtuiging’: ziedaar voor een werk, waarin hij zijn vroeger
uitgesproken gevoelen trachtte te handhaven, een welgepasten titel. Het is alsof hij

(1)

Ook bij andere gelegenheden schijnt de dichter zijne vijanden en benijders gehad te hebben:
maar hij dorst hun te woord staan. Zie b.v. de Prologhe van den Lsp. vs. 31-46.
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zeggen wilde: ‘dat heb ik mij in het hoofd gezet, en daar blijf ik bij.’
Hoe 't zij, dit althans durf ik vaststellen, dat de Teesteye een werk is van het jaar
1331.
En hiermede sluit de lijst van des dichters bekende werken. Wat buiten het
opgenoemde door de overlevering op zijnen naam gesteld werd, de Dietsche
Doctrinale en de Ogier van Denemarken, deze beide gedichten moeten aan andere
makers worden toegeschreven.
Wat de Doctrinale betreft, is dit uitvoerig betoogd in de belangrijke Inleiding, door
JONCKBLOET voor zijne uitgave van dat dichtwerk geplaatst. Er komen, het is waar,
(1)
in die bewijsvoering een paar punten voor, met welke ik mij niet kan vereenigen .
Doch in de hoofdzaak maakt dit geen verschil; want de verdere

(1)

Ten eerste kan ik de aanteekening in het hs. der Yeesten (waarover straks nader) niet van
eene fout in het jaartal betigten, en op dien grond van onwaarde verklaren: gelijk in de volgende
§ blijken zal.
Ten tweede zie ik niet in, dat onze dichter vóór en in 1345 de handen zoo ‘vol werks had met
zijn gedicht Vanden derden Edewaert, en misschien reeds met het tweede gedeelte zijner
Yeesten,’ dat hij daarom geen tijd zou gehad hebben om de Doctrinale te schrijven. Ik heb
boven aangetoond, dat de voltooijing van den Derden Edewaert op 1348 moet gesteld worden.
Drie jaren zijn zeker voldoende geweest voor een gedicht, dat, zelfs met het door mij
aangeduide vervolg, niet zeer uitgebreid kan geweest zijn: en dan bleef er ondertusschen
nog tijds genoeg over, om langzaam met de Yeesten voort te gaan. Het is dan volstrekt niet
noodig, dat hij reeds vóór 1345 aan de geschiedenis van EDUARD bezig was, veelmin denkbaar,
dat hij reeds toen daarmede ‘de handen vol werks’ had. En hij kon dus zeer wel in de jaren,
die 1345 voorafgingen, den tijd vinden om een leerdicht als de Doctrinale te vervaardigen.
Ik neem derhalve de argumenten, door J. op bl. XXIII bijgebragt, niet aan; doch laat al de
volgende (bl. XXIV-XXXVI) in hunne waarde.
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redenen, door JONCKBLOET aangevoerd, en getrokken uit de onderlinge vergelijking
van de Doctrinale en den Lekenspieghel, schijnen mij zoo stevig en overtuigend,
dat ik de oude meening, die de beide werken aan éénen schrijver toekende, gerust
durf verwerpen; althans volkomen toestem, dat er niet de minste grond bestaat om
haar als waarheid aan te nemen. Ik zag dan ook niet zonder bevreemding, dat mijn
geachte vriend SNELLAERT nog in 1849 dat oude gevoelen bleef aankleven, als ware
(1)
het nooit in twijfel getrokken . Bij een nader toetsen van JONCKBLOET'S betoog, zal
gewis de voortreffelijke geschiedschrijver onzer letterkunde niet lang aarzelen, de
Doctrinale tot de libri anonymi te verwijzen.
Doch ik mag van de Doctrinale niet afstappen, zonder eene bedenking aan te
roeren, die JONCKBLOET onbeantwoord laat. De aanteekening in het hs. der Yeesten,
waarin de Duytsche Doctrinael aan JAN DE CLERC wordt toegekend, moge met opzigt
tot het door JONCKBLOET uitgegeven gedicht niets bewijzen, daar andere redenen
dat gewaande auteurschap genoegzaam wederleggen; maar zij leidt toch tot de
vraag: hoe kwam men aan dat gerucht, aan die overlevering, dat de Antwerpsche
Secretaris ‘den Duytschen Doctrinael’ had gemaakt? Zulk een gerucht moest, zoo
al geen grond, toch eene aanleiding hebben. Ik voor mij geloof, dat men te veel op
het woord Doctrinael

(1)

Zie het Kort begrip eener Gesch. der Ned. Letterk. bl. 38. Ongaarne mis ik daar ook de
vermelding der Teesteye, die reeds in 1845 bekend werd.
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gedrukt heeft, dat toch eene algemeene benaming voor een didactisch werk was,
en juist niet stellig op díé Doctrinale behoeft te zien, welke JONCKBLOET uitgaf. De
steller dier aanteekening kan, dunkt mij, zeer goed den Lekenspieghel bedoeld
hebben. Dit gedicht en zijn juisten titel niet van nabij kennende, maar slechts
wetende, dat de beroemde Secretaris een vermaard leerboek had geschreven, kon
hij immers ligt zeggen: ‘die dat (zoo bekende) Duitsche leerboek gemaakt heeft.’
Te meer, daar welligt het bestaan der eigenlijke Doctrinale hem geheel onbekend
(1)
was, en hij dus geene verwarring voorzien kon .
De roman Ogier van Denemarken, waarvan slechts een paar fragmenten bewaard
(2)
zijn gebleven , wordt door MONE (bl. 38) aan onzen dichter toegekend, op grond
dat men in de Hoogduitsche vertaling het volgende vers aantreft:
Dis lernet uns Johann wol der clerik.

Zoo deze naam al werkelijk die van den Nederlandschen dichter is, hetgeen mij nog
lang niet zeker voorkomt, is het echter al te gewaagd, daarbij terstond aan den
auteur des Lekenspieghels te denken,

(1)

(2)

Dat men het in 't geheel met titels zoo naauw niet nam, blijkt ook daaruit, dat de Lekenspieghel
in de Var. I. somtijds Spiegel Hystoriael genoemd wordt. Zie b.v. Deel III. bl. 229 en vgl. mijne
aant. in het Taalk. Mag. IV. bl. 284. Zal men, op dien titel af, MAERLANT voor den dichter van
den Lsp. houden, omdat deze bekend staat als auteur van den Sp. Hist.?
Medegedeeld door WILLEMS in het Belg. Mus. 1838, bl. 334-340. Over de sage van Ogier den
Danoys en de verschillende bewerkingen van dien roman, zie men, behalve MONE en de ald.
e

aang., vooral ook de Introduction van DE REIFFENBERG op het 2 Deel van PHIL. MOUSKES, bl.
CCXVII-CCXXXIII en CCCXVII vlg.
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zonder eenige verdere aanwijzing van leeftijd of woonplaats. Of kan men niet met
evenveel regt den Ogier toeschrijven aan JAN DE CLERC, een inwoner van Leuven
(1)
ten jare 1341 ? Of aan JAN DE BOC, JAN TRIPIJN of JAN DE BONTE, alle drie clerken
(2)
te Brussel in 1339 ? Of aan JAN DE SCARFHUNDERE, die in 1302 clerc van Antwerpen
(3)
was ? Of, nog eene halve eeuw vroeger, aan Jan de clerc, van Ninive, een
(4)
dienstman van heer GERARD VAN GRIMBERGEN in 1259 ? Of aan zoo menig ander,
die het ambt van clerc bekleedde en den naam van JAN droeg, die toen, evenmin
als heden, eene zeldzaamheid was?
(5)
Ook heeft JONCKBLOET reeds te regt aangemerkt, dat onze dichter ‘dien roman
noodwendig vóór het jaar 1315 had moeten schrijven, wanneer hij het eerste gedeelte
zijner Brabantsche Yeesten eindigde, waarin hij geheel met MAERLANT instemt in
diens
Sceldene jeghen die menestrele,

en waarin hij dan zeker, even als deze, het zou betreurd hebben, als hij vroeger
zich aan de romantische poësie had gewaagd.’ Dit argument is te klemmender,
omdat hij in de Yeesten meer dan eens plaat-

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

‘Jan de Clerc, die in de Groeve woent.’ Zie Brab. Yeesten, I. Cod. Dipl. p. 827.
Belg. Mus. 1841, bl. 84. Ik haal die plaats later aan.
WILLEMS, Introd. op de Brab. Yeesten, I. p. XIII.
‘Joannes Clericus de Ninive’ en ‘Joanne de Ninive, Clerico meo’, in twee oorkonden bij
BUTKENS, Trophées du Brabant, Vol. 1. Preuves, p. 228. - Ninive is Ninove of Ninhove, destijds
eene heerlijkheid der heeren van Grimbergen.
Inleid, op de D. Doctr. bl. XXI.
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sen van MAERLANT overneemt, waar deze van ridder OGIER gewaagt, als b.v. II. v.
3072:
Ogier, coninc van Denemerke,
Die ghetrouwe riddere ende die sterke.

vs. 3266:
Coninc Ogiere, den stouten deghen.

Er wordt daar verhaald, hoe OGIER met 19 anderen door den reus FERRAGUUT ‘int
prisoen’ gezet werd. Voorts vs. 3636:
den staerken
Ogiere van Denemerken.

en vs. 4171, waar gezegd wordt, dat WILLEM VAN ORANJE met KAREL DEN GROOTE
niet te vergelijken was,
Maer minre ende noch alsoe clene
Als Rolant was ende Olivier,
Oft van Denemerken Ogier.

Het ontbrak hem dus niet aan gelegenheid, om iets van zijn vroegeren arbeid te
zeggen: en gewis zou hij die niet ongebruikt hebben gelaten, indien hij werkelijk
zich eenmaal bezondigd had aan die ‘valsche boerden,’ die hem sedert een doorn
in 't oog waren geworden.
Zijn wij derhalve genoodzaakt, den Ogier even als de Doctrinale aan onzen dichter
bepaaldelijk te ontzeggen, wij durven daarentegen niet met zekerheid beweren, dat
hij buiten de boven opgenoemde werken niets meer geschreven heeft. Van een zoo
(1)
werkzaam man is het misschien moeilijk aan te nemen,

(1)

Wil men billijk regt laten wedervaren aan de volhardende vlijt van onzen dichter, men leze
zijne naïve klagt (Lsp. III. c. 14. v. 149-160) over de schrikkelijke vermoeijenis, aan het
werktuigelijk schrijven ver bonden, die ‘hooft, scouderen, rugghe, bene,’ ja het geheele
ligchaam afmat! En toch schreef hij zóóveel boeken, soms zelfs in meer dan een exemplaar,
behalve nog ‘der scepenen brieve’! Wèl had hij regt, bij herhaling tegen de ledigheid uit te
varen (Lsp. III. c. 25, en vgl. de plaatsen aang. op bl. xc).
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dat hij van 1315 tot 1325 de pen geheel heeft laten rusten, en van 1331 tot 1348
niets anders gedaan dan het tweede gedeelte der Yeesten voor te bereiden. Doch
wij missen hier allen grond, om die ruimte aan te vullen. Twee punten komen nog
slechts in aanmerking, die ik niet mag verzwijgen.
In den Lekenspieghel, II. c. 13. v. 121-134 (ik haalde de plaats reeds vroeger aan,
bl. XXXVI), zegt de dichter, dat hij de gesprekken, bij het bezoek der Drie Koningen
aan JOSEPH gewisseld, niet omstandig verhalen wil,
Want ic hope een zonderlinghe
Boec daer of te maken,
Ghelijc dattie zaken
Jheronimus, mit zire pinen,
Van Ebreeusche trac in Latine,
So ic best mach ende can,
Ist dats mi God onse here an.

Of hij aan deze belofte later gestand heeft gedaan, is niet te bepalen. Zoo ja, dan
schijnt die arbeid verloren te zijn geraakt. Er is mij althans omtrent dit onderwerp
geen ander Mnl. gedicht bekend dan het ‘Gespräch der drei Könige,’ bij MONE (sub
o

N . 536) vermeld, doch dit bevat slechts 24 verzen. Ten hoogste zou het een
fragment kunnen zijn van het boek, door onzen schrijver beloofd.
De tweede aanmerking, die ik bedoelde, betreft de
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o

zoogenaamde ‘Disputacie van Rogiere ende van Janne,’ bij MONE (sub N . 534)
genoemd, en beginnende:
Wapene, Rogier, hoe saelt gaen?
o

Wanneer men bedenkt: 1 . dat eene navolging van den Wapene Martijn zeer ligt in
den smaak kon vallen van hem, die MAERLANT'S voorbeeld bestendig voor oogen
o

had; 2 . dat de namen van JAN en ROGIER juist die zijn van onzen dichter en van zijn
toegenegen beschermer, den heer van Leefdale: dan rijst onwillekeurig het
vermoeden op, of welligt deze zamenspraak van den auteur des Lekenspieghels
afkomstig zou kunnen zijn. Ik beken, de toon, waarop ROGIER wordt aangesproken,
is misschien gemeenzamer dan den ‘armen clerc’ tegenover den magtigen Baron
paste: doch wie weet, hoeveel vrijmoedigheid de welwillende edelman toeliet van
een gunsteling, wiens talent en geleerdheid althans zijne hoogachting verdienden?
Moge weldra de uitgave van den Wapene Rogier beslissen, of mijne gissing al
(1)
of niet gegrond is .

§ 5. Des schrijvers naam en levensbijzonderheden.
Thans eerst, nu al het in de vorige §§ behandelde op goede gronden vaststaat,
kunnen wij tot den schrij-

(1)

De bedoelde zamenspraak is bewaard in het Comburger hs. te Stuttgart, fol. 218. b. - 229.
c. Vgl. KAUSLER, Denkmäler, I. Einleitung, hl. XLII. HOFFMANN (Hor. Belg. I. 46) zegt, dat zij
ook gevonden wordt in het bekende afschrift van LELONG. Doch dit is eene vergissing. Vergeefs
zoekt men den Wapene Rogier, zoowel in dat afschrift, ter Acad. Bibl. te Leiden berustende,
als in het Zutphensche hs., waaruit LELONG putte, en dat thans, door gunstige beschikking
van wijlen den Hoogl. LULOFS, aan de Acad. Bibl. te Groningen behoort.
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ver zelven, zijnen naam en het weinige dat ons van zijn leven bekend is, overgaan.
Dat hij den naam JAN droeg en het ambt van clerc bekleedde, is ons reeds
voldoende gebleken. Men heeft dus regt hem JAN DE CLERC te noemen, en onder
(1)
dien naam gaf dan ook WILLEMS de Yeesten en den Eduard III in het licht . Doch
welken geslachtsnaam voerde hij? Het algemeene gevoelen kent hem dien van
DECKERS of DEKENS toe, en meermalen werd de Lekenspieghel onder dien naam
aangehaald. Doch toen in 1845 de Teesteye ontdekt werd, las men daar met
verbazing in den aanhef der voorrede de volgende merkwaardige woorden:
Alle die ghene die dit were
Sien, lesen ende horen,
Die gruetic, Jan, gheheten Clerc,
Vander Vueren gheboren.
Boendale heet men mi daer,
Ende wone tAndwerpen nu,
Daer ic ghescreven hebbe menech jaer
Der scepenen brieve, dat seggic u.

Tervueren was dan zijne geboorteplaats, en dáár heette hij BOENDALE: ziedaar zijn
geslachtsnaam. Maar sinds jaren als Schepenklerk te Antwerpen gevestigd, werd
hij daar in de wandeling JAN DE CLERC geheeten, en zijn familienaam geraakte in
onbruik. Voorzeker eene natuurlijke toedragt van zaken, en steu-

(1)

Op den voornaam NICOLAES wil ik niet terugkomen. Dat punt is door WILLEMS afgedaan.
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nende op eene even duidelijke als stellige en onwedersprekelijke verklaring van
den dichter zelven. Maar wat is er nu van dien naam DECKERS of DEKENS, dien men
hem toedicht, doch waarvan hij zelf met geen enkel woord rept?
de

Er woonde werkelijk omstreeks het midden der 14 eeuw te Antwerpen, ‘in de
Cammerstrate,’ een priester, JAN DECKER of DE DECKERE geheeten, gelijk WILLEMS
(1)
uit een ‘originelen Schepenbrief’ heeft aangetoond ; en die naam kan ons te minder
bevreemden, daar wij weten, dat ook te Leuven in 1341 een HEINE DE DECKER
(2)
leefde . Doch te Antwerpen als priester te wonen, en auteur te zijn van de
Brabantsche Yeesten, den Lekenspieghel enz., is nog niet terstond hetzelfde. Alles
hangt hier af van de beantwoording der vraag: waarop steunt de identiteit van dezen
JAN DECKER met JAN, den Schepenklerk?
Men zou al aanstonds de bedenking kunnen opperen: indien werkelijk deze beiden
slechts één en dezelfde persoon waren, waarom wordt hij dan slechts met den titel
van priester bestempeld, en niet aangeduid door zijne betrekking van clerc, die hij
lange jaren bekleed had, en waarin hij zóó bekend was, dat men hem gewoonlijk
JAN DE CLERC noemde? Te meer zou men zich daarover mogen verwonderen, omdat
het hier juist eene oorkonde geldt, door de Antwerpsche Schepenen zelve afgegeven,
bij wier Collegie JAN DE CLERC zóó lang werkzaam was geweest. Is het den-

(1)
(2)

Belg. Mus. 1837, bl. 340.
Brab. Yeesten, I. Cod. Diul. n. 827.
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kelijk, dat zij, van wijlen hunnen dienaar sprekende, met een ‘her JAN DECKER,
priester’ zouden volstaan?
Doch zien wij, op welken grond men den naam van DECKERS met den
Antwerpschen Secretaris in verband brengt. Men beroept zich op eene geschrevene
aanteekening van onzekeren oorsprong, die van schrijver tot schrijver overging,
maar juist niet met de stiptste naauwkeurigheid, gelijk uit het volgende blijken kan.
De jongste, bij wien men de gemelde aanteekening geboekt vindt, is DANIEL
(1)
PAPEBROCHIUS, in wiens Annales Antverpienses men het volgende leest:
‘Andreas Valkenisse, in Idea, hic (t.j. 1351) notat obitum JOANNIS
Secretarii Antverpiensis, qui Teutonioum Doctorale, et alios
multos libros composuit.’
DEKENS,

PAPEBROCHIUS ontleende zijn berigt aan VALKENISSE. Laat thans deze zelf spreken.
Ook hij schreef Jaarboeken van Antwerpen, waarvan het hs. ter Archieven aldaar
(2)
berust. Dáár leest men, op het jaar 1351, volgens de aanhaling van WILLEMS :
‘In dit jaer stirf JAN DECKERS, Secretaris deser stadt, die den Duytschen
Doctrinael maeckte, ende vele andere boecken.’
En vanwaar had VALKENISSE dit op zijne beurt? Uit eene aanteekening op een
schutblad van het hs. der Yeesten, dat vroeger aan GEVARTIUS, later aan KLUIT
(3)
behoorde . Of, zoo al niet uit die aantee-

(1)

(2)
(3)

Edd. MERTENS et BUSCHMANN, I. p. 156. WILLEMS deelde de plaats mede uit het citaat bij
DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens et crescens, II. pag. 108. Zie zijne Verhand. over de
Ned. Tael- en Letterk. I. bl. 183, en Introd. op de Brab. Yeesten, I. p. XIV.
Zie WILLEMS op de beide aang. pll.
WILLEMS. Introd. on de Brab. Yeesten. I. p. XIV.
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kening zelve, dan toch zeer zeker uit dezelfde bron, waaruit ook zij was
(1)
(2)
voortgevloeid . En hoe luidt nu die aanteekening? Letterlijk aldus :
‘Anno 1351 sterf JEAN DE CLERCK, Secretaris van Antwerpen, die den
Duytschen Doctrinael hadde gemaeckt. - In chronico rhytmico parvo.’
Derhalve: de naam DEKENS steunt op het getuigenis van VALKENISSE, die niet van
DEKENS, maar van DECKERS spreekt! En de naam DECKERS rust op het gezag eener
aanteekening, waar niet DECKERS, maar DE CLERCK gelezen wordt! Zoo doende werd
de naam van trap tot trap verbasterd en onkenbaar gemaakt.
Zonder ons om latere onnaauwkeurigheden te bekommeren, mogen wij veilig ons
houden aan het berigt, op het schutblad der Yeesten vervat, dat, zoo al van
(3)
onbekenden oorsprong, toch buiten twijfel het oudste der drie getuigenissen is en
derhalve alleen in aanmerking komt. En zie, juist dáár heet de Se-

(1)
(2)

(3)

Vgl. JONCKBLOET, Inleid. op de D. Doctr. bl. XIX. Die bron zal wel geene andere geweest zijn
dan het onbekende Chronicon rhytmicum parvum.
Ik copieer ze uit het hs. zelf, dat thans onder Mr. C.A. KLUIT, Notaris te Alphen, berust, en mij
door de welwillendheid van ZEG. en van Mr. H. SAUTIJN KLUIT te Amsterdam ten gebruike
verstrekt werd, waarvoor het mij aangenaam is openlijk mijn dank te herhalen. - Voor de
letterlijke juistheid van mijn afschrift sta ik in. WILLEMS geeft verkeerdelijk JAN voor JEAN, en
gemaect voor gemaeckt. Zie Belg. Mus. 1837, bl. 342 en de Introd. op de Brab. Yeesten, I.
p. XIII.
De ouderdom van het schrift dier aant. wordt verschillend beoordeeld. Zie JONCKBLOET, Inleid.
op de D. Doctr. bl. XXIII. Doch al ware zij ook van jonger dagteekening, het zou niets ter zake
doen. Het Chronicon rhytmicum parvum blijft in allen gevalle de hoofdbron, waaruit al de
berigten voortvloeiden. En als nu de een daaruit den naam van DE CLERC aanhaalt, in volkomen
overeenstemming met het authentieke getuigenis van den Secretaris zelven, de ander den
naam van DECKERS, waar nooit iemand van hoorde: zullen wij dan nog aarzelen in onze
keuze?
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cretaris evenzoo als hij in de Teesteye zich zelven noemde: JAN DE CLERC. Kan men
een meer afdoend bewijs verlangen?
De oorsprong der verwarring is kennelijk te zoeken bij VALKENISSE. In zijn
handschrift was de naam van DE CLERC onduidelijk geschreven, zoodat de een er
DECKERS uit las, de ander DEKENS; of wel had hij eene schrijffout begaan, door één
van die beiden in de plaats van DE CLERC te stellen. En zeker, er zijn wel erger
schrijffouten gemaakt, dan de verbastering van declerc in deckers of dekens! Maar
het wordt tijd, dat eene schrijffout niet langer een verdienstelijk dichter van zijn
wettigen naam beroove. Eens voor al zij DECKERS zoowel als DEKENS uit de
geschiedenis onzer letterkunde geschrapt; en de Antwerpsche Schepenklerk drage
den naam, dien hij zelf als den zijnen heeft aangewezen: JAN BOENDALE, gezegd
JAN DE CLERC.
Ik laat thans het weinige volgen, dat uit 's dichters eigene werken en uit enkele
andere getuigenissen omtrent de bijzonderheden van zijn leven kan worden
opgezameld.
Zijne geboorteplaats, wij zagen het reeds, was Tervueren. Welligt schuilen daar
nog papieren, waaruit over BOENDALE en zijn geslacht eenig licht zou kunnen opgaan.
Doch het heeft mij niet mogen gebeuren, hieromtrent eenig berigt te bekomen. Eene
beleefde aanvrage aan het Hoofd van het gemeentebestuur dier plaats bleef
(1)
onbeantwoord . Mogt eerlang een

(1)

In dato 22 Aug. 1849. Ik voeg dit hierbij, om niet welligt een vroeger of later ambtenaar van
eene onheuschheid te doen verdenken, die gelukkig in België tot de uitzonderingen behoort.
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Belgisch letterkundige nasporingen in 't werk stellen en met een gelukkig gevolg
bekroond zien!
Het geboortejaar van BOENDALE is niet met zekerheid te bepalen. WILLEMS, ik
(1)
weet niet op welken grond, stelt het omstreeks 1280 . Later kan het althans moeilijk
geweest zijn; want als de schrijver in het eerste Boek van den Lekenspieghel (1325)
(2)
zijne lezers herhaaldelijk met den naam van kindre aanspreekt , mag men hem
wel niet minder dan een 45-jarigen ouderdom toekennen. Maar ook veel vróeger
kan het niet gesteld worden. Immers, in 1350 voltooide hij het tweede gedeelte der
Yeesten, en de waarschijnlijkheid noopt ons, zijne literarische werkzaamheid niet
boven 70-jarigen leeftijd uit te strekken. Ik zie er dus geen bezwaar in, de gissing
van WILLEMS aan te nemen.
In de onmiddellijke nabijheid van Tervueren ligt de heerlijkheid Leefdale. Er is
derhalve grond om te veronderstellen, dat onze schrijver reeds in zijne jeugd met
het adellijk geslacht van dien naam bekend zal geworden zijn. Misschien had hij
reeds vroeg met zijn tijdgenoot ROGIER eene betrekking aangeknoopt, die hem later,
ondanks het verschil van maatschappelijken rang, eene zekere mate van
(3)
gemeenzaamheid veroorloofde .
Dat hij tot den geestelijken stand behoorde, is buiten allen twijfel. Reeds het ambt,
dat hij te Ant-

(1)
(2)
(3)

Introd. op de Brab. Yeesten, I. p. X.
I. c. 23. v. 59, c. 24. v. 33, 57, c. 26, v. 76, c. 37. v. 127. Zoo ook II. Prol. v. 16, c. 41. v. 156.
Vgl. boven, bl. CIII.
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werpen bekleedde, doet dit onderstellen; daar gewoonlijk, waar de kunst van lezen
en schrijven en eenige wetenschappelijke kennis vereischt werd, geene andere dan
geestelijke personen in aanmerking konden komen. Doch ten overvloede weten wij
het uit zijn eigen getuigenis, als hij in den Lekenspieghel zich zelven tegen de leeken
overstelt. III. c. 15. v. 1:
Om dat die leeke van allen zaken
Rime ende dichte willen maken
Ghelijc clerken, dat wonder es,
So hebbic mi bewonden des
Dat ic nu wil bringhen voort
Wat enen dichter toe behoort.

en straks daarna, vs. 39:
Want die niet en versinnet des
Wat consten gramarie es,
Alse leecke liede, die en moghen
Te goeden dichters niet doghen.

Ware hij geen geestelijke geweest, hij hadde hier een vonnis over zich zelven geveld.
Men behoeft echter hieruit niet af te leiden, dat BOENDALE werkelijk, als priester,
te Antwerpen de kerkelijke dienst heeft waargenomen. Het tegendeel is
waarschijnlijker; want de civiele betrekking, die hij jaren lang bekleedde, werd wel
doorgaans opgedragen aan personen van geestelijken stand, doch was met de
bediening van een kerkelijk ambt niet wel vereenigbaar.
Wanneer hij zich metterwoon te Antwerpen gevestigd heeft, is mij nergens
gebleken. Wij zullen hem weldra daar aantreffen in 1312; doch ik durf als zeker
stellen, dat hij er ten minste in 1310 reeds woonde. Het eerste gedeelte der Yeesten,
dat hij te
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(1)

Antwerpen op verzoek van heer WILLEM BORNECOLVE ondernam, was in 1315
voltooid: en gerust mag men voor dien arbeid een vijftal jaren aannemen, dezelfde
tijdsruimte als voor den Lekenspieghel vereischt werd.
De twijfel, door WILLEMS geopperd, of onze dichter wel ooit het ambt van
(2)
Schepenklerk te Antwerpen bekleed heeft , is door de ontdekking der Teesteye
volkomen opgelost. Vreemd mag het heeten, dat de Archieven daar ter stede weinig
of niets omtrent zijnen persoon schijnen te bevatten. Althans aan de ijverigste
nasporingen van WILLEMS mogt het niet gelukken, den naam van JAN als Stadsklerk
de
in de eerste helft der 14 eeuw te ontdekken. Hij vond slechts den bovengenoemden
(3)
JAN DE SCARFHUNDERE in een diploma van 1302 vermeld. - ‘On dit,’ zegt hij , ‘que
monsieur le professeur SERRURE a été plus heureux; mais il a refusé à ses amis de
me faire part de sa découverte.’ Vermoedende dat hier een misverstand plaats
greep, daar mij de welwillendheid van Prof. SERRURE bij eene vroegere gelegenheid
was gebleken, schreef ik ZHooggel. en noodigde hem uit,

(1)

(2)
(3)

Brab. Yeesten, B.I. vs. 44-46. Om ten overvloede allen twijfel weg te nemen, of de dichter
reeds te Antwerpen woonde, toen hij het eerste gedeelte der Yeesten schreef, verwijs ik naar
B.V. vs. 804, waar hij zegt, dat tijdens den hongersnood van 1315 een ‘viertele’ rogge te
Antwerpen te staan kwam op ‘tsestich conincs tornoyse groot.’ Naar de gewoonte van
middeleeuwsche schrijvers staat het vast, dat Antwerpen dus zijne woonplaats was; vooral
om de bijvoeging ‘dies ben ic bout,’ en niet b.v. hebbic segghen horen of iets dergelijks. De
afschrijver van hs. D., die te Mechelen woonde, stelde dan ook den naam van zijne stad in
de plaats.
Zie de Introd. op de Brab. Yeesten, I. p. XIII en XVI.
T.a. pl. p. XIV.
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dat misverstand uit den weg te ruimen door de mededeeling van het gevondene.
Ook dit schrijven bleef onbeantwoord. Ik zeg met WILLEMS: ‘C'est un procédé que
je n'imiterai point, s'il a jamais besoin de recourir à moi pour semblable chose.’
Ondanks deze teleurstelling heeft het mij echter mogen gebeuren, het een en
ander op te sporen, dat over den persoon van BOENDALE, als klerk der stad
Antwerpen, althans eenig licht verspreidt. Doch vooraf een enkel woord over den
aard van dat ambt en de werkzaamheden daaraan verbonden.
(1)
Het Collegie van Schepenen te Antwerpen bestond uit twaalf leden , en had in
zijne dienst meer dan éénen clerc of schrijver, aan wie het opstellen, afschrijven en
(2)
in orde brengen der Schepenbrieven was opgedragen . Ik zeg meer dan éénen;
en dit zag de kundige WILLEMS voorbij, toen hij, slechts aan een enkelen denkende,
er toe overhelde, om NICOLAES en JAN, die te Antwerpen gelijktijdig genoemd worden,
(3)
in de betrekking van voorganger en opvolger te rangschikken . Hoevele
Schepenklerken er destijds te Antwerpen waren, durf ik niet bepalen. Te Gent

(1)

(2)

(3)

Volgens GRAMAYE in Antverpia, p. 21 b., werd het getal van 12 eerst d. 15 Febr. 1340
vastgesteld. Volgens BUTKENS, Trophées du Brabant, II. p. 477, was het reeds sedert 1230
in gebruik. Bij den laatste (p. 483 vlgg.) vindt men de volledige lijst der Antwerpsche Schepenen
sedert 1392.
Deze klerken behoefden de door hen opgemaakte stukken natuurlijk niet te onderteekenen.
Vandaar, dat men hunne namen zoo schaars in oude oorkonden aantreft. Zoo al somtijds
een enkel stuk door een klerk mede geteekend werd, dan deed hij dit niet als klerk, maar als
getuige.
T.a. pl. p. XII-XV.
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schijnt het aantal in 1423 vrij aanzienlijk geweest te zijn, daar de Schepenen in eene
(1)
ordonnantie van dat jaar bij herhaling van ‘eeneghen van haren cleercken’ gewagen .
Doch waarschijnlijk was vroeger hun getal beperkter. Althans te Brussel waren er
in 1339 slechts drie, en het zal wel niet te veel gewaagd zijn, aan Antwerpen ter
zelfder tijde een gelijk aantal toe te kennen. Omtrent Brussel is mij het gezegde
gebleken uit eene hoogstbelangrijke Stadskeur ‘betreffende de kleederen, de
jaarwedden, de dagloonen enz., van de ambtenaren, dienaars en inwoners dier
(2)
stad;’ uit welke ik hier een uittreksel, de clerken rakende, volgen laat :
Item hebben wi geset ende geordineert alse vanden loene onser
clercken ende van haren clederen, dat Jan De Boc, ons clerc, sal hebben
twe paer cleder tsjaers ende twe pont groot tornoyse, dat es te verstane
den scilt voer xxviij grote, ochte die werde daer af, ende daer toe dat pond
groot tsjaers, dat wi hem geloeft hebben ende besegelt, gelijc dat sijn
brieve spreken.
Item Jan Tripijn, ons clerc, sal hebben twe paer cleder tsjaers ende XXX
sc. grote tornoyse tsjaers, den scilt voer xxviij groot toernoyse, of die
werde daer af.
Item Jan De Bonte, ons clerc, sal hebben twe paer cleder tsjaers ende
XV sc. groot tornoyse gerekent.
En daarop volgt omtrent den Rentmeestersklerk:
Item Claes, der rentmeesters clerc vander stat, sal hebben twe paer
cleder tsjaers, gelijc den clercken, ende twe pont groot tornoyse tsjaers,
den scilt voor xxviij groot gerekent, of elken voergenoemden clerc die
werde daer af.

(1)

(2)

Belg. Mus. 1839, bl. 473 vlg. Ook de Hertog had meer dan éénen klerk in dienst. Zoo leest
men in verschillende oorkonden van clerici ducis, notarii ducis, hujus chartae confectores,
enz. Zie b.v. Brab. Yeesten, I. Cod. Dipl. p. 617, 619, 624, 626. Een Geert van Wijc, clerc
van Tricht, komt voor in een stuk van 1357, a.w. II. Cod. Dipl. p. 533.
Zie Belg. Mus. 1841, bl. 82 vlgg. De door mij aang. pll. zijn te vinden op bl. 84, 85 en 88.
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Uit de verschillende loonsbepaling blijkt, dat de drie Schepenklerken elkander in
rang, als eerste, tweede en derde klerk, opvolgden. Voorts leeren wij uit dezelfde
keur, dat een der Stadsklerken de Schepenen vergezelde, die in oorlogstijd naar
het leger werden afgevaardigd; en het bedrag der reiskosten, hem daarbij
toegewezen, zijnde ⅖ van hetgeen een Schepen trok, maar het dubbel van het aan
de stads ‘cnapen’ en aan den priester toegelegde, geeft ons een voldoenden maatstaf
om den maatschappelijken rang der klerken te bepalen. De bedoelde plaats der
keur luidt aldus:
Item geviele eene oorloge, dat onse heere verhueden moete, so dat die
stad nut trocke met onsen heere den hertoge, daer zonden varen viere
seepenen, een rentineestere, een van der stad clerckon, iij cnapen vander
stad, ende een enape, die der stad bannier vueren soude. Ende ele van
den viere seepenen ende rentmeestere, die daer varen, zullen hebben v
florine sdaechs van Florenchen, vander stad, te hare cost wert, alzo lange
alsmen uute leecht, die clere twee florine sdaechs, ende ele vanden voors.
enapen eenen florijn sdaechs. Ende die priestere, die de misse doen zal
in de tente daghelijcx, zal hebben vander stad eenen florijn sdaechs van
Florencen.
Een weinig vroeger leest men het volgende:
Item alse onse heere die hertoge ontbiet der stad van Bruessel, dat zy
van haren rade sende, sy te Loven, sy ter Vueren, zy te Mechelen, zy te
Cortenbergen, ofte elre binnen Brabant, waer dat zy, so sal daer die stad
zenden eenen scepenen ende eenen goeden man, ochte twee seepenen
van der stad, Enz.
Ofschoon bij dit laatste geen uitdrukkelijk gewag van een der klerken gemaakt
wordt, mag men toch veilig aannemen, dat één hunner, belast met het yoeren der
briefwisseling, de afgevaardigde Schepenen zoowel naar de Statenvergadering als
naar het leger vergezelde. Toevallig heb ik juist onzen BOENDALE op beide reizen
aangetroffen.
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Den 26 October 1312 was Hertog JAN II te Tervueren overleden. Eerlang had aldaar
eene Statenvergadering plaats, waar ook een Schepen van Antwerpen als
Afgevaardigde verscheen, blijkens de volgende rekening, door PAPEBROCHIUS
(1)
vermeld :
In crastino S. Catharinae Virginis (XXVI Nov.), libras Parisienses VIII,
stuferos XIII, Dominis Joanni Willemaerts et Wilhelmo van Eyckhove,
deputatis una cum ceteris Statibus ad conventum Cortebergensem: item
(2)
eidem Joanni Willemaerts , quia Furam ivit cum Joanne De Clerck ad
Statuum conventum, XIII libras et stuferos X.
Het is mij niet gebleken, of deze rekening oorspronkelijk in het Latijn was
opgesteld, of door PAPEBROCHIUS vertaald. In allen gevalle staat er te regt cum
Joanne De Clerck en niet Clerico; want er werd niet de een of andere onbekende
klerk, JAN DE SCARFHUNDERE b.v., bedoeld, maar kennelijk ziet het op onzen
BOENDALE, die reeds in 1310 te Antwerpen woonde, die in 1331 ‘menech jaer’ de
Schepenbrieven had geschreven, en die om zijne buitengewone bekwaamheden
zoo vermaard in zijn ambt was geworden, dat hij algemeen daarvan den toenaam
droeg. Trouwens, wie was geschikter om den Schepen naar Tervueren te
vergezellen, dan de daar geborene en met de plaats van nabij bekende BOENDALE?
Het blijkt dan tevens, dat onze dichter reeds in

(1)

(2)

Annal. Antverp., edd. MEHTENS et BUSCHMANN, I. p. 83. Er wordt daar ook een ‘Nicolaus,
famulus Scabinorum’ genoemd. Toch niet dezelfde als NICOLAES, die vroeger met onzen JAN
DE CLERC verward werd?
Deze WILMAR, WILMAERS of WILLEMAERS behoorde tot een der zeven voornaamste
patricische geslachten te Antwerpen. De naam komt herhaaldelijk in de lijst der
Schepenen voor. Zie BUTKENS t.a. pl., die ook (p. 477) eene afbeelding van het wapen
geeft.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

CXVI
1312 in zijne betrekking werkzaam was, en de ‘menech jaer’, in zijne Teesteye
herdacht, gaan althans de 19 te boven.
Zijne reis naar het leger, die te onzer kennisse is gekomen, had 20 jaren later
plaats. In 1332 namelijk was hij tegenwoordig bij de monstering der troepen van
den Hertog in het kamp van Helleshem. Hij getuigt dit zelf in de Yeesten, B.V. vs.
2418:
Ic en sach nie soe meneghen man,
Als ic sach opten Sondach,
Daermen theerscouwene besach.

en in de levendige beschrijving van dit geheele gedeelte herkent men gemakkelijk
den ooggetuige.
Ook in het volgende jaar (1333) treffen wij hem bij het leger aan. Hij woonde toen
het gevecht van Ten Helleken bij, dat hij later zoo aanschouwelijk schetste. Vandaar
uitdrukkingen als vs. 3088:
Nu waest worden scone dach.

vs. 3126:
Daer soe mochte men sien pleghen
Rechte voere van wapenspele.
Ic hout daer over, dat soe vele
Met rechter wapen en wart ghewracht,
Sinder dat men te Worone vacht.

Ziedaar den dichter, wien, bij het gezigt van den strijd, aanstonds het tafereel van
zijn kunstgenoot VAN HEELU voor den geest staat. Of twijfelt men, of hij ook hier wel
als ooggetuige spreekt, men hoore het slot van zijn verhaal (vs. 3181):
Selc was daer int conroot
Die mi metten monde verboot
Dat ic sinen name, wats ghesciet,
In desen boec en sette niet,
Diet daer alsoe dede nochtan
Dat hijs groten danc ghewan,
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Als hij aan deze en dergelijke verzoeken van bijzondere personen maar niet al te
veel gehoor heeft gegeven, dan zeker mogen wij hem als geschiedschrijver dubbel
vertrouwen schenken, nu het blijkt dat hij sommige gebeurtenissen in persoon had
(1)
bijgewoond .
In het voorbijgaan wil ik hier opmerken, dat in de reizen, door onzen Schepenklerk
ambtshalve ondernomen, de verklaring te vinden is van het anders vreemdluidende
vers in zijn Derden Edewaert (vs. 108):
Al tAntwerpen in die stad,
Daer ic woene, als ic thuus ben.

Men mag daar tevens uit afleiden, dat die uitstapjes juist niet zoo zelden voorvielen.
Nog rest ons de taak, het sterfjaar van BOENDALE zoo mogelijk met zekerheid te
bepalen.
‘Anno 1351 sterf Jean de Clerck, Secretaris van Antwerpen, enz.’, zoo luidde de
aanteekening in het hs. der Yeesten, van welke ik reeds vroeger gewaagde. Doch
(2)
er is tegen dat berigt eene verdenking gerezen. In 1839 maakte WILLEMS de
ontdekking bekend van eene compromissale uitspraak wegens de vischmarkt enz.,
gevonden in een ‘cartularium van Graaf LODEWIJK VAN MALE, berustende ter Archieven

(1)

WILLEMS (Inleid. op den Derden Edewaert, bl. 4) gist, dat onze dichter tegenwoordig was bij
het gesprek van EDUARD, ‘toen deze ver nam dat de keizer hem niet zou ter hulp komen.’ Uit
zijn zeggen:

Sprac hi aldus dese woerde,
Also als icse seggen hoerde,

(2)

zou ik dit niet durven opmaken. WILLEMS trekt dan ook straks daarna zijne gissing in twijfel.
Ik geloof, te regt.
Belg. Mus. bl. 174 vlg. Sedert werd het stuk in zijn geheel afgedrukt in de Bnab. Yeesten, II.
Bijlagen, bl. 425-432.
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van Oostvlaanderen’; welk stuk, in dato St. Wijnoxbergen d. 13 Sept. 1358, voor
Antwerpen geteekend was door ‘Jan Bode, Claes Wilmar, ende Johannes de clerc
(1)
van der stat’ . Is nu deze laatste, gelijk WILLEMS ‘zeer aannemelijk’ acht, dezelfde
persoon als de dichter der Yeesten enz., ‘dan mogen wij het ook daarvoor houden,
(2)
dat hij nog ten jare 1358 in leven was.’ Ik kan mijn vriend JONCKBLOET niet
toestemmen, dat dit vermoeden van WILLEMS ‘ten duidelijkste blijkt.’
Het voorname punt, waarop het hier aankomt, is de identiteit der personen. Doch
o

juist deze meen ik in twijfel te mogen trekken. 1 . Ook na den dood van BOENDALE
kan er ligt een klerk geweest zijn, die den naam van JAN droeg; vooral nu wij gezien
hebben, dat het Collegie der Schepenen meer dan éénen klerk te gelijk in dienst
o

had. 2 . In 1358 zou BOENDALE ten minste 78 jaren oud geweest zijn, een leeftijd,
waarop een reisje naar St. Wijnoxbergen hem kwalijk had kunnen bekomen.
Dat dus de naamteekening van 1358 aan onzen BOENDALE zou behooren, berust
op eene bloote onder-

(1)

(2)

In een ander stuk, slechts negen dagen vroeger gedagteekend (4 Sept. 1358), en to vinden
in de Brab. Yeesten, II. Cod. Dipl. p. 563-566, komen onder de 12 Schepenen van Antwerpen
dezelfde namen van Jan Bode en Claus Wilmar voor; doch van een Schepenklerk wordt daar
geene melding gemaakt. Het is waar, in de lange lijst van namen, die dat stuk bevat, treft
men ook een Jan de Clerc aan (p. 565. reg. 3 v. ond.), doch uit het vervolg (p. 566. reg. 8 v.
bov.) schijnt te blijken, dat deze tot het ‘Ambacht van den merslieden’ behoorde. Er wordt (p.
565. reg. 16 v. ond.) ook een ‘Jacob de Clerc, gortmakere’ genoemd. De naam was dus niet
ongewoon.
Inleid. op de D. Doctr. bl. XXIII.
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stelling, die aan bedenking onderhevig zijn kan. Doch er is eene bepaalde reden,
die mij weerhoudt te gelooven, dat onze dichter nog in 1358 leefde.
Wij zagen boven, dat de Brabantsche Yeesten met het jaar 1350 eindigen. Dat
einde laat zich echter bij de lezing zoo weinig voorzien, het valt zoo plotseling in,
dat ik liever het woord afbreken had moeten bezigen. Reeds dit doet niet vermoeden,
dat de dichter er de laatste hand aan legde. Doch er is meer. Het tweede gedeelte
der Yeesten is geheel gewijd aan de regering van JAN III, den vorst, dien BOENDALE
met bijzondere hoogachting, ook als zijnen beschermer, vereerde. JAN III stierf d.
5 Dec. 1355. Is het denkelijk, dat BOENDALE hem drie jaren overleefde, zonder het
verhaal zijner regering af te werken, waaraan nog slechts vijf jaren ontbraken? Die
voltooijing van zijnen arbeid was hij niet minder aan zich zelven, dan aan de
nagedachtenis van den Hertog verpligt. Kan men aannemen, dat hij ze vrijwillig
verzuimde, hij die altijd even werkzaam was? En dat in het genot eener gezondheid,
die hem eene reis naar St. Wijnoxbergen veroorloofde!
Ik acht deze bedenkingen zwaar genoeg, om niet alleen de meening, dat BOENDALE
nog ten jare 1358 in leven was, te doen verwerpen; maar zelfs om het waarschijnlijk
te maken, dat hij kort na 1350, toen hij de laatste verzen der Yeesten schreef, in
het voltooijen van dat gedicht door den dood werd verhinderd. En ik zou reeds op
dezen grond zijn sterfjaar op 1351 durven stellen, al bestond er ook geene oude
[...] die ons dat jaartal aanwees.
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Ik kom nog eenmaal op die reeds vaak besprokene aanteekening terug.
(1)
JONCKBLOET heeft gemeend haar alle gezag te moeten ontzeggen, op den dubbelen
grond, dat het jaartal, hetwelk zij bevatte, onjuist was, en dat zij de Dietsche
Doctrinale toekende aan eenen auteur, van wien dat gedicht niet afkomstig is. Nu
o

wij echter achtereenvolgens hebben aangetoond, 1 . dat met de benaming van
Duytschen Doctrinael zeer wel een Dietsch leerboek in het algemeen, de
o

Lekenspieghel b.v., kan bedoeld zijn; en 2 . dat 1351 juist het jaartal is, waarop de
waarschijnlijkheid ons wijzen zou, al ware het ook nergens genoemd: zullen wij dan
nog een oogenblik aarzelen, in die aanteekening eene overlevering te erkennen,
die, hoezeer ook van onzekeren oorsprong, toch ten volle vertrouwen verdient?
Wij volharden dan ditmaal bij het oude gevoelen. BOENDALE stierf in 1351, in den
ouderdom van ruim 71 jaren. Wij mogen er bijvoegen, dat hij het ambt van
Schepenklerk tot zijn dood toe waarnam. Immers de woorden der aanteekening,
(2)
vermoedelijk uit een doodenregister ontleend , laten geene andere verklaring toe,
dan dat hij als Secretaris, nog in werkelijke dienst, overleed. Wel verre dus van de
bewering van MONE (bl. 266), dat hij ‘nur ganz kurze Zeit Stadtschreiber war’, en
‘seine Werke meistentheils vollendet hatte, ehe er Stadtschreiber wurde’, is hij daar-

(1)
(2)

Inleid. op de D. Doctr. bl. XXIII.
Zóó echter dat zij uit dat register eerst in het Chronicon rhytmicum parvum, en daaruit weder
op het schutblad van het hs. der Yeesten overgingen.
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entegen een veertigtal jaren in die betrekking werkzaam geweest, en heeft hij te
midden dier ambtsbediening de geheele reeks zijner werken geschreven.
Aan het einde dezer beschouwing van het leven en de werken eens dichters, die
tot zooveel twijfelingen aanleiding gaf, bij wien, ondanks de scherpzinnige
onderzoekingen van een WILLEMS en JONCKBLOET, nog zooveel onzekers overbleef,
wil ik hier de slotsom bijeentrekken van hetgeen, na de ontdekking der Teesteye
en een daarop gegrond herhaald onderzoek, thans tot zekerheid gebragt schijnt.
JAN BOENDALE werd omstreeks 1280 te Tervueren geboren. Voor den geestelijken
stand opgeleid, verwierf hij weldra grooten naam door zijne uitgebreide geleerdheid
en de bekwaamheid, waarmede hij de pen wist te voeren. In ROGIER VAN LEEFDALE
vond hij een magtigen beschermer. Reeds in jeugdigen leeftijd, immers vóór 1310,
metterwoon naar Antwerpen vertrokken, werd hij daar tot Schepenklerk aangesteld,
eene bediening, die allengs zijn familienaam in dien van JAN DE CLERC deed
verwisselen. In die betrekking vergezelde hij meermalen de van stadswege
afgevaardigde Schepenen op hunne reizen. Zoo woonde hij in 1312 de
Statenvergadering te Tervueren bij, en was hij in de krijgstogten van 1332 en 1333
bij het leger des Hertogs tegenwoordig. Hij overleed in 1351, na eene veertigjarige
ambtsvervulling.
Men kent van hem de volgende werken, in de bijgevoegde tijdsorde geschreven:
o Die Brabantsche Yeesten, eerste gedeelte. Voltooid in 1315.
1 .
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o
2 . Der Leken Spieghel. 1325-1330.
o
3 . Jans Teesteye. 1331.
o
4 . Vanden derden Edewaert, met het vervolg, behelzende den slag van Crecy.
1348.
o Die Brabantsche Yeesten, tweede gedeelte. Afgebroken in 1350, en door zijn
5 .
dood onvoltooid gebleven.

Misschien dichtte hij ook den Wapene Rogier (zoo ja, vóór 1333); en welligt vertaalde
hij nog een Gesprek der Drie Koningen, naar het Latijn van HIERONYMUS (zoo ja, na
1326).
Maar de Dietsche Doctrinale is geen werk van zijne hand; en hem voortaan den
Ogier van Denemarken of de namen DECKERS en DEKENS toe te dichten,
Mi dunct datsi zere dommen
1

Die dese loghene maken cont

§ 6. Handschriften van den Lekenspieghel.
Er zijn van den Lekenspieghel, gelijk ik reeds vroeger te kennen gaf, vier geheele
handschriften en een aantal fragmenten bewaard gebleven. Van het een en ander
laat ik hier eene korte beschrijving volgen.
Het eerste handschrift, door mij voor den tekstafdruk tot grondslag gelegd en met
de letter E aangeduid, is thans het eigendom van den heer Mr. JOH. ENSCHEDÉ te
Haarlem. Naar alle waarschijnlijkheid is
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FAC-SIMILE der HSS van ‘der Leken Spieghel’ (Pl.I.)
Steend. v.L. Springer te Leiden.
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het ditzelfde exemplaar, dat SANDERUS bedoelt, als hij in zijne Biblioth. Belg.
Manuscr., Part. I. p. 285, gewag maakt van ‘Den Leken Spieghel, rythmis Teutonicis
antiquae notae, Auctoris anonymi, in folio, in Membrana’, ten jare 1639 berustende
(1)
in de boekerij van JOANNES GISLENUS . Het is een perkamenten handschrift in folio,
bevattende 117 bladen, elke bladzijde met twee kolommen van 40 regels beschreven.
de

Het schrift is kennelijk uit het midden der 14 eeuw, uitmuntend fraai en duidelijk,
met eene groote regtstandige letter. Bijzondere sieraden heeft het echter niet: alleen
ste

zijn de aanvangsletters van elk nieuw Boek, en die van het 36 hoofdstuk des
tweeden Boeks, uitvoerig en smaakvol geteekend. De eerste letters van elk hoofdstuk
zijn, naar gewoonte, beurtelings rood en blaauw, de titels der hoofdstukken allen
rood. Men zie voorts het hoogstnaauwkeurige Facsimile, tegenover deze bladzijde
(2)
geplaatst .
De innerlijke waarde van dit hs. behoeft voor de uiterlijke niet onder te doen. In
weerwil van enkele misslagen, zooals men ze ook in de beste handschriften veeltijds
aantreft, en ondanks eenige onregelmatigheid in de spelling, die wel vermoedelijk
voor een goed deel aan den auteur zelven te wijten zal zijn, is

(1)
(2)

De waarschijnlijkheid, dat dit hetzelfde hs. als E zal zijn, berust vooral op de spelling Den
Leken Spieghel, die alleen met E overeenstemt (Prol. v. 24).
Op het Facsimile staat aangeteekend Plaat I, omdat het oorspronkelijk mijn plan was, van H.
en eenige fragmenten eene tweede plaat te leveren. Bij nader inzien echter scheen het nut
van zulk eene afbeelding tegen de groote kosten niet op te wegen.
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de tekst over het algemeen zeer zuiver en naauwkeurig, en stellig boven dien der
andere hss. te verkiezen. Des te meer is het te betreuren, dat eene balddadige hand
op verschillende plaatsen eenige bladen heeft uitgescheurd, en wel gezamenlijk
ten bedrage van niet minder dan 23, waardoor een verlies van 3680 regels ontstaan
(1)
is . Misschien zou deze schennis mij hebben doen aarzelen, om dit hs. bij den
tekstafdruk te volgen, indien ik tijdens het drukken des eersten Boeks het Brusselsche
hs. reeds gekend had. Daar mij dit echter eerst later ter hand kwam, bleef mij geene
keuze over, want het hs. I kon volstrekt in geene aanmerking komen, en het
Haagsche hs. is eerst onlangs ontdekt. Doch al ware ook dit laatste vroeger bekend
geweest, toch had het nooit aan het Haarlemsche den voorrang kunnen betwisten.
Ik bepaalde mij derhalve tot dit hs., welks tekst buitendien, voor zoover het volledig
is, zelfs dien van het Brusselsche in zuiverheid overtreft.
Het tweede handschrift, het zoo even genoemde Brusselsche, door mij met de
(2)
letter H aangeduid, is afkomstig uit de boekerij van VAN HULTHEM , en berust thans
o

op de Koninklijke Bourgondische Bibliotheek, op welker Inventaire het sub N . 15658
vermeld staat. Uit verschillende aanteekeningen op de

(1)

Te weten: twee bladen, van I. c. 19. v. 44 tot c. 22. v. 53; één blad, I. c. 38. v. 48 - c. 39. v.
116; twee bladen, II. c. 36. v. 1762 - 2076; twee bladen, II. c. 44. v. 27 - 347; vier bladen, II.
c. 50. v. 64 - c. 55. v. 49; één blad, II. c. 58. v. 38 - 198; twee bladen, III. c. 3. v. 749 - 1069;
en negen bladen, III. c. 4. v. 302 - c. 14. v. 55.

(2)

Zie Catal. Bibl. Hulthem. VI. p. 53. N . 197.

o
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schutbladen leert men de namen van eenige vroegere bezitters kennen. Het oudste
(1)
schrift zegt: ‘Desen boech hort tuwe HENRICH ESTOR : die en vint, die gheven weder
om onsen here.’ Daarop volgt de naamteekening van ‘LAMBRECHT VANDEN
WESENHAGEN, woent. onder de Roze.’ Vervolgens behoorde het aan JUDOCUS 'T
KINT J.U.L., wiens zinspreuk was ‘perfer et obdura’, en later maakte het een deel
uit der verzameling van C. VAN BAVIERE (‘franc et loyal’), Secretaris van de
Regtsgeleerde Faculteit der toenmalige Brusselsche Academie, na wiens overlijden
in 1815 het door VAN HULTHEM werd aangekocht. Het is insgelijks op perkament, in
quarto formaat, en bevat 142 beschrevene bladen, waarvan mede elke bladzijde
twee kolommen van 40 regels inhoudt. Het schrift is kleiner en ronder dan dat van
E, maar niet minder keurig en met zorg bewerkt: het dagteekent mede nog uit de
de

14 eeuw. Aan 't begin van elk Boek vindt men eene geteekende en gekleurde
letter, de aanvangsletters der hoofdstukken zijn bij afwisseling rood en blaauw, de
titels der hoofdstukken rood, zoowel in de gezamenlijke lijst voor elk Boek, als boven
ieder kapittel afzonderlijk. Op het achterschutblad leest men in tamelijk oud
letterschrift de volgende spreuken, die hier een plaatsje mogen vinden:
Minnen sonder trouwe
(2)
Ende biechten sonder rouwe
Ende ghebeet spreken sonder innicheyt,
Dats al verloren erbeyt.

(1)
(2)

Dezen naam vind ik ook in een stuk van d.j. 1356, in de Brab. Yeesten, II. Cod. Dipl. p. 506
en 509.
Er staat bicten.
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Alst mi wel geet,
Vendic gereet
Die met mi spelen;
(1)
Maer hebbic rouwe,
Vindic ontrouwe:
Dat doet mi quelen.
Gode ontsien
Doet sonden vlien.

Wat de innerlijke gehalte betreft, is zeer zeker dit hs. van niet geringe waarde. Niet
alleen is het geheel volledig, maar ook de tekst is over het algemeen zeer zuiver,
en de spelling eenpariger dan die van E. En toch zijn er hier en daar blijkbare
vergissingen, enkele malen zelfs grove feilen ingeslopen, waardoor ik het, alles te
zamen genomen, niet met E zou durven gelijkstellen. Men ontvangt in mijne uitgave,
onder den tekst, eene doorloopende collatie van dit hs., en de in E ontbrekende
gedeelten zijn uit deze bron ingelascht, behalve alleen in het eerste Boek, dat gedrukt
werd vóór ik nog het Brusselsche hs. kende, en waar ik derhalve de beide gapingen
slechts uit I heb kunnen aanvullen. Om evenwel voor dit Boek niet minder te geven
dan voor de drie overige, heb ik de volledige collatie daarvan uit het Brusselsche
(2)
hs. in de Bijlagen medegedeeld.
Het derde handschrift van den Lekenspieghel, vroeger geheel onbekend, is eerst
voor twee jaren uit zijnen schuilhoek te voorschijn gekomen en terstond, door
onderhandschen koop, het eigendom geworden der Koninklijke Bibliotheek te 's
Gravenhage. Het

(1)
(2)

Er staat Maer als ic hebbe.
Zie Bijlage A. in Deel III, bl. 281-300.
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is veel minder net dan de beide vorige hss., en zonder eenig sieraad, waarschijnlijk
de

in de tweede helft der 14 eeuw, geschreven op slecht, dikwijls gescheurd en
aaneengenaaid perkament, in klein folio formaat. Het bevat 105 bladen, elke bladzijde
van twee kolommen à 50 regels. Geheel volledig is het echter niet, want eene
moedwillige hand heeft ook hier hare schennis gepleegd, door 9 bladen weg te
snijden, te weten: één blad, loopende van II. c. 44. v. 328-528, en een geheel
quatern, bevattende 8 bladen of 1600 verzen, van III. c. 12. v. 171 tot c. 24. v. 12.
Onmiddellijk na den Lekenspieghel en geheel daaraan aangesloten, volgt in dit hs.
het fragment Vanden Vaghevier dat Sente Patricius vertoghet was, door mijn vriend,
den heer M.F.A.G. CAMPBELL, medegedeeld in de Verslagen en Berigten onzer
Vereeniging, 1848, bl. 7-26.
Tijdens de ontdekking van dit hs. was de Lekenspieghel met de Bijlagen reeds
geheel afgedrukt, zoodat ik het niet ter vergelijking heb kunnen aanwenden. Ik geloof
echter niet, dat eene doorloopende collatie de moeite beloond zou hebben; want
het lijdt geen twijfel, dat de tekst van dit hs. in zuiverheid voor E en H beiden
(1)
onderdoet .

(1)

Ter loops zij hier aangemerkt, dat de verbetering van III. c. 5. v. 1-9 (zie de Bijvoegsels en
Verbeteringen in Deel III, bl. 694 vlg.) door dit hs. bevestigd wordt. Maar ook hier staat in v.
6, voor rijcheide, verkeerdelijk wijshede. - III. c. 12. v. 104 luidt in dit hs.:

Ja hogher hals, ja weker baer.
Ja is het Hoogd. Je. - Veelvuldig is in dit hs. de anders niet zeer gewone verkorting v' voor
van.
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Eindelijk moet ik nog het vierde handschrift vermelden, in mijne uitgave met de letter
I aangeduid. Het berust thans op de Bibliotheek van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut, en was vroeger het eigendom van CLIGNETT, die er in de Voorrede voor
(1)
den Teuthonista berigt van gaf. Naar alle waarschijnlijkheid is het uit Antwerpen
herkomstig; want in eene aanteekening op het achterschutblad van E leest men in
de

letterschrift der 17 eeuw: ‘Ick heb een Leecken - Spieghel ghesien, die den datum
hadde 1330, maer was op pampier gheschreven. Ende was tAntwerpen te sien;’ al
hetwelk op dit exemplaar volkomen van toepassing is. Het is een papieren hs., in
klein folio formaat, geheel volledig, en bevattende 159 bladen, elke bladzijde van 2
de

kolommen à 36 regels. Het schrift, dat uit de 15 eeuw dagteekent, is tamelijk goed,
de titels en aanvangsletters der hoofdstukken zijn rood, de eerste letter van elk Boek
uitvoerig geteekend. Zie het Facsimile tegenover bl. CXXIII.
Gelijk zich verwachten laat, is de innerlijke waarde van dit zooveel jonger hs., in
vergelijking met de drie overige, uiterst gering. Het levert ons een nieuw en droevig
bewijs, hoe deerlijk latere afschrijvers de oude gedichten verknoeiden. Niet alleen
de

dringt onze kopiist aan BOENDALE de onoogelijke spelling der 15 eeuw op, en
schendt hij telkens de wetten der oude grammatica; maar dikwijls gaat hij verder en
verhaspelt den zin op zoo wonderlijke wijze, dat hij volslagen onzin, niet zelden
dwaze ongerijmdheden voor

(1)

Bl. LIX-LXVI. Verg. ook Mr. J. VAN LENNEP in Het Instituut, 1841, bl. 125-130.
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(1)

den dag brengt . Als men daarbij nagaat, dat hij nu eens eenige verzen uit
achteloosheid overslaat, dan eens andere inlascht, die hij gerust achterwege had
kunnen laten: dan zeker mogen wij ons gelukkig rekenen, dat sedert den tijd van
CLIGNETT, die slechts dit ééne hs. kende, drie andere en betere aan het licht zijn
gekomen. Want waarlijk, het zou er treurig uitgezien hebben, indien de Lekenspieghel
enkel naar dit afschrift had moeten uitgegeven worden. Voor de collatie evenwel
achtte ik zelfs dit hs. niet nutteloos, en ik heb die daarom onder den tekstafdruk
medegedeeld. Zij zal nu eens kunnen dienen om de lezing van een der andere hss.
te bevestigen, dan weder als eene proeve van de onkunde en slordigheid der
de

afschrijvers in de 15 eeuw.
Wat betreft de onderlinge verhouding der vier verschillende hss., het is mij bij
eene naauwkeurige vergelijking genoegzaam gebleken, dat geen van allen uit een
(2)
der overige ontleend is ; maar tevens is het klaarblijkelijk, dat geen van allen een
autograaf van

(1)

(2)

Men zie b.v. de staaltjes, door Mr. VAN LENNEP t.a. pl. (bl. 129 vlg.) opgegeven, en verg. voorts
de volgende plaatsen: l. c. 11. v. 51, c. 14. v. 57, c. 27. v. 66, 79, c. 31. v. 75, c. 35. v. 74, c.
36. v. 82, c. 42. v. 73, 91, 103, c. 48. v. 98, III. c. 3. v. 1183, c. 4. v. 95, 175, 186, 541, c. 10.
v. 233, c. 12. v. 192, c. 15. v. 139, 307, c. 17. v. 12, 13, c. 23. v. 18, 206, c. 25. v. 34, 54, c.
26. v. 63, 64, c. 27. v. 24, IV. c. 1. v. 53, enz. enz. In het tweede Boek zijn dergelijke feilen
even talrijk, doch daar heb ik verzuimd ze afzonderlijk aan te teekenen.
Ook I is zeer zeker niet uit H afgeschreven, maar toch behooren heiden tot ééne zelfde hss.
- familie, gelijk b.v. overtuigend blijkt uit de vergelijking hunner lezingen in I. c. 43. v. 9 (zie
de noot ald. en de var. H in Bijl. A), II. c. 36. v. 200, c. 45. v. 94, c. 48. v. 43, en elders.
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den dichter zijn kan. Men moet dus noodwendig het voorbestaan van andere
afschriften aannemen, die thans òf verloren òf onbekend zijn, òf welligt nog
gedeeltelijk in sommige fragmenten schuilen.
De uitvoerige collatie, door mij aan den tekstafdruk toegevoegd, zal voldoende
zijn om elken deskundige omtrent de eigenaardigheden der verschillende hss.
volkomen in te lichten. Daar ik echter in deze opgave van varianten alles, wat bloot
verschil van spelling was, geheel ben voorbijgegaan, acht ik mij verpligt, de
hoofdpunten van dit verschil, voor zoover zij nagenoeg geregeld doorgaan, hier bij
elkander te stellen. Gewoonlijk dan vindt men in de drie hss., die ik gebruikte, het
volgende onderscheid in spelling en schrijfwijze:
E.
ei.

H.
ei.

I.
ey.

sij, si.

si.

zij.

zo, za.

soe, sa.

so, sa.

-ich, -ighe.

-ech, -eghe.

-ich, -ighe.

k.

k.

ck.

of.

oft.

off.

moghedi, maghedom.

moeghdi, maeghdoem.

moechdij, maechdom.

ghi sult.

ghi selt.

ghij selt.

sulke.

selke.

selke.

haer, hare.

hoer, hore.

haer, hare.

aertrike.

ertrike.

eerderike, eerdrike.

roeren, voeren.

ruren, vuren.

roeren, voeren.

dies.

des.

des.

mettien, metten.

mettien, metten.

met dien, met den.

twaren.

twaren.

te waren.

ghenoech.

gnoech.

ghenoech, genouch.

hebbic.

hebbic.

heb ic.

woude.

woude.

wilde.

doe.

doen.

doen.

noch.

noch.

no.
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E.
en gheen.

H.
engheen.

I.
ne gheen.

si.

si.

zo, soe (pron. fem.)

zeder.

sider.

sindert, sinder.

Gods zone.

Godsone.

Gods zone.

Daarenboven onderscheidt zich I door een vrij standvastig gebruik der verdubbeling
(1)
van E en O, gelijk reeds door CLIGNETT met een aantal voorbeelden is aangewezen.
Behalve de vier genoemde volledige hss. van den Lekenspieghel, zijn mij de
volgende fragmenten bekend geworden:
o

1 . In de Bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden
bevinden zich twee onlangs gevondene blaadjes perkament, naar gissing half
de

de

doorgesneden, het schrift uit het laatst der 14 of het begin der 15 eeuw, de tekst
wel met oude taalvormen, doch tevens met vele schrijffouten. Zij bevatten II. c. 12.
v. 7-27, vervolgens c. 12. v. 47 - c. 13. v. 3, dan c. 13. v. 22-42, en eindelijk c. 13.
v. 61-81. Ik ben deze mededeeling verschuldigd aan den hulpvaardigen Bibliothecaris
der Maatschappij, Mr. L.PH.C. VAN DEN BERGH.
o

2 . Van mijn vriend J. TIDEMAN te 's Gravenhage ontving ik een door hem te Utrecht
gevonden fragment. Het is een dubbel perkamenten blad, doch waarvan twee
strookjes zijn afgesneden: het eene van boven, waardoor van alle acht kolommen
de vier bovenste verzen ontbreken; het andere op zijde, waardoor van de zesde
kolom de laatste helft der verzen

(1)

Voorrede voor den Teuthonista, bl. LXVI.
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is weggenomen, van de zevende de eerste en grootste helft. Deze gapingen niet
medegerekend, bevat het fragment op het eerste blad II. c. 37. v. 24 tot c. 39. v.
117 (doch het geheelc c. 38 is door den afschrijver weggelaten), en op het tweede
blad van II. c. 57. v. 13 tot c. 58. v. 110. Ik heb de collatie van dit fragment, door mij
met de letter A aangeduid, in de Bijlagen medegedeeld. Zie Deel III, bl. 309-311.
Opmerkelijk is het, dat het in letterschrift en in alle andere opzigten zoo volkomen
gelijk is aan de fragmenten van den Barlaäm ende Josaphat en het daarachter
o

gevoegde fragment uit den Lekenspieghel (zic straks, N . 8), dat er geen oogenblik
twijfel bestaan kan, of beide stukken hebben deel uitgemaakt van één zelfde
handschrift. Toevallig, dat juist beiden, van zeer verschillende kanten, in mijn bezit
geraakten.
o

3 . Zeer uitvoerige fragment-uittreksels uit den Lekenspieghel bevat het Comburger
hs. te Stuttgart. Zij behelzen (fol. 235.a. tot 261.d.) niet minder dan van c. 44 tot en
met c. 54 van het tweede Boek, en daarna c. 6 tot en met c. 15 des derden Boeks.
Zie de Inleiding van KAUSLER voor zijne Denkmäler Anl. Sprache u. Litt. I. bl.
o

o

sub N . 20, en MONE, Uebersicht, N . 370, 6). Doch beiden vergissen
zich, door de twee in het hs. volgende hoofdstukken, Van zeden en Van begrijpe,
ook nog tot den Lekenspieghel te rekenen, waarmede zij niets gemeen hebben. Toen ik in 1846 te Frankfort het genoegen had Prof. MONE te ontmoeten, gaf
ZHooggel. mij hoop op een afschrift of althans op eene colXLIV-XLVIII,
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latie van deze fragmenten; doch die hoop is onvervuld gebleven.
o

de

4 . Een perkamenten blad uit de 14 eeuw, in quarto, met twee kolommen van
40 verzen aan elke zijde, doch hier en daar beschadigd, in het bezit van MONE. Zie
o

zijn Uebersicht, N . 370, 7). Het bevat 158 verzen, loopende van II. c. 50. v. 83 tot
c. 51. v. 94. Een afdruk van dit fragment gaf MONE in zijn Anzeiger für Kunde der
teutschen Vorzeit, 1838, kol. 97-101.
o

5 . Een perkamenten half doorgesneden blad, en dus met slechts ééne kolom
aan elke zijde, bezit de heer Archivarius MERTENS te Antwerpen, die mij daarvan,
met verpligtende goedheid, een afschrift toczond. Het behoort tot het derde Boek,
en bevat aan de ééne zijde c. 8. v. 10-43, en aan de keerzijde c. 9. v. 111-c. 10. v.
o

3. Vgl. voorts MONE, Uebersicht, N . 370, 8), waar men de keerzijde vindt afgedrukt.
o

6 . Twee perkamenten fragmenten, vermoedelijk half doorgesneden bladen,
waarvan een afschrift van wege JACOB GRIMM, uit Kassel, door eene derde hand,
aan BILDERDIJK werd toegezonden, die het in zijne Taal- en Dichtk. Verscheid. I. bl.
137-143 liet afdrukken. Het eerste fragment bevat III. c. 15. v. 32-63, en aan de
keerzijde v. 168-200 van hetzelfde hoofdstuk; het tweede III. c. 27. v. 34-54, dus tot
het einde van dit Boek, en onmiddellijk daarop de Prologhe van B. IV, v. 1-14, en
aan de keerzijde IV. c. 1. v. 80-115.
o

7 . Vier perkamenten bladen in quarto, met twee
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kolommen van 50 regels aan elke zijde, berustende in de Bibliotheek van Mr. JOH.
ENSCHEDÉ te Haarlem. Het zijn dezelfde fragmenten, die vroeger LELONG bezat,
waarvan hij in zijne Boekzaal der Ned. Bijbels, bl. 158, melding maakt, als van ‘een
zeker francijnen geschrift, onder hem berustende’, en waaruit hij de lofspraak op
MAERLANT aanhaalt. Verg. ook CLIGNETT, Voorrede v.d. Teuthon. bl. LX. De heer EN
SCHEDÉ bezit, nevens deze fragmenten, in hetzelfde omslag, ook een afschrift
daarvan, kennelijk door de eigen hand van LELONG vervaardigd. Waarschijnlijk
behoorden die stukken tot een zeer oud en uitmuntend hs., iets waarvan niet alleen
het schrift, het perkament enz., maar ook de zuiverheid van den tekst getuigenis
draagt. Om die reden heb ik de collatie van deze fragmenten in mijne uitgave
opgenomen. Men vindt ze in Bijlage A, in Deel III, bl. 311-317. Het eerste fragment
bevat III. c. 15. v. 106-305, het tweede III. c. 19. v. 29-c. 21. v. 31, het derde van III.
c. 26. v. 121 tot aan het einde des Boeks, benevens het Prohemium en bijna de
geheele Tafle van B. IV, en eindelijk het vierde IV. c. 9. v. 40-c. 11. v. 39. Ik heb de
vier fragmenten met de letters Ba, Bb, Bc en Bd aangeduid.
o

8 . Een perkamenten blad in quarto, elke bladzijde met twee kolommen à 49
de

regels, schrift der 14 eeuw, bezit ik zelf achter de drie fragmenten van den Barlaäm
ende Josaphat, met het eerste van welke het een dubbel blad uitmaakt, zoodat de
beide werken in één zelfde hs. vervat moeten geweest zijn. Ik zeide reeds boven,
o

dat ook ons fragment N . 2 kennelijk
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een deel van ditzelfde hs. heeft uitgemaakt. Een afdruk van dit achtste fragment
gaf ik, bij de uitgave der overblijfselen van Barlaäm e.J., in het Taalk. Mag. IV, bl.
42-49, en nadere opheldering daaromtrent, ald. bl. 282. De collatie, onder letter C,
vindt men in Bijlage A, in Deel III, bl. 315-317. Het bevat IV. c. 7. v. 40-c. 10. v. 15.
Er zijn daarenboven vroeger en later verscheidene fragmenten als gedeelten van
den Lekenspieghel opgegeven, sommige zelfs onder dien naam gedrukt, die echtér
met dat gedicht niets gemeen hebben en zeer stellig tot andere werken behooren.
Meestal was het op gezag van MONE, dat men aan den Lekenspieghel dacht, doch
het schijnt dat deze geleerde met ons gedicht niet al te naauwkeurig bekend was.
Om alle misvatting voor te komen, wil ik hier die pseudo fragmenten bepaaldelijk
aanwijzen.
o

o

1 . Een fragment van 200 verzen, door MONE vermeld in zijn Uebersicht, N . 370,
3), en afgedrukt in den Anzeiger, 1838, kol. 539-543. Er is geene groote oplettendheid
noodig, om te zien dat dit stuk niet tot den Lekenspieghel behoort; de dichter zelf
geeft dit, door den Lekenspieghel aan te halen, vrij duidelijk te kennen. Vs. 59:
Noch een redene sal hier na comen,
Die uten Leekenspiegel es genomen.

Moeilijk is het echter te bepalen, van welk werk dit fragment een deel heeft
uitgemaakt. 't Is waar, vs. 1-14 vindt men woordelijk terug in de Rose, vs. 8885-8898,
naar de uitgave van KAUSLER; maar het volgende zoekt men daar te vergeefs. Doch
vs. 15-
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58 schijnt eene vrije navolging te zijn van den inhoud van B.I. c. 35 des
Lekenspieghels, en daarop ziet waarschijnlijk de onmiddellijk daarachter volgende
aanhaling van dat werk, waaruit de auteur belooft, later ‘noch een redene’ te zullen
overnemen. Het was derhalve een later voortbrengsel der didactische school,
vermoedelijk eene zamenstelling van uittreksels en navolgingen uit verschillende
gedichten tot eene soort van geheel. Misschien mag men wel denken aan het Boec
vander wraken, waarvan Dr. DOZY in onze Verslagen en Berigten, 1845, bl. 50-53,
berigt gaf. Althans de algemeene inhoud van het fragment strookt zeer goed met
de opschriften van cap. 27 en 28 van dat dichtstuk, en er wordt van de wrake
uitdrukkelijk gesproken in vs. 73 vlg.:
Daer hi in toent vele saken
Van Gods ons heren wraken.

en vs. 161 vlgg.:
Van welken Ysmaliten,
Die soe vremde sijn van viten,
Dat men u wonder mochte vertellen
Van wondere, dat si werken sellen
In kerstenheit van wraken al
Dat men seer bejammeren sal.
Nu merct, hoe sterc ende hoe sere
Ghewroken heeft God onse here
Van beginne altoes die sonden... Enz.

Zeker staat het fragment van MONE tot het Boec vander wraken in betrekking. Doch
in hoeverre? Daaromtrent is niets met zekerheid te bepalen, zoolang wij van dit nog
in hs. berustende gedicht geene nadere bijzonderheden kennen.
o

2 . Een ander fragment, van drie bladen in folio,
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te zamen 628 verzen bevattende, werd door MONE gevonden op de borden van het
o

o

Brusselsche hs. N . 285. Hij vermeldde het in zijn Uebersicht, N . 370, 4) als een
deel van den Lekenspieghel, en liet het ook onder dien titel afdrukken in den
Anzeiger, 1838, kol. 87-97, waar reeds in den jaargang 1837, kol. 61-62,
gelijkluidende uittreksels uit een door WILLEMS gevonden stuk waren medegedeeld.
o

MONE (Anz. 1838, kol. 97, en Uebersicht, N . 370, 9)) beschouwt het fragment van
WILLEMS als een ander stuk dan het door hem zelven gevondene. Doch ik vermoed,
dat hier een misverstand heerscht, en houd het fragment van WILLEMS voor niets
anders dan het eerste der drie bladen van MONE, dat vroeger door WILLEMS in
hetzelfde Brusselsche hs. gevonden en daaruit afgeschreven zal zijn. Althans, beide
stukken beginnen en eindigen met hetzelfde vers, en stemmen in spelling en lezingen
volkomen overeen, alleen met zooveel verschil, als zich door een overhaast
afschrijven, hetzij dan van den een of van den ander, genoegzaam laat verklaren.
In allen gevalle staan deze fragmenten tot den Lekenspieghel in geene betrekking.
o

3 . Het fragment, dat Prof. SERRURE bezit, vermeld door MONE in zijn Uebersicht,
o

N . 370, 5), behoort niet tot den Lekenspieghel, maar tot de Teesteye van denzelfden
dichter, gelijk ik bij de uitgave van dat fragment reeds vermoedde en later bevestigd
mogt zien. Zie onze Verslagen en Berigten, 1845, bl. 57-63 en 1847, bl. 67-69.
o

4 . In de Universiteits-Bibliotheek te Leipzig vond H.J. LEYSER een viertal
perkamenten bladen, te za-
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men 1200 verzen ‘eines wahrscheinlich sehr umfangsreichen altholländischen
Lehrgedichts’ bevattende. Hij gaf er berigt van, met eene kleine proeve, in den
Anzeiger, 1833, kol. 100. Weldra opperde H(OFFMANN) V.F. (ald. kol. 232) de gissing,
dat die stukken een deel van den Lekenspieghel zouden uitmaken. Doch de
uittreksels, later door VON SOLTAU in den Anzeiger (1835, kol. 201-203) medegedeeld,
regtvaardigen volkomen den twijfel, door dezen uitgedrukt. De fragmenten hebben
niets met den Lekenspieghel gemeen. Zij behooren ook niet tot een eigenlijk leerdicht;
maar de inhoud is zoodanig allegorisch, dat men terstond aan de Rose denkt.
Werkelijk is er tusschen het laatste gedeelte der gedrukte uittreksels, en vs.
9631-9646 der Rose, eene kennelijke gelijkheid van inhoud, doch de bewerking is
verschillend. Misschien geven ons de verzen:
Willic dinen groten rouwe
Di verghelden ende dine pine,
Ende die scone Florentine
Helpen bringen uten prisoene,

het regt, om de fragmenten aan te merken als overblijfselen van den Roman van
Florentina de getrouwe, waarvan thans niets meer dan een proza - volksboek bekend
o

is (zie MONE, N . 27). Daar mij echter deze proza - bewerking niet ten dienste staat,
zoo kan ik dit slechts als eene gissing opperen, en moet de beslissing van dit punt
aan anderen overlaten.
o

5 . In den Alg. Konst - en Letterbode, 1840, II. bl. 180, gaf de heer J.W. HOLTROP
berigt van cen door hem gevonden fragment van 122 verzen. Uit
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de overeenkomst van den dichttrant giste hij, dat het misschien een gedeelte van
den Lekenspieghel kon zijn. Doch de opschriften van drie kapittels, in het fragment
voorkomende en door den heer HOLTROP medegedeeld, doen deze gissing vervallen.
Ook is reeds door JONCKBLOET aangemerkt, dat ‘uit het stuk zelf blijkt, dat het werk
na den jare 1345 is geschreven, terwijl de Lekenspieghel reeds in 1330 voltooid
was.’ (Zie De Gids, 1843, Boekb. bl. 336).
o

Uit het bovenstaande kan derhalve de lijst in MONE's Uebersicht (sub N . 370)
os

worden gezuiverd en aangevuld. Zijne N . 3, 4, 5 en 9 vallen weg, en worden door
os

onze N . 1, 2 en 8 vervangen.
Wel leveren de talrijke, hoe ook verminkte, overblijfselen van den Lekenspieghel
het bewijs, hoe populair dat dichtwerk eenmaal was. Vier geheele handschriften,
waarbij men nog het voorbestaan van andere moet aannemen, en eene reeks van
fragmenten, die op zeven verschillende exemplaren schijnen te wijzen. Er heeft dus
ten minste een twaalftal handschriften van den Lekenspieghel bestaan. Hoe
schandelijk heeft zich de verwoestende boekbindersschaar aan den letterschat
onzer vaderen vergrepen!

§ 7. Wijze van uitgave.
Omtrent mijne wijze van uitgeven ben ik ten slotte nog rekenschap verschuldigd.
Volgens den regel, door onze Vereeniging aangeno-
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(1)

men , heb ik van het boven aangeduide teksthandschrift een diplomatischen afdruk
gegeven, en ik durfer gerustelijk voor instaan, dat daarbij de hoogstmogelijke
naauwkeurigheid in acht is genomen. Ten einde echter den tekst aan de eischen
van den goeden smaak te doen beantwoorden, en tevens de juiste opvatting te
bevorderen, heb ik alle verkortingen, ook die der getallen, voluit geschreven, de
interpunctie bijgevoegd en, waar het noodig scheen, kapitale en kursive letters
gebruikt. Blijkbare uitlatingen en stellige schrijffouten heb ik uit de andere
handschriften aangevuld en verbeterd, doch alle dergelijke afwijkingen van het
teksthandschrift, hetzij door tusschengevoegde haakjes, hetzij door een kort woord
onder den tekst, aangewezen.
Op deze wijze vertrouw ik in elk opzigt een leesbaren en zuiveren tekst te hebben
geleverd, al moge mijne uitgave geene aanspraak maken op den eerenaam van
hetgeen men gewoon is eene kritische te heeten. Doch ware het niet beter en meer
overeenkomstig den stand der wetenschap geweest, eene stellig kritische uitgave
te leveren? De Duitsche geleerden zijn sinds lang gewoon, die vraag, in theorie en
praktijk, bevestigend te beantwoorden, en veroordeelen zonder bedenken het stelsel
(2)
van diplomatischen afdruk, dat tot dusverre hier te lande eenparig gevolgd werd .
Het zij mij vergund, met een enkel woord mijne gedachten op dit punt mede te
deelen.

(1)
(2)

Zie de Verslagen en Berigten, 1844, bl. 31 vlg.
Vgl. JONCKBLOET, Inleid, op den Lancelot, I. bl. LXVIII.
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Alles hangt hier, naar het mij voorkomt, af van de vraag, wat men door eene kritische
uitgave verstaat. Naar het voorbeeld der Duitsche letterkundigen te oordeelen, wordt
een zoodanige tekstafdruk kritisch genoemd, die naar een bepaald stelsel, de vrucht
van naauwgezet wetenschappelijk onderzoek, tot eene strenge eenparigheid gebragt
is in spelling, in spraakkunst, in versbouw. Elke afwijking van het aangenomen
stelsel, elke ongelijkmatigheid in het handschrift, wordt door de kritiek opgespoord
en met den vastgestelden regel in overeenstemming gebragt. Zoo wordt het wankelen
en weifelen door regelmaat en orde, het verschil door gelijkheid vervangen, en er
ontstaat die cenheid en systematische gestrengheid, die het kenmerk der wetenschap
is.
Hoezeer ik ook deze vereischten van alle grondige wetenschap op den hoogsten
prijs stel, geloof ik echter, dat hunne toepassing op het uitgeven van teksten aan
bedenking onderhevig kan zijn. Het hoofddoel bij de uitgave van een vroegeren
schrijver (dit zal wel door niemand betwist worden!) is: zijn werk zóó te doen drukken
als hij zelf het geschreven heeft. Is men nu werkelijk overtuigd, dat onze Mnl.
schrijvers die volstrekte eenparigheid en strenge regelmaat betrachtten, dat hunne
autografen geheel vrij waren van die ongelijkmatigheden, die alle ons bekende
handschriften vertoonen? Ik zou dit op verre na niet durven verzekeren. Wanneer
men, ik spreek niet van de zeventiende eeuw, maar zelfs bij gevierde schrijvers van
onzen tijd, bij een gevestigd spelling - en taalstelsel, bij algemeen en eenparig
onderwijs,
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toch aanhoudend weifelen en dobberen, telkens ongelijkheid, ook van elken auteur
met zich zelven, opmerkt, overal den invloed van ieders gewest, van ieders
ontwikkeling en persoonlijke eigenaardigheden, ziet doorstralen: zal men dan in
de

de

ernst beweren, dat de 13 en 14 eeuwen zich in eene eenparigheid verheugden,
voor WEILAND en de zijnen benijdbaar? Of is het niet veeleer natuurlijk, dat bij gebrek
aan onderwijs in de moedertaal, bij minder veelvuldige onderlinge gemeenschap,
ieder schrijver aan zijn eigen gevoel en het voorbeeld van enkele anderen
overgelaten was? Het is waar, juist daardoor schreef men de taal zuiver en
onvervalscht, omdat men de inspraak volgde van een onverbasterd gevoel en nog
niet geleerd had de spraak, die uit het harte stroomt, in schoolsche boeijen te
kluisteren. Maar die natuurlijke zuiverheid van taal moest noodwendig gepaard gaan
met groote verscheidenheid, waarin zich het verschil van leeftijd en woonplaats,
van aanleg en ontwikkeling, van bedoeling en inzigt, getrouwelijk afspiegelde. En
zou het vrije spel der wisselende gedachte in de buigzame taalvormen eene altijd
evenredige uitdrukking vinden, dan was ook bij éénen schrijver in één zelfde werk
eene volstrekte eenparigheid ondenkbaar; gezwegen nog van de vrijheden, die de
minder kunstvaardige didactische school zich, vooral bij den versbouw, moest en
mogt veroorloven.
Men zegge niet, dat mijne beschouwing onwetenschappelijk is, omdat zij het
stelsel van weifelen en wankelen huldigt, omdat zij stelselloosheid op den voorgrond
zet. Integendeel, zij vloeit voort uit eene
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natuurlijke, eenvoudige opvatting der zaak, en dit geeft haar het kenmerk der
waarheid. Schijnt de wetenschap met die waarheid in strijd, het is slechts omdat
men in de wetenschap de systematische gestrengheid overdrijft en ook datgene,
wat vrij was als de menschelijke geest zelf waaruit het ontsproot, aan bepaalde
regels wil verbinden. Misschien (en ik durf het vertrouwen) zal eenmaal de tijd
komen, dat de wetenschap ook van al die vrijheden en schijnbare onregelmatigheden
den natuurlijken grond opspoort, en aanwijst, hoe zij met de schakeringen der
gedachte telkens in logisch verband staan. Dan, ja dan, zal eene echt kritische
uitgave mogelijk en wenschelijk zijn: maar dat standpunt heeft de wetenschap, zelfs
in Duitschland, nog bij lange na niet bereikt.
Indien ik derhalve eene kritische uitgave, in den zin dien men gewoon is aan die
benaming te hechten, voor even onuitvoerbaar als onverdedigbaar houd: toch erken
ik gaarne, dat de tijd voor streng diplomatische afdrukken voorbij is, dat men heden
ten dage, bij ernstige studie, in staat is iets hoogers te leveren. De wetenschap heeft
ontdekkingen gedaan en is tot resultaten gekomen, die stellige waarheid bevatten,
en die ook bij het afdrukken van teksten hare toepassing mogen vinden, omdat zij
zeker in overeenstemming zijn met de bedoeling der Mnl. schrijvers. Maar er is een
onderscheid tusschen de volle gestrengheid van een gesloten stelsel, en de loutere
toepassing van welbewezen beginselen, die de eenparigheid herstelt, waar zij
werkelijk bestaan heeft, maar tevens de vrije speling en krachtvolle verscheidenheid
in hare
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regten eerbiedigt. Verstaat men eene kritische uitgave in deze beteekenis, dan
zeker erken ik dat de tijd daartoe is gekomen, en ik juich van harte de pogingen toe,
(1)
door mijn vriend JONCKBLOET aangewend, om de al te ouderwetsche overtuiging
op dit punt hier te lande voor eene betere te doen wijken. Maar altijd acht ik het
wenschelijk, dat men zich hoede voor overdrijving; altijd blijf ik het betreuren, dat
b.v. een HOFFMANN V.F. door zijne voorbarige kritiek ons de lastige verpligting heeft
opgelegd, om telkens in kleingedrukte varianten de ware lezing op te visschen, waar
de kritische tekst den toets niet kan doorstaan.
Doch hoe men omtrent dit punt ook moge denken, voor de tegenwoordige uitgave
van den Lekenspieghel doet het minder ter zake. Ik was bij dien arbeid gebonden
aan de uitdrukkelijke bepaling, door onze Vereeniging vastgesteld, die de reeks
harer Werken met het eerste Deel dezer uitgave opende. En al ware mij die
verpligting niet voorgeschreven geweest, toch hadde ik mij noode gewaagd aan de
gevaarlijke onderneming, om eene eerste proeve van kritischen tekstafdruk te nemen
op een gedicht van meer dan 20,000 verzen. In allen gevalle hoop ik mijne lastgeving
ruim genoeg te hebben opgevat, dat geen deskundige den door mij geleverden
tekst onkritisch zal noemen.
Wat de collatie betreft, door mij aan den voet der bladzijden medegedeeld, daarbij
had ik een tweeledig

(1)

Zie JONCKBLOET ter laatst aangeh. pl. en elders, doch vooral zijne kritische uitgave van den
Bietseen Cateen.
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doel voor oogen. Ten eerste, om alles op te geven wat tot nader verstand van den
tekst, tot oplossing van mogelijken twijfel aan de echtheid der lezingen, kortom op
eenigerlei wijze tot bijdrage voor de kritiek strekken kon. Maar ten andere bedoelde
ik ook, niets te laten voorbijgaan, wat, middellijk of onmiddellijk, in mindere of
meerdere mate, dienstbaar kon zijn aan de naauwkeuriger kennis van grammatica
en prosodie in al hare verschijnselen. Daarom heb ik mij de moeite getroost, al
datgene op te teekenen, wat meer dan blootelijk in spelling verschilde; en ik heb
daarbij zelfs stellig verwerpelijke en ongerijmde lezingen niet achterwege gelaten,
door de ondervinding geleerd, hoe een opmerkzaam beschouwer zelfs uit plompe
dwalingen van een dommelenden afschrijver niet zelden leerrijke gevolgen weet af
te leiden, die ter verrijking of zuivering strekken van onze grammatische en metrische
kennis, vooral uit een historisch oogpunt beschouwd.
Onnoodig achtte ik het, mijne uitgave met eene reeks van aanteekeningen te
bezwaren. Slechts enkele malen heb ik een kort woord aan den voet der bladzijde
aangestipt. Wel ware er ruime gelegenheid geweest om den schrijver te regt te
wijzen, waar zijne voorstelling van zaken uit de natuurkunde gebrekkig is, waar hij
zich in het geschiedverhaal vergist, vooral waar hij in de pausenkronijk onjuist
gespelde namen en verkeerde jaartallen opgeeft, maar.... cui bono? Het is zeker
niet waarschijnlijk, dat een natuuronderzoeker of geschiedschrijver den
Lekenspieghel als bron zal gebruiken.
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Omtrent de Bijlagen, aan het werk toegevoegd, heb ik niets verder te zeggen. Zij
zijn vier in getal, en behelzen: A. een toevoegsel tot de varianten, zijnde de collatie
van hs. H over het eerste Boek, en die van eenige fragmenten; B. eene lijst van die
plaatsen uit den Lekenspieghel, die in sommige bundels als afzonderlijke
(1)
dichtstukken voorkomen, en van de populariteit van ons dichtwerk getuigen ; C.
eene beschrijving van de Nederrijnsche vertaling des Lekenspieghels, met opgave
(2)
van al wat daarin ter kritiek of verklaring van eenig gewigt kon zijn ; en D. een berigt
omtrent den Spieghel der Leken, een werk dat men, op den titel af, ligt met den
Lekenspieghel zou kunnen verwarren, waarmede het echter volstrekt niets gemeen
(3)
heeft . - Het kwam mij voor, dat de inhoud van geene dezer Bijlagen in mijne uitgave
mogt worden gemist, indien zij werkelijk den Lekenspieghel aan de wetenschap
dienstbaar zou maken.
Eindelijk moet ik nog spreken van de Verklarende Woordenlijst, het laatste en
niet het minst uitvoerige

(1)

(2)

(3)

Deze lijst is voor eene kleine uitbreiding vatbaar. In den Haagschen bundel, de Doctrinale en
andere stukken bevattende, vindt men ook eene vertaling van het Pater Noster, het Ave Maria
en het Credo, overgenomen uit c. 41, 42 en 43 van het tweede Boek des Lekenspieghels.
Zie JONCKBLOET, Inleid. op de D. Doctr. bl. XXXVII.
Op bl. 321 vlg. in deze derde Bijlage, heb ik melding gemaakt van het Nederrijnsche werk,
der Selen Troist geheeten, en later (bl. 695) aangemerkt, dat ook dit werk waarschijnlijk uit
het Nederlandsch vertaald is. Ik voeg er thans nog bij, dat van het oorspronkelijke ook eene
uitgave van d.j. 1526 bestaat, aang. door BORMANS, Verslag over de Verhandelingen op de
taelk. prijsvraeg, bl. 55.
In de noot op bl. 344 is bij vergissing de naam WILLEBRORD gesteld, in plaats van WOLFBAN.
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gedeelte van mijnen arbeid. Misschien zou men, bij een oppervlakkig inzien, mij ten
laste leggen, dat ik daarbij de beknoptheid uit het oog heb verloren; misschien ook
mij het verwijt doen van onevenredige behandeling, daar sommige artikels in een
enkelen regel afloopen, andere twee of drie bladzijden beslaan. Ik acht mij verpligt,
hieromtrent nadere inlichting te geven.
Wie geen volslagen vreemdeling is in de Mnl. letterkunde, weet hoe treurig het
langen tijd gesteld is geweest met de verklaring van onzen ouden woordenschat.
Vruchteloos hadden HUYDECOPER en CLIGNETT den breeden weg gewezen, hunne
navolgers raakten allengs verward in een doolhof van gissingen en
tegenstrijdigheden. Terwijl de een zijne uitleggingen kortweg daarheenschreef, en
met naïve, soms kinderachtige onnoozelheid de kluchtigste ongerijmdheden
opdischte, bragt de ander lijvige commentaren bijeen, wemelende van geleerdheid,
doch waaruit veelal slechts dit ééne te leeren viel, hoe schadelijk geleerdheid is
zonder kennis en oordeel. Nu eens geschiedde de verklaring op den klank af, of
werd zij zoo wat uit den zamenhang geraden, zonder stelsel, zonder beginselen,
zonder strenge vergelijking of toetsing: dan eens vergeleek men, ja, tal van citaten,
maar alles, rijp en groen, gelijk en vreemdsoortig, werd ondereengemengd. Wie het
niet van nabij weet, kan zich geen denkbeeld vormen van de verwarring, die op die
wijze ontstond. Gelukkig voor onze nationale eer, is eindelijk een beter tijdperk
aangebroken. De stem der wetenschap
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en der kritiek vond gehoor, de slordigheid en oppervlakkigheid beginnen allengs
plaats te maken voor ijverige en naauwgezette studie. Doch het kon niet anders of
het langdurige spel van het dilettantisme moest diepe sporen achterlaten, die de
wetenschap, in haren kortstondigen vooruitgang, nog niet geheel heeft kunnen
uitwisschen. Vandaar dat de woordenlijsten, die in de laatste jaren het licht zagen,
hoezeer zij ook boven de vroegere uitmunten, toch nog altijd een aantal woorden
bevatten, die òf niet, òf slechts ten halve, òf wel verkeerd verklaard worden.
Daarenboven is bij de uitlegging der woorden doorgaans hun grammatisch gebruik
geheel buiten aanmerking gebleven, en mist men veelal eene heldere en geleidelijke
voorstelling van de wijze, waarop zich de beteekenissen der woorden de eene uit
de andere hebben ontwikkeld; vooral zoekt men vergeefs die strenge
naauwkeurigheid, die niet tevreden met eene uitlegging in ruwe omtrekken, ook de
fijnste schakeringen nagaat en bepaalt: met andere woorden, men verzuimde bij
de woordverklaring te letten op het synonymieke onderscheid, men overwoog niet
genoegzaam, of wel de hedendaagsche woorden, die men ter vertolking der
verouderde bijbragt, de beteekenis in al hare eigenaardigheid met volkomene
juistheid uitdrukten. En toch mag ook hier geene willekeur noch achteloosheid
heerschen: het mag ons niet onverschillig zijn, of altehant door spoedig of terstond,
deemster door donker of duister worde verklaard. De naauwkeurigheid, die de
wetenschap vereischt, kent geene grenzen: zij moet zich uitstrekken ook tot de
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schijnbaar onbeduidendste onderdeelen. Eerst dan zal de taalkennis vastheid en
helderheid verkrijgen, eerst dan zal men aan de Mnl. dichters waarlijk regt laten
wedervaren, door hen zoo te doen spreken als zij werkelijk hebben gesproken.
Door deze overtuigingen geleid, heb ik mij, bij 't bewerken van het Glossarium op
den Lekenspieghel, vier hoofdpunten voor oogen gesteld. Ten eerste, mij niet te
bepalen tot datgene wat voor de verklaring van den tekst strikt noodig was, maar
tevens elke gelegenheid waar te nemen, die zich ongezocht aanbood, om iets tot
de uitbreiding en zuivering der Mnl. taalkunde bij te dragen. Ten tweede, datgene
aan te teekenen, wat aan elk woord in het spraakkunstig gebruik eigenaardig is, het
geslacht en de buiging der naamwoorden, de sterke of zwakke vervoeging der
werkwoorden, hun karakter als bedrijvend, onzijdig, wederkeerig of onpersoonlijk,
den naamval dien zij bij zich vereischen, de verschillende spreekwijzen waarin zij
voorkomen, en wat dies meer zij. Ten derde, den gang en de ontwikkeling der
beteekenissen in geleidelijke orde voor te stellen. Ten vierde, in de keuze der
bewoordingen, die ter verklaring moeten dienen, de hoogstmogelijke
naauwkeurigheid te betrachten. Ik achtte mij te meer geroepen, deze verpligtingen
op mij te nemen en naar hare getrouwe vervulling te streven, daar een Glossarium
op den Lekenspieghel, een gedicht van zoo grooten omvang, mij meer dan andere
geschikt toescheen om tot grondslag van een toekomstig Mnl. Woordenboek te
strekken.
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Bij de behandeling der verschillende artikels van het Glossarium, heb ik de woorden,
naar gelang hunner meerdere of mindere bekendheid, in drie klassen verdeeld, en
de wijze der bewerking hieraan evenredig gemaakt. Ik behoef echter wel niet te
zeggen, dat hier en daar de grenzen dezer verdeeling nagenoeg ineenliepen.
In de eerste klasse nam ik die woorden op, die algemeen bekend mogen heeten
en ook gewoonlijk goed verklaard zijn. Bij deze was elke uitweiding overbodig: met
een enkel woord kon ik volstaan. En toch wil ik gaarne bekennen, dat juist sommige
van deze eenvoudige woorden mij niet weinig inspanning en nadenken gekost
hebben, om het juiste woord ter verklaring te kiezen, daar ik mij tot regel gesteld
had, geene uitlegging neder te schrijven, die niet op de onderlinge vergelijking van
ten minste een twintigtal plaatsen berustte. Waar de beteekenis, gelijk niet zelden
het geval is, eenige rekbaarheid bezat, heb ik de verklaring in twee woorden gegeven,
die de uiterste grenzen voorstellen van den kring, waarbinnen zich die beteekenis
beweegt. Somtijds is er een derde woord bijgevoegd, dat door gelijkheid van vorm,
zamenstelling of overdragt, meer bijzonder ter opheldering dienstig scheen.
In de tweede klasse rangschikte ik de woorden, die wel insgelijks bekend en reeds
door anderen verklaard waren, maar bij welke men welligt een nader bewijs, eene
ruimere opheldering zou kunnen verlangen, of in welker verklaring, in 't voorbijgaan,
het een of ander te verbeteren viel. Eene verwijzing naar
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de schrijvers, die vroeger deze woorden hadden toegelicht, kwam mij hier raadzaam
voor: waar 't noodig scheen, hield ik mijne bedenkingen niet achterwege.
Wat eindelijk de derde en laatste klasse betreft, zij omvat al die woorden, die òf
eene breedere verklaring vereischten, òf aan twijfel onderhevig konden zijn, òf
aanleiding schenen te geven om van dezen en genen onzer taalkundige schrijvers
in gevoelen te verschillen. Hier was ik rekenschap van mijne uitlegging, van mijńe
bedenkingen verschuldigd, en ik heb die onbeschroomd gegeven, al moest ook
daardoor zulk een artikel wat uitvoerig worden; want ik zie geen heil in beknoptheid,
waar zij aan de grondigheid of volledigheid te kort doet. Bij enkele woorden slechts,
waar de verklaring tot eene buitengewone lengte scheen te zullen uitdijen, heb ik
mij vergenoegd, het resultaat van mijn onderzoek mede te deelen, met de belofte
1
om later in het Archief van den heer DE JAGER die punten breeder te behandelen .
Op deze wijze meende ik mijnen arbeid te moeten inrigten, ten einde niet alleen
den tekst van den Lekenspieghel naar behooren te doen verstaan, maar ook den
geheelen inhoud daarvan aan den opbouw der Mnl. taalkunde dienstbaar te maken.
Mogten deskundigen oordeelen, dat ik werkelijk heb geleverd wat ik poogde te
leveren, het zou mij eene opwekking te meer zijn, om aan een Mnl. Woordenboek,

1

Aan die belofte is sedert door mij voldaan, wat de woorden Laken en Saken betreft. Zie 't
Archief, II. bl. 118-127 en 131-144.
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op ruime schaal aangelegd, eerlang krachtig de hand te slaan.
Aan het einde van mijne taak gekomen, heb ik nog een aangenamen pligt te
vervullen, de betuiging mijner erkentelijkheid aan hen, wier vereerende welwillendheid
mij in staat stelde dezen arbeid te ondernemen, of mij in de uitvoering behulpzaam
was.
In de eerste plaats gelieve Z. Exc. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE,
Commissaris des Konings in de provincie Gelderland, voormalig Minister van
Binnenlandsche Zaken, mijnen opregten dank aan te nemen voor Z. Hoog Ed.
Gestr.'s tusschenkomst bij de Belgische Regering, door welke mij het gebruik van
het Brusselsche handschrift gereedelijk toegestaan werd. De Nederlandsche
Letterkunde zal steeds dankbaar hare verpligting erkennen aan den verlichten
Staatsman, wiens ijverige belangstelling de uitgave van den Lancelot en de Doctrinale
in het leven riep, en die de pogingen onzer Vereeniging voortdurend met zijne
aanmoediging en ondersteuning vereerde.
Aan het Bestuur der Koninklijke Bourgondische Bibliotheek te Brussel en der
Koninklijke Bourgondische Bibliotheek te 's Gravenhage, alsmede aan de Tweede
Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, zij de hulde mijner dankbaarheid
toegebragt voor de bereidwilligheid, waarmede mij de verschillende handschriften
van den Lekenspieghel ten behoeve dezer uitgave werden toevertrouwd.
In het bijzonder verzoek ik den WelEd. Gestr.
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Heer Mr. JOH. ENSCHEDÉ te Haarlem, de verzekering te willen ontvangen van mijne
erkentenis voor de heusche wijze, waarop Z. Ed. Gestr. mij den toegang tot zijne
kostbare boekverzameling openstelde, van meer dan één belangrijk handschrift
jaren lang het vrije gebruik vergunde, en tot de uitgave van den Lekenspieghel de
verlangde toestemming schonk. Wie de vaderlandsche letteren op prijs stelt, zal
voorzeker eene zoo onbekrompene handelwijze in het belang der wetenschap, naar
verdienste hoogschatten.
Twee namen mag ik hier niet onvermeld laten: die van WILLEMS en DE REIFFENBERG.
Hoe gaarne zou ik bij deze gelegenheid ook aan hen mijnen dank hebben toegebragt!
Doch reeds is hun werkkring hier op aarde gesloten. Het mogt mij niet te beurt vallen,
hun de voltooijing aan te bieden van dezen arbeid, waarin beiden levendig belang
stelden, die door beider hulpvaardigheid niet weinig verligt werd. Onze beste hulde
aan hunne nagedachtenis zij een onvermoeid streven om, naar hun voorbeeld,
mede te werken tot de bevordering der vaderlandsche wetenschap, aan welke zij
tot sieraad verstrekten.

Groningen, November 1850.
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Der Leken Spieghel.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

3

*

Der Leken Spieghel.
+

Omme dat ic niet en wille leiden
In onnutter ledicheiden
Den tijt die mi gheeft onse here,
Die ghelooft si emmermere,
5 So hebbic dit werc begonnen.
Onse here moete mi dies onnen
Dat ict also volbringhe,
Datter in zonderlinghe
Legghe sijn eere ende sijn lof,
10 Ende datsi alle daer of
Te beter moeten wesen,
Diet horen sullen ende lesen.
Want om ghemenen oorbaer zoe
Leidic dit wercskijn eerst toe,
15 Ende dat ic ghaerne zaghe dat

*

Vs. 1. Om dat. 6. moet mi des jonnen. 9. Ligghe. 11. Te betre. 12. Die dit horen zelen. 13.
ghemeen orbare. 14. werck.
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Yet van mi bleve, dies te bat
Dat leke volc hadde na mine doot.
Clerke en hebbens ghenen noot
Dat sijt lesen groot of smal,
Want si connent buten al.
Ende want dat leke is die zake,
Daer omme ic dit boecskijn make,
So sal dit boecskijn sijn wel
Ghenaemt: den Leken Spieghel.
Ic hope dat si daer bi
Bidden zullen voor mi,
Ende segghen in enighen stonden:
‘God vergheve hem sine zonden,
Die met sinen arbeyde
Dit wercskijn eerst toeleyde.’
Den beniders biddic dat si
Tonrechte niet en begripen mi,
Die altoos kapen ende kipen,
+
Hoe datsi moghen begripen
Dat dichters bringhen voort;
Die selve nochtan een oort
+
Niet en weten daer af,
Niet te meer dan een caf.
Mar dats om niet ghelesen,
Begripers moeten altoos wesen.
Maer ic latet te zachter liden
Dat mi niders beniden,

Vs. 17. Dleecke. 18. Clercken - gheene. 21. want dleecke vole es oic die sake. 24. die leecke.
26. over my. 27. eeneghe. 30. werck. 31. nyders. 32. en ontbreekt. 33. gapen ende kyken.
35. Dat die dichteren. 36. een woort. 39. dat es omme. 41. ic laet. 42. die nyders.
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Om dat mi haers selfs nijt wreect
Over hem daer hi binnen steect.
Daer smaken si haers selfs venijn;
Hoe mochtic zachter ghewroken sijn?
Ic hope het sal ghenoeghen wale
Minen heer van Levedale,
Minen heer Rogier ende mijnre vrouwen,
Die goede dinghe gherne scouwen,
Ende in die scrifture hebben jolijt.
Si sullen daer in desen tijt
Nuttelijc corten ende met eeren;
Want het is algader leren,
Dat in bringhet salichede
Der zielen ende den live mede.
In vier boeken so sal
Dit were ghedeelt sijn al.
Deerste boec sal hebben in
Hemelrijcs ende aertrijcs beghin;
Van Gode, van hemelen drien,
Vander ynghelen chore na dien,
Wat die ynghele sijn ende haer wesen;
Daer na so moghedi lesen
Van firmamente, van planeten,
Die daer boven sijn gheseten,
Van aertrike, van vagheviere,
Dan vander hellen onghehiere,
Vander zielen ende der menschede,

Vs. 48. heere. 49. Mijn heer Rogiere. 50. goet dine. 51. die ontbr. 52. den tijt. 55. hrinct. 61.
eerderijex. 62. Inghele. 63. dinghele. 64. moeght ghi. 65. Vanden firmamente ende planeten.
67. ende van den v. 68. onghiere. 69. vander menschelicheden.
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Hoe God Adaem maecte mede,
Vanden aerdschen paradyse daer toe,
Hoe Adaem tghebod brac doe,
Daer omme God op hem was gram,
Wat vernoy ons daer of quam,
Hoe Adaem leidde sijn leven
Daer na dat hi was verdreven,
+
Van sinen kindren die hi wan,
Ende wat hem ghesciede dan;
Daer na volghet van Noe,
Hoe over aertrike liep die zee,
Hoe teerste vole leefde doe,
Ende ander leringhe daer toe
Valt onder tusschen hier ende daer;
Van Noes kindren volghet daer naer,
Hoe dat volc dijde zere,
Hoe eerst toe quam lands here,
Hoe die grote rike resen;
Daer na so moghedi lesen
Van Abraham, den heylighen man,
Hoe dat Joodscap eerst began;
Daer na so moghedi merken
Tvoorspellen der heyligher kerken,
Destructie van Babylone,
Hoe tRoomsche rike began scone,
Van coninghen ende heren,
Die daer regneerden met eeren;

Vs. 73. Daer God omme. 74. vernoye. 77. kinderen. 78. Ende ander dine oic daer an. 79.
volght. 80. Ende hoe over eerderijck. 81. levede. 84. kinderen volght. 88. moechdi. 89.
Abrahamme. 91. moechdi. 93. Die destruxie. 94. rijc begon.
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*
Dan is hier Moyses gheset,
Die eerst van Gode ontfinc die wet,
Van Davite ende van Salomoene,
100 Die den tempel maecte scone,
Ende ander leringhe ooc mede,
Ende vander Joden quaethede,
Hoe haer macht ende hare staet
Algader te niete gaet.
105 Aldus so scrijft die boec voort
+
Tote op Marien gheboort,
Ende hout in groot ende smal
Vander ouder eewen al,
Ende heeft in te sinen dele
110 Achtendeviertich capitele.

*

Vs. 100. temple. 103. haer staet. 104. Altegader. 109. hevet. 110. Achte ende. Na dit vs. volgt
terstond ook de berijmde inhoudsopgave der drie overige boeken, welke opgave daarentegen
in het tekst-HS. voor elk boek afzonderlijk geplaatst is.
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Hier beghint die tafle vanden eersten boec.
I.

+

Vanden beghinne hemelrijcs ende
aertrijcs.

+

(I. Fol. II. v. 2.)

Van Gods wesene.

II.

Van drien hemelen.

III.

Van neghen choren der ynghelen ende IIII.
+
vander ynghelen valle.
(E. Fol. I. v. 2.)
+

Wat die quade ynghelen sijn.

V.

Vanden ynghelen die ons hoeden.

VI.

Wat die quade ynghelen sijn ende wies VII.
si pleghen.
Vanden firmamente.

VIII.

Vander zonnen ende vander manen.

IX.

Vanden andren planeten.

X.

Vander rontheit aertrijcs.

XI.

Vanden vagheviere.

XII.

Vanden tormenten der hellen.

XIII.

Waer omme die tormenten sijn.

XIIII.

Vanden wesene der menscheit.

XV.

Vander naturen des lichamen.

XVI.

Vanden wesene der zielen.

XVII.

Noch vander zielen.

XVIII.

Wat machte die ziele heeft.

XIX.

Hoe die ziele henen sceedt.

XX.

Hoe God Adaem maecte, ende vanden XXI.
aertsche paradyse.
Hoe Adaem tghebot brac, ende des wijfs XXII.
bedrieghenisse.
Hoe Adaem ruumde tparadijs, ende wat XXIII.
ons daer of quam.

*

Titel: Die tafele vanden iersten boucke. C.V. quade ontb. Te regt. VI. Van enghelen. VII.
inghele. VIII. firmamenten. XXI. Adame. XXII. ende van des.
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Hoe Adaem leefde, doe hi was uten
paradise.

XXIIII.

Vanden maghedoeme ende vanden
huwelike.

XXV.

Van Adaems kindren ende vander
tienden.

XXVI.

Hoe Chaym Abel doot sloech, ende van XXVII.
+
nidicheden.
(I. Fol. III. r. 1.)
+

Van ghiericheden.

XXVIII.

Van Adaems kindren ende van Seths
gheslachte.

XXIX.

Van Noe ende van sinen kindren ende
van Gods wraken.

XXX.

Hoe teerste vole te levene plach, ende
van maten te hondene.

XXXI.

+

Van stercheden ende des wijns nature. XXXII.
+

(E. Fol. II. r. 1.)

Van Noes kindren, ende datmen vader
ende moeder eren sal.

XXXIII.

Hoemen een stat of lantscap regieren
sal.

XXXIIII.

Hoe lantshere eerst wert ghemaect.

XXXV.

Van Abraham ende vander Joden
archeit.

XXXVI.

Van ghehoorsaemheden.

XXXVII.

Van onsen vadren, ende wat telken
dusent jaren ghesciede.

XXXVIII.

Dat voorspellen der heiligher kerken,
ende vanden Joodschen gheslachte.

XXXIX.

Vanden riken die begonsten, ende van
Moyses ende die tien gheboden.

XL.

Vanden groten riken die wilen waren.

XLI.

Vanden beghinne van Romen, ende hoe XLII.
Eneas daer quam.
Hoe Remus ende Romulus gheboren
XLIII.
werden, ende hoe Romulus coninc wart.
*

C. XXVII. Abelle. XXXII. wijfs. Schrijffout. XXXIII. ende hoe men eeren sal moeder ende vader.
XXXIIII. Van eenre stadt te regerene. XXXVII. ghehoersamicheden. XXXVIII. onsen iersten
vadere. XXXIX. Vanden voerspelle - vander Joden g. XL. Dbeghin van vele rijken ende die
destruxie van Babylone. XLIIII. die waren in Rome na Romuluse. XLV. geboden.
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Vanden coninghen die na Romulus
waren te Romen.

XLIIII.

Van Moyses ende die tien ghebode.

XLV.
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*
+

XLVI.

Vanden coninc David.
+

(I. Fol. III. r. 2)

Van Salomoen ende van sinen eersten XLVII.
vonnesse.
Vanden Joden ende van haren wesene. XLVIII.

*Die

prologhe vanden eersten boec.

Inder werelt niet en es
Vonden, dat volmaect es,
Dan die ewighe God is die ghene,
Die volmaect is allene;
5 Die van niete al ghemaect heeft,
Ende elker dinc haer wesen gheeft;
Onder die welke twee sijn
Boven andren dinghen fijn:
Dat sijn ynghele ende menschen met.
10 Dynghele sijn daer toe gheset,
Datsi Gode dienen in hemelrike,
Ende die menschen op aertrike.
So wat mensche heeft ontfaen
+
Van Gode redelijc verstaen,
15 Subtilen zin ende daer toe cracht,
Die sal, is hi wel bedacht,
Dese gaven altoos keren
Te Gods dienste ende tsijnre eren.

*
*

C. XLVI. Davite, ende wat eens gheviel. XLVII. Salomone. XLVIII. Van des volcx afgode ende
vander Joden quaethede.
De Titel ontbr. Vs. 1, 2. Inder werelt vonden en es Niet volmaect, sijt ghewes. 3. Dan ontbr.
5. Ende van. 8. andere. 9. mensche. 10. Dingel. 12. meinsche - eertderike. 13. hevet. 18.
tsiere.
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Twee gaven so gheeft onse here,
Die menich mensche begheert zere,
Die metten mensche nochtan, twaren,
Alse hi sterft, te niete varen:
Dat sijn rijcheit ende scoonhede;
Maer doghet die hout haer stede
Ewelijc met haren man,
Die nemmermeer vergaen en can.
Daer omme laet ons Gode minnen,
Dats van duechden dat beghinnen.
+
Want die Gode mint, dat verstaet,
En doet wetens nemmermeer quaet.
So wie zeghet: ‘ic minne Gode,’
Ende niet en hout zine ghebode,
Die lieghet, dat seit Sinte Jan,
Die die waerheit wel scriven can.
Die Gode mint, gherne hi hoort
Altoos spreken Gods woort;
Want vrient, in allen daghen,
Hoort vanden vrient gherne ghewaghen,
Dat eerlijc es ende goet;
Want hem verhuechter of sinen moet.
So voeghet dan wel daer bi,
Die Gode minnen, dat si
Desen boec gherne lesen;
Want hi sal algader wesen
Van Gode ende van alre doghet.

Vs. 19. Twee ghiften gheeft. 22. Als. 23. rijcheden ende scoenheden. 24. duecht. 28. Dat
van. 30. Ende d.w. gheen quaet. 31. seecht. 33. Hij liecht - sint. 38. van vrienden. 39. eerlic
zij. 40. sijn moet. 41. voucht. 45. doeght.
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*
Ay here! want ghijt vermoghet,
So verleent mi hier toe sin.
Nu hoort hier mijn beghin,
Inden name Gods des vrien
50 Ende onser vrouwen, Sinte Marien.

*

Vs. 46. vermoeght. 49. den vryen. 50. sinte ontbr.
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beghint die eerste boec van den Leken Spieghel.

+

Vanden beghinne hemelrijcs ende aertrijcs. - I.
+

(I. Fol. IV. r. 1.).

+

God, die sonder beghin es
Ende sonder ende, gheluste des,
In sijn godlike milde rueren,
Dat hi maecte creaturen.
5 Ende dat en dede hi daer om niet,
Dat hi hems behoefde yet,
Maer om dat hi hem woude
Sine ghifte ende sine vroude
Gheven ende tonen mildelike,
10 Beide hier ende in hemelrike.
Want, eer hemel of aerde waren,
Of yet datmen daer in siet baren,
So was God, zonder beghin,
Also machtich, meer noch min,

*

De hoofdtitel van het boek ontbr. Vs. 3. sine. 5. daer omme. 6. haers bedorste. 11. ende
eerde.
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*
15 Ende in also groter blijscapen,
Alse doe hijt al hadde ghescapen.
Ende dat alle dese dinghen
Weder te niete ghinghen,
Ende ynghele ende menschen ghemene,
20 Ende niet en bleve dan hi allene,
Sine macht ende sine glorie daer af
En warens te minder niet een caf.
Onder allen creaturen
En heeft God mar twee naturen
25 Redenlijc verstaen ghegheven,
Ja, ende ooc ewelijc leven:
Dats dinghel ende die ziele smenschen,
Die onse here na wenschen
Maecte ende formeerde,
30 Alsoot sine wijsheit ordineerde.
Hemel, water, lucht, berch ende dal
+
Maecte God van niete al,
Ende die ynghele daer toe mede.
Mar die menschelichede
35 Maecte hi in een ander maniere:
Dats, van elementen viere,
+
Lucht, water, vier ende aerde.
Mar die ziele heeft een ander waerde:
Si is ghemaect, wildijt leren,
40 Vanden ademe ons heren;
Want God den mensche in blies
Den gheest des levens, sijt zeker dies,

*

Vs. 16. Als doen. 19. inghelen. 21. ende sine gheboorte. 22. En waers. 23. alle. 24. En hevet.
27. dingele ende oic de z. 28. na sinen wensche. 29 ende oic f. 33. dingele. 36. Dat es. 38.
hevet. 42. Den geest selve.
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Dats die ziele ende anders twint,
Also ment wel bescreven vint.
Dus syn dyngle ghemaect van niet,
Maer die ziele, als ghi wel siet,
Blies uut hem onse here,
Die noyt, noch min noch mere,
Beghin noch ende en heeft,
Ende altoos zonder ouden leeft.
Welc is dan edelre, berecht mi des:
So dat van niete ghecomen es,
So dat eerst nam sijn rueren
Uter godliker naturen,
Die edelre is dan al
Dat ye was ofte wesen sal?
Hi machs vraghen dies begaert,
Maer ten dunct mi gheens vraghens waert.
Niemen en ghelove nochtan des
Dattie ziele zonder beghin es;
Al bliesse God den mensche in,
Daer so was haer eerste beghin.

*Van

Gods wesene. - II.

Men vint simpel liede so leec
Ende int ghelove so weec,
Dat sijt houden in haer verstaen
Dat God is alse mensche ghedaen,

*

*

Vs. 43. Dat es. 44. men. 45. dingele. 46. also g. 47. ons h. 48. noch nemmermeere. 50. oude.
51. edelere. 52. commen. 53. rure. 56. off. 57. maeghs. 58. Mer en dinct. 61. bliese. 62. Daer
soe was ierst beghin.
Vs. 2. alsoe weec. 4. als.
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Die lichame ende lede heeft
Also hi onse menschen gheeft.
Neen hi niet, diet wel verheest:
God is altemale gheest,
Daer hemele ende aerde [vol] sijn mede;
Nochtan en volt hi ghene stede.
Op een ure is hi over al,
In hemel, in zee, op berch, in dal.
+
Hem en es verborghen twint,
Die alle herten binnen kint.
Sine doghet, sine cracht, sine godlichede,
Sine gherechticheit, sine milthede
En mochte u niement orconden,
Al sprake hi met dusent monden.
Nochtan gaet sine ontfermicheit
Boven al dat hier is gheseit.
Dats ons een groot toeverlaet,
Op dat wi daer op en doen gheen quaet.
Also sine wijsheit diep
Alle dinc van niete sciep,
Also zoude hijt ontmaken zaen,
Alle in een oghe opslaen;
Ende dit hout al zine moghenthede
Staende aldus in sine stede;
Ende dade hire sine hoede of yet,
Het worde weder al niet;
Want het van niete al is comen,

Vs. 5. hevet. 6. Alsoe men ons menschen gevet. 9. Daer hemel ende eerde vol sijn mede.
10. en ontbr. 15. duecht - godheyt. 16. miltheyt. 18. dusentich. 19. ontfermherticheyt. 21. Dat
es. 22. wiere op doen. 23. sijn. 26. Al in eenre ogen. 27. houdt al in sijn mogenthede. 29. sijn
- af.
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Als ghi hier voren hebt vernomen.
Waenstu, zot mensche, dat hi
Na sine ghedane sciep di
In des lichamen vorme,
Die eten sullen die worme?
Neen hi niet, waerlijc:
Du beste een vuul slijc,
Ende stinckende als een mes;
Ende die godheit si es
+
So edel ende so scone,
En is niement onder den trone,
Die daer van enen haer toe dochte,
Dat hire of spreken mochte.
Dusent zonnen, diemen siet,
En waren so scone niet,
Noch al hemelrike mede,
Als hi is in sijnre godhede.
Want alle natuerlike scoonhede,
Beide boven ende beneden,
Moeten alle uut hem rueren,
Die meester is der natueren.
+
Sine diepheit is zonder gront,
Sine hoocheit en es niement cont,
Sine dicheit is onghemeten,
Niement en mach volweten
Sine ghedane, noch sijn wesen;
Ende die daer meest na lesen,
Dolen meest weder ende wey,

Vs. 32. Also. 36. Dien. 38. bist. 40. die es. 43. Diere. 45. alsoe men siet. 48. in sine. 50. van
boven ende van b. 52. Die meesters der. 55. diepheit. 58. diere.
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*
60 Alse die blinde die slaen na tey,
Dat haerre gheen gheraken en can.
Hets waer, ghelijc enen man
Ghinc die Gods zone op aertrike,
Die God was ghewaerlike;
65 Maer sine godheide ghedane
En scouwedmen daer niet ane,
Mar sine godlike dade,
Die hi wrochte vrooch ende spade,
Die sachmen daer aen openbare.
70 Ooc sietmen inden outhare
Dat broot, des sijt ghewes,
Daer hi ghewaerlijc in es;
Mar die godheit in dien
Blijft daer al onghesien.
75 Thoochste wesen dats die godheit;
Daer in es een drieheit:
+
Dat sijn drie in een, ende een in drie.
Meerre wonder en sachmen nie
Onder den hoghen throne,
80 Dan één wesen, drie persone,
Ende drie persone in énen God.
Niement en si zo zod,
Dat hi daer op te langhe dure,
Te wetene Gods nature.
85 Die mensche can hemselven cume bekinnen,
Hoe soude hi Gode dan versinnen?

*

Vs. 60. Alsoe die blinde slaet na dey. 61. Dat hire. 62. Het es. 63. eerderike. 64. waerlike.
65. godlike. 66. scouwede men. 67. daden. 69. sach mer ane. 70. zietmen hem in dien o. 72.
waerlijc. 73. van dien. 75. dat is die godhede reene. 76. es driehede eene. 77. Daer zijn - in
drien. 80. Dan in een. 81. personen.
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*
Men ghelove simpellike,
Dat God, onse here van hemelrike,
Één God is in drie persone;
90 Men comt daer mede ten hoghen lone;
Want niement en macht te gronde slaen,
Alsic u voren dede verstaen.

+

*

Van drien hemelen. - III.
+

(E. Fol. III. v. 1.)

Drie hemele sijn teenre somme,
Ende deen gaet al omme ende omme
Aertrike, al ist wonder,
Boven, besiden ende onder.
5
Deerste hemel, wildijt verstaen,
Die is alse lazuer ghedaen,
Ende van lichameliker naturen,
Ende loopt al omme tallen uren,
Ende tfirmament ooc mede,
10 Alsoot van rechte is zijn zede.
Dander hemel altemale
Is ghelijc den cristale,
Daer dyngle ende die goede gheeste
Ghebruken haerre groter feeste,
15 Die nemmermeer en mach vergaen.
Die derde hemel is ghedaen,
Ofte hi al guldijn ware.
Gods stoel so staet dare:

*
*

Vs. 87. simperlike. 88. God ontbr. 89. Es een God in drien. 90. comter mede. 91. en ontbr. maecht.
Vs. 2. deene. 3. Eerderike. 5. Deene. 6. Die ontbr. 7. Ende ontbr. 13. dingelen. - die ontbr. gheesten. 14. haer grote feesten.
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Dat is doverste moghentheit,
+
Die throon der drievoudicheit,
Daer die glorie so groot es,
Dat niement waert en is des,
Dathi daer of yet sprake,
Want si is te hoghe, die sake.
Bevelen wijt Gode, diet al weet.
Ic wane daer niemens stoel en steet,
Dan die stoel des vader,
Des zoons ende des heilichs gheests algader.
Mar des zoons stoele staet bi
Sijnre moeder stoel, ghelovets mi,
Want hi selve heet in zijnre leren,
Dat wi vader ende moeder sullen eren.
Ic hebbe ghelesen, sonder waen,
Dat dese hemele also verre staen
Deen vanden andren, sijts ghewes,
Alst van hier ten firmamente es.
Dat een steen anden hemel ware,
Die woeghe hondert menschen zware,
Ende viel recht neder waert,
+
Nacht ende dach onghespaert,
Hondert jaer zoudet liden ooc wale,
Eer hi neder quame te dale.
Nochtan varent dingle eer
Dan men dade een oghe keer,

Vs. 19. Daer is die overste mogenthede. 20. drievoudichede. 27. vaders. 28. Tsoens ende
tshelichs gheest algaders. 29. stoel. 30. geloeves. 31. selve beval in - leere. 32. wij zelen
vader ende moeder e. 35. Die eene - anderen, sijt. 38. Ende rechte viele n. 41, 42. Nochtan
soude liden wale C. jaer, eer hij quame te dale. 43. dingelen. 44. oghen.
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*
45 Ende die goede zielen met,
Alsoot God heeft gheset.
Te sulker stat seit dat Latijn,
Datter hemele zeven zijn,
Omme der zeven planeten wille.
50 Daer of zwighe ic al stille,
Hoe deen loopt oost, ende dander west,
Alsoot God heeft ghevest;
Nochtan schijnt in hare vaert,
Dat si alle lopen west waert.

+

*

Van neghen choere der ynglen ende van der ynglen valle. - IIII.
+

(I. Fol. V. v. 1.)

Inden middel hemel sijn
Neghen manieren van ynglen fijn:
Dat sijn yngle, Archangele, Throne,
Principate, Dominatione,
5 Potestate, Cherubyn,
Cherub ende Cheraphyn.
Dese dienen dach ende nacht
Haren scepper mit hare macht,
Elc van sinen ambachte,
10 Daerse God selve eerst toe achte,
Daer si nemmermeer uut en keren.
Daer bi bleven si inder eren,

*
*

Vs. 46. hevet. 47. Tselker - zeeght dLatijn. 48. hemelen. 49. Om. 50. zwijghic. 52. hevet. 53.
schinet een here vaert. 54. Off zij alle liepen.
Titel. choren. Vs. 1. middele. 2. engelen. 3. inghele. 4. Principaten. 5. Potestaten. 6. et voor
ende. 8. sceppere met al harer m. 10. Daerne God ierst t.a. 12. bliven.
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Die dander verloren dommelike
Ende derven moeten ewelike.
Wat hare ambochte sijn daer,
Ware leken lieden te swaer.
Maer also saen als onse here
Dyngle in die grote ere
Ghescapen hadde ende ghedaen,
So verhief hem also zaen
Lucifer, die voorbaerste,
Die de scoonste was ende die claerste,
So dathi dander alle versmaedde,
+
Alsoot sijnre hovaerden gaedde,
Ende waende te hogheren state cleven.
Dan hem God hadde ghegheven.
Dander yngle ooc, twaren,
Die Luciferre houdt waren,
Te desen overmoede, ghelijc dommen,
Waenden ooc zijn gheclommen
Boven hare ghelike dare.
Ende also zaen werts gheware
Haren scepper, ter selver stont,
Ende werp die meestre inden gront
Vander bernender hellen;
+
Mar vanden andren ghesellen
Bleven vele in die lucht.
Daer so hebben si haren vlucht,
Bernende in groter pine,

Vs. 15, 16 aldus verknoeid: Want haer ambachten sijn dair Weerliken lieden te zwaer. 18.
Dingele. 23. dandere al. 24. hoveerde. 25. hoghere. 27. inghele - te waren. 28. Lucifer. 29.
Te ontbr. 32. saen alst wart gh. 33. Haer sceppere. 34. den meester. 36. van dien anderen.
37. Bleeffer. 38. haer v. 39. pinen.
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40 Daer hem altoos in staet te zine.
Si waren, also las ic,
Also luttel als een oghenblic
In die glorie; want also zaen
Als si hadden wesen ontfaen,
45 Vielen si te hant in die hovaerde,
Ende also zaen mosten zi hare vaerde;
Want also zaen, alsmen leest,
So en hadt gheen recht gheweest,
Datsi yet daer waren bleven,
50 Die hem hadden verheven
Ieghen den ghenen diese sciep
Ende tot dier groter eren riep;
Dat anders niet en dede
Dan sine goedertierenhede,
55 Sonder hare verdiente, als ende als;
Si waren wel waert sulcs vals.

*Wat

die quade yngle sijn. - V.

Dynghele sijn gheeste al ghemene,
Die vleesch en hebben noch bene.
Si en vollen ghene stat,
Noch si en weghen dit noch dat.
5 Hem en is niet onghemicke,
Hemel noch aerde, noch muer zo dicke,
+
So waer so hem staet te sine,
+

(E. Fol. IV. r. 2.)

*
*

Vs. 42. Alsoe lange als. 44. Als sij haer wesen hadden o. 46. Ende moesten also saen h.v.
47. zaen ontbr. Te regt. 49. daer ontbr. 51. die gheene. 52. Ende ter g.
Titel. quade ontbr. Te regt. Vs. 1. Die engele. 3. Sine vervullen ne g. 4. w. no dit no dat. 5.
Hem nes niet. 7. waer dat hem.
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Si en lident al zonder pine.
Ende waer si varen in aertrike,
Of in die helle dies ghelike,
Altoos zo volcht hem mede
Die hemelsche vruechdelichede.
Al sijn dyngle subtijl zere,
Si en weten min noch mere
+
Van Gods verholenthede,
Noch wat ghescien sal mede,
Dan hem God wil laten verstaen.
Ende dat scouwen si also zaen
In hem, alse hijt beghaert.
Ende alse hise dan erghentwaert
Senden wille, so weten si te hant,
Waer ende waer omme si sijn ghesant;
Ende varen daer te hant ghereet,
Ende doen haers sceppers beheet.
Al scrijftmen yngle, in gheliken,
Aen die want met vlederiken
Ende met live, als een man,
Sine hebbens twint nochtan.
Maer omme datmen ghenen gheest
Scriven en mach, so eest
Datmense also moet maken;
Men cant anders niet gheraken.
Dyngle die sijn in hemelrike,
Sien wat ghesciet in aerdrike.

Vs. 9. eerderike. 10. dier. 13. dingele. 17. Dat hem God wille. 19. als. 20. als - yewers wert.
25. ingele in ghelike. 26. Ane die weghe met vlederike. 27. Ende die met. 29. om. 30. en
ontbr. 31. se ontbr. 32. caent. 33. Dinghele. 34. geschien in eerderike.
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35 Ende alsi dan yemene zien,
Dient misvallen sal ofte misschien,
So comen si neder also zaen,
Alse een oghe toe soude slaen,
Ende staen dien mensche in staden dan,
40 Ist dats hem God an.
Ende alse onse here wilt ghedoghen,
Datsi hem yemene vertoghen,
So nemen si vander lucht ane
Een vorme ende een ghedane,
45 Daer si in maken dat ghetoghe.
Maer ghene menschelike oghe
+
En mach gheest sien, sijts ghewes,
Weder hi goet of quaet es.
Hoe zere dat een mensche ware
50 In vernoye ofte in vare,
+
Ja in rouwen also groot,
Dat hi wilde wesen doot,
Mochte hi enen ynghel scouwen,
Hi vergate alle sijns rouwen,
55 Ende hem zoude dincken claerlike,
Dat hi ware in hemelrike;
Ofte hi bleve doot lichte
Van sulker claerheit, van sulken zichte.
Want zeven zonnen aen den trone
60 En waren alle niet so scone,
Noch so clare een creature,
Alse dynghel is in sine nature.

*

Vs. 35. Als sij danne yement s. 36. of. 38. o. soude toe slaen. 40. dat hem God jan. 44. Eene
vorme ende eene. 46. gheen menschelijc. 50. off. 51. rouwe. 54. al. 57 Off. 58. claerheit ende
lichte. 61. claer or. 62. Als.
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ynglen die ons hoeden. - VI.

Elc mensche, so wie hi si,
Heeft enen ynghel, die hi
Bevolen is, om dat hi sal
Den mensche hoeden over al
Jeghen des viants subtijlheden,
Die haer nette altoos spreden,
Omme den mensche te vane
Ende aen die ziele te verslane.
En dade des ynghels hoede,
Hi maecte ons tongoede
Lijf ende ziele ende alle dat
Des ons zoude zijn te bat.
Maer alse wi lude ende stille
Algader onsen wille
Den duvel consenteren,
So laet hi ons gheberen,
Alse diet niet ghebetren en can.
Maer altoos is hi ons an
Mit sinen subtilen vermane,
Om uten zonden te stane;
So gherne behieldi in die ere
Die ziele, die hem sijn here
Op trouwe bevolen heeft.
+
Ende so wanneer die ziele sneeft,
So is die ynghel verzeert:

(E. Fol. IV. v. 2. I. Fol. VI.
v. 1.)

Vs. 1. so ontbr. 2. dien. 6. hare netten. 8. ane - slane. 9. En daet die ingelen die ons hoeden.
10. tongoeden. 11. al. 15. duvelen. 16. ons dan g. 17. ghebeteren. 21. behilde hi. 24. so ontbr.
25. dinghel.
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Ende als zi haer te duechden keert
Ende die zonden wille laten,
So wert hi blide utermaten,
Om dathi dat behouden sal,
Dat hem zijn here op trouwen heval.
Dits ghelikenisse albloot,
Of een lants here groot
Sinen lieven knape bevale
Sijn kint, op dat hijt wale
Leren soude ende beleiden,
Ende dat kint dan ter quaetheiden
Tructe ende te blamen,
So zoude hem dan die knape zere scamen
Voor sinen here, om dese zake;
Aldus sijn dyngle tonghemake,
Alse hem die ziele ontvecht
Ende aen die quaetheit emmer plecht.
Niet en verstaet dat moghen
Die yngle rouwe doghen:
Al sien si datsi node zien,
Haer vruechde en mindert niet van dien.
Weet dat met groten zinnen
Die yngle den mensche minnen,
Ende dat hem leet is harde zere,
Datsi verwerken onsen here;
Want si begheren boven al,
Dat volmaect ware tghetal,

Vs. 26. als sij ten d. 27. willen. 29. dat hij bat houden. 30. trouwe. 34. om dat. 36. te q. 37.
Trocke. 38. dan ontbr. 40. dinghele. 41. Als. 42. quaethede. 44. dingele. 47. Wat dat. 48.
Dingele die m.
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Daer dyngle uut vielen neder.
Want dat moet emmer weder
Met menschen sijn voldaen;
Ende so meer liede ter hellen gaen,
Soot langher is, des sijt ghewes,
(*)
Eer tghetal volmaect es.
Die na lieve vriende haect,
+
Sine vruechde en is niet volmaect,
Eer hi die ghene bi hem weet,
Daer hem sinen sin toe steet;
Aldus verlanghet den ynglen mede
+
Daer na, dattie ydele stede
Met zielen ghevolt zoude wesen.
Men zoude u noch vele lesen
Vander ynghelen state,
Mar dat ict nu late,
Dunct mi goet te desen male:
Ic woude si dit behilden wale.

*Wat

die quade yngle sijn ende wies si pleghen. - VII.

Ghi hoort mi zegghen hier voren,
Hoe zomme die yngle verloren
Die hemelsche vruechde mit allen,

*

Vs. 53. dingele. 56. lieden. 57. es, sijts gh. 62. die sin. 63. verlanct den ingel. 64. ydel. 65.
vervult sal w. 67. Van diere. 69. Dinket mi ghenouch t.d.m. 70. Ic woudsij. - Na vs. 70 volgt
nog:

Diet horen ofte lesen,
Souden daer bij ghesalicht wesen.
(*)
*

Het HS. heeft eert.
Titel. inghelen. Vs. 1. hoeret. 2. som die inghele.
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Daer si uut mosten vallen:
Die meeste meestre inder hellen gront,
Maer die andre bleven tier stont
In lucht, in watre ende op lande.
Ende dese sijn alle viande
Des menschen, die altoos poghen
Hoe sine bedrieghen moghen
Ende verleiden, om dat si
So zere beniden dat hi
Ter groter vruechden zal comen,
Datsi hemselven benomen
Hebben also scandelike,
Ende derven moeten ewelike.
Ende na dien datsi, twaren,
Te voren scone waren
Ende lieflijc ende clare,
So worden si daer nare
Lelijc, zwert ende eyselijc,
+
Ende stinckender dan een slijc;
Ende waer si sijn in elke stede,
Altoos zo volghet hem mede
Die helle ende dat torment,
Dat nemmermeer en wert gheent.
Vele meestre sijn daer,
Ende elc die heeft zine scaer,
Die te sinen dienste steet,
Ende te sinen ghebode is ghereet.

Vs. 5. meestere. 6. dandere - te dier st. 7. watere ende in 1. 13. Ter groter blijscap. 14. Die
sij. 17. te waren. 19. lieffelic. 21. Leeleec. - ende ontbr. 22. een ontbr. 24. Altoes volght hem.
25. Die helsche pine ende. 27. meestere - dare. 28. die ontbr. - scare. 30. tsinen.
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Ende so welc quade gheest
+
Der menschen bedrieghet meest,
Hi is wellecomer ende best ontfaen,
Om dat hijt so wel heeft ghedaen;
Ende die luttel connen bejaghen,
Sijn ghestoten ende gheslaghen,
Ende van herde crancken love;
Om datsi luttel bringhen te hove,
So zetmen een andren in sine stat,
Om den orbaer te doene bat:
Deen is subtijlre vele
Dan dander is in allen spele,
Also alse tfolc van aertrike
In beschedenheden sijn onghelike.
Weet dat wel ende verstaet:
Waer die mensche staet, leit ende gaet,
Datter dusent om hem houden,
Diene gherne alle zouden
Aen ziele ende aen lijf deren,
Lietse God onse here gheberen.
Maer die ynghel hoedse daer af,
Den welken datse God gaf
Te hoedene inder gheboort,
Als ghi hier voren hebt ghehoort.
Si en weten ooc niet van dien
Dat namaels mach ghescien,
Noch si en weten noch si en kinnen

Vs. 32. bedriegen. 33. willecome ende wel o. 36. ghesteken. 37. herden. 39. eenen anderen
in sijn stad. 40. Omme den oirbare. 41. herde vele. 43. alst volc. 44. behendicheden. 46.
W.d.m. leegt, staet of gaet. 48. alle gheerne. 49. live. 51. inghele. 54. Also ghi. 55. Sine w.
57. No sine w. no ne k.
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Der menschen herten binnen,
En si datsijt merken
Aen haer ghelaet, aen haer werken;
Want si zijn subtijl zere,
Ende weten vele mere
Dan menschelijc herte ghevreest,
Bi dien si sijn al gheest
Ende yngheliker naturen:
Al sijn verwandelt hare figuren,
(*)
Ende haer wel om wee ghegheven,
Hem is hare subtijlheit bleven.
Si sijn in wille altoos wale
Die werelt altemale
Te bedervene metten lieden,
+
En dade dat hem verbieden
Die goede yngle, diese slaen,
Als si yet archs willen bestaen;
Want si en moghen, dat verstaet,
En ghenen mensche doen quaet,
En si dats hem God ghehinghet.
Daer is sulc die toe bringhet
Scade ende die menigherhande,
Beide te watre ende te lande,
Om zonden die sijn gheschiet,

*

(*)

Vs. 58. herte. 63. menschelike. 64. Bedy zo sijn sij alle gh. 65. Ende van ingheliker manieren.
66. hair. 68. haer. 72. Ende daet dat. 73. inghel. 74. iet aerghes. 76. Ne gheenen. 77. ghehinct.
78. Dan es - brinct. 80. watere. 81. die gheschien.
Ware 't niet beter: wee om wel? Althans de zin eischt: al is hunne gedaante veranderd, en al
zijn zij in den treurigen toestand gebragt van booze geesten te wezen, in plaats van engelen
in den heilstaat des hemels, zoo als zij vroeger waren.
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*
Ofte om ander zaken die God siet,
Waer bi dat hijt laet gheschien:
Ende also zaen hebben ghesien
85 Die goede yngle Gods ghehinc,
Ende verbeiden ooc dier dinc
Also langhe alse Gods wille si,
Ende niet langher, ghelovets mi.

*Vanden

firmamente. - VIII.

Dat firmament, dat si u cont,
Is al ommegaende ront,
+
Binnen hol, als een eys dop;
Ende heeft in hem, zonder scop,
5 Beloken als een crocht,
Aerde, water ende locht.
Van diere naturen is tfirmament,
Dat altoos omme rent.
Omtrent tfirmament sijn gheseten
10 Die sterren ende die planeten,
Die nemmermeer stille en moghen staen.
Dat moghedi merken ende verstaen
Aen zonne, mane ende sterren,
Die nemmermeer en staen noch en merren,

*

Vs. 82. Off om andere zake. 85. ingele. 86. die. 87. alst. 88. gheloeves. - Na vs. 88 volgt nog:

Dat ligghende ende ruerende es,
Bij Gods wille eest al, sijt gewes.
*

Vs. 1. dat ontbr. 3. ey. 5. eene. 6. watere. 7. De volgorde der verzen aldus: 6, 9, 10, 7, 8, 11.
In 7. vander. 11. Ende n. stille mach staen. 12. moechdi. 13. In s. - ende an st. 14. Het eerste
en ontbr.
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15 Sine lopen altoos omme ghereet,
Also alst tfirmament omme gheet.
Nochtan lopen si contrare,
Dat u te vele te zegghen ware.
Dat stercste dinc datmen vint,
20 Dat is zeker tfirmamint,
Ende daer God met groter cracht
Meer wonders in heeft ghewracht.
+
En dade sijn loop ende sijn bedrijf,
Al dat ontfaen hevet lijf
25 En mochte roeren, cleine of groot,
Het zoude al zijn oft ware doot;
Maer zijn lopen ende sijn rueren
Doet leven die creaturen,
Ende cruut ende bome springhen,
30 Ende maect ooc tijt allen dinghen.
Daer dat firmament keert,
Also als ons een meester leert,
Is dat gheruusch ende dat ghecrake
So groot, ware dat zake
35 Dat een man also groot ware
Als al aertrike, ende ware hi dare,
Hi soude te hant bliven doot
Vanden gheruussche, het is so groot.
+
Sine snelheit is zekerlike
40 Ooc zonder ghelike;
Want het, als ghi. wel kent,
Aertrike al omme rent

*

Vs. 15. Sij en. 20. dat f. 23. Ende daet. 24. heeft. 25. cleen no g. 27. loep. 28. Doet rueren
d.c. 29. crude. 30. alle. 36. Alse eerderijck. 38. van dien. 39. is ontbr. 40. Es oic. 42. Eerderike.
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*
Binnen eenre nacht ende enen daghe;
Ende waert dat ooc een ure stille laghe,
45 Menschen ende alle creaturen
Souden ligghen zonder ruren.

*Vander
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zonnen ende vander manen. - IX.

Die zonne is der planeten ene;
Nu verstaet wel wat ic mene:
Die scoonste ende die beste met,
Ende dier wi meest hebben te bet.
En dade haer hitte ende haer doghet,
Aertrike en worde nemmermeer verhoghet
Van vruchten noch van andren dinghen,
Die uter aerden niet en zouden springhen.
Maer vander wermheit, die zi
Der aerden ghevet, ghelovets mi,
So springhen bome ende crude daer ute,
Die ons coorne ghevet [l. gheven] ende frute.
Ende want der zonnen nature steet
Dat si droghe is ende heet,
Ende al die werelt verbranden zoude,
+
En quamer toe en ghene coude,
So is die mane ghemaect om dat
Datsi cout is ende nat,
Ende tempert die hitte ende tvochte;
Ende si is zoete ende zochte,

Vs. 43. ende binnen e.d. 44. ooc ontbr. 45. ende ander c.
Vs. 4. dier. 5. Ende doet - duecht. 6. Eerderijck en worde meer verhuecht. 7. vruchte - anderen.
8. Uter eerden en soude niet springen. 10. gheeft, gheloeves. 11. So wassen b. 12. coren
gheven. 16. en ontbr. 19. thitte ende tsochte. 20. So dat deerde ghevet hare vrochte.
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Ende doet crude ende bome tidelike
Springhen ende wassen op aertrike.
Die zonne is in haren stane
Vele hogher dan die mane.
Die zonne en hout niet enen pat:
Si hoocht ende nedert, ghi siet wel dat,
+
Also God gheset heeft hare,
Ende dit voldoet si eens ten jare.
Die mane ooc, als ghi wel siet,
En hout ooc enen loop niet:
Si hoocht ende nedert, ende wast ende waent,
Ende dit voldoet si telker maent.
Nu valt sulcstont bi desen
Diverse lope, die hier wesen,
Dattie mane comt gheronnen
Tusschen ons ende der zonnen,
Ende schijnt [l. scudt] der zonnen schijn dan,
Datsi tons niet comen en can,
Ende so wortet hier doncker zaen,
Ende so dunct ons die zonne vergaen.
Maer al mist men der claerheit een deel,
Die zonne blijft nochtan gheheel,
Ende also claer als zi ye ghewaert;
Si en ghewan nie mincke noch scaert
Anders dan ons haer schijn ghebrect,
Dat ons die brede mane bedect.
Ende alse die mane voorwaert tijdt,

Vs. 21. doet ontbr. - ghetijdelike. 22. Groeyen ende w.o. eerderike. 25. Haer loep en h. 27 en
28 in omgekeerde volgorde. 28. su telken jare. 30. ooc ontbr. 31. De twee eerste ende
ontbreken. 37. Die scudt der z. 38. tot ons. 40. Ende ontbr. 42. blijft altoes gh. 43. clare. 44.
Sine. 46. Die ons. 47. Also die m.
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Ende deene den andren lijdt,
So heeftmen weder die claerhede,
Also men te voren dede.
Dit valt, des sijt ghewes,
Alse die mane zonder licht es:
Dats, als zi ontfaen sal:
Die mane heeft haer licht al
Vander zonnen, diet haer gheeft;
+
Want si van haer selven en heeft
En gheen licht, des ghelooft.
Die aen die mane hadde sijn hooft,
Hi zoude die zonne scouwen ane,
Want tusschen die zonne entie mane
En mach gheen dinc zijn;
Die mane verlore haren schijn,
Quame tusschen hem beiden yet.
+
Ende alst dan aldus ghesciet,
Dattie zonne sulken pas gaet,
So dat berch ofte hoghe lant staet
Tusschen zonne ende mane dan,
So dat der zonnen schijn en can
Toter manen niet comen,
So wart haer dat licht benomen,
Ende en es nemmermere clare,
Want die berch bescuttet hare
Tlicht, die daer tusschen staet:
Dan segghen wi: die mane vergaet;

Vs. 48. anderen. 51. Dat vat. 53. Dat es. 56. Want zo sonder sonne en hevet. 57. Ne gheen.
58. ane. 60. ende m. 62. D.m. hadde verloren haer schijn. 66. of 67. sonne off m. 71. Ende
het en es nemmermeer so claer. 72. W.d.b. die scuttet daer.
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*
75 Maer dats scheren, zonder waen,
Die mane en mach niet vergaen,
Si is so dicke ende so breet,
Maer haer licht comt ende gheet;
Ende alse die zonne mit haren toghe
80 Lijdt dan dien berch hoghe,
So ontfaet die mane echt,
Als si te voren dede, haer lecht;
Ende altemet dat sijt lijdt,
So wert haer dat licht ghewijdt.
85 Dit sijn die zaken ende dat bedieden,
Waer bi dat dunct den lieden,
Dattie zonne entie mane
Sulcstont pleghen te vergane.

*Vanden

andren planeten. - X.

Noch sijn der planeten vive:
Die sijn van groten bedrive;
Want si die werelt regeren,
Also die wille is ons heren.
5 Van haren virtuten en willic u
Niet vele zegghen nu,
+
Want hare macht ende bedieden
En dooch luttel vele lieden:
Dat sijn Mars ende Marcurius,
10 Jupiter, Venus ende Saturnus.

*
*

Vs. 75. dat es. 79. als - hare. 80. Lijdt vanden berghe. 82. licht. 83. dat soe 1. 85. dat ontbr.
87. ende die m.
Vs. 3. zeere regeren. 4. Alsoet. 5. vixtute soe w. 7. haer. 8. En ontbr.
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Die heydine liede plaghen
Wileneer, in ouden daghen,
Haer ghelove te ghevene
Aen dese planeten zevene,
Ende waenden al openbare,
Dat elc van hem een God ware,
Om dattie meestren in haren zin
Die macht kenden van hin;
Ende daer omme daden si heten
Die zeven daghe na die planeten,
Also si noch gheheten sijn,
Beide in Walsch ende in Latijn,
In Griecsch ende Ebreeusche mede,
Also si noch houden den zede.
Die sondach heet na der zonnen,
Ende, also wijt ghemerken connen,
Heet die maendach na der mane.
Die Dinxdach volcht hier ane,
Na Marse zo hiet die;
Nu hebdi der planeten drie.
Die vierde hiet Marcurius,
Dats woonsdach, wi lesen dus.
Jupiter dat is donredach,
Venus vridach, alsict zach.
Na Saturnus, die volcht hier naer,

Vs. 11. lieden. 12. Wilen. 13. al te gh. 15. al ontbr. 16. elcx. 17. Om dat hare meester. 18.
van hem. 20. dagen die de p. 22. int W. - int L. 23. Ende in Griecxsche ende int Ebreusch m.
24. houden die. 25. Die ontbr. 26. Ende ontbr. 27. na die m. 28. disendach volchter. 29.
Maerte. 31. D. v. dat es M. 32. Dat es - men vindet dus. 33. J. heet donderdach. 34. vryendach.
35. Na S., sonder waen.
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So heet die saterdach, dats waer.
Aldus, na desen ghehoude,
So visierdent wileneer die oude.
In Dietscher tale, waerlijc,
Vintmen zome noch ghelijc.
Elke planete, des zeker sijt,
Heeft haren zekeren tijt,
Wanneer haer regneren in gheet,
Also alst is Gods beheet.
Some planeten als si regneren,
Moet dat volc discorderen,
+
Werren, verhongheren, of storten bloet;
Some sijn si ooc so goet,
Datsi pays bringhen ende vrede,
Ende volheit des goets mede.
Smenschen gheboorte, alsmen seecht,
Aen die planeten vele leecht,
Weder hi gheval ofte ongheval,
Of gheluc of ere hebben zal,
Of ghehaet sijn ofte lief,
Of ghetrouwe sijn ofte dief,
Ofte cort of langhe sal leven,
Het wort al vanden planeten ghegheven.
Voort so suldi weten,
Datmen eenrehande cometen
Sulcstont an die lucht ziet;

(E. Fol. VI. v. 2. I. Fol.
VIII. v. 2.)

Vs. 36. So ontbr. - d.w. verstaen. 37. ghevoude. 38. Visierden wilen d. 39. talen oic w. 40.
Vintmense some oic gh. 42. Hevet. 44. Alsoet es. 45. Sommeghe. 46. Moeten. 48. Someghe
sijn oic alsoe g. 50. alles goets. 51. Des menschen - zeget. 52. Ane - leghet. 53. gheluc off
o. 54. Off zeghe off eere. 56. off d. 57. Of cort of lanc. 58. Alsoet Gode heeft ghegeven. 61.
Sulctijt ane.
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Die en staen an tfirmament niet,
Ende is ghedaen alse een sterre,
Ende gaet uut herde verre
Een staert, dicke ende groot,
Die bediet princhen doot,
Dier tijt, ofte ander plaghen,
Die daer na comen in corten daghen
Gherne pleghen te ghesciene.
Maer men pleechse onlanghe te ziene;
Si bercht haer weder zaen,
Alsi enen tijt heeft ghestaen.
Sterren sijn daer, sijts ghewes,
So vele, dat wonder es.
Daer esser meer diemen niet
En siet, dan diemen ziet;
Want om die hoocheit vanden stane,
En machmense niet scouwen ane.
Dat selve licht dat nachts baert,
Alse die mane is elwaert,
Dat comt ons vanden sterren al.
Al schijnt daer sulke cleyn ende smal,
Si is also groot, weet dat wale,
+
Alse aertrike altemale.
Die ware daer die sterren staen,
Aertrike zoude hem, zonder waen,
+
Also cleine duncken wel,
Alse een note van enen hasel,

Vs. 62. Diene staet ane. 63. als. 66. Dat b. 67. off ander plaghe. 68. Die ontbr. - comen ontbr.
- daghe. 71. berghet. 72. hevet. 73. sijnre. 74. dat maer w. en es. 77. omme. 79. snachts. 80.
Alse haer d.m. niet en verclaert. 82. cleene. 83. dat ontbr. 84. Als eerderike. 86. Eerderike.
88. Als.
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*
Ofte cleinre, dat [l. dats] zeker waer:
90 So verre ist van hier tote daer.

*Van
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aertrijcs rontheit. - XI.

Aerde ende water, al sijn si groot,
Ligghen te samen ront als een cloot,
Ende die aerde die leecht
Opt water, also men zeecht,
Ende sijn al omme ende omme ront,
Ende en hebben ende noch gront,
Noch ooc gheen fundament
Anders dan dat firmament,
Dat houdet algader staende stille,
Alsoot is die Gods wille.
Bi enen eye moghedijt merken wale:
Die hemel dat is die scale,
Twitte dat is tfirmament,
Dat altoos loopt omtrent,
Die doder dat is aertrike.
Dus, rechte na deser ghelike,
Is aertrike ront als een cloot.
Nu mach u hebben wonder groot,
Hoe aertrike dus stille leecht,
Dattet in gheen zide en verweecht;
Want hem gheen dinc en ghenaect,
Daert enighe ruste op maect.
Dat saI ic u te hant doen verstaen:

Vs. 89. Of - dat is. 90. h. toet d.
Vs. 1. Alle watere. 2. te gader. 3. eerde zoe leghet. 4. zeghet. 5. ende omme ontbr. 11.
moechdijt. 15. eerderike. 16. Aldus eist recht na desen gh. 17. Eerderike es r. 19. eerderike
- leghet. 20. ane gheene zijde en weget.
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Tfirmament is also ghedaen
Van sijnre natuerliker machte,
Dat het aertrike hout met crachte,
Dattet wiken en mach hier noch daer;
Want waert crancker een haer
+
Ter eenre stede dan ter ander ziden,
Aerdrike zoude vervaren ende te gliden.
Dat moghedi hier bi merken te bat:
Stonde in dese aerde een gat,
Dat door aertrike ghinghe mit allen,
Ende lietmer daer enen steen in vallen,
Hine viel niet vorder sijnre strate
+
Dan ter middel vanden gate;
Want tfirmament, van beiden ziden,
En liete op noch neder liden.
Ghi moghet ooc wel mecken
Bi stenen die yser trecken;
Legghic een naelde tusschen twee stenen,
Also na den andren als den enen,
Die naelde sal ligghen stille;
Mar ist dat ic wille
Den enen steen achter tyen,
Die naelde sal ten andren vlyen.
Aldus, in deser vouden,
Staet aertrike stille ghehouden
Bi des firmaments crachte,

Vs. 24. zoe. 26. eerderike. 27. Dat w. mach no h. 29. stede onthr. - andere. 30. Eerderike te varen. 31. moechdi merken hier bi t.b. 32. Stont. 33. Dat eerderike doerghinge. 34. daer
onthr. 35. viele - sire straten. 36. te middelt. 37. in beide. 38. lieten. 39. moecht. 40. steene.
41. Legghet. 42. anderen. 46. ten naesten v. 47. desen. 48. eerderike. 49. firmamens.
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50 Alsoot die wijsheit Gods wrachte.
Merct ofte een cloot hinghe,
Die menighe vlieghe omme ghinghe,
Boven, bisiden ende onder:
Dat waer een cleine wonder.
55 Also gaet tfolc, op ende neder,
Al omme dit aertrike, wech ende weder,
Ende elc waent int hogheste sijn.
Alse hier is dat zonneschijn,
Also ist nacht ter ander ziden,
60 Also men die zonne altoos siet liden;
Ende alse die zonne is daer,
So ist daer dach claer,
Ende so ist nacht hiere;
Het is der zonnen maniere,
65 + Datsi nemmermeer stille en staet,
Maer altoos al omme gaet.
Waer die zonne begaen mach
Aertrike, daer ist dach,
Want die dach en is anders twint,
70 Dan claerheit die de zonne uut sint.
Alsi int weste neder gaet,
So scouwetmen daer die dagheraet.

*

Vs. 50. Alsoe Gods wijsheit w. 51. Off - cleet (!) hier h. 52. Daer m. - om. 53. besiden. 54.
ware. 56. omme eerderike voert ende w. 57. hoechste. 59. Soe eest. 61. als. 62. ende claer.
68. Eerderike. 70. Danne die sonne. Na vs. 71 volgt nog:

Soe verliesen wij den dach ghereet,
Ende voertenne voir haer mede,
Waer so lijdt telker stede.
Ende alsoe dan int oeste opgaet,
welk bijvoegsel genoeg bewijst, dat de afschrijver de meening des dichters, dien hij waande
te verbeteren, niet begreep. Hij lette niet op het woordje daer in vs. 72. 72. men dan die.
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Aldus ist altoos yewerincs dach
(Danc hebbe God, diet al vermach!)
75 Of nacht, dagheraet, of avont stont;
+
Want om dat aertrike es ront,
So en can die zonne tenen male
Niet al beschinen hare pale.

*Vanden

+

(E. Fol. VII. v. 1.)

vagheviere. - XII.

Nu comt mi in mine memorie
Te zegghen vander purgatorie,
Dat is dat vaghevier,
Dat fel is ende onghehier,
5 Ende dusentwerven heter in dien,
Dan tfier dat wi hier zien;
Want hets gheestelijc altemale,
Ende niet materiale;
En is van colen, noch van houte.
10 Worpmen daer een aenbilt in, het smoute,
Alse oft ware een snee.
Al lieper door die zee,
Ten zouder en twint of hindren,
En zoude blusschen noch mindren.
15 Alse die ziele uut sal scheiden,
Ende niet langher en mach beiden,
Ende berou heeft ontfaen,
+
Ende niet ghenoech en heeft ghedaen,
+

(I. Fol. IX. v. 2.)

*
*

Vs. 73. yewers. 75. nacht of d. 76. eerderike. 77. So ne. 78. Al niet b.
Vs. 2. Te dichten. 3. vagheviere. 4. felle - onghiere. 7. het es onghestoect a. 9. Het en es.
10. daer ontbr. - in, hy smolte, 11. een ontbr. 12. Of lieper dore. 13. Off sonder twint of hindere.
14. En mach b. - minderen. 15. Als die zielen haer uut sch. 16. leden. 17. berouwe hevet. 18.
en ontbr. - hevet.
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So comen die viande also schiere,
Ende draghense inden vagheviere,
Daer si sijn in groten vare.
Dan so comen dinghele daere,
Diese troosten te volstane,
Om die grote vruechde tontfane,
Ende om die minne van onsen here,
Dat verblijdse herde zere.
Santen ende santinnen mede
Comen ooc al daer ter stede,
Ende gheven troost haren vrienden,
Die hem op aertrike dienden,
Also dats hem zere is te bat;
Aldus las ict in ene stat.
Dat een ziele zonder zonde
In midden den vagheviere stonde,
En scaedde haer niet een caf;
Want die nature daer af
+
Heeft God also ghemaect,
Dat niement die pine en smaect,
Dan die met zonden is besmet:
Aldus hevet God gheset.
Tormenten die de zielen doghen,
Eer si ter glorien comen moghen,
En sijn al niet met brande,
Maer si sijn menigherhande:
Som ghezoden, som ghebraden,
Som ghesmouten alse caden,

Vs. 22. die inghelen. 24. groote blijscap. 29. hare. 30. eerderike. 31. So dats hem vele es.
32. ic. 33. eene. 34. vaghevier. 38. en ontbr. 43. branden. 45. Somme - somme. 46. Somme
ghesmolten.
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Ende te hant sijn si daer naren
Also groot als si te voren waren;
Want si en moghen sterven niet,
Hoe groot si doghen dat verdriet;
Som dorst, zom coude,
Som slaghe menichfoude,
Die hem gheven die quade gheeste,
+
Die om haer tormente maken feeste.
Also Gods gherecht oordeel
Elken gheeft zijn deel
Van tormenten, in dier noot,
Na dattie zonden sijn groot.
Die vriende op aertrike laten,
Hebben daer of vele baten;
Want zielmissen ende ander ghebede,
Ende aelmoessen daer toe mede,
Helpen hem herde zere
Te comene uut haren zere;
Nochtan zout hemselven doen stade,
Diet met goeder trouwen dade.
In dat eynde van Yerlant,
Also ic bescreven vant,
Sijn tormenten van vele manieren,
Die daer die zielen hantieren,
Die enen ridder, twaren,
Levens lijfs ghetoont waren,
Die Patricius was gheheten,

Vs. 47. te hans - si ontbr. - nare. 48. als zij ierst waren. 49. sine. 51. Some hebben sij dorst.
52. Somme hebben sij slagen. 54. torment driven f. 57. tormente. 59. vrienden op eerderike.
61. Van z. 62. Ende van aelmoesenen. 65. scade. 66. goeder herten d. 67. Ysralant. 68.
Alsoe als ict. 69. tormente. 71. te waren. 72. ghetoecht.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+
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*
Ende quam weder ende dede weten
75 Den volke algader van dien,
Dat hi daer hadde ghesien,
+
So dat niement ghepeinsen en mochte
Twonder datmen daer wrochte,
Van menighen tormente zwaer,
80 Datmen den zielen dede daer;
Ende noch hietet daer bi
(*)
Purgatorium Patricii .

*Vanden

(*)

*

(E. Fol. VIII. r. 1.)

tormenten der hellen. - XIII.

Nu willic voort tellen
Vanden tormenten der hellen,
Die menigherhande zijn ende zwaer,
Die de zielen doghen daer.
5 Die helle is ene stede,
Daer altoos is deemsterhede,
+
Sonder ghenade ofte ontfermen;
Men hoort daer niet dan carmen,
Groot ghescrei, gheslach van handen,
10 Ende ghecrijsch ooc van tanden,

*

+

Vs. 74. Hij quam. 76. Tghuent dat hij h. 79. zware. 80. dare. 81. heetet. 82. Purgatorie Patry.
De legende van Patricius-Vagevuur is onder anderen beschreven in het Speculum Historiale
van VINCENTIUS BELLOVACENSIS, Lib. XX. Cap. 23 sq. Zij was in vroegere tijden zeer gezocht,
en is ook later, door het bekende volksboek van dien naam, alom verspreid geworden. Zij
heeft eene groote overeenkomst met het visioen van TONDALUS, waarvan onze dichter later
(B.I. C. 14. vs. 75 vlgg.) gewaagt. Zie onze Aant. aldaar.
Vs. 1. u voert. 5. een. 7. oft. 9. ende geslach. 10. ghecrisel.
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Ende alle manieren van wee.
Der hellen waren daer twee,
Ene boven ende een beneden.
Die zielen van goeden zeden,
Ende die hemelrike hoorden toe,
Voeren in die overste helle doe,
Eer God aen den cruce sterf,
Met welker doot hi verwerf,
Dat hise uut dier pinen sloot,
Ende brachtse ter blijscap groot.
Maer die in die nederste waren,
Die mosten daer, twaren,
Besloten doe in bliven
Ewelijc mit dien keytiven.
In die helle is een vier,
Dat heet is ende onghehier.
Ghelijc dat onse vier heter es
Dan een ghescreven vier, sijts ghewes,
Also is dat heter dan dit,
Daer so menighe ziele in zit.
Dits een vier dat altoos blaect,
Van en ghenen dinghen ghemaect,
Dat mindren mach ofte vergaen,
+
Ende is onder die aerde ghestaen.
Neghenderhande, weetmen wale,
Sijn daer tormenten principale.
Deerste is vanden bernenden viere,

Vs. 11. maniere. 12. waren maer twee. 13. ende eene. 15. die ontbr. - behoren. 16. helle
ontbr. 17. ane. 20. toot dier b. 21. nederste helle w. 22. te waren. 24. Eeuwelike. 26. onghier.
31. Dit es. 32. ne gheenen. 33. minderen mach no v. 36. der.
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Dat is daer zo onghehiere,
Al waert dat aellinghe
Die zee daer door ghinghe,
Die hitte nochtan van desen
En soude twint de [l. te] minder wesen,
Maer het zoude bernen alst voren dede;
Ende en gheeft ghene claerhede,
+
Dander pine is een coude,
Die daer is so menichfoude,
Dat niemen en mochte vertellen;
Dat is daer ooc inder hellen;
Die coude is van sulker cracht,
Worder een berch van viere in bracht,
Hi verlore al sinen brant,
Ende worde als ijs altehant.
(*)
Dat derde point vanden tormenten
Dat sijn draken ende serpenten
Ende worme menigherhanden,
Die daer sijn inden branden,
Ghelijc visschen in die riviere,
Die eyselijc sijn ende onghehiere,
Beide te ziene ende te hoorne.
Si gapen ende hebben horne,
Of sijt al zouden verslinden.
Ende die serpenten winden
Den zielen daer omden hals,

*

(*)

Vs. 38. Dat daer es soe onghiere. 39. Waert alsoe dat. 40. dore. 42. te m. 43, 44. Deze beide
verzen ontbr. 45. dat es c. 49. Dat c. 50. Waerder. 52. als ontbr. 53. derde. 55. menegherande.
56. daer wonen inden brande. 57. visch. 58. onghiere. 63. Daer den zielen o.
Het HS. heeft vierde.
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Ende doen hem vele onghevals.
Die vierde pine doet hem groten noot:
Dats stanc, die daer is zo groot,
Dat gheen herte en mochte dincken;
Die blijft hem altoos zonder mincken.
Waers een dropel in een conincrike,
Tlant verdorve ghemeenlike.
Die vijfte pine van desen
Is dat daer duvele wesen,
Die de zielen zo zere slaen,
+
Alse smeden die mit hameren slaen
Op een aenbilt ende smeden;
Want si sijn van fellen zeden,
Datsi niet moede en moghen werden,
So wat arbeide datsi herden.
Ende die zielen ooc en moghen
Niet sterven, wat si doghen.
+
Ende alse die zielen also plat
Gheslaghen sijn alse een blat,
So sijn si weder, twaren,
Also si te voren waren.
Aldus en wort haer torment
Nemmermeer gheent.
Die zeste pine, moghedi weten,
Dat sijn die eyselike creten
Ende dat vervaerlic ghehule,
Dat die serpenten vule

Vs. 65. es hem grote n. 66. Dat es. 67. ne gheen herte mochte. 68. blijfter hem. 70. Dat lant.
72. Dat es dat der duvele. 73. ziele. 74. Als smede - staen. 75. Opten haenbilt. 76. van sulker
zeden. 81. als. 82. als. 83. zij te waren. 86. al daer gh. 87. moechdi.
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Ende die worme ende die draken
Omtrent die zielen maken,
Daer si om haer kele winden,
Of sijt al zouden verslinden,
Ende tgrote gheslach van handen,
Ende tghecrijsch van tanden,
Ende menighe stemme van wee,
Diemen daer hoort, ye lanc zo mee,
Van dien armen keytiven,
die daer dien jammer driven.
Die zevende pine, als men ons zeit,
Dat is die grote deemsterheit,
Daer si of hebben groten noot,
Want daer en is licht cleen noch groot.
Die achtende pine, die si daer
Hebben, is hem alte zwaer:
Dat is die scande vanden zonden,
Daer si in worden ghevonden;
Want elc kent ende verstaet
Des anders zonde ende misdaet.
Die neghende pine es,
Dat si des wel sijn ghewes,
Dat haer torment moet zijn
+
Ewelijc zonder termijn,
Buten trooste van alre ghenaden,
Ende dat hem niet en mach staen in staden
+
Aelmoessene, vasten noch beden,

+

(E. Fol. VIII. v. 2.)

+

(I. Fol. XI. r. 1.)

*

Vs. 93. omme. 95. groot. 96. Ende criselinghe groot van. 98. so lanc. 105. achste. 106. es
hem herde zwaer. 108. vonden. 110. sonden. 112. des ontbr. 115. allen. 116. hem niement
en. 117. Aelmoesenen.
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Ende dat Gods ontfermicheden
Tote hem niet comen en sal:
120 Dit gheeft hem rouwe boven al.
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omme die tormenten sijn. - XIIII.

Dese neghen tormenten, die ghi
Hier voren hoordet zegghen mi,
Heeft God aldus ghegheven,
Om dat die menschen in dit leven
Versmaet die neghen ordenen fijn
Der inghelen, die inden hemel zijn.
Want hi daer omme ons heeft ghescapen,
Te comene in die blijscapen,
Daer hi ons toe heeft vercoren,
En si dat wijt willens verboren
Met onser dwaesheit ende anders niet:
Van sulker dwaesheit dusghedaen verdriet.
God hevet wel ghevoecht;
Want [hi], alsoot zijnre wijsheit ghenoecht,
Gherecht torment heeft vonden,
Alse behoort tot elker zonden.
Om dat si in haren tide
Vol waren van nide,
Ende hovaerdich waren ende fier,
Bernen si in dat heete vier;
Ende om datsi dreven mede

Vs. 118. ontfermichede. 119. Tot.
Vs. 1. tormente. 4. menscheit. 5. ordene. 7. ons daer omme. 8. inder. 10. Ende eest dat. 12.
dusdanen. 13. God diet wel ghenoucht. 14. Want hi, alzo sire w. ghevoucht. 15. Ende gh. t.
hevet. 16. Alsoet b. telker. 17. tijden. 18. nijden. 19. waren ontbr. 21. omme.
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Der werelt verwaenthede
Ende des vleeschs ghemac zo menichfoude,
So doghen si die grote coude.
Om datsi in haren daghen
Die arme zo node zaghen,
Ende die ghene niet en wouden eren,
Die den wech te hemelrike leren,
So zien si daer om hem omtrent
Menighen drake ende serpent.
Om datsi in haren live
+
Der luxurien bedrive
+
Leverden haer leven lanc,
Hebben si dien groten stanc.
Om datsi en wouden doghen niet
Penitencie ende ander verdriet
Door die minne van onsen here,
So slaetmense daer also zere.
Om datsi hoorden node
Segghen die Gods ghebode
Ende dat der zielen oorbare waer,
(*)
Hebben si den groten stanc daer
Ende dat ghehule ende dat ghecrite,
Des si nemmermeer en worden quite.
Om datsi hem niet en wilden keren

*

(*)

Vs. 22. verweenthede. 23. Ende tvleesch. 24. dat gr. 27. den gheenen niet wilden. 28. te
hemele. 29. sij hem dair omtrent. 32. Metter l. 33. Leedden haer. 34. Soe hebben. 35. Ende
om dat zij en wilden. 38. zoe zeere. 40. gheboden. 41. ware. 42. Soe moeten zij horen dare.
43. Dat ghehuyl. 44. Dies sij niet en. 45. hem ontbr.
Deze en de volgende regel moeten, blijkens den gang der gedachten, naar de variant verbeterd
worden.
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Ten gherechten ghelove ons heren
Ende ten lichte dat God zelve es,
So hebben si, des sijt ghewes,
In die deemsterheit dat bliven
Ewelijc mit dien keytiven.
Om datsi in haren stonden
Den priesters hare zonden
Bedecten, so siet daer ende verstaet
Elc ander sine misdaet.
Ende om datsi vrooch noch spade
(*)
En riepen om optie Gods ghenade,
Ende zonder vrese zonde daden,
Ende also waren beraden,
Datsi ewelijc in zonden bleven,
Liete hem God ewelijc haer leven,
So staet hem daer te sine
Ewelijc in die pine,
Buten allen toeverlate,
Ende zonder troost van enigher bate.
Aldus heeft God mit sijnre wijsheit
Elker zonden pine gheleit,
Na dat haer van rechte behoort,
+
Als ghi hier voren hebt ghehoort.
Si zouden die doot gherne zien,
Maer die doot zal hem vlien;

*

(*)

Vs. 46. gherechte. 48. So moeten sij. 49. deemsterhede b. 52. Den priester niet seiden hare.
53. Soe siet daer bij ende. 54. Elc des anders m. 55. no v. no s. 56. En riepen op Gode gh.
57. vreese ende sonder daden (!). 60. Liet. 62. Eeuwelike. 65. hevet. 66. Ende elken sonder.
67. hoort.
Lees: om die.
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Ende die de zielen pinen daer,
En wordens niet moede, dats waer;
+
Aldus en wort haer torment
Nemmermeer gheent.
In een boecskijn dat ic las
Van eenre zielen, die ghesceden was
Uten lichame, in Yerlant,
Ende wert ghevoert daer si vant
Vele tormenten vander hellen.
Horet ghi die vertellen,
Ghi zout van vare beven.
Doe wart haer macht ghegheven,
Mids der ontfermicheit ons heren,
Datsi weder zoude keren
Ten lichame, als zi dede.
Hi wert levende ter stede,
Ende vertrac den volke voort
Dat hi ghesien hadde ende ghehoort,
Dies niement volwondren en can:
(*)
Tondalus so hiet die man .

*
(*)

Vs. 72. dat is waer. 73. Dus. 75. eenen boucke. 77. Hierlant. 78. aldaer sij v. 80. Hoerde ghij.
85. alzoe dede. 89. vul wonderen kan. 90. so ontbr.
Het hier door den dichter bedoelde en in de Middeleeuwen zoo geliefde volksverhaal van
TONDALUS reize naar de hel, is uitvoerig beschreven in het Speculum Historiale van VINCENTIUS
BELLOVAGENSIS, Lib. XXVII. Cap. 88 sqq., en daaruit in onze moedertaal overgebragt in het
prozastukje, Tondalus Visioen geheeten, geplaatst in de Oud - Vlaemsche Gedichten, uitg.
door jr. PH. BLOMMAERT, D. II. bl. 31-56. Van de overeenkomst der vertelling met die van
Patricius - Vagevuur hebben wij boven (Aant. op B.I.C. 12. vs. 82) reeds melding gemaakt.
Opmerkelijk is het, dat de oorsprong van beide legenden in Ierland gesteld wordt.
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wesene der menscheit. - XV.

Alse die ynglen scandelike
Verloren hadden hemelrike,
Maecte God den mensche, om dat
Hi weder vollen zoude die stat,
Daer si uut ghevallen waren.
Hi maecte den mensche, twaren,
Vanden lime vander aerden,
Den quaden ynglen tonwaerden,
Om dattie crancke menschelichede
Besitten sal die edele stede,
Daer si, die edele creaturen,
+
Cume een ure in mochten duren.
Daer om pinen si altoos ende poghen,
Hoe si ons die stede benemen moghen.
God en maecte, als ghi wel ziet,
Den mensche allene vander aerden niet,
Mar van elementen viere,
Aerde, water, lucht ende viere:
Vander aerden vleesch ende bene,
Bloet vanden watre allene,
Die hitte van des viers naturen,
+
Vander lucht den adem ende dat ruren.
Ende alse die ziele uten live vaert,
Keert elc van desen daerwaert,
Danen dat het eerst quam

Titel. Vd. w.d.m. ende des slichamen natuere. Vs. 1. inghele. 6. te waren. 7. lime ende v. 8.
ingelen te o. 12. ghedueren. 13. omme. - altoos ontbr. 14. Hoe dat sij. 15. alsoe men siet. 16.
van eerden. 18. watre. 19. Van eerden. 20. Dbloet. 21. natuere. 22. die asem ende trueren.
23. als - uten lichame v. 25. dat van eerst.
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Ende daert sijn beghin of nam.
Lucht ter lucht, vier ter zonnen,
Want si daer of beide begonnen;
Tbloet keert ten watre mede;
Want die enen doden op snede,
Hi en zoude bloeden twint;
Ende dat water dan dat rint
In dat vleesch, daert in verdrinct,
Ghelijc dat water inder aerde zinct,
Want des vleeschs nature hoort ter aerden,
Ende aerde moetet weder waerden.
Die ziele ooc, alsi uut vaert,
Keert te hant te Gode waert,
Ofte daerse God verwijst,
Want si eerst uut Gode rijst.
Aldus, na Aristoteles leren,
Moet alle dinc weder keren
Te sinen beghinne, daert of quam,
Ende sijn wesen eerst of nam.
Elc mensche heeft inne
Van naturen vijf zinne,
Sien, horen, ruken, smaken, tasten.
margin
Te maten eten, drincken, vasten,
Ende mede te leven soberlike,
Hout vele bat te ghereke
Beide zinne ende lichame,

*

margin

Vs. 27. tfier. 29. in watre. 30. op dede. 31. Hine. 33. v. dat al drinct. 34. twater int eerde. 35.
W. tvleeschs n. heeft vander eerden. 36. eerde weder moet w. 39. Of daer haer God bewijst.
42. Moeten alle dinghen k. 43. Te haren b. daer sij af quamen. 44. Ende haer w. - namen.
45. hevet. 47. rieken. 48. Te m. drincken, eten ende v. 49. met te levene. 50. Houdtmen v.
(I. Fol. XII. r. 1.)
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Dan ofmen te vele name,
Des men droncke ofte ate;
(*)
Want en is niet so groot zo mate .
Met lichten dinghen ende met clenen
Mach die nature comen henen;
Ende wie te vele wil vaten inne,
Strueert ziele, lijf ende zinne.
Men seit, die hem daer toe set,
(†)
Dat hi eenwerf sdaghes et,
Dat hi gheestelike leeft;
+
Ende wie hem daer toe gheeft,
Dathi tweewerf et daghelike,
Dat hi leeft menschelike;
Ende die driewerf et ofte mee,
Dathi leeft alse vee.
Hier na sal ic u leren,
Hoemen den lichame sal regeren;
Daer bi zwighe ic nu van desen zaen,
Ende wille op mijn beghin voort gaen.
Therte is here ende voocht, weet wale,
Vanden lichame altemale,
Ende leit zeker ter cure
Besloten in sinen mure:
Dat is die borst, zijts ghewes,
Die dat vaste vanden lichame es.

*

(*)
(†)

Vs. 53. of 54. Want ten es niet so goet als mate. 56. die mensche c. 57. Ende diere te vele
wilt. 58. Destrueert ziel - ende oic s. 59. seghet. 60. eenewerf. 61. levet. 62. gevet. 64. Die
levet. 65. of. 66. Die levet als een vee. 69. zwighic u van. 71. Thert. 73. leecht. 74. Vaste in
eenen m. 75. b. weet wel dat. 76. Tnauste vd. l. es dat.
Dit vers naar de variant te verbeteren.
Het HS. heeft sdaghet.
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Alle die lede ende alle die zinne,
Die de lichaem hevet inne,
Dienen der herten, vrooch ende spade,
80 Ende werken alle mit zinen rade.
Die voete draghent daert wesen wilt,
Die hande draghen sinen scilt,
Thooft dat is zijn casteel;
+
Ende om dien te houden gheheel,
85 So zijn die hande altoos ghereet,
Weder men steect of sleet;
Si hebben liever datmen hem gherake,
Dan datmen dien casteel brake.
Twee oghen, twee oren, dat sijn si vier,
90 Dat sijn der herten messelgier;
Want wat si zien, horen ende verstaen,
Doen si der herten verstaen,
Ende hoeden dien casteel met groten ghere,
Datmen niet en scade noch en dere.

*Vander

naturen des lichamen. - XVI.

Den lichaem behoren zonderlinghe
Van naturen toe drie dinghe:
Dat sijn dese drie, wildijt weten,
Slapen, drincken ende eten.
5 Die twee machmen draghen,

*

*

Vs. 78. lichame. 80. Beide met rade ende met dade. 81. voeten draghenen daer hij w. 82.
handen. 84. houdenne. 85. handen. 87. haer gh. 89. viere. 90. Dese sijn - messelgiere. 92.
zijt der h. weten saen. 93. groter. 94. Dat men hem n. - no deere.
Vs. 1. lichame - sonderlingen. 2. dinghen. 5. Dese - verdraghen.
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Den slaep en machmen niet verjaghen,
+
Want hi is sterker vele mee
Ende subtijlre dan dander twee;
Want alsmen zijns niet en moet,
So comt hi al onverhoet,
Ende verwint alte zamen
Cracht ende wijsheit des lichamen,
Dat hi en kent cleine noch groot,
Ende leyt of hi ware doot.
Die nacht is om dat ghescapen,
Dattie menschen sullen slapen
Ende rusten lijf ende zinne, om dat
Datsi des daghes zullen te bat
Gode dienen ende hem versinnen,
Ende haers lijfs noodtorfte winnen.
Dat eerste roeren vander zaken,
Dat God den mensche wilde maken,
Dat was om dat hi woude
Dat hi hem dienen zoude,
+
Ende daer om hebben hemelrike
Met hemselven ewelike.
Dus can die slaep broeden
Cracht, zin, ende voeden.
Naest Gods dienste alsoe
So hoort den lichame toe,
Dat hi pine ende arbeide gherne,
Om sijn lijf te gheneerne.

Vs. 6. D. sl. machmen qualic v. 9. alsemen - ende m. 13. hij ne. 14. leecht. 16. selen. 18.
sdaghes selen. 20. nootdorste. 21. ierste rusten v. 25. omme. 26. hem zullen e. 28. C. ende
sin v. 31. hij arbeide ende pine gh.
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Dats een zalich broot, zijts ghewes,
Dat met arbeide ghewonnen es;
Salich sijn si die dat eten,
Alse ons heer David doet weten.
Dat brooschste dinc in zire naturen
Onder allen creaturen,
Ende dat onreinste mede,
Dat is die arme menschelichede,
En dade die ziele, diese bestiert
Met haerre gracien ende verchiert.
Alse dat kint wort gheboren,
So en cant zien noch horen,
Gaen noch staen, bu noch ba,
Ende leit als een worm bina.
+
Dienen van live ende cracht van zinne
Coomt hem herde cranclijc inne,
Want hi is twintich jaer out, die man,
Eer hi dese ghehebben can.
Ende alse [l. alsi] tsinen besten is comen,
So wortet hem saen benomen,
So gaen hem cracht van zinne af,
Die hem God onse here gaf;
So gaet die lichaem bucken neder,
Alse die ter aerden wil weder,
Te zire moeder daer hi eerst of quam,

Vs. 33. Dat es. 35. die daer af e. 36. Als. 37. Dbroeschste. 38. alle. 39. donreynste. 40.
menschede. 41. daet - diene verciert. 42. haerder gracie ende bestiert. 43. Alset dat. 44.
caent. 45. no by no ba. 46. leecht recht als. 47. Dien. - ende ontbr. 48. Comen - cranckelic.
50. hebben. 51. Als hij. 52. werdt hem. 53. cracht ende sinne. 54. hem voren onse. 55. gaet
hem die lichame nicken n. 56. Als - wille. 57. eerst ontbr.
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Ende sijn beghin eerst of nam;
So moet hi sterven, ist lief, ist leet.
Alse die ziele dan uut gheet,
+
So en blijft daer niet dan die zac,
Daer die ziele verborghen in stac:
Dats die lichame, die vule stinct
Ende metter aerden wort gheminct,
Ende is onwaerder dan enich dinc,
Dat ye was ofte ye lijf ontfinc;
Want si die sine vriende waren,
Alremeest van hem vervaren,
Ende stoppen hem daer jeghen,
Alse wi daghelijcs sien pleghen.
O mensche, vule keytijf,
Waer toe verhefstu dijn lijf?
Waer om en peinstu niet ende vest,
Wanen du quaemste ende wie best,
Ende waer dattu henen zout?
Bistu arm, rike, jonc of out,
Du moetste wech, ist lief, ist leet;
Ende niement ooc en weet,
Wanneer, hoe ofte waer:
Dat is ons herde zwaer.

*Vanden

wesene der zielen. - XVII.

Die edelste creature, die
God onse here maecte ye,

*

*

Vs. 59. lief of leet. 60. Ende als. - dan ontbr. 63. Dat es. 66. Die - off lijf. 67. vrienden. 68.
Aldermeest. 70. te zien. 72. heefstu. 73. peystu. 74. quaems e.w. du best. 77. moets - lief of
leet. 79. W. of hoe off w. 80. ons allen h.
Vs. 1. Dedelste.
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Dats die ziele, des zijt vroet,
Daer si gherecht is ende goet,
Ende die scoonste in haer nature.
+
Ende die lelicste creature,
Dats die ziele, die in zonden
Ende in valscheden wort vonden.
Also alse die yngle, twaren,
Eer zi vielen, scone waren,
Ende na worden eyselijc,
Also is dit dien ghelijc.
Die ziele, diet wel besiet,
Is een gheest ende anders niet,
Diemen gripen noch tasten en mach,
+
Die menschelijc oghe noit en sach.
Maer alse God wilt ghedoghen,
Datsi hem yemene vertoghen,
Nemen si vander lucht een ghedane,
Diemen daer scouwet ane;
Ende het vergaet weder mitter haest,
Alse een kerse diemen uut blaest;
Want en is mar een blicken of een schijn,
Die zonder materie zijn.
God is gheest, die ewelijc leeft,
Die beghin noch einde en heeft.
Hi so maecte gheeste twee,
Die einde en hebben nemmermee:
Dats dinghel ende die ziele mede,

Vs. 3. Dat es d.z. sijts vr. 4. Daer sij. 5. hare. 7. Dat es. 8. v. es gebonden. 9. dinghele te
waren. 11. Ende daer na. 12. dit daer gh. 15. en ontbr. 18. yement. 21. het weder gaet. 23.
blic ende een. 27. so ontbr. 28. nemmermeer. 29. Dat es dinghele.
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*
30 Die hi daer om worden dede,
Om dat si zouden ewelike
Met hem wonen in sijn rike,
Diet mit zonden niet en verboorden,
Daer si die vrienscap mede scoorden.
35 Noch sijn dinghen, wildijt weten,
Die wi ooc gheestelijc heten:
Alse lucht sijn ende vier.
Gherecht vier heten wi hier
Die loghe die dat hout uut gheeft,
40 Ofte ander dinc dat materie heeft.
Al ist dat mense ghevoelt ende ziet,
Men machse gripen noch besluten niet.
Die lucht, dat heet ic den wint,
En machmen gripen, zien, noch tasten twint,
45 Maer men ghevoeltene wel.
+
Nochtan is hi so sterc ende zo snel,
Dathi huse ende bome ter neder slaet,
Ende tscip, dat in die zee gaet,
Ontwee kervet mit groter scaden,
50 Dat dusent man niet en daden.
Die grote zee, die is zo zware,
+
Die maect hi in roere dare.
Die [l. dit] werct die wint mit sijnre cracht,
Nochtan is sijn ghevoelen zacht:
55 Dits te wonderen zere.

*

Vs. 30. Daer hij omme weerde dede. 33. Die. - en ontbr. 35. sijn inghele, seldijt. 36. ooc ontbr.
39. Die laye. 40. Of. 42. no tasten niet. 43. heet die w. 44. machmen oic sien twint. 45.
ghevoeltenne. 46. ende zo fel. 47. Dat hij boeme ende husen ter. 49. kerft - groten. 50. Dat
hondert mannen. 51. zwaer. 52. Maect hij al in roere daer. 53. Dit werck - sire crachte. 54.
sachte. 55. Dit es te verwonderen.
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Die wint ghelijct onsen here,
Diemen gripen noch tasten en mach;
Nochtan werct hi alden dach
Dat al die werelt niet en dade:
Ghelooft si hi vrooch ende spade!
Voort willic dat ghijt wet,
Stemmen ende ander lude met
Dat sijn ooc gheestelike zaken;
Men machse zien noch gheraken,
Maer ten oren wille dat in,
Ende anders in en ghenen zin;
Ende die oren sendent der herten voort,
Als ghi hier voren hebt ghehoort.
Alse die ziele den lichame rumen zal,
So rumen met haer dan al
Dat gheestelijc in hem was,
Lucht, vier, horen, stemme, alsic las;
Daer en blijft niet te dien male,
Dan twee dinghen materiale:
Dats vleesch ende bloet voorwaer.
Maer tbloet wort water daer,
Ende drinct int vleesch te hant,
Als ic u voren dede becant.
Maer tfleesch rot ende wert aerde,
Ende dander varen haerre vaerde,
Want si der aerden niet en bestaen,
Noch gheen rotten en moghen ontfaen.

Vs. 56. ghelijc. 61. wille ic. 62. ander liede met. 64. no oic gh. 65. wilt dat. 66. en ontbr. 67.
daer ter h. 68. hebbet. 69. Als die zielen. 70. hare. 72. horen, sien, st. 73. Daer ne. - dien
ontbr. 75. Dat es. 79. Ende dit vleesch vordt ende werdet eerde. 80. Maer die andere v. 81.
sij dan der. - en ontbr.
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Des ghelike ende van desen
Soudemen u vele meer lesen,
85 Maer ic wilt nu legghen neder,
+
Ende ter zielen keren weder.
+

(E. Fol. XI. r. 1.)

*Noch

vander zielen. - XVIII.
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Sulke meestre, dies ghelooft,
Seiden wileneer, dat int hooft
Die ziele te ligghene plaghe.
Sulke seiden, datsi int herte laghe;
Om dattie zinne ende tferstaen
Uut desen tween mosten gaen.
Maer andre meestre maken ons vroet,
Dat die ziele leit int bloet,
Ende so waer bloet is in die lede,
Dat daer die ziele is mede;
Ende daer men des bloets niet en vint,
Dat daer die ziele en is twint.
Alse nagle, haer ende tande,
Dat dese hebben enigherhande
Sweren, alst dicke ghesciet,
Dat en doet anders niet
Dan dattie wortelen gaen
Int bloet, daer si in staen.
En mach gheen let, sijts ghewes,
Sweren, daer gheen bloet in en es;

Vs. 86. tot der.
Vs. 1. meesteren. 2. wilen dat. 3. ligghenne. 5. dat verstaen. 6. Ute d. tw. meest g. 7. andere
meesteren. 9. Ende waer dat bloet. 11. sbloets. 13. naghele. - haer ontbr. 17. wortele. 19. let
zweren, sijts. 20. Sweren ontbr.
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Want al tghevoelen, groot ende clene,
Coomt uter zielen allene;
Want alse die ziele uut tyet,
So en ghevoelt die lichame niet:
Daer bi moghedi weten clare,
Dat ic hier aen zegghe ware.
Die hadde enen arm of een been,
Daer bloet in en ware gheen,
Ende al verdorret ware,
Daer in en mochte gheen zware;
Want die ziele niet en leit,
Daer tghevoelen al ute gheit.
Ziclen sijn van manieren drie:
Deerste is redenlijc, ende die
Kent wel ende verstaet
Onderscheet tusschen goet ende quaet,
+
Ende moet ooc ewelijc leven:
Die is den mensche ghegheven.
+
Van zielen dander maniere
Die hebben vogle ende ander diere;
Die is onredelijc ende stom,
Ende en weet recht noch crom,
Die niet dan ghevoelen en can.
Ende alse die beeste stervet dan,
So stervet die ziele mede:
Dit is van naturen haer zede.
Die derde maniere van desen

Vs. 23. ute. 25. moechdi hier merken clare. 26. hier segghe dware. 27. arm af of. 28. Daer in
bloet en. 30. Daer in mochte comen gheen zwere. 31. z. daer niet. 34. Die ierste es redelijc,
verstaet die. 36. Tondersceyt. 40. voghele ende diere. 43. en ontbr. 44. sterft. 45. sterft.
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Dat sijn zielen die groeyende wesen;
Die en ghevoelen noch en kinnen:
Die hebben crude ende bome binnen.
Alse dese verdroghen ofte vallen,
Gaet haer ziele te niete met allen.
Die ziele blies God, des zeker sijt,
Uut sinen monde ghebenedijt,
Daer of si warm wesen moet;
Ende die ziele verwarmet tbloet,
Daer haer te sine in behoort,
Ende tbloet verwarmt den lichaem voort;
Want alse die ziele uut vaert,
Wort die lichame cout ter vaert.
Al dat die lichame doet of sprect,
Dats mids der zielen diet berect;
Want die lichaem en vermach gheen dinc,
En si mids der zielen ghehinc,
Alse een dode op een paert,
Datten draecht daert begaert.
Daer omme heeft der zonden meerre blame
Die ziele dan die lichame,
Daer omme moet sijt zwaerlijc
Ontghelden, want si is ontsterfelijc
Ende vaert haerre vaerde,
Maer die lichame rot in die aerde.
+
Die ziele is licht ende subtijl mede,
Ende si en vervolt ghene stede.

Vs. 51. v. ende vallen. 55. warem. 57. Daer soe in te sine b. 58. lichame. 61. doet ende s.
62. Dat es m.d. ziele diene bereet. 63. lichame. 64. Ten sij bider z. 66. draech. 67. om. 69.
zijt ghelden zw. 70. Ontghelden ontbr. 72. in deerde. 74. sine vult.
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75 Al zaten dusent zielen, dats waer,
Alle te zamen op een haer,
Het en zoude breken noch boghen,
Noch last daer of hebben moghen.
+
Si zoude liden door een mure,
80 Ende varen te hemele op een ure;
Want si is [gheest] ende anders twint,
Daer men ghene materie in en vint.
Alst coomt ten doemsdaghe,
Al waert dat dan een ziele zaghe
85 Broeder, kint, moeder ende vader
Ter hellen ghewijst sijn algader,
Sine zoudens twint te droever zijn;
Want hem dunct gherecht ende fijn
Tfonnesse haers sceppers ende haers heren,
90 Met wien dat si keren
Ter glorien van hemelrike,
Die hem duert ewelike.
Ende si die verdoemt sijn int verdriet,
En beclaghen hem van Gode niet,
95 Dat hi hem enich onrecht doet;
Want si kinnen sijn vonnesse goet;
Ende si wouden wel te samen,
Datsi nemmermeer uut en quamen,
Ende aldus daer mochten bliven
100 Ewelijc mit dien keytiven.
Si weten wel si moeten comen
Daer God die werelt zal domen,

*

Vs. 75. z. voirwaer. 76. Alte s. 79. eene. 81. sij es gheest ende. 82. gheene nature in. 84. w.
dan dat e. 86. T.h. waren ghewijst alg. 89. ende ontbr. 97. sij wilden alte s.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. XI. v. 1.)

70
*
Ende mitten lichame weder ghesellen,
Ende so keren weder ter hellen;
105 Ende haer pine sal zijn na das
Noch also groot alsi te voren was.
Die sijn inden hemelschen zanc,
Hebben ooc groot verlanc
+
Om daer ute zine zaen:
110 Dat salmen also verstaen,
Datsi gherne ten ordele quamen,
Ende haren lichame aen namen,
Om dat haer vruechde na desen
Ghedubbeleert zoude wesen.

*Wat

*

(I. Fol. XIV. r. 2.)

machte die ziele heeft. - XIX.

God heeft elker zielen op aertrike
Bevolen een coninc rike,
Datsi dat hoede ende regere,
+
Also dat haren here
5 Vrome daer of come ende bate,
Si [l. so] is si een goet drossate.
Ist dat sijt also beware,
So sal God zegghen te hare:
‘Vrient, neme dese crone;
10 Ic wildi mit hoghen lone
Lonen in mijn ewich rike,
Dat di sal duren ewelike;

*

+

Vs. 104. Ende alsoe. - weder ontbr. 106. groot dan sij te. 109. ute te sine. 112. ane n. 113.
haer bliscap n.d.
Vs. 1. eerderike. 2. eenen. 3. dat houden ende regeeren. 6. So es hij een groot d. 7. bewaren.
8. seggen openbare. 9. neemt. 11. mijn eenighe r. 12. dij dueren sal e.
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Want du heves mi ghedient
Ghetrouwelijc, als mijn vrient.’
Ende alse die drossate zo regeert,
Dat sijn conincrike wert ghestrueert,
So dats sijn here derven moet,
Ende verliest zijn rechte goet,
So seit die here mit grammen moete:
‘Bindt desen hande ende voete,
Ende werpten int vier, dats sijn recht;
Hi heeft ghedient als een valsch knecht.’
Die drossate, als wijt bevroeden,
Dats die ziele, die in hoeden
Den lichame bevolen es:
Hi is dat conincrike, sijts ghewes;
Dien moet die ziele hoeden ende bereiden
Te goeder gherechticheiden,
Ende also regeren mit wisen rade,
+
Dats God en hebbe ghene scade:
Dats, datmen vaste ghelove an Gode,
Ende houde der zielen [l. kerken] ghebode.
Diet wel regeert ende wijslike,
Wert ghecroont in hemelrike;
Ende diet onwijslike regiert hier,
Wort gheworpen int helsche vier.
Die ziele gaet uten monde;
Ende alst ghevalt op sulke stonde,

Vs. 14. Ghetrouwelike. 15. alsoe. 16. sijn ontbr. - gedestrueert. 17. dats die heere. 18. sijn
gherecht goet. 19. moede. 21. dat is. 24. Dat es. 26. Dat ontbr. 27. Die - ende beleden. 28.
Tot g. 29. Ende zo. 31 en 32 in omgekeerde volgorde aldus: Ende houde der kerken ghebode,
Ende met vasten gheloeve an Gode. 33. wiaelike. 35. onwiselike regeren. 36. Werden gh.
int ewige v. 37. Als die.
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Dat dat kint, mit orlove gheseit,
40 Stervet daert inder moeder leit,
Die ziele gaet uut der moeder monde.
Al waert datmen die kele toe bonde,
(*)
Ende die mont verstopte vaste ter core ,
[Sij moeste nochtan liden dore.
Alse die mensche sterft, sijn daer
Vier dinghen fel ende zwaer,
Die alre felste, waerlike,
Die oyt quamen op eertrijke.
Die ziele heeft anxt ende zeerichede,
50 Die lichame pine ende jammerhede.
Den anxt der zielen is zo groot,
En mochte u niement zeggen bloot,
Om dat sij haer onderdanich kent zere
Voer haren sceppere, voir haren here,
55 Dien sij gherecht rechter weet,
Wient lief zij ofte leet.
Haer sericheit es sonder mate,
Om dat sij uten vate
Scheeden moet, daer sij was inne
60 Van haren iersten beghinne,
Ende sij oec daer toe oic ontsiet
Te commene in tgrote verdriet.
45

*

(*)

Vs. 39. Ende dat k. 40. Stervet ontbr. - moeder lichame leit. 41 en 42 in omgekeerde volgorde
aldus: Ende waert dat men die kele bonde, Die ziele vaert uter moeder monde. 43. Ende men
die.
Hier ontbreken in ons tekst-handschrift twee bladen of acht kolommen, loopende tot Cap. 22.
vs. 53. Wij hebben deze leemte uit HS. I. aangevuld.
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Al saghe een moeder haer kinder
Alle doden, meere ende minder,
Soe en soudse so droeve niet wesen,
+
Als die ziele es van desen
Schedene, dat sij scheedet dare,
In onvertelliken vare.
Die pine des lichamen es
Soe sterck ende so groot, sijts ghewes,
Men mocht ghepeinsen no gewagen;
Want worde een mensche geslagen
Men hameren op eenen haenbilt,
Dat hij dunne ware als een vilt,
Ende hij sterven mochte niet,
Soe en ware sijn pine ende zijn verdriet
Tiendendeel niet zo groot,
Als die lichame hevet inder doot,
Daer die twee van een varen,
Die te samen gheheelt waren.
Den lichame jammert ende es verseert,
Om dat hij in asschen keert,
Ende hij dat wel kent ende verstaet,
Dat sijn edel wesen te nieute gaet;
Want wesen es dedelste dinc,
Daer God ye toe dede ghehinc.
Laet ons sondaren trecken
Voer ons ogen, ende daer op mecken,
Dese jammerlike meswende,
Daer wij alle in moeten eynden.
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Hoe die ziele henen scheedt. - XX.
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Alse dinghel wort geware des,
Dat die ziele, die hem bevolen es
Ende sinen wille hevet ghedaen,
Scheeden moet, haelt hij saen
Vanden ingelen een groot conroot,
Ende nemen die ziele met eeren groot,
Ende voerense ten hemelschen hove,
Met sanghe ende met groten love,
Ende bringhense te haren lone,
Ende setten haer op thooft een crone
+
Van groter glorien ende eeren,
Ende dancken der Godheit ons heren,
Ende zegghen: ‘dese hevet vromelike
Ghestreden in eerderike,
Ende jeghen de vianden haer verweert:
Sij es der glorien wel weert,
Die haer ewelijc dueren sal.’
Dus so verbliden al
Dinghele ende die ziele mede
Om der zielen salichede.
Dander maniere es dat:
Als een ziele sal rumen tvat,
Die in sonden heeft gheleeft,
Ende die voir die doot heeft
Ghewarich berouwen ontfaen,
Ende gheene penitencie ghedaen,
Die ziele neemt dingel te hant,
Ende levertse den duvel metter hant,
Ende beveelt dat hijse schiere
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30 Voere inden vagheviere;
Want die duvele, als wij lesen,
Moeten onderdaen wesen
Den inghelen ende sijn ghereet,
Eest hem lief ofte leet.
35 Daer staet hem te sine
In die overtollike pine,
Tote dat haer sonden, weet wale,
Verteert sijn altemale,
Ende die ziele zij gesuvert,
40 Als een gout datmen purgeert,
Wallende in eenen fornayse.
Dan sijn dinghele ayse,
Ende nemen die ziele met feesten groot,
Ende voerense in Abrahams scoot:
45 Dat is in die blijscap van hemelrike,
Die haer duert eeuwelike.
+
Die derde maniere es dus gedaen:
Als die siele sal vuytgaen,
Die in sonden heeft gheleeft,
50 Ende haer niet bekeert en heeft,
Ende wille heeft, mochte sij leven,
Dat sij an die sonden soude cleven,
So comen tyen ende dare
Van duvelen eene groote scare,
55 Ende nemen donsalige keytive,
Ende treckense uten live,
Die zij met steken ende met slaghen
Fellic ter hellen soude jaghen,
Ende verwiten haer scandelike
60 Al dat sij op eerderike
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Jeghen haren scepper deden:
Dat es een sanc der jammerheden.
Dus draghen sijse ter hellen,
Daer sij ewelijc moeten quellen,
65 Buten rade ende buten troeste,
Ende buten hope van verloeste,
Als ic u hier voren vertrac,
Daer ic vander hellen sprac.

Hoe God Adame maecte, ende vanden eerdtschen paradyse. - XXI.
God maecte, also ic las,
Adame in Ebroen bi Damas,
Ende blies hem die ziele in.
Dat was tscoenste ghewin,
5 Dat God den mensche ye gaf;
Want daer quam die ziele af,
Ghebeelt nae Gods beelde,
Als ic u hier voren teelde.
God sende doen dien man
10 Eenen slaep an,
Ende nam hem te dien selven tijden
Eene rebbe uut sijnre zijden,
+
Ende maecte daer af dwijf.
Daer om sijn zij een lijf
15 Man ende wijf tsamen,
Om dat sij deene vanden anderen quamen,
Soe dat die menschen bij hem staen,
Die te nieute souden gaen,
En dade thuwelic, dat God gaf,
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20 Daer die menschen comen af.
Doen dede hijse in corter uren
Int paradijs vueren.
Dit paradijs, heb ic verstaen,
Es recht int oeste ghestaen,
25 Ende es so schoene, dat gheen man
Te vullen gheprisen en can,
Van boemen, van cruden mede,
Ende van alderhande chierhede.
Daer en is noch hongher no dorst,
30 Onghewedere, coude no vorst,
So zuet is daer die lucht ende stille.
Daer en is gheenen onwille,
Daer die creatueren souden
Eeuwelijc leven sonder ouden.
35 Alle ghenade ende onghenaden,
Die ons comen vrouch ende spade,
Die ons God sent, deeuwege vader,
Comen uten oesten allegader;
Die inghele oic, waerlike,
40 Want het es daensichte van hemelrike.
Ic soudt houden in minen waen,
Dat die poorten sijn ghestaen
Van hemelrike al daer,
Maer en zegs niet voirwaer.
45 Hier omme siedi die werelt dore,
Dat vanden kerken die chore
Ten oesten waert sijn ghekeert al,
Om dat hem elc zoe keeren sal,
+
Als hij te Gode doet sijn ghebede;
50 Al waert in eere ander stede,
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Men sal derwaert keeren dan,
Eest datment ghedoen can.
Die deluvye, die in ouden stonden
Die werelt strueerde om hair sonden,
Quam uten oesten, alsmen vint.
Maer int paradijs en lieper twint,
Want dies en was gheenen noot;
Al was die sonde groot,
Die Adaem daer in dede,
Hij voerdese te hant ter stede
Voer hem uut ghemeene,
Ende tparadijs bleef reene.
In des paradijs pleyne
Springhet eene scone fonteine,
Die soe groot es, heb ic verstaen,
Datter vier rivieren af gaen.
Dese Ioepen in cruus wijse
Te vier sijden uten paradise.
Elke mach wel also groot zijn,
Off meere dan die Rijn.
Dit sijn haer namen, sijts ghewes:
Physon, Gyon, Tygris, Effrates,
Die meenich lant ende meneghe stat
Verversschen ende maken nat,
Daer waters breke soude wesen,
En daet die planteyt van desen.
Men vinter oic in saphiere,
Ende alderhande ghesteente diere,
Die herde weert sijn ende fijn,
Ende van groter macht oic sijn.
Desen paradyse gheliken wij
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Jhesus, den Gods zone vry,
Diet paradys es van weelden,
Ende wien altoes heelden
+
Alle ghenoechlichede
Ende volmaecte blijscap mede.
Die hem met herten mint,
Hem en mach ghebreken twint;
Want hij heeft sijn begheren al,
Dat nemmermeer einden en sal,
In selc ghebruuc van zoetheden,
Dat alle die leven niet gheseiden.
O edele minne, wanneer seldi
Volcomelike comen in mi?
Of dat ic uwes ghesmake yet!
Had ic u, mine ghebrake niet,
Al mijn vernoy ware verdreven.
Ay heere! wilt mi gheven
U vaderlike minne daer toe:
Soe blivic eeuwelike vroe,
Ende mine mach niement deeren,
Ende soe heb ic al mijn begheren.
Der fonteynen die springhen daer,
Soe groot, zo zuete ende so claer,
Gheliken wij der fonteynen diep,
Die uut Christus zijde liep.
Bij vier rivieren, die gaen
Uut deser fonteinen, moegdi verstaen
Viere rivieren, die gaen soete
Ute Christus hande ende voete;
Welke fonteynen ende rivieren
Dese weerelt al verchieren,
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Ende maken versch ende reene
Van sonden, groot ende cleene,
Alden ghenen, sonder letten,
Diere haer ghelove in setten,
Met goeden hopen ende werken,
Daer ons God in moet ghestercken!
Die heilige kerke sprinct haer uut,
Gods uutvercoerne bruut,
+
Der welker kint wij alle zijn,
Die int gheloeve sijn fijn;
Want sij ons te kennen ghevet
Dleven dairmen eweleec levet.
Bij desen rivieren, waerlike,
Moghen wij verstaen properlike
Die vier evangelisten,
Die Christus leven al wisten,
Dwelke zij in viere boucken screven,
Daer die kerstine huden bij leven,
Daer die heilighe leeringhe uut strijct,
Daer ghesteente bij ghelijct.
Daer mach ic oic bij mercken
Vier leeraren der heiligher kerken,
Die de heilighe scrifture zware
Ontbonden ende maecten clare,
Daer dat heilighe saet uutgaet,
Daer dat kerstenheit bij staet:
Dat es Jeronimus ende Ambrosius,
Augustinus ende Gregorius,
Die dat zware maecten lichte,
Bij des heilichs gheest ghifte.
In dit paradijs, als ic las,
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Sijn Enoch ende Helyas
145 Met live ende met ziele gedragen,
Die in Antikerst daghen
Jeghen hem zullen disputeren
Om tgheloeve Gods ons heren.

Hoe Adaem tghebod brac, ende swijfs bedrieghenisse. - XXII.

5

10

15

20

Doe Adaem ende Yeve quamen
In dat paradijs te samen,
Orloofde hem God dat hi mochte
Eten van alle vruchte,
Die daer stonden ghemeene,
Sonder van eene boeme alleene,
+
Die thout der wijsheyden hiet.
Te hant als hij henen schiet,
Was die viant dair ghereet,
Die smenschen zalicheit beneet.
Ende om dat hij wiste openbare,
Dat dwijf broesscher ware
Ende onghestadigher dan die man,
Soe riet hij haer tetene dan
Van dien boeme, sij soude bij desen
Den alre hoechsten ghelijc wesen,
Ende onsterffelic oec bliven.
Dwijf, als noch pleghen wive,
Waende waers ende gheloefde te hant,
Ende plucte eenen appel metter hant,
Ende aets ende gaefs Adame,
Ende bat hem dat hijs name,
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Hij soude Gode wesen ghelijc,
Ende oic wesen onstervelijc.
Van minnen ende van groten lieve,
Die Adaem droech tote Yeven,
Soe en wilde hijt hair weernen niet,
Maer hij dede dat so hem riet,
Ende brac tghebot, zonder noot,
Dat hem God selve verboot;
Daer God omme was so gram,
Daer Adam ende al dat van hem quam
In groter droefheden om bleef,
Tote dattet Christus zelve verdreef.
Nu sich, wat jammerheden
Quam van Yeven broescheden.
God moester oic om senden
Sinen soen in ellenden,
Ende die bitter doot doen becoren,
Ende algader sijn verloren,
So wat quam van haren
In vijf dusentich jaren,
+
Tote dat Christus verrees vander doot,
Ende sine vriende halp uter noot.
Alle die duvelen, te waren,
Die inder hellen waren,
En hadden Adame niet mogen
Alsoe hebben bedroghen,
Dat hij tghebot hadde gebroken,
Dat God selve hadde ghesproken;
Maer een wijf die hij minde,
Die cume twe voir drie kinde, ]
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Die hoorde hi ende liet al
Tghebod dat hem God beval.
Hier om ist, zorghic herde zere,
Dat een man buten kere
Ende boven mate een wijf mint;
Want hi eens deels is ontsint;
Daer om hi altoos haren wille,
Haren raet, lude ende stille,
Boven allen orbaer set,
Ende sijns selfs orbaer daer met
Verghet, ende Gods daer toe mede,
Alse die goede Adaem dede,
Ende om die minne van enen wive
So maecte hi so vele keytive.
Elc man sie ende mecke,
Dat hi niet en valle in haren strecke
Si hebben menighen wisen doen riesen,
Ende ziele ende lijf doen verliesen.
Die goede vrouwen salmen minnen
Met ghetemperden zinnen,
Bescheidelijc ende in maten;
Ende die quade salmen haten
Ende scuwen, waer men can,
Want daer en is gheen bate an;
So men meer met hem wandelt,

*

(*)

Vs. 53. ghehoirde. 55. sorghelic zeere. 57. buten maten. 58. W. een deel es hij o. 59. Bedie
hij. 60. Wedert zij lude of stille. 61. alle orbare. 62. Ende boven sijns selfs eere met. 63. Ende
vergheet daer toe Gods mede. 64. Also. 65. Die omme. 66. Maecte s.v. keytiven. 67. zie ende
sette. 68. in hair nette. 71. vrouwen ontbr.
Hier vangt ons tekst-handschrift weder aan.
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*
So men meer wort ghescandelt;
+
Want die van naturen is quaet,
80 Daer toe en helpt gheen raet,
Hi moet quaet sijn over al;
Want dat quaet is inden stal,
Moet over al quaet wesen:
Dit is een ghemeine lesen.

+

(I. Fol. XVII. r. 1.)

*Hoe Adaem ruumde tparadijs, ende wat ons daer of quam. - XXIII.
Doe si der vrucht hadden ghesmaect,
Kenden si hem beiden naect,
Ende hadden over hem scamelhede,
Ende decten te hant hare lede;
5 Want si waren ontcleet
Van Gods gracien ende verleet.
+
Maer eer si tghebodt braken,
Waren si van allen zaken
Onnosel ende van herten rene,
10 Ende en peynsden archeit en ghene.
Ooc waren die menschen van binnen
So reine ende zo onnosel van zinnen,
Dat sijs twint in arghe en toghen,
Dat si hoorden of saghen mit oghen.
15 Niement en soude hem scamen zire lede,
Noch die ooc decken mede,

*
*

Vs. 81. Soe moet. 82. W. die q. es opten stal. 84. ghemeen.
Vs. 3. hadden onderlinge sc. 6. ende ontleedt. 8. sij in allen. 10. a. gheene. 11. Ware die
mensche. 13. sij. 15. en ontbr. - zijnre.
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Noch ooc dies hebben blame,
Dat hi elc noemde bi zinen name;
Maer om tscalc ghepeins datter in leecht,
Dat donnosel herte te peinsen pleecht,
So bringtmen een scalchede,
Diemen hout in elke stede.
God quam te hant daer
Ende seide: ‘Adaem, waer sidi, waer?’
Als hi Gods stemme hadde ghehoort,
En dorste hi niet comen voort,
Also noch trecken achter
Die hemselven kennen inden lachter.
+
Doch dathi voort quam
Ende seide: ‘here, doe ic u vernam,
Wasic vervaert, om dat ic brac
Tghebod dat u mont sprac.
Twijf riet mi, lieve here!
Die mi bedroghen heeft dus zere.’
Twijf antwoorde te hant mede,
Dat haer tserpent doen dede.
Dus werpt elc op andren daer,
Dat hem niet en bestoet een haer.
Het is quaet ende zotheit,
Dat een mensche sine zonden leit
Op enen andren ende seit daer bi:
‘Ic en mochts niet, dese riedt mi.’
God heeft den mensche ghegheven

Vs. 17. Noch des en h. gheene bl. 18. hi ontbr. 19. leghet. 20. Die onnoesel h.t.p. pleget. 21.
brincht in eene scamelhede. 22. houden sal. 25. Alse. 27. Alsoe sij noch gherne tr. 33. wel
lieve h. 35. Twijf seide te h.m. 37. opten anderen. 38. niet bescoet. 40. sijn. 41. Op anderen.
42. Ic ontbr.
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Sulke verstandenesse in sijn leven,
Dat hi verstaet ende weet,
Waer hi goet ofte quaet begheet;
+
Ende niement en sal om yemens raet
Gode verwerken ende doen quaet.
Alle zonden, lude ende stille,
Comen uut eyghenen wille,
Ende niement en mochte daer ave
Onscout gheven, dat redene gave,
Ons sijns selfs scouden ende blame.
Doe sprac God tote Adame:
‘Om dattu dijns wijfs wille dades,
Ende du mijn ghebod versmades,
So staet di dijn broot tetene
Met pinen ende met zwetene.’
Siet, kindre, ende merct alle,
Wat groter onghevalle
Dat ons ver Yeve dede
Met haerre onghehoorsaemhede.
Daer of quam ons hongher ende dorst,
Sorghe, coude, hitte, vorst.
+
Met wee worden wi gheboren;
Alle onse leven hebben wi toren,
Siecheit, pine ende arbeit,
Ende daer toe menich ander leit.
Ten is coninc, grave, noch hertoghe,
Paeus, noch ander man zo hoghe,

Vs. 44. verstannesse in dit l. 46. of. 47. om eens anders raet. 50. uut onsen e. 51. niemen
mocht der ane. 52. Onscult doen, dat. 53. Ons selfs sijn die sculden. 55. wijfs raet d. 56. du
ontbr. 59. kinder ende merket. 61. vrou Y. 64. h. ende vorst. 68. ander ontbr.
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Hine moet pine ende zorghe bi tiden,
Ende dicke zinen onwille liden,
Met orloghen ende mit ziecheiden;
Ende vander werelt moeten wi sceiden
Met jammerheden herde groot;
Alse ons verbit die bitter doot,
So moet die lichame in die aerde;
Die ziele vaert haerre vaerde,
Ende niement en can gheweten,
Waer si enen nacht sal beten.
Dit leet ende dit ongheval
Quam ons vanden wive al,
Ende daer om staet haer te sine
In die zonderlinghe pine,
Des ghelike niet en is ghehoort,
Daer si hare kinder bringhet voort.
+
Ooc blijft si mitten kinde in desen
In zorghen, in pinen ende in vresen,
Ende moet heffen uut zinen messe,
Ende of dwaen sine vuulnesse,
Tote dattet hem selven helpen can:
Dies is al quite die man.
Ende om die zelve zonden, twaren,
So most al ter hellen varen,
En dadet ons dat doopsel niet af,
Dat ons Christus passie gaf;

Vs. 71. pinen ende sorgen. 73. oerloghe of met. 74. van deser w. - moeten wi ontbr. 76. Als
ons verslijnt die felle d. 77. int deerde. 79. en ontbr. 80. W. hij. 83. omme. 85. gh. en es niet
gh. 86. haer k. brengen. 89. Ende heffet uut. 90. Ende dwaet hem af sine. 91. dat hem. 92.
Des gaet al. 93. sonde, te waren. 94. So soudt al. 95. En daet ons.
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Want sijnre ghebenedider doot
En hadde gheweest gheen noot,
En hadde Yeve misdaen niet.
Daer bi merct ende besiet:
+
Alsoot mids den wive quam,
Dat God der menscheit was gram,
Also moste van desen zaken
Een wijf den paeys maken,
Al wast langhen tijt daer na.
Dat was die reine maghet Maria,
Die ons van Yeven misdade
Bejaghede aflaet ende ghenade.
Ghelijc si ooc die vrucht plac
Opt hout, daer si tghebot mede brac,
Also stont Christus ooc aen thout,
In goeden vridaghe, daer hi mede gout
Yeven misdaet allegader,
Ende ons verzoende mit zinen vader.
Dits die vrucht van smake zoete,
Jeghen alle misquamen boete.
Ghelijc dat des levens hout,
Daer Yeve aen verdiende die scout,
In midden stont den paradise,
Daer die fonteine springhet van prise,
Daer vier rivieren uut driven,
Daer wi u hier voren of scriven,
Also stont dat cruce ghelike

Vs. 97. siere ghebenedide. 98. gheenen. 106. maghet ontbr. 107. mesdaden. 108. Bejaechde
- genaden. 109. Brochte, ghelijc. 110. met brac. 112. vryendage - met g. 113. mesdaden
algader. 114. an sinen. 115. Dit es die vruchte. 116. mesquame. 118. ane. 120. sprinct. 122.
u ontbr.
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In midden dit aertrike,
Daer die edele vrucht aen hinc,
God ende mensche, in waerre dinc;
+
Daer die diepe fonteine ooc spranc,
Daer al die werelt ave dranc;
Dat was zine zide, diemen ontdede
Tonser alre zalichede,
Daer die rivieren ute liepen,
Die niement en can verdiepen,
Uut sinen handen ende voeten,
Alder werelt te boeten,
+
Also u voorseide die lesse.
Aldus, na ghelikenesse,
Woude die voorsienicheit ons heren
Sine passie ordineren,
Ende voorspellen in vele figuren,
Diemen vint inder scrifturen,
Van zijnre menscheit, die comen zoude
Tonser alre behoude.

*Hoe

Adaem leefde, doe hi was uten paradyse. - XXIIII.

Doe quam dynghel mitter vaerde

*

Vs. 124. dat eerderike. 127. f. uut spranc. 128. D. die w. al af dranc. Vóór en achter vs. 130
een vers meer, aldus:

.......... ontdede.
Ende hij was fonteine mede,
(Tonser alre zalichede)
Van alre ontfermichede,
Dair die viere rivieren....

*

132. Ende n. en canse v. 133. Ute. 137. Wilde die voirzinnicheit.
139. in gheene figure. 142. Tot onser alder b.
Vs. 1. ter veerde.
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Met enen vierighen zwaerde,
Ende verboot Yeven ende Adame,
Te haerre groter blame,
Tparadijs, ten ewighen daghen.
Doe worden si beide ghedraghen
In Ebron bi Damas,
Daer Adaem eerst ghemaect was.
Daer leefden si beide
In groter jammerheide;
Ende een vierighe muer quam zaen
Al omme dat paradijs staen,
Die daer stont, als ic las,
Tote dat Christus was
Ghestorven aen dat hout,
Daer hi mede quite Yeven scout.
Die aerde braken si ende ontgonnen,
Om hare noodtorft die si wonnen,
Ende al haer leven, vrooch ende spade,
Droefden si om hare misdade,
Ende in al haren tide
En worden si nie van herten blide;
+
Want Adaem wiste wel dat,
Dat hem God was ghehat,
Ende dathi sterflic ware,
Ende al dat daer nare
+
Van hem comen zoude,
Moste ontghelden zine scoude.

Vs. 4. haerer gr. onvrame. 9. D. sij l. alle beede. 10. jammerheden. 11. vierich m.q. staen.
12. tparadijs saen. 13. stoet, also ic. 14. T. der tijt dat. 16. hij met q. ver Y. 18. nootdorste.
20. mesdaden. 21. alle. 22. sij noit van. 25. sterffelic. 28. Ontghelden moesten sine.
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Adaem was die wijste man,
Die scoonste, die meeste, die ye lijf wan;
Die noit en zondichde, zonder dat
Dathi eerstwerf den appel at.
Nu merct, kinder, ende besiet:
Adaem en misdede anders niet,
Dan hi aen enen appel beet,
Jeghen sijns sceppers beheet;
Daer om moste hi ter hellen varen,
Ende al dat in vijf dusent jaren
Gheboren wort, moste mede daer.
Ende ofte God wrac zo zwaer
Van enen appele dat eten,
Hoe sal hi ons dan meten
Die onghetelde hooft zonden,
Die wi begaen tallen stonden?
Hi en nutte nie dinc,
Dat ye lijf ontfinc;
Froyt, zuvel at hi, zonder wanc,
Ende water dat was al sijn dranc.
Sulke liede zegghen daer toe,
Hine droech noyt caproen noch scoe,
Ende selden ooc onder dac
Ruste nam ofte ghemac.
Sine cledre, horen wi tellen,
Waren van gheytene vellen,

Vs. 29. die eerste m. 30. die meeste ontbr. - ghewan. 31. n. sonde en dede, sonder. 32. Hij
eenewerf. 33. ende siet. 35. van eenen. 36. Jeghens. 37. D. het omme t.h. moeste v. 39.
moest. 40. often. 41. appel. 44. wij begheren t. 45. Hine n. noyt d. 47. Fruut ende z. 50. Dat
hi ne. 52. R. oec nam ende gh. 53. cledere. 54. gheeten v.
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55 Ander parure en had hi an.
Nu siet ende merct dan,
Lieve kindre allegader:
Dit was onse eerste vader,
Daer wi alle of comen sijn.
60 Dese en dranc ghenen wijn,
Noch en droech graeu noch bont.
Maer vrooch ende spade, in alre stont,
+
Droech hi, alse die vroede,
Die doot in sinen moede.
65 Ofte wi algader dan
Ghecomen sijn van desen man,
Wie is dan dedelste die leeft?
Seker, die meest duechden heeft,
Ende mit sijnre duecht des verdient,
70 Dat hi is ons heren vrient:
Dit is dedelste, sijts ghewes,
Niet hi die de rijcste es,
Ofte die meest is ghemaecht.
Aldat si Gode gheclaecht,
75 Dat rijcheit, na der werelt lopen,
Edelheit nu wil copen.
Met alder werelt rijcheden
En coftmen niet een dropel edelheden:
Si moet uut reynre herten gronde
80 Comen ende roeren tallen stonde.

*

(E. Fol. XIII. v. 1. - I. Fol.
XVIII. v. 1.)

Vs. 55. hadde. 56. merket. 57. kinder. 58. Dat w. 61. N. oic. dr. 63. als. 65. Off wij alle g. 66.
Comen. 69. met sinen duechden. 70. Dat God es zijn vrient. 72. de ontbr. 73. Off die meeste
ghemaghet. 74. Ay! dat sij G. gheclaghet. 75. loepe. 76. E. wille c. 77. weerelde rijchede. 78.
En comen gheene edelhede. 79. reyner. 80. Roeren ende comen t. stonden.
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O vule edelhede,
Diemen in menigher stede
Hantiert onder die vorste,
Die altoos van dorste
85 Gapen na den scat,
Des si nemmermeer en werden zat;
Ende scamelheit ende gherechticheit,
Eersaemheit ende ontfermicheit
Laten varen in allen zinnen,
90 Om dat sire scat an moghen winnen.
Sine zijn niet heren noch prelate,
Mar si sijn meest Pylate,
Die Gode [cruuste] als enen dief,
Om datten Joodscape was lief,
95 Dat hem dicke ghiften gaf,
Want hi was daer rechter af.

*Van

maghedoeme ende van huwelijc. - XXV.
+

Adame gheluste das
Dathi mit Yeven was,
Ende des huwelijcs recht dede,
Alsoot noch is die zede;
5 Want hi kende vele wel,
+
Dat also sulc een spel
Den huwelike behoorde toe,
Ende datmen winnen soude alsoe

*
*

Vs. 85. G. om den. 87. gherechtichede. 88. ontfermichede. 89. Varen laten in. 90. Op dat.
91. niet ontbr. 93. D.G. cruusten als een d. 94. Joden.
Titel. huwelike. Vs. 3. huweliken. 5. W. hij was wijs ende kende wel. 7. hoerde.
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+

(E. Fol. XIII. v. 2.)
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Daer bi kindre, ende dus souden
Die menschen menichfouden,
Om Gode dienen ende loven,
Ende die chore vollen hier boven.
Men vint liede die prisen mere
Den huwelike, die onse here
Sette ende heeft ghemaect,
Dan enich leven so wel gheraect.
In sulken boeken men vint,
Dat onse here meer mint
Maghedom dan enich leven,
Dat so hoghe is verheven.
Ooc doen sulke te verstane,
Watter Gode leit aene
Dat een kint wort ghewonnen.
Daer om wast al begonnen,
Aertrike ende firmament,
Ende al datmen daer in vent,
Om dattie menschen zouden dyen,
Ende meerren hare partyen,
Om Gode te lovene zalichlike,
Beide hier ende in hemelrike,
Ende die chore vollen met allen,
Daer dingle uut waren ghevallen.
Dits die redene daer bi
Aertrike eerst ghemaect zi;

Vs. 9. Kinderen, waer bij dat s. 11. te d. ende te 1. 12. choren vervullen. 13. lieden. 14. Dat
huwelijc. 15. hevet. 19. Maechdom. 22. Datter God leeght. 23. Daer een. 24. om eest al. 25.
Eerderike ende tfirmament. 27. mensche. 29. loven. 31. Omme die choren van hemelrijc
allen. 32. dinghelen. 33. Dit es - waer bij. 34. Eerderike.
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*
35 Niet om dat hem die liede zouden
Alle alse maechden houden.
+
Bleve tfolc maecht ghemeenlike,
Het ghinghe te niete in aertrike:
So en worde tghetal niet volmaect,
40 Daer themelsche hof al na haect.
Hadde maghedom beter ghesijn
Dan huwelijc, ofte also fijn,
God hadt also ghevoeghet wel,
Dat maechden ende niement el
45 Kindre voort hadden bracht.
+
Also wel hadde hi dies die macht
Alse anders, des sijt ghewes,
Want hi alles machtich es.
Hets waer, die Gods zone uutvercoren
50 Wert van eenre maghet gheboren,
Want hem betaemde wale
Ene reine nuwe zale,
(*)
Daer hi boete ende ruste in nam,
Daer noit anders in en quam
55 Dan reyne ghedachte ende ootmoet,
Daer si volmaect in ghestoet.
Haddene een ander creature
Ter werelt brocht dan ene maghet pure,
Men mochte hebben gheseit dan,

*

(*)

Vs. 35. lieden. 37. maget. 38. te nieute eerderike. 39. wordet. 41. maechdom. 42. off. 43.
ghevoucht. 44. maechdom. 45. Kindere. 46. wel als hijs hadde m. 49. Het es - soen vercoren.
52. E. nieuwe reine sale. 53. hij beette ende r. 54. a. yet in q. 55. reyn. 56. in stoet.
De lezing der variant bevalt mij beter, ofschoon de tekst toch ook een goeden zin oplevert.
Zie voor beiden de Verklarende Woordenlijst.
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(E. Fol. XIV. r. 1.)
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*
60 Dat sijn vader ware een man.
Maer om datten een maghet reyne
Ter werelt brochte alleyne,
Daer bi is men wel ghewes,
Dat hi die Gods zone es,
65 Die jeghen nature gheboren wert.
Want nature is zo hert,
Datse niement breken en mochte,
Dan die ghene diese wrochte.
God sach aen meer den ootmoet,
70 Daer Maria in ghestoet,
Dan haer volmaecte reinichede.
Hout dit voor een waerhede:
+
Ootmoet halp haer meest das,
Datsi Gods moeder was.
75 Sulc prijst meer salichlijc
Des goeds Abrahams huwelijc,
Daer hi sinen staet in dede,
Dan Sinte Jans zuverhede.
Maghedom is herde goet,
80 Diene in rechter ootmoet
Ende mit reinre herten draecht,
Van ghepeinse ongheknaecht;
Maer ic wane datter luttel ghedaecht
Deser diemen hier ghewaecht.
85 Thuwelijc is herde goet,
+
Daer men hem sijn recht doet,

+

(I. Fol. XIX. r. 2.)

+

(E. Fol. XIV. r. 2.)

*

Vs. 61. dattene ene. 69. G. anesach meer. 71. reynnicheit. 72. eene waerheyt. 74. m. es. 78.
sint. 79. Maechdom die es h. groet. 80. Diemen in. Vs. 81 vlgg. aldus: Ende met reiner herten
draghet. Ic waenre lettel bedaghet, Van ghepeinse ongheknaecht, Diere diemen hier
ghewaecht. 85. Huwelijc.
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Daer man ende wijf, lude ende stille,
Altoos staen in goeden wille,
Ende gherechtelike leven,
Haer aelmoesen gherne gheven,
Ende kinder winnen die si keren
Te Gods dienste ende tsire eren.
Ic weet dat herde wel te voren,
Dats zullen hebben toren
Liede van gheesteliken abite,
Dat ic des huwelijcs vite
So zere sette voort,
Ende sullen begripen mine woort;
Die nochtan en zouden weten,
Wat cleden, drincken of eten,
En wonnen sijt hem niet te voren,
Die ten huwelike behoren.
Ofte al tfolc worde Jacobine,
Minder broeders ende Augustine,
Sartroyse ofte Clusenaren,
Wie zoude tlant dan aren,
Coren winnen of ander vrochte?
Ende of die coopman niet en vercochte
+
Alrehande goet datmen vint,
Ende voerent daer ment niet en wint,
Wat souden dese eten dan,
Ofte wat zouden si draghen an?

Vs. 90. aelmoesene. 91. die sij leeren. 92. Willen te G.d. ons heren. 93. dat herde ontbr. 94.
Dat selen. 95. gheestelike habyte. 99. soude. 101. Ende w. 102. Die ghene die te h. horen.
103. Off alle - Jacopine. 105. Saertroysers ende Cl. 106. W.s. dan tlant aaren. 107. w. ende
ander. 108. en cochte. 109. g. daer ment wint. 110. voeret daer mens n. en vint. 112. Off.
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*
Si mosten den clooster laten staen,
Ende hacken ende roden gaen,
115 Ende winnen in haren zweten
Datsi drincken zouden ende eten,
Ghelijc si doen daghelijc
Die zitten inden huwelijc,
Diet al winnen mit arbede groot,
120 Dies die werelt hevet noot.
Dit sijn al redene waer bi
Huwelijc te prisene zi
Boven alle leven dat ic weet,
Want die werelt daer bi steet,
125 Naest Gode, diet wel besiet,
+
Diet al maecte van niet.
+

(E. Fol. XIV. v. 1.)

*Van

Adaems kindren ende vander tienden. - XXVI.

Yeve bleef mit kinde gaende
Ende droecht neghen maende
Met anxte ende mit vernoye groot;
Si waender of bliven doot.
5 Maer Adaem, die mids sijnre liste
Yeven staet wel wiste,
Troostse vrooch ende spade
Met sinen wisen rade.
Dus soude elc mensche troosten

*
*

Vs. 113. die cloosteren. 114. Ende ackeren ende r. 115. w. met h. zweete. 116. sij cleeden
souden. 121. redenen. 123. allen levene. 125. diet al b.
Vs. 1. Eva. 2. drouch. 4. waende daer aff. 5. die met siere 1. 7. Troostese. 9. m. loesten.
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10 Sinen evenkersten ende verloosten,
Als hi in vernoye quame,
Ende bevellen sine blame,
So wanneer hi yet vername,
Dat hinderde sinen name;
15 Ende zonderlinghe man ende wijf,
Die een wille ende een lijf
+
Met rechte zullen wesen,
Als ic voren hebbe ghelesen.
Alse ver Yeven tijt quam,
20 Ende si dat grote wee vernam,
Was si in groten misbare.
Adaem die was bi hare
Ende stont haer daer in staden,
Datsi des kinds wert ontladen;
25 Want niet meer menschen, twaren,
Dan si twee doe en waren.
Daer hadde si een knapelijn kint,
Een dat quaetste dat ye zint
Van moeder wert gheboren:
30 Chaym wijt noemen horen.
Nu merct dan ende verstaet:
Na dien dat teerste kint was quaet,
Dat Adaem ye ghewan,
Wat moghen wi claghen dan,
35 Daer men zo vele volcs nu wint,
Datmer zomme quade onder vint?
Daer omme hebbict dicke gheseit,

*

Vs. 10. vertroesten. 12. b. oic sine. 14. hinderen mochte s. 17. r. souden w. 25. niemeer - te
waren. 26. doen ende w. 27. had su een knapelen. 32. deerste. 35. nu vint. 37. hebbic.
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Dat tfole, na zine veelheit,
+
Also goet is, duncket mie,
Alst voormaels was ye.
Hier na wort Yeve also wel
Van enen zone, hiet Abel,
Die gherecht was ende goet,
Ende sette sinen moet
Gode te minnen algader,
Also hi sach doen sinen vader.
Dese plach beesten te hoedene,
Te houdene ende op te voedene,
(*)
Ende sinen quaden broeder dan
Hi was een acker man.
Die vader gaf hem in ghebode,
Dat si offeren zouden Gode
+
Dat tiendendeel van alder have,
Die hem God onse here gave,
Waert coren, waert beesten,
Ende datsi dat met feesten
Op enen berch verbranden zouden,
Ende desen zede altoos houden.
Abel, dese gherechte man,
Sochte uut sinen beesten dan
Die alrebeste die hi vant,
Ende werpse inden brant,

*

(*)

Vs. 38. veelicheyt. 39. dinke mye. 41. na bleef Y. 42. Van eene kinde ende h. 43. gherechtich.
45. te dienen a. 46. hij doen sach sinen. 49. sijn quade b. Cayn dan. 50. Die was. 54. Dat
hem. 55. warent b. 57. verbernen. 58. dese usage a. 59. gherechtich.
Beter: sijn quade, zoo als in de variant.
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Om Gode te dancken daer af,
Diet al gheeft ende gaf;
Ende die rooc sloech te hemel waert,
Alse offerande die God hadde waert.
Chaym brochte sijn crancste coren,
Dat hi uut hadde ghecoren,
Ende quamer opten berch mede,
Niet om Gode, mar omden zede,
Ende verbrandet daer ooc;
Ende beide vlamme ende rooc
Sloeghen neder ter aerden,
In tekene van onwaerden,
Dattet Gode en bequam niet.
Ay kindere, nu besiet,
Of men tiende gheven sal,
Die God zelve beval
+
Adaem dat hise goude
Ende al dat na hem comen zoude.
Elc mensche, die wel wille leven,
Die sal ooc sijn tiende gheven
Gode, diet algader gheeft
Daer die mensche bi leeft.
In aertrike en is groot noch smal,
Die miltheit Gods en ghevet al.
Men sal ooc niet scouwen an,
Wie si sijn, ist wijf, ist man,
+
Die de tiende verteren;

+

(E. Fol. XV. r. 1.)

+

(I. Fol. XX. r. 2.)

*

Vs. 63. danckene. 64. Diedt. 66. Als. 68. hij hadde ute gh. 70. om die z. 71. verbrande dat
oic. 73. S. beide ter. 79. Adame. 80. commen. 82. Sal vanden beesten t. 83. a. leenet. 84.
levet. 85. eerderike. 86. ende gh. 87. ooc ontbr. - scuwen dan. 88. zijn. wijf of man.
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90 Want Gods ons heren begheren
Was datmense werp inden brant,
Om datmen doe niement en vant,
Daer mense mochte aen besteden.
Zider maectmen zeden,
95 Datse die ghene verteren zouden,
Die den dienst ons heren houden,
Om datsi ander dinc en zouden werken,
Dan Gode te dienen inder kerken,
Ende die ghetiden houden namelike,
100 Gode te eren van hemelrike.
Wel te rechte sijn si bescouden,
Die ghene die niet en willen houden
Den dienst Gods ons heren,
Daer omme datsi verteren
105 Tgoet dat hem God selve eechende,
Alsic u hier voren teechende.
Want God hiet selve Adame,
Datmen die tiende name,
Ende metten viere verbrande,
110 Hem in eenre offerhande.
Dit is gherecht Gods goet,
Dat menich te vergheefs verdoet.
Maer boven al heeft mi wonder,
Wanen tiende quamen onder
115 Der leker lieden hande,
Harentaer inden lande,

*

Vs. 93. ane. 94. Sindert. 95. se ontbr. 96. dienst Gods houden. 97. dinc ne souden leren uo
w. 98. te ontbr. 99. tamelike. 102. diet niet wel en h. 105. dat God hem selven eechghende.
106. tekende. 110. Hem ter eren in. 111. Dat es recht. 114. quam. 115. handen. 116. Haren
ende dare.
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Ende versterven van kinde te kinde.
Ic ghelove, also alsict vinde,
+
Datsi der kerken van ouden
Tiden sijn onthouden
Ende ghevreemt ende ghestolen.
Daer omme sijn si ten duvel volen,
Alle die ghene diet daden,
Daer si ewelijc zullen braden.
+
Tiende onthouden is ontsiene,
Ende dicke pleecht hem te ghesciene
Ramp ende scade, hier ende ghinder,
Of te quiste gaen hare kinder.
Tiende es ymmer gheestelic goet,
Wiese heeft ofte verdoet;
Ende gheestelic goet, sijts ghewes
Dat dat der heiligher kerken es,
Ende der werelt niet en bestaet:
Diese eerst aen hem tooch, dede quaet.
Men leest dat inden ouden tiden
Kaerle Marteel voer striden
Optie heydine, waer hise vant,
Beide in Sassen ende in Spaengen lant.
Ende alse hi verladen was te zere,
Ende hulpe behoefde mere,
So spleet hi vander kerken dan
Tienden, daer hi vrome man
Mede goedde ende maecte rike,

Vs. 117. van kindere te k. 118. gh. na dat ic v. 121. vervreemt sijn ende. 122. Daer sij omme
ten. 123. Alle sijn diet. 125. tontsiene. 126. ghescienne. 127. h. en gh. 128. Ofte q. 130. oft.
133. en ontbr. 134. ane. 135. den ontbr. 139. als. 140. hulpen. 141. danne. 142. Tiende manne. 143. Met goede.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+
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(I. Fol. XX. v. 1.)
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*
Die hem holpen vromelike
145 Gods viande weder te striden.
Maer hi gafse hem te tiden,
(*)
Ende alse die tide ende namen,
Datsi dan weder quamen.
Alse die tijt dan ende nam,
150 Kerede elc danen hi quam;
Ende sulc onthiltse met crachte,
Die op sine ziele luttel achte.
Aldus, hebbic vernomen,
Sijn tienden ter werelt comen:
155 Nu siet dan ende merct wel,
Of tienden houden is een spel.

*Hoe

Chaym Abel doot sloech, ende van nidicheden. - XXVII.
+

Chaym, die des gheware waert,
Dat Abels rooc opwaert vaert,
Ende die sine sloech in die aerde,
Hadhi dies grote onwaerde
5 + Ende ooc nijt also groot,

+

(E. F91. XV. v. 1.)

+

(I. Fol. XX. v. 2.)

*
(*)

*

Vs. 145. te ontbr. 147. Als die tijt ende name. 149, 150. Deze beide verzen ontbr. 151.
onthielse. 152. Daer s.z.l. op a. 155. merket. 156. t. tonthouden.
Men houde in het oog, dat ende hier en in vs. 149 niet het voegwoord, maar het z. nw. einde
is. Desniettemin is het in HS. I. als eñ geschreven, iets, dat mij nogmaals voorkwam in het
Hamburgsche HS. van den Mellebeus, vs. 166, en een duidelijk bewijs oplevert, dat eñ niet
alleen ter onderscheiding van het negatieve en, maar wel degelijk als verkorting van ende
staat.
Titel. Abelle. Vs. 3. E. dat die - deerde. 4. Hadde des o.
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Dathi Abel sloech ter doot,
Ende al om sine gherechtichede.
Noch so hout men desen zede;
Want die quade, vrooch ende spade,
Benijdt des anders weldade;
Ende hoort hire of enich ghewach,
Hi slaet van monde op dat hi mach,
Ende keeret al in arghe dan.
Nijt heeft menighen man
Ontlijft, ontgoet ende onteert,
Ende uut groten rusten ghekeert.
Maer niement, des wilt gheloven,
En can den andren gheroven
Van sijnre doghet, in gheenre wijs,
Hi en heefter of voor Gode prijs,
Ende zonderlinghe voor die goede ere,
Die hem blijft emmermere.
Deerste creaturen die ye waren
(Dat was Lucifer ende sine scaren),
Droeghen nijt zwaerlike,
Ja hier boven ende in hemelrike,
Jeghen haren scepper, als te voren.
Ende teerste kint dat was gheboren,
Versloech sinen broeder tier tijt,
Dat algader dede nijt.
Nijt can werken wonder,
Ende daer is luttel yement zonder.

Vs. 6. Abelle. - ter ontbr. Na vs. 6 volgt: Dit was gherechte waerhede. 7. al ontbr. 8. Dit vers
ontbr. 11. hij daer af. 12. m. al dat. 13. arghen. 17. n. wilt dies gh. 18. can anderen beroven.
19. dueght. 20. Hij heefter voren dien goeden prijs. 21. voer Gode eere. 23. Die ierste. 24.
en sine. 26. ende ontbr. 28. deerste. 29. in dier tijt.
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Broeder benijt sulken tijt den broeder,
Tkint den vader ende der moeder.
So wie staet in voorspoede,
In eren, in duechden, in goede,
Moet emmer benijt wesen,
Sijt van dien ofte van desen.
Nijt is een ghemene gheselle,
Die vele liede trect ter helle;
+
Ende ooc en spaert hi niet
Sinen heer, die sijns pliet;
Want hi alre meest knaecht
Den ghenen diene stercste draecht.
Niet meerre vloeke machmen hem gheven,
Dan dat hi langhe moet leven;
Want so die nidighe langher leeft,
So hi meer onwils heeft.
Menich benijt andren, dat verstaet,
Die hem noyt en dede quaet,
Maer die hem lieve zoude doen ende waerde,
Waert dat hijs op hem begaerde.
Tonsalichste leven dat ic weet,
Dats dat den mensche is leet
Dat een andren goet gheschiet,
Die hem en costet niet,
Noch die hem noit arch en dede,
Noch sinen vrient, in enighe stede.

(E.Fol.XV. v. 2. I.Fol.XXI.
r.1.)

Vs. 33. selc stont den. 36. ende in g. 37. e. iet benijt. 38. of. 40. in die helle. 42. heere. 43.
alder m. 44. diene meest dr. 45. meer vloucken. 46. dat sij 1. moeten. 48. m. sijns onwillen.
49. andere. 52. Waert sake d. - op hem ontbr. 53. Donsalichste. 54. Es dat. 55. eenen anderen.
56. Dat hem nochtan en cost n. 57. Ende die. 58. eenigher.
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Hets eerlike utermaten
Den goeden datten die quade haten;
Daer bi weetmen openbare,
Dat haer leven is contrare.
Alsmen des menschen weldaet
In arghe keert ende ontfaet,
Sal hi blide sijn ende verduldich;
Want sijn loon wort dan twivuldich
Voor Gode van hemelrike,
Die hem dueret ewelike.
Wine sullen weldoen, min noch mere,
Om te hebben der werelt ere,
Of van haren loon ontfaen;
Want haer loon pleecht te vergaen
Metten menschen, alsi sterven.
Daer omme sullen si [l. wi] werven
Om Gods loon ende sinen danc,
Die zonder ende duret lanc.
+
Ist dat wi Gode behaghen,
Metter werelt maghen,
Ofte wie ons niet en mint,
En dorven wi achten twint;
+
Want die Gode te vriende heeft,
Is riker dan al dat leeft,
Ende sijn loon is menichfout.

Vs. 59. Het es eerlic. 60. dat hem. 63. des goets m. 64. ende verstaet. 66. sijn leven (!) is
twev. 68. duert. 69. Er schijnt Wine gestaan te hebben, doch de beide laatste letters zijn later
weggekrapt, en de i is tot ij verlengd, zoodat er thans Wij staat. 70. hebbene. 71. tontfane.
72. vergane. 73. mensche. 74. selen wij w. 75. ende om sinen. 76. duert. 79. Of die ons benijt
ende m. 80. derven. 83 en 84 in omgekeerde volgorde aldus: Maer es mi een coninc hout,
Mijn eere es menichfout.
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Mar is mi een coninc hout,
Wat mach hi mi gheven?
Hi en can mi mijn leven
Een ure verlenghen niet;
Siecheit ofte ander verdriet,
Daer mi God in wille setten,
En can hi mi niet beletten;
Maer hi hevets zelve dicke zo vele,
Dat met hem gaet uten spele,
Ende leit der doot herde zaen,
Ende al sijn heerscap is ghedaen.
Daer om, en acht op niemens nijt,
Indien dat ghi weldoende zijt.
Sonde van gheenre zake
En heeft zo gherechte wrake,
Als nijt, want hi dien zelven et
Daer hi mede is beset;
Ende na dit knaghen hier
Bernt hi int ewighe vier:
Dus en wort nemmermeer gheent,
Hier noch ghinder, zijn torment.

*Van

ghiericheden. - XXVIII.

Uut hovaerde comt nidichede,
Ende alle hooft zonden mede.
Naest desen tween sijts ghewes

*
*

Vs. 85. Wat hij mach gh. 86. Hine can mij niet mijn. 88. off. 91. heves. 92. met ontbr. 93.
leeght. 94. is vergaen. 95. omme. 96. Op dat. 98. hevet. 99. edt. 102. Bernet - eeuwelie.
Vs. 1. Ute hoverden - ghierichede. Schrijffout. 2. sonde.
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Dat ghierichede tquaetste es.
Paulus seit, dat ghiericheit
Wortele is van alre quaetheit.
Ghiericheit doet verkeren
+
Paeuse, bisscoppe ende landsheren,
Rechters, scepene ende ander liede,
Die overmids ghiften ende miede
Onrecht laten voort gaen,
Ende gherechticheit weder staen.
Ghiericheit brinct ooc voort
Diefte, crachte ende ooc moort,
Lieghen, smeken ende verraden,
+
Ende brenct den menighen in scaden.
Der ghierigher quaetheit is zo groot,
Datsi niet en kennen broederliken noot,
Ende vader ende moeder of gaet,
Ende Gods niet en acht een zaet,
Noch gheen dinc en bekint,
En si datmen daer ane wint.
Dattie ghierighe, zekerlike,
Deen helft hadde van aertrike,
Hem zoude ghebreken tander deel;
Ende als hijt hadde al gheheel,
So zoude hi nochtan om meer roeken,
Wiste hijt waer zoeken,
Ende al nochtan dat aerdsche goet;
Want zo wie daer toe staet den moet,

Vs. 4. die quaetste. 5. Want P. 6. Es wortel van. 8. bisscoppen. 9. Rechteren, scepenen. 13.
ooc ontbr. 14. cracht. - ooc ontbr. 16. brenghen. 18. niet kent broderlike. 22. dat meer ane.
24. Deene heelt h.v. eerderike. 25. dander. 26. Ende had hijt dan al. 27. hij dan om. 28. hij
dat w. 29. n. om eertsch g. 30. Want wien d. - die m.
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En acht hemelrijcs niet twee peren,
Maer goet dat is al sijn begheren;
Nochtan en can hi selve ghemerken,
Wat hi mitten goede sal werken.
Ons seghet een heylich man:
Also een kemel niet comen en can
Door eenre naelden gat,
Also en mach, verstaet wel dat,
Die vrecke man rike
Niet comen in hemelrike.
Ende also die twater laedt,
Drinckens niet en wort versaet;
Ende so die des waters volre si,
+
So sijn dorst meer wast daer bi:
Also is die ghierighe, hoe dat vaert,
So hi meer heeft, so hi meer begaert.
Ende alse hijt algader heeft,
Ende hi die rijcste is die leeft,
So is hijs quite op een ure;
Want die doot doet hare nature,
Ende neemt hem goet ende lijf;
So moet die vule keytijf
Sijn goet al laten hier,
Ende sijn ziele vaert int vier,
Om dat hi mit zijnre ghierichede
+
Gods vergat, ende daer toe mede
Den armen niet bi en stoet.
Dan nemen die maghe tgoet,

Vs. 32. dat ontbr. 35. seit. 38. wel ontbr. 39. vr. menschen r. 40. Doer die poorte van h. 41.
als die ghene diet w. laet. 42. Des drancs n. 43. so hij swaters. 45. hoet zo v. 47. Also hijt.
50. hair. 58. maghen.
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Daer hi sijn lijf om besuerde
Ende sijn ziele om avontuerde,
Ende verterent in groot riveel;
Hi ontbeets zelve cume een goet morseel.
Si sullen cume in hare leven
Enen penninc voor zijn ziele gheven!
Tonsalichste leven, waerlike,
Datmen leeft op aertrike,
Dat heeft een man die ghenoech beeft,
Ende sinen lichame niet en gheeft,
Dies hem bederf ende betame.
Het waer recht datment hem name,
Ende lietene in sijn armoede leven,
Daer sijn nature in is ghecleven.
Het is scade dat hi hevet goet,
Die Gode, hemselven of een andren en doet,
Dat hi doen zoude te rechte.
Si sijn des goeds knechte,
Ende tgoet is haer here:
Ic en weet gheen meerre onnere
In die werelt dan desen staet,
+
Want voor Gode ende voor die werelt ist quaet.
Vanden andren hooft zonden
So late ic te desen stonden
Hier al stille staen,
Ic salre lichte hier na toe vaen.

Vs. 61. grooten reveele. 62. cume goede morseele. 63. in al haer l. 64. v. die z. 65.
Donsalichste - waerlijc. 66. Dm. hevet op eerderijc. 69. hem behouft ende. 70. ware. 71. lieten.
- armoede ontbr. 72. sine - becleven. 74. D.G. no h.s. no anderen en d. 77. tgoet dat is h.
heren. 78. Ick zie gheene. 79. In dese w. 80. ende der w. 81. anderen. 82. laet. 83. Hier af
al.
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*Van

Adaems kindren ende van Seths gheslachte. - XXIX.

Dus en sach Adam anders niet
An sijn twee eerste kindren, dan verdriet.
Deen sloech den andren doot:
Dit luudt oft ware wonder groot,
5 Dat een man dootsloech, waerlike,
(*)
Dat een vierendeel van aertrike .
Dat seit men daer omme alsoe,
Dat meer si vier en waren doe,
Ende deen den andren versloech.
10 + God wrac zo zere dit onghevoech,
Dathi Chaym ten selven tiden
Ende al sijn volc vermaledide,
Dat van hem zoude ghedyen;
Ende alle wordent quadyen,
15 Moordenaers, rovers allegader.
Chaym liep vanden vader
Verre int oosten mitter wone.
Noch sijn si daer ghewone

*

(*)

Vs. 2. Van sine twee kinderen. 3. Want deen - anderen. 5. m. slouch doot w. 6. Tvierendeele
van eerderike. 8. D. maer sij viere w. 9. anderen. 12. al sijn oer v. 14. Dat al worden q. 15.
algader. 17. oeste.
De dichter doelt hier op een in zijnen tijd bekend raadsel, onlangs medegedeeld door J.F.
WILLEMS

o

in het Belg. Mus. D.V. bl. 100. n . 3. Hetzelfde raadsel komt ook voor in de
r

Oud-Vlaemsche Gedichten, uitg. door J . PH. BLOMMAERT, D. II. bl. 64, doch men mist daar
de twee verzen, die op het verslaan van het vierdedeel der wereld doelen. Evenwel, door die
weglating heeft het raadsel niet verloren, want juist die twee verzen geven de oplossing al te
gemakkelijk aan de hand.
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Fel te sijn énde quaderhande,
Meer dan in andren lande.
Dese maledixie, die God so scarp
Optie quade gheslachten warp,
Alse op Chamme ende op Chaymme,
Ende op andre, alsict versinne,
Stoeden zwaerlike also voort,
Tote Jhesus Christus gheboort.
Maer hi verzoenet algader
Jeghen die moghentheit sijns vader,
So dat God al vergaf,
+
Ende sine verbolghentheit dede af
Van alden ghenen, die hem keren
Wilden ter warigher leren ons heren,
Ende noch doet daghelike:
Ghelooft si hi ewelike!
Adaem ende Yeve wonnen sint
Seth, hare derde kint,
Dat wittich was ende goet,
Ende aen die sterre herde vroet,
Ende hilt alteenen gader
Die goede usagen zijns vader,
Ende was met Gode also vercoren,
Dat van sinen gheslachte wert gheboren
Christus, dat hemelsche drochte,
Die ons met zinen bloede cochte,
Dat hi ontfinc aen Marien,

Vs. 19. te sine. 20. anderen. 21. G. dus scarp. 22. gheslachte. 23. Als op desen Cayme. 24.
Ende oic op andere. 25. Stoede. 26. Tote op Jh. 29. Hoe dat. 30. sine gramscap dede daer
aff. 32. W. te sijnre eewigher leeren. 36. Sette haer. 37. wetich. 38. Ende in die sterren. 42.
gheslacht. 43. C. die h. 45. hij van Marien ontfingh.
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Daer hi ons mede woude vrien.
Adam, alsic ghescreven zach,
Hadde kindre omtrent neghentach,
Onder zonen ende dochtren mede.
+
Dese, na haren zede,
Ende die na hem quamen
Wonnen so vele volcs te zamen,
Eer Adaem sterf, die eerste man,
Datmen tghetal niet weten en can.
Van alle desen gheslechten,
Die hier nu op gaen rechten,
En trac twint ter doghet, als ic vernam,
Sonder dat van Seth quam,
Die wortele streec in duechden voort
Tote op Noe, hebbic ghehoort.
Want Noe quam, alsict vinde,
Van Seths oere, van kinde te kinde,
Ende dat oor bleef groot [l. goet] allene;
Mar alle dandre ghemene,
Dat van Adams kindren voort sproot,
+
Tooch ter archeit, cleine ende groot,
Ende lieten die goede zeden liden,
Dier Adam plach in sinen tiden.
Afgoden aenbeden si;
Ooc hantierden si daer bi

Vs. 46. ons met wilde vryen zonderlingh. Het laatste woord is er met eene latere hand
bijgeschreven, ter herstelling van het rijm, dat door de verschrijving in het vorige vers in de
war gebragt was. 48. kinderen. 49. dochteren. 50. hare. 51. die van hem. 54. niet gheweten.
55. al d. gheslachten. 56. hier in nu - rechte. 57. trat - duecht - ic las. 58. van Sette was. 59.
wortel. 61. W.N. also ict. 62. oere quam van kindere te. 63. bl. goet a. 64. dandere. 65. kinderen
sproet. 66. Trac ter - cleen. 68. Die A.
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Sonden van groter doemen,
Diemen niet wel en mach noemen,
Ende alrehande quaetheit met.
Wat holpe hier langher ghelet?
In desen staet stont openbare
Die werelt meer dan dusent jare,
Tote Noe, daer ic voren of sprac,
Die van Seth sine gheboorte trac.
Doe en woude God niet sparen
Die grote zonden die waren,
Ende sende sine wrake so stranc,
Dat al op ene stont verdranc,
Alle menschen, meerre ende minder,
Sonder Noe ende sine drie kinder,
Ende haer wive, dat sijn si achte.
Dese, bider Gods crachte,
Behilden in die arke haer leven,
Om datsi niet en dreven
Al sulke zonde leellike,
+
Alse tander volc van aertrike,
Ende om dat God woude,
Dat van hem comen zoude
Een nuwe werelt altemale.
Nu siet ende merct wale,
Hoe God, die hemelsche vader,
Den goeden altenen gader
Bi staet, mids sijnre ghenaden.

Vs. 71. groten. 72. en ontbr. 73. alle q. daer toe met. 74. holpt. 75. stondt voirwaer. 76. Die
werelt ontbr. - dusentich jaer. 77, 78. Deze beide verzen ontbr. 79. Doen wilde G.n. langer
sp. 80. Dese gr. 81. also str. 82. Dat hij op eenen tijt v. 84. sijn. 89. sonden. 90. Als dander eerderike. 93. Eene nieuwe. 94. merket. 97. met s.
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*
Noe was van Seths zade,
Adams zone, daer ic of las,
Die goet ende gherecht was,
Ende hilt der naturen ghebode,
So dat hi wel was mit Gode,
Ende sijn oor ende sijn nacomelinghe
+
Pijnden hem ooc deser dinghe,
Tote opten goeden Noe;
Ende van Adaems kindren nemmee
En setten hem ter doghet,
Als ghi hier voren horen moghet.
Daer bi nam hem God haer leven,
Als hier voren is ghescreven,
Om dat God niet en woude,
Dat wortele ofte zaet zoude
Van dien quaden stroncke bliven,
Daer noch arch of mochte becliven.
(*)
Maer van dien goeden, dat verstaet ,
Woude hi dat bleve zaet,
Dat duren zoude eemperlike
Toten ende van aertrike,
Daer die heylighen uutvercoren
Of zouden worden gheboren,
Ende hi zelve ooc mede,
Tonser groter zalichede.
Hier aen mach elc wel merken,

*

(*)

Vs. 100. gherechtich. 104. dinghen. 106. kinderen. 108. Alsoe. - hier voren ontbr. 110. Also.
112. off. 113. tronke. 116. Wilde. 117. eenpaerlike. 118. Tote den eynde van eerderike. 119.
heilige. 122. Tonser alre z. 123. Hier na m. - wel ontbr.
Het HS. heeft verstat.
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*
Dat goet is wel werken;
125 Want hem God pleecht te ghevene
Op aertrike langhe te levene,
Mit salichede ende mit eren;
Ende als si van hier keren,
Hemelrike te haren baten;
130 + Ende dat oor, dat si hier laten,
Duret langhe in goeden state,
En si dat hare ommate
Verbore jeghen den wille ons heren,
Daer si hem bi onteeren.
135
David doet ons verstaen,
Hi en sach noyt te quiste gaen
Den gherechten, dat seit hi bloot,
Noch zinen kindren zoeken broot.

+

(E. Fol. XVII. v. 1.)

+

*

Van Noe ende van sinen kindren ende van Gods wraken. - XXX.
+

(L. Fol. XXIII. r. 1.)

Doe dat water was sijnre vaerde,
Stont die arke optie aerde,
Op enen berch in Armenien.
Noe met sijnre partien,
5 Kindre ende wive, ghinghen uut.
Doe sproten bome ende cruut
Uten wortelen weder te hant,

*

*

Vs. 124. Dattet g. doet wel. 126. eerdrike. 127. salicheden lange te leven ende. De afschrijver
herhaalde bij vergissing een gedeelte van het vorige vers. 129. harer. 130. sij na hem 1. 131.
Duert gherne 1. 132. Ten sij - onmaten. 133. Verboerden. 134. onneeren. 135. ons te v. 136.
Hine. 137. gherechtigen. 138. sine kinderen.
Vs. 1. dit w. - sire. 4. sijnder. 5. kindere ende hair wiven.
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Die doe laghen int sant;
Want huse, bome ende gras,
Ende al dat opter aerden was,
Was al verloren ende vervaren
Vanden watre ende vanden baren,
Die de aerde also stac,
Datsi scoorde ende brac.
Dat boven lach, quam onder:
Dit jammer ende dit wonder
Wrachte God, tien stonden,
Al omme des menschen zonden.
Aertrike hadde doe ghestaen voorwaer
Twalef hondert jaer min een jaer.
Nu verstaet dan ende mect,
Hoe coomt dan dat God niet en wrect
Die zonden nu also grammelike,
Alse hi wilen dede op aertrike.
God en woude, dat weet wale,
Nie zeder teenen male
Tfolc bederven, als hi doe dede;
Maer zeder heeft gheweest zijn zede,
Dat hi die zonden wrac,
+
Nu hier, nu daer, alst hem bestac.
Hi ghehinghet, dat verstaet,
Dat deen den andren verslaet,
Doot steect ofte verminct.
Sulc verbrant, sulc verdrinct,

Vs. 8. int lant. 10. al ontbr. 11. al ontbr. 16. Dat j. - dat w. 17. te dien. 18. der m. 19. Eerderike.
21. ende merct. 22. dan ontbr. 23. nu zo. 24. Als. 25. en wilde niet, dat. 26. Noyt sindert al t.
28. sindert. 31. ghehinght, dat wel v. 32. anderen. 33. off. 34. Die selc verbernt.
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*
35 In sulc lant doet die hongher noot,
+
In sulc lant is orloghe zo groot,
Dat den volke cume yet blijft,
Ofte dats zo vele wort ontlijft,
Datmen tghetal cume weet:
40 Aldus wreect God ghereet
Op aertrike die zonden,
Nu hier, nu daer, mit stonden,
Ende ooc in vele andre manieren,
Die ic hier niet en can visieren.
45 Hi isser wel aen, zekerlike,
Die hier op dit aertrike
Om zine zonden wert gheplaecht,
Ende dat verduldelike verdraecht;
Hi is quite der pinen ghinder;
50 Want dese pine is minder
Dusent werven, dats waer,
Dan ene pine is daer.
Doe si uter arken waren ghegaen,
Dede hem God onse here verstaen,
55 Datsi kindre winnen zouden,
Ende aertrike menichfouden,
Alsi daden herde zere,
Want het woude also onse here.
Noe was een out man,
60 Doe die diluvie ran;
Nochtan was volcs, eer hi sterf,

*

Vs. 36. dorloghe. 38. Of. 41. In eerderike. 43. andere. 47. sijn. 48. verduldichleec. 49. Ende
hij der pine es quite gh. 51. Dusentich w. voerwaer. 55. kinderen. 56. eerderike. 57. Als sij
oic d. 58. W. hem jonste God onse. 59. Want N.
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Dusent vierendetwintich werf.
Sine drie zonen, vintmen bescreven,
Die met hem te live bleven,
Hieten Sem, Cham ende Japhet,
Ende hare wive daer toe met.
Van desen ist comen al,
Dat zeder was ende comen zal.
Maer echt, na dien ouden zede,
+
Sette hem tfolc na die quaethede,
Ende vergaten der goeder zeden te male,
Die Noe hilt vele wale.
Roof, diefte, cracht ende moort
Hilden die gheslachten voort,
Sonder Sem ende dat van hem bleef,
Dat was meest goet ende dat dreef
Der naturen ghebode,
Ende gheloofden aen Gode:
Dus hilden sijt van kinde te kinde,
Na dat ict bescreven vinde,
Toten goeden ouden Abraham,
Die van Sems gheslachte quam.
Daer tusschen, dattie diluvie ran
Ende Abraham, den heilighen man,
Waren wel dusent jaren.
Hier moghedi merken clare,

(E. Fol. XVIII. r. 1. I. Fol.
XXIII. v. 1.)

Vs. 65. Hietem. 66. haer. Na vs. 66 volgt nog:

Dit sijn vier husche metten vader,
Dat sijn achte te gader.
68. sindert. 69. echter - zeden. 70. tfolc ter quaetheden. 71. altemale. 72. D.N. haer vader
hilt wale. 73. crachte. 75. dat na hem. 76. Het tweede dat ontbr. 78. gh. in eenen G. 81. Tote
opten g. - ouden ontbr. 83. Daer ontbr. 85. wel ontbr. 86. moechdi.
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Hoe God in sine hoede
Altoos ontfaet die goede.
Dit is noch tgheslachte, daer ic of sprac,
90 Dat uut Seth, Adams zone, trac
Sijn beghin ende strijct voort
Tote Jhesus Christus gheboort,
Alse ghi hier sult verstaen.
Op Noe willic weder gaen,
95 Eer ic op Abraham kere:
Hier leit tusschen een lere.

*Hoe

dat eerste volc te levene plach, ende van maten te houden.
- XXXI.
Tusschen dat aertrike began
Ende dattie diluvie ran,
Daer twalefhondert jaer bina
Tusschen waren, alsic versta,
5 En nutte tfolc vleesch noch wijn,
Ende het ruste alse zwijn
Onder die bome int gras:
+
Ic wane doe ander zale en was.
Zuvel ende ooft was al haer aet,
10 Ende haer cleder, dat verstaet,
En hadden ander verwe noch ghevoech,
+
Dan also alst scaep droech.
Men vant sindael, bont noch graeu,

*
*

Vs. 89. noch tghetal d. 90. Dat Seth uut A. 92. Tote op C. 93. Als ghij hier na s. 95. op
Abrahamme.
Titel. deerste v. - mate te houdenne. Vs. 6. Ende tfolc r. 8. doen gheen a. 9. al ontbr. 10.
clederen. 11. ghenouch. 12. D. alsoe bscaep.
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Noch root, noch groen, noch blaeu,
Bedde noch oorcussen; ic wane
Tfolc plach al ghelijc te gane.
Boetius, die wise here,
Prijst des volcs leven mere
Ende reynre, alsic vernam,
Dan enich volc dat zeder quam,
Ende seit dattie liede, twaren,
Wijs, reine ende zalich waren.
In dierre ghewaden, in costeliker spisen,
In cledre van groten prise,
In wijn drincken zat,
In gadren groten scat
En leit wijsheit noch salichede;
Want men verghet daer mede
Gode, vriende ende maghe,
Ende maect den mensche traghe
Tallen oorbare, ghelooft mi dat,
Sonder te gaderen scat,
Ofte groten overmoet stichten,
Op sine ghelike met lichten.
Gheen dinc en is so ombescheden
Alse weelde in verweentheden;
Want die hemselven niet en kint,
Ende buten sijnre naturen wint,
Ende niet en ghevoelt sijns selfs staet,
Is puer valsch ende quaet;

Vs. 14. groene. 15. Bedden no oercussens. 16. al ontbr. 19. reynere oic a. 20. enichs volcx
dat sindert q. 21. zeeght dat dese 1. te w. 23. In diere costeleke spijse. 24. clederen. 26.
gaderen. 27. leeght. 28. vergheter Gode m. 29. G. ende vrienden. 33. Of. 34. gh. niet l. 36.
w. ende verweenthede. 38. siere maten vint. 39. niet gheloeft sijns.
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Want die hemselven dus bedrieghen,
Souden enen andren coenlijc lieghen.
Daer omme sal hem elc laten
+
Ghenoeghen altoos mit maten.
Ende al ghewint hi sulke spoede,
Dathi te heerscapen ende te goede
Coomt, hi sal altoos ghedincken des,
Wanen hi comt ende wie hi es,
Ende sal ander liede mede
Laten datsi sijn, telker stede,
Ende en sal hem verwanen niet en twint:
+
So wort sijn heerscap gheint
In eren op dit aertrike,
Ende hi behout hemelrike.
Het is gheseit over tide vele:
Mate is goet tallen spele;
Want hi die den voorspoet gaf,
Machen, wil hi, weder trecken af;
Want ghelucs bederve
En is altoos gheen erve;
Want men valt dicke mere,
Dan men te voren clam zere.
So eens menschen goet ende staet
Meer wast ende opwaert gaet,
So meer zorghen sine zinne,
Op dat hi wijsheit hevet inne;
Ende zo men meer zorghen heeft

Vs. 42. Sij souden - anderen. 44. Altoes ghenoughen met. 46. heerscepen. 47. dincken. 48.
hij quam ende. 49. lieden laten m. 50. Laten ontbr. 51. niet en ontbr. 52. ghemint. 53. dit ontbr.
55. tijden. 58. wil hi ontbr. 59. Bij dien ghelijc b. 60. gheene. 63. eens smenschen. 64. wast
op ende neder gaet.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. XXIV. r. 1.)

+

(E. Fol. XVIII. v. 1.)

124
*
Om dinc die de werelt gheeft,
So men min zorghet, dats die zede,
70 Om den wech der ewichede;
Want zorghe om aerdsche dinghen
Moet al te niete springhen.
Daer omme so seit aldus
Die vroede meester Boecius,
75 Dattie eerste ewe die beste was,
Also ic hier voren las,
Ja den ghenen die gherechtelike
Doe leefden op dit aertrike.

+

*

Van stercheden ende des wijns nature. - XXXII.
+

(I. Fol. XXIV. r. 2.)

Seder dat die diluvie ghinc,
So oorloofde God die dinc,
Datmen vleesch zoude eten.
Ooc dede hi Noe weten,
5 Hoemen wijngaert zoude winnen,
Also hem dinghel dede bekinnen;
Want ic houde dat voor dien
Noyt wijn en wert ghesien.
Wijn, alsic verhore,
10 Is die beste liquore,
Die God ye worden dede,
Ende die beste dranc ooc mede,

*
*

Vs. 69. sorght, dat is. 70. Om dorbore der. 71. sorghen om deerdsche. 73. om zo zeeght. 74.
Die goede m. 75. Dat es deerste euwe die ye was (!). 76. Also als ic. 78. op eerderike.
Titel. V. st. van d.w.n. ende crachte. Vs. 1. Sindert. 11. ghewerden.
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Daer hi goet is ende fijn;
Ende die quaetste dranc die mach zijn,
Dats wijn vuul ende ongave,
Dit is die waerheit daer ave.
Wijn is goet te quetsueren
Ende te vele andren curen.
Wijn maect subtilen zin,
Dies te maten nemet in;
Ende maect stout ende blide den moet
Hem die van naturen is goet;
Ende hem die van naturen is quaet,
Hem doet hi bestaen moordaet,
Vechten, werren ende ander zaken,
Die tfolc in twiste maken,
Ende loopt ooc selve in sijn doot
Sonder redene ende noot:
Daer om heet wijn, zekerlike,
Een die machtichste dinc van aertrike.
In aertrike sijn drie dinghe
Van groter mach [l. macht] zonderlinghe:
Die landshere, twijf ende die wijn:
Nu verstaet hoe dit mach sijn.
Een landshere die thuus set,
+
Doet sine ghebode ende sine wet
Houden, ist lief, ist leet,
Also verre als sijn lant gheet.
Ende hem ontsien wijf ende man,

Vs. 14. Ende oic die. - dranc ontbr. 15. Dat es. 16. Die wille, hoede hem daer ave. 18. anderen.
20. Dien te. 24. Hem ontbr. 27. sine. 28. ende sonder n. 29. omme h. hij z. 30. Een
dmachtichste - eerderike. 31. eerderike - dinghen. 32. macht sonderlinghen. 33. dwijf. 35.
zedt. 37. lief of leet.
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*
40 Diene noit en saghen an.
Ende, alse hi wil, in eenre uren
Brinct hi sijn volc in ruren,
Ende versamenet in corten tiden,
Ende doet lopen in enen stride,
45 Daert som moet bliven doot:
Dese moghentheit is herde groot.
Twijf heet sterc in dien,
Alsmen dicke heeft ghesien.
En is gheen man so sterc van zinne,
50 Noch die heeft so vele wijsheit inne,
Noch ooc so sterc van live,
Die minne van enen wive
+
En mochten daer toe bi tiden
Dwinghen, dat sine zoude riden;
55 Alsi voormaels, hebbic verstaen,
Wisen meestren heeft ghedaen.
Twijf dwinct den man altenen gader,
Dat hi laet moeder ende vader,
Suster, broeder ende kint,
60 Ende gaet mit haer die hi mint,
Ende verliest ere, ziele ende lijf:
Aldus sterc is dat wijf.
Nu hoort vanden wine voort an,
Daer ic dit omme began:
65 Wijn heeft van naturen den aert,
Hi spaert den ghenen diene spaert,

*

Vs. 41. als hij wille. 42. hij al sijn lant in. 43. versaemt al sijn volc in. 44. doetet. 45. Daert
vechten moet ende bliven som d. 46. herde ontbr. 47. Dwijf. 48. Alse men. 49. Ten es. 50.
No die w. hevet inne. 54. Dw. so souden r. 56. meesters. 57. Dwijf. 60. mit hem die. 61. eere
ende goet, ziel. 64. om.
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Ende die hem en sparen noch en wiken,
Hem werpt hi neder inden sliken.
Hi can alle die ghene verwinnen,
Die hem niet en willen kinnen,
Ende beneemt hem sulcstont zo zine macht,
+
Dathi verdrinct in ene gracht.
Sulc blijft ligghende optie strate:
Hem en roect, ist droghe, ist nate;
Al soude een waghen over hem liden,
Hine keerde hem niet besiden,
Maer hi leit of hi ware doot:
Dit es emmer wonder groot,
Dat dinc die niet en leeft,
Noch sin noch lijf en heeft,
Den sterken man also verwint,
Dat hi hemselven niet en kint,
Noch gaen, noch staen en mach,
Noch en kint nacht noch dach.
Dit dunct mi verre die stercste wesen;
Nochtan hebbic ghelesen,
Dattie waerheit sterker es
Dan alle dinc, sijts ghewes;
Want God noch el nieman
Die waerheit ghebreken en can.
En zoude els niement drincken wijn,
Dan die van naturen sijn

Vs. 67. hem niet en. 68. Hem ontbr. - slike. 70. Die hij n. en wille k. 71. hem zo zin ende m.
72. Dat die selc v. - een. 73. blijf liggen. 74. r. sij dr. of n. 76. Hine soude niet keeren b. 77.
M. leeght - waer. 79. Dat es dinc. - en ontbr. 84. No ne kent dach no nacht. 85. mi tstercste
w. 88. D. al dese, s. 89. W. G. ende els n. 90. Es die de w. gebruken can. 91. Ende en - el.
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Voordachtich in allen goede,
Bescheiden ende zachte van moede;
95 Si nemens te maten in,
Ende hi maect hem wisen zin.
Maer dwase van quaden zeden,
Die met ombescheidenheden
Haren buuc ghieten vul,
100 Worden sinneloos ende dul,
Ende willen twisten ende liede verslaen,
Ende ander dinc anegaen,
Daer groot vernoy ende jammerhede
Of coomt in menigher stede.
105
Hier bi hoort wijn den goeden toe,
(*)
Ende niet den quaden, ic wijst alsoe.

+

(E. Fol. XIX. r. 2.)

+

Van Noes kindren, ende datmen vader ende moeder eren sal.
- XXXIII.
*

Noe, alsic voren began,
Was deerste die ye wijnghaert wan.
Doe ghevielt eens dat Noe
Wijns hadde ghedroncken mee
5 Dan sijn nature vermochte wel,
So dat hi in slape vel,
Ende lach ontdect tusschen die been:
Ic wane dattie liede en ghene

*
(*)
*

Vs. 96. Ende maken in hem. 98. onverbeidentheden. 100. Waren sinloes. 101. twist. 102. a.
dulheyt a. 103. groot ontbr. 106. Ende niet den q.
Het HS. heeft: Ende mitten q.
Vs. 2. ye ontbr. 4. meer. 5. sine. 8. dat doe die 1. ne gheen.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. XXV. r. 1.)

129

10

15

20

25

30

35

*

*
Neder cleet en plaghen
Te draghene in dien daghen.
Doe sijn middel zone, Cham,
Den vader also vernam,
Wijsde hire mitten vingher op,
Ende maecter mede sijn scop.
Alse Japhet, zijn outste zone, zach
Dat sijn vader dus bloot lach,
Scaemde hijs hem herde zere,
Ende decte te hant sinen here.
Ende om dat Cham bespotte den vader,
So wert hi alteenengader
Om die zonden vermaledijt;
Ende om dat Japhet te dierre tijt
Op sijns vader ere mecte,
Ende sijn scamelheit decte,
+
Wert hi ghebenedijt also houde
Ende dat van hem comen zoude.
Dese benedictie streec voort
Tote op Christus gheboort;
Want van Seths gheslachte vercoren
Woude Christus sijn gheboren
Daer na over menich jaer,
Als ghi horen sult hier naer.
Hier bi machmen leren,
Dat goet is vader ende moeder eren
Ende waerden telker stat;

Vs. 10. draghen. 12. als ict v. 13. hij metten vingheren op. 14. Ende hielt daer mede. 15. Alse
Sem die joncste sach. 19. Ende ontbr. 21. Omme. 22. dat Sem te dier. 23. vaders. 24. Die
sine. 27. strijct. 28. Tote Jhesus C. 30. Wilde Jhesus zijn. 34. g. doet weerden ende eeren.
35. Vader ende moeder t.
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Want God ghebiet selve dat,
Onser alre behoeder,
Datmen ere vader ende moeder:
So machmen langhe opter aerden
Leven in eren ende in waerden,
Ende dat gheslachte mach ooc staen
In salicheden, zonder waen;
Ende die hier jeghen doet,
Gheluc, ere of goet
En sal hem volghen, sijts ghewes,
Want God sijn viant es,
Om dat hi niet en dede ghenoech
Hem diene wan ende diene droech.
Dicke pleechtmen te ziene
Op aertrike hem goet te gheschiene,
Die vader ende moeder sijn onderdaen
Ende eren ende bi staen;
Ende die des en doen niet,
Plaghe, scande ende verdriet
Hebben si dicke harentare:
Dat sietmen daghelijcs openbare.
Noe was een out man,
Doe die diluvie ran;
Nochtan was volcs, eer hi sterf,

Na vs. 42 volgt nog:

Ende die hier jeghen staen,
In salicheden sonder waen.
Te weten, de afschrijver, zich vergisd hebbende, door in vs. 43 staen voor doet te schrijven,
trachtte door het herhalen van vs. 42 het rijm te herstellen, maar bragt er den zin nog meer
mede in de war. Vs. 44. eere noch oic g. 48. Het tweede diene ontbr. 49. Dickent. 50. eerderike.
52. Ende hem eeren. 54. Pleghen scade, scande. 55. Dicke te hebbene hare ende dare.
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*
60 Dusent vierendetwintich werf,
Dat van hem quam algader;
Daer om heet hi onse vader.
Tfolc al meest, na desen stonden,
Trac al weder toten zonden,
65 + Sonder Japhet, als ic voren seide,
Die sijns vader scamelheide
Decte, ende dat van hem quam
Bleef best, ende dat ane nam
Der naturen ghebode,
70 + Ende gheloofden in enen Gode,
Van kinde te kinde, also voort,
Tote Abrahams gheboort.
Noch blivic, zonder lette,
In dat gheslachte van Sethte,
75 Adaems zone, daer ghi
Hier voren of hoordet zegghen mi,
Daer Christus, die Gods zone,
Na of wart gheboren scone,
Alsic u hier na sal
80 Met goeden staden verclaren al.
Tusschen der diluvien ganc
Ende Abrahame waren lanc
Dusent jaer, als ic las,
Daer dat volc binnen was
85 So zere ghewassen int ghemeen,
Dats die werelt al vol scheen;

*

Vs. 60. Dusentich. 62. omme heedt hij oude v. 63. Tfolc m. in desen. 64. al ontbr. 65. S. Sem
- voerseide. 66. vaders. 68. ende nam an. 70. gheloefde. 73. letten. 79. Also ic h. 80. goeder.
82. E. Abraham. 83. Dusentich. 85. gh. ende g. 86. Dat.
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*
Ende zonderlinghe in Asia:
Dat is tlant, alsic versta,
Dat over die zuut zee leit,
90 Daer Jherusalem in steit
Ende menich groot conincrike:
Het hout deen helft van aertrike.
Doe des volcs wert so vele,
Ghinct mit hem al uten spele,
95 Ende heeft hem ter quaetheit gheset,
Want en hadde here noch wet.
Die werelt hadde ghestaen, voorwaer,
Meer dan twee dusent jaer,
Eer tfolc wet ofte ghebode
100 Ontfinc van onsen here Gode;
Maer goede usagien hilden si,
Daer die goede leefden bi;
Maer vanden goeden was dat ghetal
Herde cleine ende smal.

+

*

Hoemen een stat ofte een lantscap regieren sal. - XXXIIII.
+

(E. Fol. XX. r. 1.)

+

In dat beghin van aertrike,
Doe dat volc ghemeenlike
Arm was ende niet en wiste dat
Men rente houden mochte ende scat,
5 Maer optie ackere hem gheneerden,

*
*

Vs. 88. dlantscap. 89. zuutsijde 1. 92. deene helt van. 94. mit ontbr. 95. hem al ter. 96. ten
hadde. 98. duust. 99. of. 101. usagen. 103. was tghetal.
Titel. Van eenre stadt te regerenne. Vs. 1. Int b. 3. en ontbr. 4. renten - m. of scat.
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Van jare te jare, datsi verteerden,
Ende ooc van haren beesten,
Ende niet en wisten van andren feesten,
Ende, datsi hadden, was ghemeen,
Doe en was nijt en gheen
Onder dat volc noch twiste.
Mar zeder datmen wiste,
Datmen renten mochte copen
Ende scat te samene hopen,
So en ghebrac nie zint nijts,
Noch perlements, noch strijts;
Want die hoop vanden goede
Maect den mensche zo groot van moede,
Dat hem dicke dunct des,
Dat hi niement ghelijc en es,
Ende hemselven niet en kint,
Ende sine ghebuer niet en versint,
Die lichte beter is dan hi.
Proeft ofte dit waer zi:
Doe die Romeinen, in ouden daghen,
Om haer selfs bate niet en saghen,
Mar om te gaderne scat
Ten ghemeinen oorbaer vander stat,
Ende dien hilden mit hoeden groot,
Ende als sijs dan hadden noot,
Bescheidelijc daer toe ghinghen,
Vorderden si also hare dinghen,

Vs. 8. Ende oec van anderen f. 10. n. ne gh. 12. sindert. 14. samen. 15. noyt sinder n. 16.
perlement. 18. so hoech van. 19. dicket dincket. 20. Dat n. sijns gh. 21. en versint. 22. ghebuere
n. en kint. 24. of. 26. haers. 27. Maer al gader om scat. 28. orbare. 29. die. 32. sij al hare.
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Datsi, mit haerre wiser cracht,
Al aertrike brochten in haerre macht.
Maer sint dat die raeds liede
Begonsten te ziene op miede,
+
Ende haers selfs bate meer trocken voort
Dan die ghemeine bate vander poort,
+
Ende vriende ende maghe verdroeghen mede
Jeghen die rechte vander stede,
So daelde Romen, yelanc zo mere,
Ende verloos macht ende ere;
Want die poorteren ghinghen zo riken,
Dat niement den andren en wilde wiken,
Maer elc woude beter wesen
Dan sijn ghebuer, ende bi desen
Vielen si onderlinghe in nide,
In oorloghen ende in stride,
Mids haren groten overmoet,
Dat niet en dede dan tgoet,
Daer si bi bederfden mede
Beide hemselven ende haer stede,
So dat vreemde liede quamen,
Die de stat ane namen,
Ende bleven sitten daer binnen.
Nu moghedi merken ende versinnen,
Ofte des ghelike yet
In andren steden is gheschiet.
Jaet, dat si u becant,

Vs. 33. harer. 34. eerderike - haerder. 35. lieden. 36. mieden. 38. Die vr. 41. zo lanc. 43. rijke.
44. anderen wilde. 45. wilde. 47. niden. 48. In veeden ende in strijden. 51. Ende sij verderfden
oic mede. 55. sittende. 56. moechdi. 57. Of. 58. anderen.
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*
60 Ende zonderlinghe in Vlaenderlant,
Daer die grote heren van dien steden
Deen den andren zo beneden,
Om dat elc voordeel ende bate
Trecken woude in sinen gate,
65 Datsi deen den andren verbeten
Ende also te niete sleten,
Dat si al worden niet,
So dat quam een vreemde diet,
Ende hadden gheweest hare knechten,
70 Ende ghinghen die steden berechten,
Ende namen dien selven tleven,
Die vanden goeden waren bleven,
+
Ende houden noch die steden al:
En weet hoe langhe het duren zal.
75 Maer zijts zeker van dien,
Datmen dies ghelike zal zien
In andren landen gheschien,
Daer die raeds manne altoos spien
+
Om haers selfs winnen ende baten,
80 Ende ghemenen oorbaer achter laten.
Die wiselike ende mit eren
Ene stat wille regeren,
Sullen houden pointen twee:
Teerste is datmen nemmermee
85 Ghemenen oorbaer achter en late,

*

Vs. 61. vander stede. 62. anderen. 64. wilde te s. 65. anderen. 66. te nieuten. 67. al ontbr.
68. vremt. 69. Die hadde g. haer knechte. 70. stede. 71. dleven. 73. stede. 74. l. dat d. 75.
zijt. 77. anderen l. dan in dien. 78. man. 79. Haers selves profijt ende bate. 80. Ende tghemeen.
81. wiselec. 83. Selen. 84. Deen es d.m. nemmermeer. 85. Ghemeen orbare - laten.
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Wient anders scade of bate;
Want ghemenen oorbaer, waerlike,
Is voor arme ende voor rike,
Ende daer toe zo leechter meer an
Dan aenden oorbaer van énen man;
Ende wie dit te brekene beghaert,
En heeft die stat lief noch waert,
Ende die en zouden, vrooch noch spade,
Ghenaken der stat rade;
Want hi mochte om sine bate raden,
Dat alder stat zoude scaden.
Tander point is dat:
Wat baten coomt vander stat,
Datmen dat leit in zekerre stede,
Der stat te helpene mede,
Weder het si cleine ofte groot;
Ende alse die stat hevet noot
Ten ghemeinen oorbaer, soe
Salmen dan gaen daer toe
Wijslike ende mit maten,
Ende enen penninc niet quisten laten;
Want no wijf noch man
+
En heefter ander recht an.
+

(I. Fol. XXVI. v. 1.)

*

Vs. 86. scaden mach of baten. 87. ghemeen. 88. voer mate ende. 89. daer soe leeght m. 90.
oirbare. 91. brekenne. 92. no l. no w. 93. die ne soude. 96. stadt mochte sc. 97. Dander. 99.
legghe in seker. 103. oirbare. 104. dan ontbr. 105. Wiselic. 106. niet te quiste l. 108. anders.
- Na vs. 108 volgt nog:

Dus salmen in desen dinghen
Eene stad tot groter baten bringen.
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landsheer eerst wert ghemaect. - XXXV.

Hier voren hebbic u gheset,
Hoe tfolc was zonder here ende zonder wet,
Ende hoe si hem op ackeren gheneerden,
Ende wonnen datsi verteerden,
Ende mit quicke ende mit beesten,
Ende en wisten van andren feesten.
Nu vantmen vele kockinen,
Die arbeden noch pinen
En wouden, mar ledich gaen;
+
Ende so wouden si die hant slaen
An zulke vrome ende goede,
Alse ghewonnen hadden die goede;
Ende en woudemens dan niet ghehinghen,
So wouden si tfolc daer toe dwinghen,
Datment hem moeste gheven,
Of si namen den lieden tleven;
Ende roofs ende moords wert zo vele,
Dat al ghinc uten spele.
Doe dat volc mercte ende zach,
Wat hem an dese dinc lach,
Visierden si nauwe ende dochten,
Hoe si dit ghekeren mochten,
Ende maecten die statuut,

Titel. lantsheere. Vs. 1. Hier boven h. 2. was ontbr. - het tweede zonder ontbr. 6. w. niet van
anderen. 7. vintmen van vele. 9. Ende willen maer. 10. so ontbr. 11. vorme of voeme. 12. Als
gh. hadde die vroede. 13. Ende wildemens hem niet. 14. wilden - toe bringen. 15. Datmen
hem wilde gh. 16. n. hem dleven. 17. m. wies so v. 18. Dattet al gh. buten. 19. Dat dat v. 20.
ane d.d. ghelach. 21. en. 23. m. dat st.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. XX. v. 2.)

138

25

30

35

40

45

50

*
Datsi den volke gaven uut,
Dat elc zoude leven vanden zinen,
Dat hi ghewonnen hadde met pinen,
Ende dies niement gheven en zoude,
En ware dat hijt doen woude;
Ende so wie onlant ende heide
Te lande brake mit zinen arbeide,
Dat zoude wesen sijn erve,
Te sinen onthoude, te zinen bederve;
+
Ende so wie sloeghe sijn hant
An anders have, an anders lant,
Soude daer omme verliesen tlijf.
Ende om dit te houdene stijf,
So maecten si daer toe
Enen voocht, die spade ende vroe
Cracht ende fortse zoude legghen ave,
So dat elc andren tsine gave.
Ende om dat hi niet en dorfte
Sorghen om sinen noodtorfte,
So bewijsden si hem tcheins
Op haer lant, haer ende gheins,
Dien si hem jaerlijcs zouden gheven,
Ende daer of zoude hi leven.
Ooc maecten si rechte ende wette,
Diemen inden lande zette
Op zaken van menigher wise,
+
Ende bevalen hem dathise

+

(I. Fol. XXVI. v. 2.)

+

(E. Fol. XXI.r. 1.)

*

Vs. 28. Ten w. 29. outlant. 30. l. brochte met. 31. sine. 32. o. ende te. 33. sine. 34. An des
a.h. of an des a. 35. dlijf. 36. houdenne. 38. Die cracht. 40. elc den anderen. 41. dorste. 42.
sine nootdorste. 43. cheins. 45. Dat sij. 46. af so soude. 47. Oec soe m. 49. sake.
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Wel hilde op sine ere,
Beide aen knechte ende an here,
Ghelijc dat hilt die wet,
Ghinct an lijf, an goet, an let.
Aldus hebbic vernomen
Dat heren toe sijn comen,
Niet bi hemselven allene,
Maer mids den volke ghemene,
Diene verhieven te herien,
Om dat hi tfolc zoude vrien
Ende beschermen, vrooch ende spade,
Van crachte ende van overdade,
Ende elken tsine zoude doen gheven,
Ende dat hi zelve zoude leven
Van sinen renten ende zine mesnieden,
Die hem gaven die lieden
Jaerlijcs inden lande
Van haren erfliken pande
+
Ende van haren voorfeiten met,
Also se tfolc heeft gheset.
Ende name hi meer vanden lieden
Ander goet of ander mieden,
Waest groot, cleine, cort of lanc,
Hi moste zinghen zulken zanc
Alse dandre zonghen op dat recht:
Hier op was heerscap gherecht.
Daer omme siet, ghi heren, wat ghi doet:

Vs. 53. hilde. 54. an goet ontbr. - off an let. 55. A. soe h. 56. lantsheeren. 59. Die v. 63. zoude
ontbr. 65. Van sijnre r. - meysniede. 66. gheven die liede. 68. erffeliken. 69. forfeiten mede.
70. se dat volck hadde gh. 72. g. ende a. 73. Waert. 74. singhen sonder zanc. 75. Als dander
s. na dat. 76. waest theerscip ghestecht.
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Alse ghi neemt lijf ende goet
Uwen lieden, zonder hare scout,
Ghi misdoet vele menighervout
Dan oft u lieden daden,
Die ghi hanghen zout ende raden.
Ende also wel verbuerdi
Die zelve doot alse si;
Want boven u so gaet dat recht,
Want ghi sijt des gherechten knecht,
Ende tgherechte, dats ware tale,
Mochte u u lijf ontwisen wale,
Weder ghi sijt keyser ofte coninc:
+
Hout dit voor ware dinc.
Daer bi besiet wiselike,
Dat beide arme ende rike
Recht hebben in uwen hoven;
Want hier is een here boven,
Diet al ziet ende verstaet
Uwe rechten, ist goet, ist quaet;
Ende des en sal hi niet vergheten,
Hi en sal u weder meten
Metter maten daer ghi meet hier,
In hemelrike ofte int ewighe vier.

*Van

Abraham ende vander Joden archeit. - XXXVI.
Hier voren liet ict op Abraham,

*

*

Vs. 78. Als. 79. haer. 80. menegherfout. 82. Ghij die h.s. of r. 84. als. 85. dat ontbr. 86. Want
ontbr. - sijt sgherechten. 87. tgh. es w. 88. Moet u dlijf. 89. of. 91. besit. 94. W. daer es een
richtere b. 96. Off u recht es g. off q. 97. Ende desen en salmen n. 98. Hij sal u ghinder m.
99. metet. 100. of in deeuweghe.
Titel. Van Abrahamme. Vs. 1. ic op.
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*
Die van Japhets gheslachte quam,
+
Noes zone, die van Sethte,
Adams zone, als ic voren zette.
Abraham was herde zere
Vercoren van onsen here,
Ende hi was deerste dien God
Op aertrike gaf ghebod,
Doe aertrike wel nare
Ghestaen had tweendetwintich hondert jaere:
Dat was die besnidenesse.
God gheboed hem dat hi die lesse
Emmer vaste zoude houden,
Ende ooc alle die ghene die zouden
Van hem comen daer na.
Hier beghint, alsic versta,
Dat Joodsche volc, dat met eren groot
Stoet tote vore Christus doot,
Die welke doot dat Joodscap blende
Strueerde ende brachte ten ende.
Abraham was zo zere
Ghemint van onsen here,
Dat hem God scouwen dede
Eenrehande vorme der drievoudichede;
Want hi sach op enen boem staen
Drie aensichten al eens ghedaen,
Daert so clare was omtrent,
Dat des ghelike nie en was bekent.

Vs. 2. van Sems gh. 3. die quam van. 9. eertrike hadde w. naer. 10. Ghestaen had ontbr. jaer. 18. Stont tote op C. 19. doot die Joedsch bl. 20. Destrueerden ende brochten. 24.
driefoudichede. Zoo meermalen. 26. al ontbr. - een. 27. claer was al o. 28. niet en.
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+

Daer zo sprac hem God ane,
30 Ende dede hem te verstane,
Dat sijn wijf kint zoude draghen,
Die zo out was van daghen,
Dat bi naturen niet en mochte ghescien.
Ooc zo zeide hem God mittien,
35 Dathi zoude sijn al tenen gader
Van herde vele liede vader,
Ende dat hi sijn gheslachte zoude leiden
In een vet lant van weiden,
+
Daer honich ende melc vloeyen zoude;
40 Ende dat hi hem ooc woude
Ghetrouwelijc bi staen, als haer God.
Noch gheloven die Joden zod,
Dat hem dat lant mit allen
Hier na sal ghevallen;
45 Maer sine bevroeden, min noch mere,
Hier of die edele lere:
Dats hier boven die zoete stede,
Daer vloeyt alle zoetichede.
Nu merct hoe hem God woude vertoghen,
50 Daert Abraham sach mit zinen oghen,
In vormen van aensichten drien,
Daer men claerlijc in mach zien
Die drievoudicheit ons heren;
Nochtan en willen hem niet bekeren
55 Daer toe die Joden verscoven,

*

Vs. 32. ware van. 33. en ontbr. 34. zo ontbr. 36. lieden. 41. als hueren G. 44. H. naer noch
sal. 47. Dat es - die eeuwige st. 49. wilde. 50. Daer A. 51. In die vorme - drie. 52. claerheit bi
mach ghyen. 54. niet keeren.
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*
Datsi yet willen gheloven,
Dat dat wesen van drien personen
In ene Godheit mach wonen;
Nochtan dat haer vader Abraham
Dese drie vormen sach ende vernam,
Ghelijc dat noch is bleven
In haren boeken bescreven,
Die si alle daghe lesen.
Ooc hebben si van desen
Meest in alle hare boeken,
Daer men bi mach onderzoeken
Drievoudicheit in Gode vereent;
Maer hare herte is zo versteent,
+
Sine willens verstaen cleen noch groot;
Si nemen den text albloot
Van haren boeken ende latent gaen;
Si en willent niet verstaen
Die edele leringhe dierre uut gaet,
Daer men den gront bi verstaet
+
Ende dat heilighe merch uut zuucht,
Also een heylich man tuucht.
In Abrahams tide begonste scone
Dat rike van Babylone,
Dat langhe in groter macht stoet,
Tote dat Cyrus werp ondervoet
Met coste ende mit pinen groot,
Dat Orosius scrijft albloot.

Vs. 57. Dat dwesen. 58. In eenen God m. 62. hare boucke. 65. in haren. 68. haer. 72. Sine.
73. Dedele. 75. dat edel m. 76. Als. 78. Dat grote r. 80. dat Tytus warp, maar op den kant in
Cyrusverbeterd. 82. Dat Oracius (!).
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ghehoorsaemheden. - XXXVII.

Abraham, als ic voren sprac,
Ghewan enen zone, hiet Ysaac,
Van zinen wive verSaren,
Al was si out van jaren,
Een enich kint, datsi minden zere.
Doe zo hiet hem onse here,
Om dat hine proeven woude,
Dat hi sijn kint offeren zoude,
Hem te eren in eenre offerhande,
Op enen berch in enen brande,
Also men doe optien dach
Scape ende beeste tofferen plach.
Abraham woude ghehoorsaem zijn Gode
Ende doen al sine ghebode,
Ende leide tkint ten berghe waert,
Ende droech mit hem vier ende zwaert,
Omme dat kint te dodene daer.
Doe seide dat kint: ‘vader, waer
Is die offerande, die ghi offeren zelt?
Ic en zie gheen hier opt velt.’
Die vader antwoorde mittien:
‘Lieve kint, God zalt versien.’
Ende doe hi tswaert hoghe op hief
Tes kints halse, dat hi hadde lief,

Titel. ghehoirsamicheden. Vs. 2. Had eenen. 3. w. vrou Saren. 5. dat hi minde. 6. zo ontbr.
7. pr. sonde. 8. o. woude. 9. Hem teeren. 12. beesten te o. 13. wilde. 14. sijn. 16. drouch vier
met hem ende een zw. 17. O. tkint te doden. 18. s. tkint v. ende w. 19. offren. 20. En zie
gheene. 23. Ende alse hij. 24. Des k.
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*
25 So quam dinghel, mids Gods wille,
+
Ende hilt dat zwaert al stille,
So dat hi niet en conste gheslaen,
+
Ende wijsde Abraham also saen
Enen vetten weder daer ter stede,
30 Daer hi doen zoude mede(*)
Sijn offerhande, Gode te eren.
Hier aen zo moghen wi leren,
Dat een mensche door ghenen noot,
Noch door die vrese vander doot,
35 Gods ghebodt breken en sal.
Ja, al zoude die werelt al
Vervaren ende te niete gaen,
Men sal in Gods ghebode volstaen.
Aen die werelt leit mi cleine,
40 Maer aen minen scepper alleine
Leit al die macht van mire baten:
Ende sijn ghebodt en sal ic niet laten
Door al dat, des sijt ghewes,
Dat inden hemel ende optie aerde es.
45
Dese ghetrouwe man Abraham
Was Gode herde ghehoorsam,
Die sinen zone en spaerde niet;
Maer, die de dinc te rechte besiet,
So was die hemelsche vader
50 Ghetrouwer dan dit algader,

*

(*)

Vs. 25. Doen q. - met G. 27. hi ontbr. 28. w. Abrahamme. 29. Eenen weer al daer. 31. teeren.
32. ane. 33. mensche ontbr. 34. Die we sen mach zoe groot. 39. Ane - leeght. 41. Leeght
aen die m. - bate. 43. dat ontbr. 44. Dat in h. of opter eerden es.
Het HS. heeft me.
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*
Die zinen zone en spaerde twint;
Maer hi heeftene hier neder ghesint
In desen vulen stinckenden zac,
Daer hi noit en hadde ghemac,
Ende daer hi sterf die bitter doot,
Om ons te helpene uter noot;
Daer hi onse misdaet mede gout,
Dies hi en hadde ghene scout.
Dit dede die here van hier boven,
Dien alle creaturen loven,
Ende zonder beheet van yeman;
Want boven hem en is nieman.
Hier en dwancken gheen dinc inne
+
Dan trouwe ende gherechte minne,
Die hi tote ons droech,
+
Daer hi den viant mede versloech,
Die alle menschen aen hem saecte,
Om dat Adam den appel smaecte.
Vele lude heeft wonder datmen zeecht,
Datter vele meer zonden aen leecht
Datmen Gods name verzwoere,
Dan alle die werelt vervoere,
Ende algader worde niet.
Nu merct dan ende besiet,
Hoe sterkelijc dat God wrac
Dat een ghebod dat Adam brac,
Dat in hemselven niet quaet en was nochtan,

Vs. 52. Maer heeften. 57. met g. 58. hij ne. 63. dwanckene. 65. hij tot ons, arme wichten, dr.
66. met. 67. ane. 69. lieden hevet we om dat. 70. Datter meere sonde in 1. 72. Dan dat al
die. 77. niet was quaet n.
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Anders dant God verboot den man:
Hi moester tparadijs omme rumen,
Dies wi ons allen noch becumen,
Daert vol was van welden.
Ooc moestent mede ontghelden
Alle die ghene [die] na hem quamen,
Die ontsculdich waren der blamen;
Want in vijf dusent jaren
Moeste tfolc al ter hellen varen,
Ende wi alle ghemeenlike
Hadden gheweest ontstervelike,
Ende te hemele ghevaren zonder moude,
Hadde Adam tghebot ghehouden.
Dat wi met wee worden gheboren,
Anxt hebben ende toren,
Sorghe, hongher, coude, dorst,
Haghel, snee, storm ende vorst,
Met pinen winnen ende draghen
Daer of die lichame hem zal bedraghen,
Van deser werelt scheiden
+
In groter droever bitterheiden,
Orloghe, ziecheit ende quale,
Dese quamen altemale
Den mensche toe ghemene
Om enen appel beete allene,

Na vs. 78 volgt nog:

Dat hijt niet breken en soude;
Ende waert dat hijs niet doen en woude,
Vs. 79. om. 80. allen ontbr. 83. ghene die na. 85. vijf duust. 86. al ontbr. 88. onsterffelike. 89.
Er staat mode, doch de u is er met rooden inkt bovengeschreven. 92. A. hier h. 93. h. ende
d. 95. ende bejaghen. 96. Daer hem die 1. af sal. 99. ziechede.
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*
Ende die zware pine daer toe
Der hellen, des vagheviers alsoe.
Ja, die goede zielen moesten varen
+
Binnen meer dan vijf dusent jaren
In die voorhelle, daer si langhe
Waren in groten bedwanghe;
Ende en dade dat heylighe doopsel,
Wi moesten daer alle also wel.
Al dat ye gheboren was,
En was niet waerdich das
Die zonden te beteren int ghemeen,
Dan die Gods zone alleen,
Die moeste door den groten noot
Om ons te quitene vander doot,
In aertrike comen, als mensche ghedaen,
Ende die bitter doot ontfaen,
Daer hi ganste algader mede
Die zonden die Adaem dede.
Hier bi moghedi gheloven claer,
Dat een zonde is herde zwaer,
Dat God verbien op ene stonde
Al aertrike om ene zonde,
Dies niement sculdich en was nochtan,
Dan Yeve ende Adaem haer man.
Lieve kindre, laet ons vroeden
Ende ons van zonden also hoeden,

Vs. 104. h. ende des. 108. gr. verlanghe. 109 en 110 in omgekeerde volgorde aldus: Ende
wij alle moesten also wel, En daedt dat heylige doopzel. 111. Ende al. 112. Ende w. 113.
ghemeene. 114. Sonder die G. - alleene. 116. te helpene uter d. 120. sonde. 121. mueghdi.
123. D. Gods. 124. eerderike. 125. en ontbr. 127. kinder.
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*
Dat wi om een corte wile hier
130 Niet en bernen int ewighe vier;
Maer dat ons om dit corte leven
Hemelrike worde ghegheven.
Ons en derf roeken wat wi hier doghen,
Op dat wi hemelrike hebben moghen;
135 + Want dit doghen is hier zaen ghetermineert,
Daer men ewelijc ghinder om regneert.

+

(I. Fol. XXVIII. v. 2.)

*Van

onsen vadren, ende wat telken dusent jaren ghesciede. XXXVIII.
Adaem was onse eerste vader,
Om dat tfolc altenen gader
Van hem quam van beghinne.
Onse ander vader, alsict versinne,
5 Dat is die goede Noe,
Omme dat dat volc voort mee
Na die diluvie van hem quam.
+
Onse derde vader is Abraham,
Om dat hem God der eren onste,
10 Dat dat Joodsche volc begonste
Op hem ende van hem sproot
Die twalef gheslachten groot
Vanden kindren van Israhel.
Isaac, Jacob ende Samuel,
15 Moyses ende die coninc Davijt,

*
*

Vs. 129. eene corte weelde h. 130. en comen int deeuweghe. 131. ons na dit. 133. en mach
r. 135. dit ontbr. - hier so gh. 136. regeert.
Titel. onsen iersten vaderen - ghesciet. Vs. 1. ons. 5. D. was d. 6. Om dattet tfolc. 7. deluvie.
8. Ons d.v. was. A. 9. jonste. 12. Ende die. 13. kinderen.
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Ende menich ander in sinen tijt
So volmaect was in sijn leven,
Dat hi van Gode was verheven,
Ende ons exempel hebben ghelaten
Te comene ter eweliker baten
Ende ten duechden: ende bi desen
Heten wise vadre wesen.
Abraham is der Joden vader
Ende ooc onser alre gader;
Want Christus, dat Gods lam,
Van Abrahams gheslachte quam,
Ende wi alle Cristus kindre sijn,
Die in sijn ghelove sijn fijn.
So is Abraham ghevallen,
Dat hi vader is van ons allen
Ende vanden zielen uutvercoren,
Die te hemelrike behoren;
+
Daer bi seitmen albloot,
Datsi varen in Abrahams scoot.
Telken dusent jaren,
Ofte niet vele meer, twaren,
Is emmer wonder ghesciet,
Ofte des volcs staet is yet
Verwandelt, also ic u
Hier sal zegghen nu.
Van Adame tote Noe,
Dat over aertrike liep die zee,

Vs. 16. a. die in sijnre t. 19. exemple. 20. comen ter eewigher b. 22. wijse onse vader w. 23.
A. was der. 24. alre algader. 27. kinder. 30. van hem allen. 31. Ende van ontbr. 36. Off - te
waren. 38. Of. 41. V. Adaem. 42. eerderike.
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*
Waren twalefhondert jare,
Een luttel min, dats openbare.
45 Van Noe tote Abraham,
Daer een nuwe volc of quam,
(*)
Ende besnidenisse eerst gaf ute ,

50

55

60

65

[Waren dusent jaer al ute.
Van Abraham tote Moyses
Waren oic dusent jaer, ghewes,
Doen tvolc van Israël scone
Trac vanden coninc Pharaone
Doer die rode zee sire veerde,
Dat hem dwater niet en deerde;
Daer Moyses, in ware dine,
Van Gode die wet ontfinc.
Van Moyses toten coninc Davijt
Was meer dan dusent jaer oec die tijt,
Die een heylich prophete was,
Ende die den soutre eerst maecte ende las;
Dien God hadde alsoe lief,
Dat hine van sinen scapen hief
Ende maecten coninc van machte;
Ende van sinen gheslachte
Wart Maria gheboren,
Gods moeder uutvercoren,
Die elken mensche brochte genade,

*
(*)

Vs. 43. twelf h. jaren. 44. luttel ontbr. - dat es. 45. tot. 47. Ende die b. - eerst ontbr.
In ons tekst - handschrift is hier weder eene leemte, die wij uit HS. I. hebben aangevuld. Zij
bedraagt één blad of vier kolommen, en loopt tot Cap. 39. vs. 116.
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Die ane haer roupt, vrouch ende spade.
+
Van Davite waren voert
Dusent jaer tote Christus gheboert,
Die de nyewe wet ende tnieuwe leven
Alder werelt heeft ghegheven.
Ende tusschen Christus carnacioen
Ende dat Godevaert van Bulyoen
Jherusalem wan die stede,
Met coste ende met arbeyde,
Waren elf hondert jare,
Een min, ic zegghe u tware,
Op al der Apostelen dach,
Die opten vriendach ghelach.
Dit en seg ic elder omme niet,
Dan dair omme dat gherne gesciet
Te dusent jaren ende te twee hondert
Yet datter werelt wondert.
Ende van Godevaert sijn leden,
Tote dat ic te deser stede
Dichte dese selve lesse,
Twee hondert jaer twintich ende sesse;
Al tAntwerpen in die stadt:
Over waer zeg ic u dat.

Vanden voirspelle der heiliger kerken, ende vanden Joedschen
gheslachte. - XXXIX.
Dat ic, als ghi wel hoort,
Op die bybele ga voort
Ende op die vaderen die voren waren,
Dat doen ic dair omme, twaren,
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5 Om dat ghij weten selt ende kennen
Vander werelt dat beginnen,
Ende hoe des volxs staet
Verwandelt ende voert gaet
Vanden eenen ten anderen, als ghi
10 Nu wel hoerdet segghen mi.
En sal niet langher voert gaen
Op die bybele, maer ic zal saen
+
Tote anderen dinghen keeren,
Daer ghij ane selt moghen leeren
15 Wijsheit, duecht ende ander zaken,
Die lijf ende ziele ghesont maken.
Na Abraham bleef Yzaac,
Sijn zone, die ten duechden trac,
Daer hij hem selven toe keerde,
20 Alse hij an den vader leerde.
Yzaac, dese heilighe vader,
Hadde twee zonen, die te gader
Eén moeder drouch, als dickent gesciet:
Deen Ezau, dander Jacob hiet;
25 Esau quam voren, Jacob quam na:
Haerer beyder moeder hiet Rebecca.
Al was Jacob lest gheboren,
Nochtan wert hij vercoren
Daer toe bij sijnre moeder,
30 Dat hij heere bleef sijn broeder
Ende behilt al tvordeel doe,
Datten outsten sone hoirde toe.
Hoe die moeder dit toe brachte,
Op dat so op Jacoppe meer achte
35 Dan op sinen broeder Esau,
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Ware te lanc te segghen nu.
Om oude geesten te maken cont,
Die ghevielen in ouder stont,
En es desen bouc begonnen niet,
Als ghij wel hoort ende siet.
Dese heilige Patriarke Jacop
Wies in allen duechden op,
Ende was met Gode also wel,
Dat hij hiet Israhel,
Dat es: man die Gode siet;
Ende na hem heet dJoetsche diet
Kinder van Israhel, als ic vernam,
Om dat dat volc van hem quam.
+
Dese Patriarke sach,
In sinen slape daer hij lach,
Eene leedere toten hemel staen,
Ende dinghelen op ende neder gaen,
Ende Gode sitten ten oversten boven,
Dien alle creatueren loven.
Als hij ontspranc, seide hij: ‘dat
Gods huus es te deser stadt
Ende die poorte van hemelrike,
Dat weet ic nu ierst waerlike:
Ende dit sal heeten Gods sale.’
Doen rechte hij daer te dien male
Eenen steen, daer wij bi merken
Tvoerspellen der heiliger kerken;
Want biden steene verstaen wij
Christum, den Gods sone vry,
Die beghin ende fundament es
Der heyligher kerken, sijts ghewes;
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Daer dinghelen op ende neder varen
Daghelijcxs inden outare,
Daer die priester helichlike
(*)
Maken den heere van hemelrike,
Ende bidden den ontfermigen Gode
Beide voer levende ende voer dode;
Daer voeren dinghelen, met groter eeren,
Die bede voer die oghen ons heeren.
Hier beghinnen ende rueren
Vander kerken die figueren,
Dier men meneghe eene vendt
In dat oude testament.
Men leest oec mede al bloet,
Dat Jacop olye goet
Opten steen die hij rechte daer,
Daer wij bij verstaen al claer
Gods ontfermhertichede,
Die hij namaels ontdede
+
Der menscheyt, doen hij was gram,
Eer sijn sone hier neder quam,
Die met sinen heyligen bloede
Die gramscap brochte te goede.
Noch pleecht men te deser tijt,
Daer een bysscop altaren wijt,
Dat hire crisma op strijct,
Daer hem dese dinc met ghelijct.
Dese patriarke, dat ghijt wedt,
Abraham, Yzaac ende Jacob met,
Saten in huwelike ghebonden,
Ende droughen sorghe in haren stonden

(*)

Lees Naken.
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Om wijf, om kinder ende om goet;
Nochtan en wert haer moet
Daer omme niet vererret,
No van Gode yet gheverret.
Daer omme sijn lieden, in deser wijse,
Die desen huwelike prisen
Jeghen Sint Jans reynichede:
God weet dies die waerhede.
God jonste Jacoppe den goeden man,
Dat van twalef sonen, die hij wan,
Quamen twalef gheslachten zo groot,
Dat elcx gheslachte conroot
Hadde twalef dusent volcx, te waren.
Dit waren die Joedsche scaren,
Daer God menich wonder dor wrachte,
Doen sij waren in hare machte.
Van desen twalef sonen een was,
Die gheheten was Judas,
Wies gheslachte ende ghebort]
+(*)

Gaet van kinde te kinde voort
Tote op die maecht uutvercoren,
Daer Christus of wert gheboren,
Die behouder van aertrike:
120 Ghelooft si hi ewelike!
+
Dese gheboorte edel ende fijn
Bescrijft in die ewangelie sijn
Matheus, die ewangeliste,

*
(*)

Vs. 117. maghet. 118. af was gh. 119. behoudere van eerderike. 122. in dewangelie.
Hier vangt ons tekst - handschrift weder aan.
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*
Die de waerheit niet en miste.
Hi beghint altenen gader
Op des Judas ouder vader
(Dat was Abraham, daer ghi
Hier voor of hoordet zegghen mi),
Ende strijct van daer scone
Tote Christum, den Gods zone.
Daer tusschen waren, als ic kinde,
Si viertich, van kinde te kinde,
(*)
Abraham ende Christum mit ghetelt .
Ooc ghi dat weten selt,
Dat daer tusschen waren
Die tide van drie dusent jaren.
Ende van desen Abrahame
Achter waert tote Adame,
Also Lucas wel scriven can,
(†)
Waren deen tenden den andren twintich man:
Daer tusschen waren openbare
Een min dan twalef hondert jaere.
Matheus scrijft meer van desen,
Dat ic late te niete wesen.
Dat beghin van desen gheslachte
Dats God, die Adaem wrachte;
Want God is Adaems vader:
Ende dat einde al tenen gader
Van desen gheslachte groot ende scone

*

(*)
(†)

Vs. 124. der w. 128. voren h. 130. Tote Jhesum, den. 131. alsict vinde. 133. ende Christus
met ghetelt. 136. tijden. 137. d. Abrahamme. 140. deen na den anderen. 144. Dat laet ic te.
145. Dbeghin. 146. Dat es - Adame.
Het HS. heeft ghewelt, dat geen zin oplevert.
Waarschijnlijk te verbeteren: deen ten andren. Zie de variant.
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*
150 Is Christus, die Gods zone.
Dus is op Gode dat beghinsel,
Ende op sinen zone dat intsel;
Want hi bleef, zuver ende rene,
God ende mensche ghemene,
155 Ende en ziet ghene gheboort,
+
Dat den mensche toe behoort;
+
Nochtan liet hi kindre meer
Dan al dat voor hem was eer;
Want het sijn alle zine kinder,
160 Oude ende jonghe, meerre ende minder,
Die dat kerstendom ontfaen,
Ende inden heylighen gheest hem dwaen:
Niet inder zonden eessche,
Noch inden wille vanden vleessche,
165 Maer die anderwerf sijn gheboren
Uut Gode, die sijn vercoren,
Mids den watre ende den gheeste:
Dat is dat scoonste ende dat meeste,
Alse Christus zelve seit,
170 Die overste lerare der waerheit;
Ende dit sijn [sine] kindre algader,
Wie haer moeder was ofte vader.
Adaems kindre worden gheboren
Na den eysche die ten vleessche behoren,
175 Maer Christus kindre, diet wel verheest,
Sijn gheboren vanden heylighen gheest

*

Vs. 150. Was C. 152. eyndsel. 155. en liet gh. 156. Alsoe den vleesche t. 157. kinderen. 159.
W. dat sijn a. sijn k. 163. heessche. 165. anderwerven. 166. Ute. 168. es tscoenste ende
dmeeste. 170. leere der wijsheit. 171. sijn sine kinder. 172. oft haer v. 173. kinderen, 174.
den heesch d. 175. kindere.
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(E. Fol. XXIII. r. 2.)
(I. Fol. XXX. v. 1.)

+
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*
Anderwerf ende vanden watre met,
Als ic hier voren hebbe gheset.
Dus sijn twee gheboorten ghegheven:
180 Deerste en helpt niet ant ewelike leven,
Dander brinct ons claerlijc daer,
Op dat wi int ghelove sijn claer.

*Vanden

riken die begonsten, ende van Moyses ende die tien
(*)
gheboden . - XL.
Inden tide, als ghi hebt ghehoort
(Alse van Abrahame hier voort),
Begonste menich sterc rike,
Die zere regneerden moghentlike:
5 Van Grieken ende van Babylone,
Van Carthago ende van Machedone,
Dat eerste begonste Alexander,
Thrike van Romen ende menich ander,
+
Die so sterc waren in haren dinghen,
10 Datsi al die werelt wouden dwinghen,
Ende datsi hem niet en wouden laten
+
Ghenoeghen met maten:

+

(I. Fol. XXX. v. 2.)

+

(E. Fol. XXIII. v. 1.)

*
*
(*)

Vs. 178. hier ontbr. 180. en ontbr. - an deeuwege.
Titel. Dbeghin van vele rijcken, ende die destruxie van Babylone Vs. 1. In tijden. 2. van
Abraham. 4. regneerde. 8. Trijcke. 10. al ontbr. - wilden. 11. dat ontbr. - en ontbr. - wilden.
Het tweede gedeelte van dit opschrift is zoowel in ons tekst - handschrift, als in de variant,
geheel ongepast; want er wordt in dit hoofdstuk noch over mozes en de tien geboden, noch
over de destructie van Babylon gesproken. Het laatste volgt straks in Cap. 41, het eerste
wordt niet voor in Cap. 45 behandeld. Evenwel is deze vergissing van den schrijver of de
afschrijvers ook reeds vroeger in de Tafle ingeslopen. Zie boven, bl. 9.
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*

*
So werp God haren overmoet
Algader onder de voet;
Want ic hebbe ghelesen,
Dat cume enich van desen
Vierhondert jaer bleven in die ere,
Of daer boven luttel mere.
Nu bleef dat Roomsche rike
Thooft van al aertrike,
Ende hadden der werelt ommegaen
Metten zwerde al onder ghedaen,
Ende regneerden mit groten eren,
Ende waren der heren heren.
Die wile datsi dus orloghe hilden,
Ende daer om zorghen ende pinen wilden,
So droeghen si zo wel over een,
Dat elc des anders broeder scheen;
Maer doe sijt al hadden verwonnen
Dat was onder der zonnen,
Ende mit rusten leven zouden,
En consten si hem niet ghehouden,
Sine ghinghen onderlinghe twien
Met gheslachte ende met partien,
Om voordeel vander stat,
Ende elc ghinc gadren scat,
Den andren te bederven mede,
Alsoot noch doet te menigher stede.
Aldus wert, mids discoorde,

Vs. 14. Altegader. 17. bleef. 18. b. een 1. 21. hadde die w. 22. zw. ende onder. 23. regneerde
- groter. 26. omme. 28. des ontbr. 34. gheslachten. 35. Omme tfordeel. 36. gaderen. 37.
anderen te bedervene. 38. Alsoe men n.
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*
40 Daer deendrachticheit mede scoorde,
Ende haer ghewelt ende hare macht
Algader te niete bracht,
Dat niet en dede dan overmoet,
Die hem algader maecte tgoet.
45 Daer bi seit een wijs man,
+
Dat ondrachticheit can
Grote dinghen te niete bringhen,
Ende dat eendrachtighe dinghen
Cleine dinghe maken groot.
50 Al noch so waers noot
Inden lande hier, twaren,
+
Dat poorteren eendrachtich waren
Inden lande daer si sijn,
Of het sal nemen quaden fijn,
55 Alst in vele landen heeft ghedaen:
God laet ons ten besten vergaen!

*Vanden

riken die wilen waren. - XLI.

Onder alle riken, twaren,
So vintmen vier, te waren,
Die stercste ende die meeste.
Deerste, seit die jeeste,

*

*

Vs. 40. D. eendrachticheyt met schorde. 41. haer m. 43. Dan n. 44. gader ontbr. 46. Dat
eendracticheyt (!). 49. dinghen. 50. so ontbr. 51. Hier inden l. te waren. 53. Inden steden dan
zij. 55. vele steden es gh. 56. ons ontbr.
Titel. Vanden grooten rijcken. En zoo had ook ons tekst - handschrift vroeger in de Tafle. Zie
boven, bl. 9. Vs. 1. rike, te waren. 2. vintmen mer v. - te waren, doch met eene latere hand
in te garen veranderd. 4. die geeste.
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+

(E. Fol. XXIII. v. 2.)
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*
5 Was dat rike van Babylone:
Dat stont in Orienten scone,
Dat op Ninus sijn beghin nam,
Inden tiden van Abraham.
Tander rike stont int zuden,
10 Als ic der jeesten hore luden:
Dat was dat rike van Carthago,
Dat menich lant maecte onvro.
Dat derde rike stont dan
Int westen, ende dat began
15 Alexander, die coninc;
Maer zaen dat teghinc.
Dat vierde, alsict gome,
Is dat rike van Rome,
Dat op Romulus beghent,
20 Ende leit in Occident.
Dat Babiloensche rike was dierste,
Dat stercste ende dat verchierste:
Dat Roomsche was dat leste
Vanden vieren ende dat beste;
25 + Maer Machedone ende Carthago
En waren niet also
Sterc alse dander twee.
Dat Babiloensche was sterker mee,
Menighen dach ende menich jaer,
30 Tote dat Chirus quam daer,

*

Vs. 7. op Nimus. 9. Dander r. staet in s. 10. ic die j. 14. weste. 16. dat verghinc. 17. begome.
18. Dat es dat. 19. op Romuluse. 20. leecht. 21. DBabiloensche. 22. Tstercste ende dbeste
v. 23. was dleste. 24. ende dbeste. 26. niet rijcke also. 27. als. 28. DBabyloensche. 30. dat
Cyrus.
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*

*
Diet al werp inden gront,
Als ic u sal doen cont.
Chirus, also alsic las,
Die heer van Persen was,
+
Voer in Orienten striden,
Ende wan in dien tiden
Een groot deel vanden lande.
Doe hi dat hadde in die hande,
Woudhi trecken teenre ander stat,
Daer hi meerre vonde den scat.
Voor Babylonien trac hi schiere:
Daer stont eene riviere
Tusschen hem ende dier stat, so groot,
Datsi hem den toeganc verboot;
Want si was breet ende diep
Die riviere dierre vore liep,
Dat niement passen en dorste.
Doe was daer een vorste,
Een ridder, een vrome man;
Alse hi dien pas zoeken began,
Greepen die stroom, an zinen danc,
Die stuer was in sinen ganc,
Ende heeften henen ghedreven:
Dus is hi verdroncken bleven.
Die coninc hadde groten toren,
Die sinen ridder hadde verloren,
Ende zwoer om die zaken,

Vs. 31. iñ gr., waarschijnlijk voor inden, even als eñ voor ende. 33. Cyrus, alsoc ic. 1. 34. Die
coninc van. 38. die ontbr. 39. Wilde hij tr. ter andre. 40. vont. 41. V. Babylonie. 43. die. 44.
hem ontbr. 45. sij breet was ende. 46. die vore. 47. Datse n. 51. Begrepen die riviere an. 52.
was ende lanck. 57. om dese z.
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*

*
Hi soudse zo cleine maken,
Die zinen ridder hadde verslonden,
Dattie wive in corten stonden
Daer over gaen zouden,
Sonder cleder ophouden.
+
Doe dede hi ter selver tijt
Graven door die velde wijt
Vierhondert ende viertich beken,
Daer twater door is ghestreken.
Aldus in deser maniere
Verloos die stat haer riviere,
Ende also hi die stat wan
Te dierre steden daer dic riviere ran.
Scats wart daer zo vele ghewonnen,
Dat wijt niet ghesegghen en connen.
Die hovaerde van Babylone,
Die over al droech crone,
+
Ende aertrike hadde in haer ghewelt,
Wert te niete aldus ghevelt;
Nochtan scheen in haer oghen,
Datmense niet en hadde winnen moghen
Met gheenre behendichede,
Noch ooc met crachten mede.
Haer mure, scrijft Orosius,
Waren breet vijftich cubitus,
Ende vierwerf also hoghe wale;
Van stene ghebacken wale,

Vs. 59. hadden. 60. Dat die vrouwen in. 62. S. haer cl. 64. doer den v. 68. hare. 69. Ende
ontbr. 70. Daer vander stede daer. 72. wijt gh. niet en. 74. Die boven al. 76. n. dus gh. 77. in
die o. 80. crachte. 81. muren - Orocius. 84. steenen gh. te male.
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+

(E. Fol. XXIV. r. 2.)
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*
85 Met starken cimenten ghebonden,
Also men plach in dien stonden.
Eernen poorten hadde si hondert;
Haer ommeganc was, wien zoot wondert,
(*)
Vierhondert cubitus ende tachtach:
90 Dat waren, also ict sach,
Een ende vijftich dierre milen,
Dier men plach te dier wilen.
Orosius zeit ander wonder met,
Dat hier niet en is gheset.
95 Dat rike ooc van Machedone,
Daer Alexander droech crone,
Stont onlanghen in machte groot;
Want doe Alexander was doot,
+
Deelden die kindre dat rike,
100 Daer sijt mede scoorden dommelike,
Ende discordeerden in haren dinghen,
†
Daer si met te niete ghinghen ;
Want so wat riken datmen scoort,
Moet emmer worden ghestoort.
105 Dat rike ooc van Carthago
Verhief ooc hemselven also,
Datsi Orienten lant
Wilden worpen in haer hant.

*

(*)
†

Vs. 85. timenten. 86. plach te d. 87. Eerne p. hadden. 88. wien soes w. 89. Lanc v.h. stadie
ende t. 91. Eenen v. 92. Diemen. 93. Osorius scrijft a. 96. dr. die cr. 97. onlanghe. 99. kinderen.
100. met sc. dorperlike. 101. discoerden in hare. 102. Daer sij met te n. gh. 103. rijcke. 106.
ooc ontbr. 107. sij al O. 108. hare.
Lees: stadie, zoo als in de variant.
Het HS. heeft: Datsi niet te niete en ghinghen, doch wij hebben dit naar de variant verbeterd.
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(I. Fol. XXXI. v. 2.)

166
*
Optie Romeine si ooc streden
110 Met so groter moghentheden,
Datsi op dat bederven waren
Ende maken moesten hare scaren
Van ondadighen mannen,
Die uten lande waren verbannen;
115 + Ende vercoeverden weder also,
Dat si die van Carthago
Alte niete strueerden,
Ende hare stat in asschen keerden:
Aldus bleef haren overmoet
120 Al gheworpen onder de voet.

*Vanden

beghinne van Romen, ende hoe Eneas daer quam. - XLII.

Oude jeesten zegghen ons dat,
Omtrent daer Romen nu staet die stat,
(*)
Dat daer na menich man regneerde,
Eermen Romen daer fundeerde.
5 Ende die eerst regneerde daer,
Dat was Saturnus, die door den vaer
Van sinen zone Jupiterre
Uut Creten quam ghevloen verre;

*
*
(*)

Vs. 109. Op die Romeynen. 111. opt b. 114. ghebannen. 115. vercoevereerden also. 117.
Te nieute al destrueerden. 119. A. soe bl. haer. 120. de ontbr.
Titel. Van Rome - quam ende coninc wert. Vs. 2. d. Rome. 3. Dat ontbr. - na ontbr. 4. men
Rome. 6. Dat ontbr. 8. q. gheloepen v.
Dit woord, dat in den zamenhang niet past, ontbreekt in de variant te regt.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. XXIV. v. 1.)

167

10

15

20

25

30

35

*

*
Want hi den zone niet wel en gheloofde,
Na dien dat hine roofde
Van sinen manliken ghegaden,
Ende duchte noch meer scaden.
+
Met scepen quam hi doen
Int lant van Ytalien ghevloen,
Ende berch hem daer in langhe daghe,
Beide in bosch ende in haghe;
Die welke Saturnus daer vant
Eenrehande liede daer int lant,
Die wilt waren in allen zaken.
Hem so leerde hi huse maken,
Coorne winnen ende wijnghaert.
Ende leven na menschen aert:
Hier bi seiden si openbare,
Dat hi haer heer ende haer God ware.
Ende te hant, door dat ghone,
Door den vader [l. vaer] vanden zone,
Maecte hi ene stat ghereet
Daer bi daer nu Romen steet,
Ende hietse, alsic versta,
Na hemselven Saturna.
Na desen Saturnus
Regneerde zijn zone Picus,
+
Dat was Latinus vader;
Die welke Latinus algader
Beterde die Latijnsche sprake,

Vs. 9. wel ontbr. 10. Wel, om dat hine beroefde. 12. meere. 13. Met sinen scepe. 15. dagen.
16. bossche - haghen. 18. lieden int. 20. so ontbr. 21. Coren - wijngaerde. 22. aerde. 24. Dat
hare heere. 25. h. na tghone. 26. den vaer vanden. 28. bij dat R. nu steet. 31. d. zone S.
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*

*
Ende omme die zelve zake
So heeten si alle die Latine
Noch na den name sine.
Dese drie regneerden daer
Hondert ende vijftich jaer,
Eer van Troyen Eneas
Int lant daer coninc [L. comen] was
(Welcs nacomelinghe na dat
Rome stichten die stat),
Doe die Grieken met ghewelden
Die stat van Troyen velden,
Daer si voren laghen tien jaer,
Met pinen ende met orloghe zwaer.
+
Doe vloe daer ute Eneas,
Anchises, die sijn vader was,
Ende Aschalius, Eneas zone,
Met twalef scepen scone.
In Cecilien quamen si daer naer;
Eneas vader sterf daer.
Daer na nam hi sine vaert
Ten lande van Ytalien waert.
Doe werpen die wint zuutlike
Ten lande van Affrike,
Daer Didone was coninghinne,
Die so zere hare minne
Aen Enease leide,
Datmer wonder of seide

Vs. 36. om. 37. si ontbr. 39. Ende dose. 42. daer comen w. 43. Swelex nacomelingen. 45.
ghewelde. 46. velde. 48. Met strijde e.m. pinen zw. 50. Ansises. 51. Ende Ascalams. 53.
quam hij d. 55. Daer ontbr. 57. werpene d.w. snellike. 58. Uten l. 61. Ane Eneas.
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*

*
(Dese Dydone, men leest also
Datsi stichte Carthago);
Doch liet Eneas dese Didone,
Ende trac henen met zinen zone
Ter zee van Ytalien waert;
Ende daer hi quam in die vaert
Ter havenen, min noch mee,
Daer die Tybre valt in die zee,
Daer heeft hi in slape verstaen:
‘Stant op vollic, du zout gaen
+
Tote Eneandre, den coninc,
Die regneert inden rinc,
Daer die zeven berghe zijn
(Daer staet nu Rome, seit tLatijn);
Hi vecht jeghen den coninc Latine,
Du salte hem helpen mit diere pine.
Tlant van Ytalien sal
Dine noch worden al.
Ende dit litteiken ghevic di,
Om dattu te bat gheloves mi:
Alse du daer comes op dat lant,
Soutu daer vinden te hant
+
Ene soch met dertich jongheren ende alle wit,
Onder ene eyke, ende dit

Vs. 63. men seit a. 65. Doen 1. 67. zee te Y. 69. havene. 72. du saelt g. 73. Tote eenen
anderen c. Zonderlinge vergissing, doch voortgesproten uit de fout van eenen vroegeren
afschrijver (misschien wel van den dichter), die, even als in ons tekst-handschrift, Eneandre
in plaats van Euandre schreef. 74. Hij r. 75. borghen. 76. dLatijn. 77. v. teghen. 78. Du sult dijnre. 79. Dlant. 80. noch wesen al. 83. coms op dlant. 84. Sultu eene zoch v. 85. Ene soch
ontbr. - jonghen - al. 86. een deke ende.
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*
Soutu emmer vinden waer.’
Ende doe Eneas dit vant daer,
Gheloofde hi te bat der woort,
Die hi in slape hadde ghehoort.
Alse Eneander heeft vernomen
Enease int lant comen,
Waende hi dat viande waren,
Ende is hem jeghen ghevaren
Ghewapender hant omme striden.
Maer Eneas hadde hem tien tiden
Bewaernt, alse die wise,
Met eenre oliven rise,
Dat hi voor hem voerde daer,
In tekene dat hi vrient waer,
Alsmen doe tien tiden plach.
Ende alse deen den andren sach,
Bleef Eneas met Eneandren,
Ende elc zwoer daer metten andren,
Ende streden jeghen Latine,
Dien si verwonnen ende die zine.
Turnus, coninc van Tuscane,
Was ten stride mede ane,
Ende bleef daer vanden live.
Hi hadde Lavine te wive,
Latinus dochter, ende quam teer
Te helpene zinen zweer.

Vs. 87. Sultu - v. daer. 88. Doen E. vant dit waer. 91. Alse een ander h. Zie bij vs. 73. 93.
vianden. 95. om. 96. M.E. te dien tiden. 97. Hadde hem bewaert. 98. eenen. 101. men in dien
t. 102. Als deen den anderen. 103. met eenen anderen. Zie bij vs. 73 en 91. 104. elc zwert
met anderen. 107. T. die c. 110. h. Lavinen. 111. Latijns d. 112. Omme te.
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Dese Lavine, alsmen vint,
Trouwede Enease sint,
Ende si was oor des lands.
Alse haer vader sterf thands,
Wert hi coninc van Ytale,
Ende besat te hant zijns zweers pale,
Ende was coninc drie jare;
Doe sterf hi, ende daer nare
+
Wert Aschalius, zijn zone,
(*)
Coninc in die Israhelsche crone,
Die hi uut Troyen brachte:
Hi waest twintich jaer ende achte.
Na hem wert coninc aldus
Sijn broeder Posthumus,
Dien Lavine draghende was
Doe haer man sterf Eneas.
Het zoude u alte lanc recken,
Soudic u al vertrecken
Eneas gheslachte tenen male,
Die crone droeghen in Ytale.
Viertien wasser te zamen,
Die na Enease quamen,
Die crone droeghen daer
Omtrent vierhondert jaer,

Vs. 113. also men. 114. Troude. 116. Als h.v. staerf te hants. 118. te hant ontbr. 121. Werdt
Astalius. 122. in dItaelsche cr. 123. Die Eneas ute. 124. Ende w. - jare. 127. Die. 129. al ontbr.
130. Soude ict u altemale v. 131. gh. altemale. 134. Die van E. 135. Die alle cr. Na vs. 135
volgt nog:

*

Deen voren ende dander naer:
Ende dese regneerden voirwaer
(*)

Lees: Itaelsche, zoo als in de variant.
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*
Eer Romulus quam ter ghewelt,
Alse ghi hier na horen zelt.
Die viertiende coninc van desen,
Daer wi nu hier of lesen,
Hiet Amulus, alsic las,
Die tonrechte coninc was;
Want hi zinen broeder leellike,
Numtore, stiet uten rike:
Ende bleef zelve here dies riken:
Numtore moester uut wiken,
Ende vluchtich bliven, alsic versta.
Een dochter had hi, hiet Rea,
Diemen inden tempel dede,
Omme te houdene zuverhede,
Ende den Goden te dienene daer.
Doe wan Mars ane haer
+
Twee kinder, wi lesent dus:
Dat waren Remus ende Romulus.
+
Rea wert om dit occusoen
Levende ghegraven doen,
Ende die kindre werpmen beide
In een haghe an die heide,
Bider Tybren, alsic vernam;
Daer te hem eene wolfinne quam,
Diese zoghede ende hielt te live:
Dit is wonder dat ic hier scrive.

Vs. 138. Als. 139. viertienste. 140. hier ontbr. 141. Hiet Amillius, alsict. 143. sinen outsten br.
144. Minutore stack u. 145. bleeft. 146. Minutore moeste w. 147. vl. sijn, a. 148. Eene. 150.
h. in zuverheden. 151. Ende Gode te dienen dare. 152. an hare. 157. kinder. 158. eene h.
aen eene h. 160. Maer te h. een. 161. zoochde. 162. Dit es abuus dat.
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Een herde, die Faustulus hiet,
Alse hi die kinderkine ziet
Also scone vanden live,
Droech hise thuus sinen wive,
Om dat sise op zoude voeden
Ende wel wachten ende hoeden.
Dese kindre worden herden mede,
Ende deden alse Faustulus dede;
Mar doe si op quamen,
Ende si wisten ende vernamen,
Hoe die dinghe ghesciet ware,
Maecten si ene scare
Van herden also groot,
Datsi Amulus sloeghen doot,
Haerre moeder oem, die conninc zat,
Ende setten in zine stat
Numtore, haren ouder vader,
Die verdreven was algader.

*Hoe Remus ende Romulus gheboren worden, ende hoe Romulus

coninc wert. - XLIII.
Ende na Numtoors leven
Bleef tlant zinen twee neven,
Rea sijnre dochter kinder,
Die tlant berechten ghinder.
5
Alse Remus was doot,

*

*

Vs. 163. die Fastellus. 164. Als. 165. Om dat sij waren so sc. van 1. 166. tsinen. 167. Ende
bat haer dat sose op wilde v. 168. Ende nauwe w. 169. kindere w. heeren m. 170. als Fastullus.
171. Na d. 173. dinc. 176. sij Amilius. 177. coninc zadt. 179. Nimicare - ouden.
Vs. 1. na Nimicores. 2. Soe bl. - sine. 3. sire.
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*
Bleef Romulus here groot,
Ende maecte ooc na dat
+
Romen, die grote stat.
(*)
Elf staden stonden daer,
Daer Romen nu staet, ende elc bi haer:
+
Daer maecte Romulus al omme
Een mure, teenre somme,
Ende heeftse al in een ghesaemt,
Ende na sinen naem ghenaemt.
Romen was dus begonnen,
Na dat Troyen wert ghewonnen,
Vierhondert jaer, als ict sach,
Ende daer toc vier ende tachtach,
Doe Eneas van daer ontquam,
Daer dese Romulus of quam.
Ende die stat hadde tiere wilen
Ommegaende tweeëndeviertich milen.
Ooc dede hi ten selven male
Alle dat edel volc van Ytale
Comen wonen in die stede,
Ende wive ende kindre mede.
Hi maecte in die stat danne

*

(*)

Vs. 8. Roeme. 9. Viertich steden stoeden d. 10. D.R. nu st. ontbr. - Ende elke stede stoet bij
haer. 12. Eenen muer. 13. heefse - versaemt. 14. na hem selven gh. 15. Rome. 16. d. Tr.
was gh. 17. alsoe ic s. 21. Ende dese st. h. ter w. 23. te dien m. 24. Al dedele volck. 26. wiven
ende kinderen.
Zoowel dit getal in ons tekst - handschrift, als viertich in de variant, is voluit met letters
geschreven; doch de reden van het verschil is waarschijnlijk in een vroeger afschrift te zoeken,
dat hes getal in cijfers uitgedrukt zal hebben, als wanneer XI en XL ligt verwisseld kunnen
worden.
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*
Hondert raeds manne,
Die die stat souden beleiden
Met rade ende met wijsheiden:
Die heeft hi Cenatus ghenoemt,
(*)
Welc woort van centijn coomt.
Dusent vechteren coos hi met,
Die hi daer heeft gheset,
Om datsi die stat zouden verweren
Jeghen die hem wouden deren:
Die so hiet hi Milites;
Aldus so coomt Miles
Van mille, in zekerre zake:
Dats dusent in Duutscher sprake.
Titus Livius seit dat,
Doe Romen arm was die stat,
Datsi vol was van wijsheden,
+
Van duechden ende van goeden zeden,
So datsi was zonder ghelike;
Mar doe si was rike,
Maecte daer die rijcheit
Ghiericheit ende vrecheit,
Luxurie ende overspel,
Hovaerde ooc also wel,
+
Perlement ende discoort,

+

(I. Fol. XXXIII. v. 1.)

+

(E. Fol. XXVI. v. 1.)

*

(*)

Vs. 28. H. beleetsmanne. 32. centum. 33. vechtere. 35. souden regeren. 36. wilden. 39. m.
dat es seker sake. 40. Dat es dusentich. 42. Doem Rome. 45. dat het w. 46. zoe werdt r. 47.
Doen m.d.d. rijchede. 48. vrechede.
De dichter (die juist geen groot etymoloog schijnt geweest te zijn) bedoelt hier centum, als
hebbende in vs. 28 van hondert raeds manne gesproken. Volgens dezelfde analogie laat hij
straks (vs. 38 vlg.) milites van mille afkomen.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

176
*
Daer alle doghet bi blijft ghescoort:
Alse dese noch sijn ghewone
In allen steden te doene.
55
Romulus quam hier na
Int broec van Caprea.
Daer hief die meeste
Donre ende tempeeste,
Diemen sach daer te voren;
60 Daer wert Romulus verloren.
Doe seidemen openbare,
Datten die Goden haelden dare.

*Vanden

coninghen die na Romulus te Romen waren. - XLIIII.

Na hem bleef gheweldelike
Nima Pompejus inden rike.
Die was eerst vinder daer af,
Datmen riddren tsout gaf;
5 Twee maende dede hi ten jare,
Januare ende Februare.
Na hem lese ic aldus
Quam Tullius Hostilius,
Die eerst purpur droech an,
10 Ende was een onrustelijc man.
Twee staden wan hi met crachte,
Daer hi vele scaden in wrachte,

*
*

Vs. 52. al die duecht bij wert verstoort. 56. v. Campra. 59. Die noyt man s.
Titel. die waren in Rome na Romuluse. Vs. 2. Nimia. 3. w. deerste vindere. 4. ridderen sout.
5. maent. 7. h. ic las a. 9. Die deerste p. 11. steden. 12. hij scaden vele in.
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Hi dede menighen onghemac.
Die blixeme sijn huus ontstac,
Daer verbrande hi, als ic las,
Ende al dat daer bi hem was.
(*)
Avoys bleef in die stede,
+
Die deerste brugghe maken dede
Over die Tybre, in die stat.
Na hem, wi lesen dat,
Bleef Priscus coninc dan,
Die dat palays began,
Dat Capitolium was ghenant,
Om datmen int fundament vant
Eens mans hooft zonder lichame:
Daer om so is sijn name
+
Capitolium, des ghelooft;
Want caput dat is een hooft.
Servius, als hi verghinc,
Bleef na hem coninc,
Die die grachte maken dede
Buten mure al omme die stede,
Ende die ooc eerst vant,
Datmen cheins gaf int lant,
Dies men niet en plach voor dien daghe.

*

(*)

Vs. 13. d. den m. 16. datter binnen w. 17. Ancus. 23. D.C. es ghenaemt. 25. Eens smenschen
h. 26. omme es s. 29. Preceus (dit moet Priscus verbeelden) als hij te ghinc. 31. Servius, die
de grachten. 32. B. die mueren. 34. tsheins. 35. dagen.
Deze zonderlinge verknoeijing van den naam Ancus is waarschijnlijk haren oorsprong
verschuldigd aan onduidelijk schrift in het voorbeeld, dat onze afschrijver volgde. Vreemd is
het echtër, dat de variant, die anders nog wonderlijker met namen omspringt, hier juist niet
gedwaald heeft.
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Tarquinus heeften verslaghen,
Ende bleef zelve coninc daer.
(*)
Dese vant eerst, voorwaer ,
Van tormenten vele manieren,
Die hi alle halp visieren:
Kerkeren, veteren ende ellenden,
Daer men tfolc in soude zenden.
Om dat sijn zone vercrachte
Een edele maghet van machte,
So wert hi leellike
Gheworpen uten rike.
Dese zeven coninghen, die ic u
Met namen heb ghenoemt nu,
Waren coninghen dare
Tweehondert ende viertich jare.
Nu en wouden die Romeinen nemmere
Coninc hebben noch here;
Want hem dochte, twaren,
Datsi te overmoedich waren,
Ende haers selfs te vele wilden wesen;
+
Ende maecten mids desen,
Datmen twee raeds manne dare
Soude setten van jare te jare,
Die de stat zouden beleiden
Met rade ende met wijsheiden,
Ende ghemenen oorbaer setten voort:

*

(*)

Vs. 36. Derquinus. 38. ierst, men seit v. 40. al dede v. 42 tvolc. 48. hebbe. 49. daer. 50. jaer.
51. Nu ne wilden - nemmermeere. 53. te waren. 54. tovermoedich. 55. haer s. te zeere w.w.
57. mannen. 58. Setten soude v. 61. oerbare.
Het HS. heeft: Dese vant eerst vant eerst voorwaer.
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*
Dat was dat recht vander poort.
Van jare te jare, omme dat,
Regneerden si langhe in die stat,
Datsi hem dan daer bi
Verheffen zouden, ende datsi
+
Die mate versmaden zouden,
Ende ghemeen recht qualike houden.
Ende datter twee sijn zoude
Was daer omme, ofte die ene woude
Uter gherechticheit tiden,
Ende ghemenen oorbaer laten liden,
Dat die andre zouden wederstaen.
Want hoe dat zoude vergaen,
Si wouden boven alle zake,
Datmen ghemeinen oorbaer voort stake,
Wient deren mach ofte scaden.
Nu hoort, ghi heren vanden staden,
Hoe dese liede wilen daden:
Sine wouden ghene dinc ghestaden,
Die ghemenen oorbaer ware jeghen.
Aldus zo zoudi pleghen,
So soude uwen staet meeren
Van machte ende van eren,
Ende in allen voerspoede dyen.
En doedijs niet, ghi sijt quadyen;
Want ghi bederft die stede,

Vs. 62. w. trecht. 63. t.j. was om d. 64. sij so l. 68. qualic. 69. Ende ontbr. - souden. 70. daer
bij of deen w. 72. oirbare. 73. ander soude. 75. wilden b. allen saken. 76. ghemeen orbare.
77. mochte. 78. Siet, ghij h. vd. raden. 79. lieden. 80. wilden. 81. Dat den gh. orbare w. tegen.
82. so woudi. 83. soudi u stat. 85. voerspoet. 86. Ende doetdijs. 87. steden.
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*
Mids uwer ghierichede,
Diemen u op trouwe beval.
90 Metten rechte so sal
Men u daer omme ontliven,
Ofte setten metten keytiven,
Dat ghi, om uwen oorbaer allene,
+
Achter set dat ghemene
95 Oorbare vander stede,
Daer ghise bedervet mede.

*Van

(I. Fol. XXXIV. r. 2.)

Moyses ende die tien gheboden - XLV.

Alle dese riken, die ic u
Hier boven noemde nu,
Die zo groot waren ende so vermeten,
Sijn langhe te niete ghesleten.
5 Hier bi merct ende verstaet,
Dat overmoet ende overdaet
Onlanghe moghen staen stille:
Hoede hem daer of die wille!
Een gheslachte gaet op, twaren,
10 + In min dan in viertich jaren,
In groten state, in groter eren,
Ende is al sijnre ghebueren here;
Ende in corten tiden weder
So vallet zo zere neder,
15 Dathi zine ghebuere ghelijc es,
Ofte vele minder, sijts ghewes.

*
*

+

Vs. 88. ghiericheden. 91. om. 92. Off. 93. u oirbare. 95. Oirbaer.
Vs. 1. A. die r. 2. H. voren n. 8. hem elc dair. 13. al siere gh. 14. So ontbr. 15. Dat het sinen.
16. Of.
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Dats om datsi niet en verstaen
Wat hem God heeft ghedaen,
Noch hem en dancken niet der eren,
Ende in haer hovaerde verkeren,
Datsi en kinnen niemens noot,
Ende haer ghebuere, clein ende groot,
Versmaden ende verdrucken,
Ende hem dat hare ontplucken,
Ende Gode niet en ontsien.
Hier bi coomt God in dien,
Dathise neder werpt int zant,
Ja, nederre dan hise vant,
Om dathi niet en wille datsi
Haer ziele verliesen daer bi;
Want menich beter is in armoede,
Dan hi sijn soude in groten goede;
Want der werelt rijcheit ende haer macht
Heeft menighe ziele ter hellen bracht.
+
Het is ommoghelike,
Dat die vrecke rike,
Entie machtighe mede
Sonder ontfermichede,
Te hemelrike moghen comen,
Also als ict heb vernomen,
En dade Gods goedertierenheit,
Die niemene en is ontseit,
Diene mit herten roept an,

Vs. 17. Dat es. 18. hevet. 19. niet ontbr. 20. h.h. so v. 22. ghebueren, cleene no gr. 24. Ende
thare hem o. 30. zielen. 35. ommoghentlike. 37. Ende die. 39. hemele m. 40. Alsoe ic hebbe
v. 41. Ende daet. 42. niement. 43. Diese - roupet.
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Ende zijn ghebrec laet dan.
Na Abrahame dusent jaer,
Ende voor Jhesum twee dusent jaer,
Was een heylich Jode, hiet Moyses,
Dien God was also ghetes,
Dat hi sprac in menigher stont
+
Jeghen hem, mont jeghen mont.
Hi leide dat Joodsche gheslachte
Uut des conincs Pharaons machte,
Daer si onder verdruct zaten
In eyghendoeme utermaten,
Rechte door die rode zee,
Dat hem min noch mee
Dat water en dede pine.
Hi trac mit hem door die woestine,
Daer si in woonden langhe tijt.
Tote noch en hadde God, des zeker zijt,
Noyt ghebot ghegheven,
Hoe die menschen zouden leven,
Ofte hem regeren, groot of clene,
Sonder dat besniden allene;
Nochtan was die werelt out, voorwaer,
Omtrent tweeëndetwintich hondert jaer.
Maer die wel leven wilden,
Maecten usagien die si hilden,
Na dat hem selven dochte
Datmen redelijc leven mochte.

Vs. 44. laten. 45. Na Abraham in d. 46. voir Christus twee hondert voerwaer. 48. al ontbr. 51.
leedde. 52. Ute sconincs. 54. eyghendomme. 56. So dat hem niemen min. 57. Dwater scade
en d. no p. 58. hem in die. 59. langhen. 63. Of. 64. besnidenisse. 66. tweeendedertich h. 68.
usage.
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Daer ontfinc Moyses van Gode
Die heylighe tien ghebode,
Ende dat hi sinen lieden
Te houdene die zoude ghebieden,
Ende datsi daer na zouden werken,
Diemen noch ghebiedt inder kerken,
Daer alle ghebode uut spruten,
Die de leraren den volke uten.
Die zelve gheboden aldus
Leert ons die Gods zone Christus,
Die alle leringhen ende scrifturen
Vervolde in dien uren,
Dat hi menschelike
Wandelde op aertrike.
Ende dit sijn tien ghebode,
Dien wi houden van Gode.
Elc mensche die sal
Gode minnen boven al,
Ende sinen evenkersten, des sijt vroet,
+
Ghelijc hi hemselven doet.
Gods name te gheenre stont
Te vergheefs nemen inden mont;
Vieren wel die daghe ons heren;
Vader ende moeder altoos eren;
Anders mans wijf onderwinden niet;
Ende ooc niet stelen, wats gheschiet;
Niement doden noch verslaen;

Vs. 73. hij se s. 74. Die te h. soude. 76. ghebiet. 77. gheboden ute. 79. Ende die. 80. Leerde.
81. leeringhe. 82. die. 84. eerderike. 85. sijn die t. 86. Die. 89. e. sijts vr. 92. En noemt te v.
in den. 93. Viert - daghen. 95. Overspel en doet niet. 96. En stele oic niet, w. 97. N. en dode
no en v.
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Gheen valsch oorconde doen verstaen;
Anders mans wijf begheren twint,
Noch niemens goet, waer ment vint.
Dit sijn die tien ghebode, die Moyses leert
Ende die Christus na confirmeert;
Want alle prophecien ende scrifturen,
Die doude wise ruren,
Waren alle onghezeghelt bleven,
Eer Christus ontfinc menschelic leven;
+
Want Christus, zuldi weten,
Die prophete is der propheten,
Vervolde al ende confirmeerde
Dat elc goet prophete propheteerde
Dusent jaer te voren,
Eer Christus wert gheboren.
Dat volbracht hi al, cleen ende groot,
Met zijnre glorioser doot,
Alse hi ant cruce sprac,
(*)
Thant eer hem therte brac :
‘Nu ist,’ sprac hi, ‘al voldaen;’
Daer in dat wi verstaen,
Dattie scrifture openbare
Met sijnre doot volmaect ware.

*

(*)

Vs. 98. Gheene - doe gaen. 99. Van a.m.w. en onderwijnde di tw. 100. N. anders g. 101. die
gheboden. 102. na hem c. 103. scripturen. 104. de oude. 105. ontseghelt. 110. goet ontbr.
111. Dusentich. 113. volbrochte. 115. Also. 116. Te hant. 120. d. vervult w.
Tusschen vs. 116 en 117 staat in het HS. nog: consummatum est, zijnde de vertaling van het
volgende vers. Zoodanige vertalingen van schriftuurplaatsen komen in het vervolg van ons
tekst - handschrift meermalen voor.
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coninc David. - XLVI.

Na Moyses dusent jare
Was coninc David openbare,
Die der Joden coninc was,
Ende een der bester, sijt zeker das,
Die ye was onder der zonnen.
God woude hem des gheonnen,
Dathi binnen zijnre tijt
+
Verwan herde menighen strijt
Op die ghene, die niet en wouden
Hem an Abrahams God houden,
Daer ic hier voren seide af,
Die Moyses die wet gaf,
Daer die vadere ghemeenlike
Aen gheloofden heylichlike.
David is waerlijc gheheten
Een vanden meesten propheten,
Die alle scriven ende leren
Die heilighe toecoomst ons heren,
Alse hi wel toonde ende bedreef
Inden zoutere, die hi screef
+
Ende dichte in zine stonde,
Daer hi gheeft zine orconde.
Gode vruchtich was hi zere;
Ende alse hi jeghen onsen here
Mesgrepen hadde ende mesdaen,

Titel. c. Davite, ende wat hem gheviel. Vs. 4. Ende die beste, 6. wilde - ghejonnen. 7. hij bij
ziere. 10. ane. 11. ic u voeren, 13. vaderen. 14. Ane. 19. toechde. 21. sijnre. 22. ghevet. 23.
Godvruchtich. 25. h. of m.
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*
Woude hi thant in boeten staen,
Ende hadde so groot berou daer af,
Dat hem God die zonden vergaf.
Hi was in sinen bedrive
Gherecht; nochtan van live
En was hi niet wel rene,
Hine hilt hem niet allene,
Maer aen zo vele wive, zijts ghewes,
Dat wonder te hoorne es.
Dat toonde hi wel in eenre stont,
Dat ic u sal maken cont,
Niet om die mesdaet die hi dede,
Maer om sine gherechtichede.
David lach op enen dach
Op sinen casteel, ende sach
Een scone vrouwe baden
In haren hof, met goeden staden,
Daer si vri waende sijn, die vrouwe,
Jeghen alle oghen ghescouwe,
Sonder hare joncwive, die dare
Te diere tijt waren mit hare.
Barsabee si gheheten was,
+
Ende haer man hiet Urias,
Een vroom ridder ende goet,
Die in Davids orloghe stoet.
David, die de vrouwe sach naect,
Wert van minnen so gheraect

Vs. 26. Wilde hij te hant. 27. berouwen. 29. Also was hij in. 30. Gh. in sinen 1. 31. Ende. 32.
hilts h.n. aen eene. 33. wive ontbr. 35. toechdi w. 36. Die ic. 41. Eene. 42. haer. 43. si ontbr.
44. o. scouwe. 45. joncwijf. 46. Dier tijt w. bij h. 49. ende een g. 50. Ende in.
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Om haer grote scoonhede,
Dat hi den raet doen dede,
Dathi die vrouwe al stille
Ghewan te sinen wille.
+
Ende also zaen als David heeft verstaen,
Datsi van hem kint heeft ontfaen,
Sende hi om haren man te hande,
Die jeghen die Gods viande
Lach ende oorloghede te dier tijt,
Dathi thuus quame zonder respijt.
Dit dede David, om dattie man
Bi sijnre vrouwen soude slapen dan,
Ende tkint zoude houden over zine;
Mar dit was al verloren pine;
Want hi quam, also men hem hiet,
Maer bider vrouwen en sliep hi niet,
Om dathi Gode niet en woude vererren;
Want hi woude al zonder merren
Ten orloghe waert, danen hi quam.
Ende alse die coninc dat vernam,
Dattie ridder dus henen woude,
So heeft hi also houde
Metten selven man ghesant
Enen beslotenen brief te hant
Anden maerscalc vanden orloghe,
So wanneer dat hi striden moghe,
Dathi Urias, zonder lette,

Vs. 53. hare. 57. Ende ontbr. 58. Dat so kint van hem h. 60. die ontbr. 61. orloechde. 63.
omme. 65. tkint dan h. 66. Mar ontbr. 69. wilde. 70. wilde. - al ontbr. 71. waert ontbr. 72. Ende
ontbr. - d.c. David dit v. 74. hevet. 76. besloten. 77. Ane den. 78. dat ontbr. - striden ploghe.
79. hij Uriase s. letten.
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80 Int vergadren vanden stride sette.
Hier of en wiste Urias niet;
Doch ist aldus gheschiet,
Dat Urias, in corten daghen,
In enen strijt wert verslaghen;
85 Ende David hilt te wive
Die vrouwe scone van live.
God ontboot hem te hant,
margin
Dathi moeste in sijn lant
Hebben over al ghemene
90 Van drien plaghen emmer ene,
Om dese grote zonde,
Ende dat die kuere an hem stonde:
+
Dat ene hongher voorwaer,
Tander sterfte, ofte oorloghe zwaer.
95 Nu hoort die waerheit hier af,
Wat antwoorde David gaf:
‘Na dien dat wille onse here,
Dat op mijn lant sine plaghe kere,
Om ander saken en ghene
100 Dan om mine misdaet allene,
Ende die kuere aen mi staet
Van drien, so is dit mijn raet:
Waert dat ic core dieren tijt,
Ofte core ic oorloghe of strijt,
105 Mijn volc, dat niet en heeft misdaen,
En soude des niet moghen ontgaen;

*

margin

Vs. 80. vergaderen vanden wighe soude setten. 82. D. so eist. 84. strijt bleef v. 85. behilt. 89.
H. emmer gh. 90. drie pl. deene. 91. Omme. 92. coere. 93. Deene was h. 94. Dander - of.
98. 1. plagen. 99. andere s. ne gh. 101. k. dan ane. 102. Vanden dr. - dit ontbr. 103. dier.
104. Off koeric o. ende strijt. 106. souden.
(E. Fol. XXVIII. r. 1.)
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Maer ic, die sculdich ben van desen,
Souds emmer moghen ghenesen;
Ic hebbe ghelts ende castele
So vele te mine dele,
Ic mocht mijn lijf emmer ontdraghen,
Ende ontgaen deser plaghen;
Daer bi kiese ic die sterfte dan,
Die coninc en spaert noch andren man;
Also wel mach si mi gheraken,
Die sculdich ben deser saken,
Alse hem die onsculdich si:
Gods wille gheschie met mi!’
Ende omme dese gherechtichede
Gaf hem God vander plaghen vrede.
Hier op sal elc mensche mecken,
Ende wijslijc voor sijn oghen trecken:
Alse onse here den mensche sent
Vernoye, plaghe ende torment,
Sal hi dincken te hant,
Dat hem God heeft ghesant,
Overmids zine zonden,
+
Ende sal ten selven stonden
Verduldelike dat ontfaen,
+
Ende in rechten rouwe staen,
Ende sijn vernoy ende sijn verseren
In Gods ontfermicheit keren,
Die niement en is ontseit,

Vs. 109. ghels. 110. minen. 111. mochte. 113. kiesic. 114. ander. 115. machse mi. 116. bin
der z. 117. ontsculdich. 119. om. 120. van ontbr. 122. wiselic v. sine. 123. ons. 124. Vernoy.
125. hij hem bedincken. 126. h.G. die h. 127. sijnre. 128. ten lesten st. 129. Dat verduldichlijck
o. 132. ontfermicheden. 133. ontseeght.
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Die sijn hope daer in leit.
Sijts zeker, dat hem God onse here
Helpen sal uut sinen sere;
Want sine goedertierenheit
Die is altoos ghereit,
Datsi elken mensche ontfaet,
Hoe groot dat is zine misdaet.
Sine vaderlike hulpe is so groot
Elken mensche in sijnre noot,
So datmen op aertrike
Van vadre en wiste sijn ghelike;
Want hi den mensche vele meer mint
Dan vader of moeder doen dat kint,
Ja, dusentwerven mere;
Dat hi wel toonde wilen ere,
Doe hi hem, om onse grote salichede,
In dien groten tormente dede,
Dat noit vader noch vrient en gheen
Alsulke tormente en ghereen
Door kint noch door ghenen vrient:
Dies hi twint en hadde verdient.

*Van

Salomoene ende van sinen eersten vonnesse. - XLVII.

Salomon, Davids zone,
Die na hem droech die crone

*

*

Vs. 134. leeght. 135. Sijt - hem onsen. 138. bereit. 142. inder n. 143. dat niet op. 144. vadere
en was dies g. 145. vele ontbr. 146. v. ende m. haer k. 147. meer. 148. toechde w. eer. 149.
grote ontbr. 150. torment. 151. Want n. - vr. ne gh. 152. Alsulken torment niet gh. 153. no d.
anderen vr.
Vs. 1. S. was D.
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(Dien hi an Barsabee wan:
Dat was die vrouwe, der welker man
David dede verslaen,
Als ic u voren dede verstaen),
Hi was een die wijste, waerlike,
Die ye was in aertrike:
Dat tonen die boeken die hi screef,
+
Daer hi grote wijsheit in bedreef;
Nochtan maecten twijf verscoven,
So dat hi moeste loven
+
Haren wille ende haer ghebode,
Ende aenbeedde hare afgode;
Daer hi hem toe liet bedriven
Om die minne vanden wiven.
Sulke zegghen daer bi,
Dat sine ziele verloren si.
Dat jammer ware, des zijt ghewes,
Ende ic en ghelove ooc niet des.
Hi was so groot een wijs man,
Ic hope hi sulken rouwe ghewan
Voor sine doot, vrooch ofte spade,
Dat hem God dede ghenade,
Die niement en beswijct,
Die te sijnre ghenaden strijct.
Sijn eerste vonnesse, alsic las,
Doe hi coninc worden was,
Dat was dat twee wive quamen,
Die des nachts te zamen

Vs. 3. Die hij ane. 8. ye quam in eerderike. 9. toeghen. 11. die wiven. 13. hare gheboden. 14.
anebede h. afgoden. 19. w. sijts g. 20. ic ontbr. 21. zoe goet wijs een m. 23. vr. ende sp. 30.
Ende des snachts.
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In een huus sliepen allene.
Si waren beide ghemene,
Ende bleven beide van kinde dare,
Ende die ene verplette dat hare.
Ende doe sijt wiste vanden live,
Droech sijt toten andren wive,
Ende leidet daer dat sijt niet en wiste,
Ende nam dat levende kint met liste,
Ende leidet bi haer te hant.
Ende alse twijf dat dode kint vant,
Quam hare te hant in haer ghedachte,
Dattet tander wijf daer brachte.
Met haestighen zinne zeide zi:
‘Dit dode kint leidstu bi mi;
Dit is dijn, ende dat is mijn.’
+
Dander seide: ‘dits mijn, ende dats dijn.’
Wat holpe lanc dese dinc?
Si quamen beide voor den coninc,
Ende elc zeide openbare,
Dat dat levende kint zine ware.
Die coninc beval ter vaert,
Datmen hem brachte een zwaert,
+
Ende tkint deelde in stucken tween,
Ende datmen elker gave een.
Doe dit die moeder hoorde,
Sprac si ten eersten woorde:

Vs. 32. Ende sij. 33. Ende waren beide met k. 34. Ende deene v. thare. 35. Ende ontbr. - sijt
doot w. 36. anderen. 37. leit bij haer dat sijs n. 38. n. dlevende. 39. leidt bij hare. 40. Ende
ontbr. - dwijf. 41. haer - hare. 42. dander. 45. dine. 46. dit es m.e. dat es d. 47. hulpen langhe.
48. beide ontbr. 49. elke. 50. Dat dlevende k. hare w. 53. Ende datment k.
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‘Lieve here! latet kint leven:
Ic wilt haer altemale gheven.’
Dander sprac: ‘noch mi, noch di:
Ic wille dat ghedeelt si.’
Doe die coninc hoorde dese tale,
Bekende hi alte hant wale,
Wien tkint behoorde toe.
‘Gheeftet deser,’ sprac hi doe,
‘Tkint, si isser moeder af.’
Dat eerste vonnesse dat hi gaf,
Dat was dit, als ic las,
Zeder dat hi coninc worden was.
Alden volke wonderde zere
Vanden coninc, haren here,
Dat hi zulke wijsheit vant,
Ende ontsaghen over al int lant.
Salomon, alsmen leest van hem,
Dede maken in Jherusalem
Ende fonderen den iersten
Tempel ende den diersten,
In die ere Gods van hemelrike,
Die ye quam in aertrike:
So dat ommoghelijc schijnt wesen,
Daer ment scriven sal ofte lesen.
Sulke liede zegghen, dat
+
Rechte tier zelver stat
Jacob, die patriarke, zach
In visioene daer hi lach

Vs. 59. no dy no mi. 60. dat kint gh. 62. al ontbr. 63. hoorde. 64. Ghevet d. 66. Deerste. 68.
Sindert. 78. yet - eerderike. 79. ommoghentlic. 80. Datment - oft. 82. Recht te dier.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. XXXVI. v. 2.)

194
*
85 Die leeddre toten hemel slaen,
Ende die yngle op ende neder gaen,
Als ghi voren moghet horen;
Meer dan twee dusent jaer te voren,
Eermen den tempel maken dede.
90 Daer bi hout men telker stede,
Daer wijnghe is, dese memorie,
Ende leest ende singhet dese hystorie;
+
Daer bi seitmen, zo waer
Wijnghe es, dat daer
95 Die hemel boven is open,
Daer die yngle met hopen
Op ende neder varen tallen uren,
Ende met hem voor Gode vuren
Der lieden devocie ende orisoen,
100 Datsi in dat Gods huus doen.
Daer omme, alse wi verstaen,
Ist goet ten wijnghen ghegaen,
Die daer anders niet en ghinghe
Dan om te doen sine bedinghe
105 Met ganser herten clare,
Om dinc die zalichlijc ware.

*Vanden

Joden ende van haren wesen. - XLVIII.

Tusschen David ende Christus gheboort,
Als ghi voren hebt ghehoort,

*

*

Vs. 85. ledere. 86. dinghelen. 87. Dar ghij v. of m. 91. wyinghe. 92. zinct. 93. zeecht men.
96. dinghelen varen m. 97. Dit vers ontbr. 98. voeren. 99. lieder. 100. Die sij. 101. als. 102.
ter w. gaen. 104. omme te doene.
Titel. Van des volcx afgoden ende van der Joden quaethede. Vs. 2. ghij hier v.
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Waren dusent jaer volcomelike,
Daer binnen tfolc van aertrike
So quaet was ende so verscoven,
In onwette ende in ongheloven,
Dat het vergat al tenengadere
Dat leven, dat die vadere
Voormaels te leeddene plaghen;
So dat tfolc in dien daghen
+
Gods al hadde missaect,
Die hemel ende aerde had ghemaect,
Ende offerden den afgoden,
Ende hilden der duvele gheboden.
Die afgode hadden si doen maken
Van goude, van zulvere, van andren zaken,
Binnen altemale hol;
Ende waren van duvelen vol,
Ende gaven tale ende antwaerde
Elken mensche na dat hi beghaerde,
Ende bedroghen tfolc zo jammerlike,
Dat het ter hellen voer ghemeenlike.
Dese plaghe was ghemene
Onder al tfolc, groot ende clene,
Onder alle die werelt gheheel,
margin
Sonder der Joden een deel,
Dien Moyses gaf die tien ghebode,

*

margin

Vs. 4. tvolc van eerderike. 8. Des levens. 9. te levene. 10. Soe dat volc. 12. hadde. 13. E.
oeffenden die a. 14. E. daden der duvelen. 15. afgoden. 16. Van silvere, van goude ende van
andere z. 19. antwoirde. 20. hij gheerde. 21. tvolc. 22. Datter hellen. 24. O. dat volc. 25. In
al die. 27 en 28 in omgekeerde volgorde aldus: Hilden hem noch ane die Gode, Doen Moyses
gaf die ghebode.
(E. Fol. XXIX. r. 2.)
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Hilden hem noch aen dien Gode,
Daer hem die vadre verlieten op
(Abraham, Ysaac ende Jacop),
Die hemel ende aerde sciep
Met sijnre Godheit diep.
Nochtan dat dese Joden, twaren,
Die beste van aertrike waren,
So ghinghen zi Gode dicwile af.
So wanneer hi hem voorspoet gaf
Ende hare viande dede verwinnen,
So en wouden si hem niet kinnen,
Ende worpen die wet ondervoet;
Ende zo wanneer hi hem rampspoet,
Vernoy gaf, ende toren,
Ende si den zeghe altoos verloren,
Keerden si hem weder te Gode,
Ende hieven op die ghebode.
Ende weet datsi noit en stoeden
Boven dertich jaer in voorspoede,
+
Sine verwrachten Gode alsoe,
Dat hise maecte onvroe,
Ende werpse weder onsoete
Onder der vianden voete.
Noch vintmen liede te menigher stat,
Die Gods ghedincken vele bat
In vernoye ende in armoede,

Vs. 29. vaderen. 32. Mits siere. 34. eerderike. 35. dicwijl. 36. So ontbr. 37. haer vianden. 38.
wilden. 39. werpen. 40. Ende zo ontbr. 42. si ontbr. - zeghen. 45. Ende die wet dat. 46.
voerspoeden. 51. lieden in m. 53. armoeden.
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Dan si doen in voorspoede.
Die Joden, dat verstaet,
Sijn van naturen quaet
Elc op andren ende fel;
Deen en ghelooft den andren niet wel;
Ghierich, vrec ende onghestade,
Sere onreine ende scalc van rade;
Ghehaet zijn si, zekerlike,
Van alden volke van aertrike,
Ende verstoten ende versmaet,
En is niement die haers gaet;
Ende si haten ooc al voort
+
Dat ter Joodscap niet en behoort,
Ende dat zouden si al bederven,
Hadden sijs macht, ende doen sterven;
Mar God heeft hare macht
So zere te niete ghebracht,
Datsi vanden minsten sijn ghestreken,
Ende alder werelt moeten weken.
Si hadden langhe te niete ghegaen,
En hadden die heren ghedaen,
Diese vrien omme dat
Si hebben des haers te bat.
Coninc noch lant en hebben si,
Mar si sitten onvri
Ende eyghen onder alle heren,

Vs. 54. voerspoeden. 57. anderen. 58. en ontbr. - anderen. 59. vrech. 60. Seer. 62. allen v.
in eerderike. 63. versmaedt. 64. die hems gaedt. 66. niet toe hoort. 67. sij doen sterven. 68.
ende doen bederven. 69. hevet. 70. Alsoe z. te n. bracht. 74. haddent. 75. om. 76. Sij des
haers hebben te.
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*
80 Daer si hem onder bekeren.
Bible, zoutre ende propheten
Houden si, ende willen weten
+
Dat Messias noch comen sal
Dat volc verlossen al:
85 Dats Christus, na onse versinnen;
Mar si en willen niet kinnen
Dathi comen is ende heeft ghedaen
Dat hare scrifturen doen verstaen.
Nochtan hebben si dat
90 Bescreven te menigher stat,
Daer die propheten leren
Die heilighe coomst ons heren;
Maer dat en beschiet niet enen bast;
Si hebben therte so vast,
95 Watmen hem predict ofte leert,
Si bliven altoos verkeert.
Josephus ooc, als ic las,
Die der Joden hystorie scrivere was,
Ende een groot clerc was ende wijs,
100 Gheeft Christum groten prijs.
Hi scrijft aldus ende doet becant:
‘Het was een mensche inder Joden lant
(Ja, wildi die waerheit weten,
Dorste icken wel mensche heten?),
105 Die so vele wondere dede,

*

Vs. 81. Bybelen - ende die pr. 84. Ende dat. 85. Dat es - onsen. 88. Dat hier die scr. 91. pr.
ons 1. 93. b. hem n. 97. J. alsoe ic oick 1. 98. ystore strider (!). 99. een goet clerc ende een
wijs. 100. Gh. Christus. 102. een Jode inder. 104. Dorst.
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Ende so groot een leraer was mede,
Dat sijn leven ende sijn ghehinc
Boven menschelike nature ghinc,
Ende dathi metter leren sine
Aen hem trac Joden ende Sarrasine,
Ende ander volc met grooten scaren.’
Ooc scrijft hi mede, twaren,
In sine hystorie albloot
Van Christus heiligher doot,
Ende van sijnre opverstandenissen,
Daer men wel bi mach wissen,
Dat hi mensche was ende God;
Maer dat Joodscap is so sod,
+
Ende van sinne so verdooft,
Dat het des niet en ghelooft;
Nochtan was hi Jode, dese
Josephus, daer ic of lese.
Alexander, doe hi trac,
Ende Gods abolghe wrac
So sterc ende so jammerlike
Over al in aertrike,
Besloot hire een groot ghetal
Tusschen tgheberchte in een dal,
Daer een riviere omme vliet,
Als een pijl uut enen boghe schiet,
Daer si nemmermeer uut en comen;

Vs. 106. grote leere m. 109. leere. 110. ende heydine. 115. opverstannissen. 116. m. ghissen.
119. verdovet. 120. Dat sij niet en gheloevet. 126. eerderijcke. 127. hiere. 128. T. twee berghen
in. 129. eene - vliedt. 130. pijl die een hoghe sciedt.
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Noch willen die Joden gomen,
Dat dese noch uut zullen rinnen,
Ende al die werelt winnen,
Also u sal segghen claer
Die vierde boec hier naer.
Die heilighe kerke heeft uut ghegheven,
Datmen die Joden latet leven,
Ende onder die kerstene sijn alsoe.
Daer sijn drie redenen toe:
Deerste is, als ic vernam,
Dat onse wet uut hare wet quam,
Ende die Joodsche wet, sijts ghewes,
Onser wet dode moeder es.
Dander redene van desen dinghen
+
Is, datmen niement en mach dwinghen
Ter kerstenheit, des sijt vroet:
Bedwonghen kersten en was noit goet.
Salt goet wesen, lude of stille,
Het moet comen uut eyghenen wille.
Die heilighe kerke heeft ghehingt,
Datsi niemene an haer en dwingt;
Maer altoos heeft si open den scoot,
Ende ontfaet cleen ende groot:
+
So wat te hare coomt op ghenade,
Dat ontfaet si vroech ende spade.

Vs. 133. dese ute sullen. 135, 136. Deze beide verzen ontbreken, maar in de plaats daarvan
staat: Maer dat en es niet dan saghe, Sij bliven daer toten domsdaghe. 137. kerc. 140. vier
r. (met cijfers). 142. ute haerre q. 144. dode ontbr. 146. n. en soude dw. 149. Saelt g. sijn l.
oft. 150. uut vryen w. 152. Datse niemant an hare. 153. si ontbr. 154. Al tontfane cleene. 155.
Ende soe wat te haer c.
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Die derde redene es:
Alse die Joden worden ghewes,
Dattet die doemsdach naect,
Ende si om niet hebben ghehaect,
Datsi dan met allen
Aen onse wet zullen vallen,
Ende haer dolen claerlijc sullen kinnen;
Want nieman en can versinnen,
Wedert cort of lanc sal sijn
Vanden doemsdaghe die termijn:
Dit sijn die redenen diemen toocht,
Waer omme die kerke dat Joodscap ghedoocht.
Den eersten boec willic hier inden,
Daer in dat ghi moghet vinden
Som der vadre leven,
Ende hoe Seths gheslachte verheven,
Adams sone, ende strijct voort,
Alse ghi wel hebt ghehoort,
Tote op Maria der coninghinnen,
Daer dander wet op sal beghinnen.
Ooc is daer in gheset
Mede goede leringhe met
Onder tusschen, hier ende daer,
Daer in leghet voorwaer
Oorbaer ende salichede
Der zielen ende den live mede.

Vs. 158. werden. 159. Dat die. 160. omme. 163. sullen ontbr. 164. niement. 165. Weder. 166.
Toten d. 167. toghet. 168. W. bij d.k. dJoedscap gedoget. 169. eynden. 170. Daer ghij in m.
venden. 171. vaderen. 173. ende ontbr. 175. op Marien - coninghinne. 176. dander bone af
s. 178. Meneghe g. 180. leecht. 181. Orbare.
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*
Dat ghi hier voren hebt vernomen,
Is uter ouder ewen comen:
185 Vander nuwer hoort voort an,
Ist dats mi God an.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

*

Vs. 184. uter andere e. 186. jan. Hier achter is eene kolom wit gelaten, en daarna volgt op
de keer zijde de Tafle van het tweede boek (I. Fol. XXXVIII. v. 1-XXXIX. r. 2.), en voorts (Fol.
XXXIX. v. 1, 2.) het laatste gedeelte van de Prologhe des tweeden boeks, loopende van vs.
61 tot vs. 98 (Alle duechden ghemene - Datter sijn lof ende sijn ere in si). Na dit een en ander
(dat in ons tekst - handschrift tot het volgende boek behoort) staat eindelijk: Hier endt den
iersten bouck vanden Leecken Spieghele.
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[Tweede deel]

*

Hier beghint tander boec.
+

Tander boec sal u lien
Vanden gheslachte Marien,
Ende vanden zanten alte zamen
Die van Annen bloede quamen,
5 Marien gheboorte also wel,
Hoe si clam inden tempel,
Ende te huwelijc moeste keren
Mids den vonnesse ons heren,
Hoe haer dynghel die bootscap brachte
10 Vander ghebenedider drachte,
Hoe si daer na des kints ghenas,
Maghet bleef ende maghet was;
Vanden wondren staet dan voort,
Die gheschieden in sine gheboort,
15 Vanden visioene dat sach
Octavianus op dien dach,

*

Vs. 1. I. H. Dander. 2. I. gh. van M. 3. I. H. Ende ontbr. - alle te s. 5. H. gheboert. 6. I. sij
quamen i.; H. quam. 7. I. H. huwelike. 9. I. H. die ontbr. 10. H. Van dier. 11. I. Hoe zo d.n.
skijnts; H. skints. 13. I. wondere st. daer v. 14. I. ghesciede. 16. I. opten d.
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Ende wat daer ghesciede doe,
Hoe si mitten kinde vloe
Ten lande van Egypten waert,
Wat hem gheviel in die vaert,
Hoe Baptisten moeder Elyzabeth
Metten kinde vloe ooc met
In die woestine, door die noot,
Hoe Zacharias bleef doot;
Jhesus kintscheit volghet hier naer,
Tote dathi hadde twalef jaer;
Sine passie volghet dan aldus,
Alsose bescreef Nychodemus,
Sijn verrisen ende sijn opvaren,
Daer men u wonder of mach baren,
Hoe hi sine jonghers trooste weder
+
Ende te hem quam hier neder,
Den heilighen gheest zende mede,
Prediken ghinghen [si] telker stede;
Hoe die heilighe kerke dan
Op Jhesum Cristum eerst began,
Ende dat hi eerst paeus zat,
Hoet Pieter was na dat,
Ende alle die paeuse zo in rinc
Tote op Kaerle den coninc,
+
Daer ghi in sult weten claer,
Hoe die kerke is comen haer,

Vs. 17. I. w. wondere d. 20. I. Dat; H. hen. 21. H. Lijsbeth. 23. I. dien n. 25. I. H. volght daer
n. 27. I. volght dus; H. Sijn - volght. 28. I. Alsoe; I. H. screef. 29. I. sine o. 31. I. H. jongeren.
32. H. hen. 34. I. g. zij t. 35. I. Hoe hij d. 37. I. H. deerste. 38. I. Hoe. 39. I. die ontbr.; H. p.
also in. 40. H. Kaerlen. 41. H. wete; I. H. clare. 42. I. H. hare.
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Van Helenen ende van Constantine,
Die beide worden kerstine
Ende der kerken gaven
Vele voordeels ende haven;
Daer na so moghedi lesen
Der heiligher kerken wesen,
Dat bedieden vander messen
Ende andre scone lessen,
Daer onse ghelove vele aen staet;
Daer na so weet dat ane gaet
Die opvaert van onser vrouwen,
Daer ghi wonder aen moghet scouwen;
Daer na sal volghen danne
Vanden ewangeliste Janne,
Ende daer na so sal zaen
Dese ander boec uut gaen,
Die vander nuwer ewen seit,
Daer onse zalicheit in leit.
Capitele heeft hi inne
Eenendesestich, alse ict kinne.

Vs. 43. I. H. Het tweede van ontbr. 45. I. d. heyliger k. 47. I. H. so suldi l. 49. I. H. Dbedieden.
50. I. ander. 51. I. Daer ane ons geloeves v. st.; H. ons gheloefs v. in st. 52. I. so ontbr.;; H.
na waer dat. 53. I. H. Dopvaert. 54. I. H. w. in; H. moeght. 55. I. na so zal. 56. I. e. Johanne;
H. den ontbr. - ewangelisten. 57. H. so ontbr. 58. I. Die a.; I. H. ute. 62. I. H. Tweendeseventich,
alsict versinne. Het cijfer is geheel verkeerd, want het tweede boek heeft in I. slechts 59, en
in H. slechts 62 hoofdstukken.
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*

+

Hier beghint die tafle vanden andren boeke.
+

(I. Fol. XXXVIII. v. 1.)

Van Joseph ende Marien gheslachte.

I.

Vanden santen die quamen van Anna
Marien moeder.

II.

Wat Jheronimus screef van onser
vrouwen gheboorte.

III.

Hoe Maria wert ghepresenteert in den
tempel.

IIII.

Hoe Maria mids Gods vonnesse man
trouwede.

V.

Waer bi die zone mensche worden
VI.
moeste, ende hoe hi ghebootscapt was
aen Marien.
Van Marien wijshede, ende hoe si den
Gods zone ontfinc.

VII.

Hoe Joseph Marien laten woude, ende
bi wat redenen God woude datsi man
trouwede.

VIII.

IX.

+

Hoe Maria voer te Bethleem waert,
ende hoe Cristus wart gheboren, ende
van den vroeden vrouwen.

+

(E. Fol. XXX. v. 2.)

Hoe die heilighe kerke alle dit niet en
X.
houdt, ende datmens nochtan gheloven
mach.
Van menigherhande wonderen die
gheschieden in Gods gheboorte, ende
van Balaams sterre.

*

XI.

Titel. I. tafele vanden anderen boucke vanden Leecken Spiegel; H. (Niet als titel, maar als
o

afzonderlijk hoofdstuk, onder N . XLIX) Dbeghin vd. a. b. C. I. I. Van Jacobs ende M.; H.
Josephs. II. I. Van groten s. d. q. van Sinte Annen bloede; H. Vanden g. s. d. q. v. S. Annen
Marien bloede. III. I. o. liever vr.; H. gheboerten. V. I. Hoe M. man trouwen moeste, midts den
vonnesse Gods; H. Hoe M., m. d. v. G., m. tr. m. VI. I. z. werden moest mensche - ane Maria;
H. gh. wart an M. VII. I. H. wijsheit; I. h. so d. z. G. o. VIII. I. wilde - r. dat G. wilde dat soe
eenen man hadde; H. man hadde. X. I. alle ontbr. - ende hoemens gh.; H. al. XI. I. wondere
die gheschiede; H. wondren; I. H. gheboort.
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*

Hoe die drie coninghen tkint versochten XII.
met haren ghiften.
Hoe Joseph ende die drie coninghen
XIII.
spraken te samen, ende wat eren si den
kinde ende der moeder doen daden.
Hoe die coninghe Joseph berechten,
en[de] hoe si van hem schieden.

XIIII.

Vanden visioene dat Octavianus sach
vanden Gods zone ende van zire
moeder.

XV.

XVI.

+

Hoe Herodes die kindre onthoofden
dede, ende hoe Joseph vaert te
Egypten waert.

+

(I. Fol. XXXVIII. v. 2.)

Hoemen Sente Jan vluchte, ende hoe
Zacharias, sijn vader, vermoort wart.

XVII.

Hoe si trocken te Egypten waert, ende
van vele wondren die Cristus daer
wracht.

XVIII.

Vanden afgoden die vielen in Egypten, XIX.
(*)
ende vanden wonderen die Jhesus daer
wrachte.
Hoe Jhesus tkint sterven dede dat sinen XX.
putte brac, ende weder leven dede.
Hoe Jhesus voghelkijn van aerden
maecte, die henen vloghen.

XXI.

Hoe des princhen kint doot bleef, ende XXII.
noch een ander dat Jhesus weder leven
dede.
Hoe Jhesus disputeerde jeghen die grote XXIII.
clerke, ende wat hi seide.

*

(*)

C. XII. H. coninghe - horen ghichten. XIII. I. c. te gader spraken. - doen ontbr.; H. coninghe
te s. spreken - si doen den. - doen daden ontbr. XIIII. I. d. drie c.; H. Josephe - sceeden. XV.
I. H. Ende z. m. XVI. I. kindere onthoofde, ende h.J. vloe te; H. kindere onthoeft, ende h. J.
v. tEg. XVII. I. H. Janne; H. hoe ontbr.; I. H. sijn vader ontbr. - w. v. XVIII. I. H. sij dor die
woestine tr.; H. tEg.; I. wonderen; I. H. die ghescieden inden weghe. XIX. I. H. Vd. a. d. v.
ende vanden wonderen (H. wondren) die Cristus in Egypten wrachte. XX. I. H. dat sinen putte
brac ontbr. - ende hoe dat (H. hoet) w. levende wart. XXI. I. Jh. die voghelkine m. vander
eerden, die; H. voghelkine m. v. erden. XXII. I. k. bl. d. XXIII. I. clercken, ende vanden
wonderen die hij s.; H. ende van wondren die hi s.
Het HS. heeft ende vanderen die..... Wij hebben deze blijkbare fout naar de variant verbeterd.
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*

Hoe Jhesus ter scolen was gheset, ende XXIIII.
(*)
hoe hi die grote clerke verwan.
Vanden kinde dat vanden soldere viel,
dat Jhesus verwecte vander doot.

XXV.
XXVI.

+

Van sinen born stope die die kindre
braken.

+

(E. Fol. XXXI. r. 1.)

Vander tarwen die Jhesus zayde.

XXVII.

Hoe Jhesus was onder die leeuwen.

XXVIII.

Vanden houte dat Jhesus lenghede.

XXIX.

Hoe die meester sterf doe hi Jhesum
sloech.

XXX.

Hoe Jhesus sinen meester den boec uter XXXI.
hant nam ende selve las.
Hoe hi Joseph ghenas die lach ende
verschiet.

XXXII.

Hoe hi Jacob ghenas vander slanghen
venine.

XXXIII.
XXXIIII.

+

Noch van Jhesum, ende hoe sine
kintscheit ende nam.
Van Jhesus miraculen.

+

(I. Fol. XXXIX. r. 1.)

XXXV.

Die jeeste van ons behouders passie, XXXVI.
die de keyser Theodosius vant in Pylatus
vierscaer inden trisoor metten ghemenen
boeken.
Vander epystelen die Pylatus sende an XXXVII.
den keyser Claudius.
Noch van Nichodemus, ende ander dinc. XXXVIII.
Van Cristus verrisenesse, sine opvaert, XXXIX.
ende hoe hi sine apostelen sende den
heylighen gheest, ende hoe si schieden.
Van tween regementen, ende van Petre XL.
ende van Pouwelse, ende ander dinc.
*

(*)

C. XXIIII. I. clercken; H. was t. sc. gh. XXV. I. d. viel vd. s. d. Jh. weder v.; H. d. v. vd. solre.
- vander doot ontbr. XXVI. I. H. borne stope; I. die de kinder; H. dien de kindere. XXVIII. H.
leuwe. XXIX. I. langde; H. lingde. XXX. H. Jhesuse. XXXI. I. Jh. dien m. - nam uter h.; H. d.
b. n. u. h. XXXII. I. verschiet midts Gods wille; H. Hoe Joseph den man ghenas mids Gods
wille. XXXIII. I. H. Hoe Jhesus Jacoppe. XXXIIII. I. H. Hoe Jhesus kintsheit eynde neemt (H.
inde nam). XXXV. I. H. mirakele (H. miraclen) ende ander dinc. XXXVI. I. H. Hier beghint d.
j. ons b. die de k. Th. v. te Jherusalem in P. vite inden ghemeenen boucke (H. boeken). XXXIX.
I. sine opvaert ontbr. - sinen - sende sinen h.; H. verrisene, sijn o. - sinen a. XL. I. Vanden
tw. - Peter - Pauluse.
Het HS. heeft hoe hoe.
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*

Dat pater noster ende die bediedenisse. XLI.
Dat ave Maria.

XLII.

Die credo, daer die twalef pointen des
gheloven in sijn.

XLIII.

Hier beghinnen die paeuse op Cristum, XLIIII.
ende strecken voort tote op Kaerle den
groten, ende wat elc sette.
Vanden paeus Silvester ende vanden
keyser Constantine, hoe hi bekeerde
ende vele duechden dede.

XLV.

Hoe die keyserinne Helena bekeert wert, XLVI.
ende wat wonder daer gheviel.
Hoe Helena dat heilich cruus vant.
+

XLVII.
XLVIII.

Hoe Silvester den drake bant.
+

(E. Fol. XXXI. r. 2.)

Vanden paeus Leo ende vanden
keyserrike.

XLIX.

Vander heiligher kerken, ende van
+
Kaerle den groten ende vanden
keyseren.

L.
+

(I. Fol. XXXIX. r. 2.)

Dat bedieden vander kerken ende van
des priesters ghewaden.

LI.

Dat bedieden vander missen.

LII.

Dat bedieden vanden zeven uren.

LIII.

Vanden zeven ewen ende van des tijts
beschede.

LIIII.

Hier beghint onser vrouwen opvaert,
LV.
eerstwerf hoe die ynghel quam tote haer.

*

C. XLI. I. Den p.n.; H. die p.n.; I. H. ende daer af die. XLII. I. Die a.M. in dietsche; H. Dit es
die a.M. XLIII. I. Die cr. in dietsche, d. d. tw. poynte in sijn des gheloefs; H. Dit es die cr. in
dietsche. Het overige ontbr. XLIIII. I. striken v. tote K. den coninc, ende wat elc paeus
ordineerde. Deze titel staat in het HS. zon der bijgevoegd nommer van het hoofdstuk, maar
daarop volgt: Wat elc paeus ordineerde ende sette. XLIIII; - H. striken voert op Karlen, ende
wat elc paus sette. XLV. I. (Zonder nommer, dat verkeerdelijk bij het volgende hoofdstuk
gezet is, waardoor eene verspringing der getallen plaats heeft) k. C. ende hoe; H. Silvestre.
XLVI. H. die ontbr. - wondre dat gh. XLVII. (I. XLVI). I. heylighe; H. theileghe; I. H. cruce.
XLVIII. (I. XLVII). I. H. b. ende ander dinc. XLIX. (I. XLVIII). I. p. L. ende vanden paus Adriane,
ende vanden keyseriken. L. (I. XLIX). I. H. v. Kaerlen, ende van (H. den) keyseren. LI. (I. L).
I. H. Dbedieden; H. des ontbr. LII. (I. LI). I. H. Dbedieden. LIII. (I. LII). I. H. Dbedieden; I. den
ontbr. LV. (I. LIIII). I. H. hoe dinghel t. h. q.
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*

Hoe die apostelen versamenden voor
LVI.
Maria, ende hoe Cristus selve om haer
quam.
Hoe Cristus mitter hemelscher scaren LVII.
Marien ziele voerde te hemelrike waert.
Hoe die apostelen droeghen Marien
lichame ten grave waert, ende wat
wonder daer ghesciede, ende hoese
Cristus haelde met lichame ende met
ziele.

LVIII.

Van Maria ende Jan Ewangelista.

LIX.

Noch van Marien ende Janne.

LX.

Een exempel van o intemerata.

LXI.

+

Hier beghint die prologhe van den andren boeke.
+

(I. Fol. XL. r. 1.)

(*)

Die ander boec hier beghint ,
Die u sal doen bekint,
Hoe dat nuwe testamint

*

(*)

C. LVI. (I. LV). I. v. Marien; H. dapostlen versaemden vore Marien; I. H. s. q. om hare. LVII.
(I. LVI). I. z. nam ende voerdese met hem ten hemele w.; H. te hemele. LVIII. (I. LVII). I.
dapostelen; H. dapostle; I. H. lichame ontbr. - waert ontbr.; I. wondere dat d.; H. wondren
daer ghescieden - lichamen; I. H. ende met ziele ontbr. LIX. (I. LVIII). I. H. Van Marien ende
van; I. Sinte Jan; H. Janne; I. H. evangelisten. LX. (I. ongenommerd). I. H. Van Janne
evangelisten ende van Sinte (S. ontbrin H.) Janne Baptisten. En[de hoe] (H. Hoe dat) twee
clercke streden welc meerre ware voer (H. vore) Gode. LXI. (I. LIX). I. H. Een bispel v. Titel.
I. Hier beghint den anderen bouck; H. Dbeghin vanden.
Vs. 1-34 leveren een merkwaardig voorbeeld op van monorimes, die anders bij onze oude
dichters niet zeer gewoon zijn. Zie Mr. L.PH. C. VAN DEN BERGH in de n. w.d. Maatsch. van
Ned. Letterk. D. V, St. II, bl. 82 vlg., en Dr. JONCKBLOET, Inl. op die Dietsche Doctr. bl. LIV,
Aant. 2. - In I. zijn de rijmklanken nu eens - int, dan - ent of - endt, ook wel - eyndt gespeld.
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*
In gaet, also men vint;
Hoe die oude ewe int,
Die meni[ch] jaer stont blint;
Hoe dat Yeve[n] perlemint,
Daer die mensche mede was gheschint,
(*)
Hoe der hellen zwaer tormint
[Inde nemen mids een kint
Dat die vaeder heeft ghesint]
Hier neder in dit ellint,
Daer hi ons mede wint
Die ewelike blijscap zonder meswint,
Die einde meer en ghewint.
Lieve kindere, dit versint
Hoe [g]hi coomt in dit covint,
+
Daer die jaren liden twint.
Hi is meer dan ontsint,
Ende zotter vele dan een rint,
Die uut desen ghelove wint,
Daer God den mensche dus mint,
Dat hi sinen zone, dat diere presint,
Om ons liet hanghen inden wint,
Aen dat cruce vaste gheprint:
Menighe wonde hem omtrint,

*

(*)

Vs. 4. I. alsmen. 5. I. Ende hoe - eyndt; H. doude. 6. I. H. menich. 7. I. H. d. Yeven. 8. I. H.
d. m. bij was. 10. I. Eynde sal n. 11. I. hevet. 13. I. met ghewint. 14. I. Deeuwelijke; H.
Deuweghe. 16. I. H. kinder; I. dat. 17. I. H. ghij; I. dat convent. 18. H. jare; I. H. en I. 19. H.
onsint. 20. I. een kint. 22. I. dus ghemint. 25. I. Ane. - I. H. De volgorde der verzen aldus: 25,
31, 32, 26, 27, 28, 29, 30, 33. In 26. I. om rent.
Vs. 10 en 11 ontbreken ten onregte in ons tekst - HS. Wij hebben ze uit de variant (H.)
ingevoegd.
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16

30

35

40

45

*

*
Daer dat heylighe sacramint
Tonsen behoude ute rint,
Dat ons is bleven yesint,
Daer des duvels macht bi wert verslint,
Daer hi was zwert als een atremint,
Ende droghe als een perkemint.
+
Ghelooft si hi ende ghemint,
Die ons sine gracie dus toe sint!
Onser vrouwen gheboorte mede,
Hoe dynghel sine bootscap dede
Aen haer van dier hogher drachte,
Die si ter werelt brachte,
Dien behouder van aertrike;
Hoe hi wanderde menschelike,
Miracule dede hi openbare,
Alse die warachtich God ware,
Diemen te voren niet en hoorde;
Prediken [ghinc hi] sijns vader woorde,
Die gheen mensche en hadde moghen
Den volke also betoghen;
Vander pinen die hi leet,
Ende [hoe] hi vromelijke street

Vs. 27. I. dat edele s.; H. edel. 28. I. Tonser b. uut. 29. I. ye sint. 30. I. H. Daer sduvels; I.
cracht. - wert ontbr. 31. I. H. hij wart; H. een ontbr. 33. I. Gheloevet zij hij onghehendt; H. hi
al ongheint. 34. I. ons dus s. gr. t. 37. I. H. An hare; I. vander. 38, I. H. Hoe s. 39. I. Die; I. H.
behoudere. 40. I. H. wandelde. 41. I. Hoe hij mirakele d.o.; H. Miraclen d.o. 42. H. Als; I. H.
d. ghewarich G. 43 en 44. I. in omgekeerde volgorde aldus: Predeken ghinc hij sijns vaders
woirde, Diemen te voren noyt en hoirde; H. desgelijks, maar in 44. gh. sins vaeder, in 43.
vore. 45. H. Die engheen en h. 46. I. Dien. 47. H. di hi. 48. I. H. Ende hoe dat hij (hij ontbr. in
H.) vromelic.
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17
*
Toten einde van sijnre doot,
50 Suldi hier horen bloot;
Hoe hi op voer te zinen vader
Met live ende mit ziele te gader,
Ende ten lesten comen sal
Doemen dese werelt al,
55 Ende elken loon gheven
Van dathi hier heeft bedreven,
Ende ander dinghen onder tusschen met
+
Sullen hier ooc zijn gheset,
Daer aen sal ligghen salichede
60 Den live ende der zielen mede.
Dese boec hout capitele in
Eenendesestich, meer no min.

+

(E. Fol. XXXI. v. 2.)

+

Alle duechden ghemene
Spruten uut Gode allene,
65 Ende wat hi deelt hier ende daer,
Hine hevets te min niet een haer;
Want sijn trisoor, dat si u cont,
Van sijnre doghet is sonder gront.
Weet nochtan ende verstaet,
70 Dat sine ontfermicheit gaet
Boven al sijn ander werc.
Also seit ons een wijs clerc:

*

Vs. 49. I. H. vander d. 50. I. H. h. h. al bloot. 51. H. tsinen. 52. I. Met ziele e. m. live t.; H.
zielen. 54. H. Dese w. d. al. 55. I. l. sal gh. 57. H. dinghe. 59. I. ane. 60. I. Der zielen ende
den live m.; H. Beide d. z. e. d. l. m. 61, 62. I. H. Deze beide verzen ontbr.
Vs. 63. H. (Hierboven, als afzonderlijke titel: Dat prologus vanden andren boke.) doegheden.
65. I. H. w. hire d. 66. I. H. heefter. 67. I. H. tresoer; I. dat ontbr.; H. dats n. 68. I. H. siere; I.
duecht; H. doeght. 69. H. n. dat ende. 72. I. H. Als ons s. e.; H. seeght.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. XXXIX. v. 1.)

18

75

80

85

90

95

*

*
Soude God, dat moghedi merken,
Mids sijnre gherechticheit werken,
Hi soude dan tallen stonden
Wreken der menschen zonden;
Maer ontfermicheit, sijt des vroet,
Can Gods ons heren moet
Also goedertieren maken,
Dat hi beidt mitter wraken,
Tes hi hem te penitencie tiet;
Ende en bekeert hi hem dan niet,
So wreect hi hier of ghinder,
Hine verghetes meer noch minder.
In dat beghin van aertrike
Wrac hi sulcstont haestelike;
Maer sint hi selve mensche was
Ende menscheit kinde, als ict las,
Doe [l. Die] hi ontfinc aen die maecht,
So is sine wrake zere ghetraecht.
Dat sine ontfermicheit is groot,
Daer [l. Dat] merken wi wel daer aen albloot,
Dat hi sinen sone en spaerde niet
Hi en sendene hier in dit verdriet,
+
Daer hi jammerlijc bleef doot,
Om ons te helpene uter noot,

Vs. 73. I. moghen; H. moghdi. 74. I. Met siere; H. sine. 76. I. des. 77. I. zijts vr.; H. des sijt.
78. H. h. grammen m. 81. I. Tote dat hij te; H. Tote hi te penitentien. 82. I. en ontbr. 83. I. H.
hijt; I. H. ende gh. 84. H. meerre. 85. H. erterike. 86. I. H. Wr. God s. so h. 88. I. H. ic. 89. I.
H. Die hi o. ane; I. maghet. 90. I. wr. soe ghetraghet. 91. I. is zo gr. 92. I. Merken wij dan daer
om albloot; H. Merken wi daer an. 94. I. Hine senden; I. H. bier ontbr. 95. I. jammerlike.
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19
*
Also u dese boec al
Scone ende wel verclaren sal:
+
God latene so volbringhen mi,
100 Datter sijn lof ende sijn ere in si!

*

Vs. 97. I. Alse u desen anderen bouc sal; H.d. ander b. 98. I. Scoen e. claer vertrecken al;
H. e. clare. 100. I. H. Het tweede sijn ontbr.
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20
+

*

Van Josephs ende Marien gheslachte. - I.
+

(I. Fol. XL. r. 2.)

Nu alse die here van hemelrike
Sach dat al aertrike
Quaet hantierde ende zonde minde,
Ende hem niement en kinde
5 Diese al van niete hadde ghemaect,
Ende die duvel aen hem hadde ghesaect
Alle dese werelt ghemene,
+
Ende prinche daer in was allene,
Ontfermde hem sijn hantghewerke.
10 Elc hore nu ende merke,
Hoe vriendelijc God woude
Gaen tote onse behoude.
Hi hadde in sijn godlike nature
Voorsien ene creature,
15 Eer hemel ofte aerde waren,

*

Titel: I. Van Jacobs ende M. Vs. 1. I. Nu ontbr.; I. H. onse h. 2. I. eerderike; H. erterike. 4. I.
h. niet en; H. nieman. 5. I. H. Diet al. 6. H. Entie; I. duvele. 7. I. Al. 8. I. Ende pr. der princen
en was ne gheene. 9. I. h. God sier h.; H. sire. 11. H. vr. dat G. 12. I. H. onsen. 13. I. H. sine.
14. I. Voersien elke cr. 15. I. off; I. H. hemele oft.
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21

20

25

30

35

40

*

*
Daer hi mede woude, twaren,
Ofdoen scade ende blame,
Die ons quamen van Adame,
Ende des duvels macht storen:
Dat was die maghet vercoren,
Als ghi hier na sult horen,
Daer hi of woude sijn gheboren,
Vanden edelen gheslachte, daer ghi
Hier voren of hoordet zegghen mi.
Hier voren hebbic bescreven,
Hoe dat twalef zonen bleven
Na Jacob den patriarke,
Ende hoe dat van elken een starke
Groot gheslachte comen was.
Deen zone hiet Judas,
Van wies gheslachte, des zeker zijt,
Quam die coninc Davijt;
Ende van Davids gheslachte vercoren
+
Wert Jhesus Cristus gheboren:
Dus is sijn moeder van rechte
Van Judas ende van Davids gheslechte,
Want sijns vader gheslachte, als ghi ziet,
En hoort te deser menscheit niet.
Nu sijn daer twee ewangelisten,
Die dese gheslachte bet wisten,
Die beide scriven ende leren

Vs. 16. I. H. met; I. wilde. 19. I. scoren. 20. H. maeght. 22. I. H. Daer si (I. zo) werden sal gh.
24. H. horet. 25. H. vore; I. ghescreven. 26. I. H. dat ontbr. 27. I. Van J.; H. Na Jacoppe. 28.
I. elke. 30. I. H. Deen zo h. 36. I. H. Het tweede van ontbr. 37. I. H. vaders. 38. I. Ende h. tot
d.; H. h. teser. 40. I. H. gheslachten; I. wel w.
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22

45

50

55

60

65

*

*
Die hoghe gheslachten ons heren.
Lucas dat gheslachte began
+
Op Joseph, Marien man,
Ende noemet achterwaert algader
Tote op Adaem, onsen eersten vader.
Matheus set sijn beghin
Op Abraham, meer noch min,
Ende coomt neder mit dier gheboort
Tote op Joseph, daer ghi of hoort.
Aldus soe en doen si twint
Van Marien gheboorte bekint;
Nochtan sijt zeker des
Datsi van Davids gheslachte es;
Want Joseph, wats gheschiet,
En hadse anders moghen trouwen niet;
Want elc Jode van rechte
Moeste huwen in sijn gheslechte.
Die ewangelisten hadden hier toe
Redene, en zegghe u hoe.
Men plach wilen, alst noch zoude,
Daer men gheslachte woude
Bescriven, datmen dan
Tgheslachte vertrac vanden man,
Ende vander vrouwen niet.
Ooc mochte wel sijn gheschiet,
Dattie ewangelisten also clare

Vs. 42. I. H. Dath. gheslachte. 43. I. Lucas gh. d.b. 44. I. Op Jacoppe, den heilighen man.
45. I. noemt. 46. I. H. op Adame den iersten. 47. I. Math. die set. 48. H. Abrahame. 49. H.
diere. 50. I. op Jacoppe d.; H. Josephe. 55. I. w. Jacob wast. 56. I. hadde a. 59. I. H.
Dewangelisten. 60. I. H. Red. ende z.; H. seggu. 62. I. H. gheslachten. 64. H. vertra. 66. I.
mocht. 67. I. Dat dewangeliste; H. Dat dew.
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*
Tgheslachte niet en wisten van hare,
Als si van haren man deden.
Mer weet dat ter waerheden,
Dat Maria, na ende vore,
Quam van tser Davids ore,
Also die heilighe kerke lijt
+
Telker stede ende telker tijt,
Ende leraren scrivent mede.
Van David lasict in eenre stede,
Dathi onder dandre hadde twee zonen,
Nathan ende Salomoen,
Ende dat Joseph, die man Marie[n],
+
Quam van Salomons pertie[n],
Ende dat Marien vader dan
Quam van desen Nathan.
Marien moeder ende vader
Ende die Joden allegader
Waren alle zeker das,
Dat heer Joachim was
Van heer Davite gheboren,
Ende daer bi wert Maria vercoren
Inden tempel te sine met
Den edelen magheden, die gheset
Daer in waren, alse ghi
Saen sult horen zegghen mi.

Vs. 68. I. H. niene w. 69. I. Als hij v. - dede; H. Alsi v. 70. I. waerhede. 72. I. v. coninc D. 74.
I. H. Ende elc leerare scrivet. 76. I. H. Van Davite las ic. 77. I. dander. 78. I. H. Nathanne; I.
Salomoene; H. Salomonen. 79. I. H. dat ontbr. - die ontbr. - Marien. 80. I. H. partyen. 84. H.
Entic. 87. H. heren. 88. H. ghecoren. 90. I. maechden; H. Dien e. maeghden. 91. I. H. inne
w.; I. alsoe; H. als.
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*

Ons seghet Scolastica
Ende die goede clerc Beda,
Dattie Joden in ouden daghen
Te bescrivene plaghen
Haer gheslachten in enen boec,
Ende leiden dien in enen hoec
Inden tempel, als ic las,
Daer hi wel besloten was.
Herodes, die daer coninc wert,
Wien die Joden waren hert,
Dede dien boec nemen daer
Ende verberndene, dats waer,
Om dathi van desen
Te edelre woude wesen;
Want hi hadde ghemict te voren,
Ware die boec verloren,
Dathi wel maken zoude mare,
Dathi van Davids gheslachte ware:
So soude hi hebben edelhede,
Ende der Joden maech zijn mede;
Want jeghen der Joden ghehinc
+
Was hi worden coninc,
So dat sine hadden leit,
+
Ende hi ontsach hare felheit.
Hier bi machmen wel weten,
Dat des vele wert vergheten,
Doemen den boec verbrande;

Vs. 93. I. seit; H. seeght. 94. H. Entie. 96. I. Te scrivene oie pl. 97. I. Hare; I. H. een. 104. I.
verbernen, dat es; H. verbranden, dat was w. 106. I. H. Tedelre. 108. I. Waren d. boucken.
109. I. H. w. soude maken m. 113. I. teghen. 116. H. hoer. 118. H. v. was v. 119. I. die boucken;
II. dboec brande.
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*
120 Maer doch waren Joden inden lande
Die des vele hadden onthouden,
Also si hoorden zegghen den ouden,
(*)
Datmen weder som bescreef,
So dat niet al verloren en bleef.

*Vanden groten santen die quamen van Sinte Anna Marien moeder.

- II.
Joachim waerlike
Nam Anna in huwelike,
Ende dese vrouwe Anna
Hadde een zuster, hiet Hymeria,
5 Ende si hadde twee kindre, dat ghijt wet:
Deen was Elyzabeth,
Sinte Jans Baptisten moeder;
Dander was Eliud, hare broeder,
Die was oudevader van Sinte Servase,
10 Die te Tricht rustet optie Mase,
Die den bisscopstoel met sijnre machte
Van Tongheren te Tricht brachte,
Daer hi langhe stoet, als ic vernam,
Eer hi te Ludeke quam. -

*
(*)
*

Vs. 120. I. H. Maer ontbr. 122. I. H. sij z. h. d. 123. I. H. Datmen. 124. H. dadt al niet v.
Het HS. heeft Datment.
Titel. I. v. S. Annen bloede M. onser liever vronwen m.; H. Annen. Vs. 1. I. Joach. hadde w.;
H. Joach. nam w. 2. I. H. Nam ontbr. - Annen. 3. I. dese ontbr. 4. H. ene; I. H. Ysmeria. 5. H.
Die hadde; I. H. kinder. 6. I. H. Deene. 7. I. Sent. 8. I. hair; H. hoer. 9. I. H. Hij w. oudervader.
10. I. H. rust. 11. I. de b.; I. H. sire. 12. I. Van Tonghere; H. Van Tongren. 13. I. Die daer I.
stont.
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15 Dese goede vrouwe Anne
Hadde deen na dander drie manne:
Joachim was haer eerste man,
Die ons heren moeder an haer wan,
Diemen Joseph te huwelike gaf,
20 Als ghi hier na sult horen daer af.
Doe Joachim doot was,
Nam si enen man, hiet Cleophas,
Die was Josephs broeder
Man Marien Gods moeder.
25 + Cleophas wan an Annen, als ict sie,
Een dochter, hiet ooc Marie.
Deser Marien, wi lesent dus,
+
Gafmen enen man, hiet Alpheus,
Die aen haer wan vier kinder:
30 Deen was Jacob die minder,
Joseph, diemen ooc hiet Barsabas,
Ende Sente Symon, ende Judas.
Alse Anna haer ander man sterf,
Den derden si doe bewerf:
35 Salome hiet hi, alsic versta;
Daer of hadde si ooc een Maria:
Zebedeus wert haer man,
Daer si twee kindere of ghewan,
Twee uutnemende zalighe manne,

*

Vs. 16. I. na den anderen; H. naden andren. 17. H. hare. 18. H. hare. 19. I. Dm. Joseppe; H.
Josephe. 20. I. hier na ontbr.; H. hier ontbr. 21. I. H. Alse J. 23. I. H. w. des J. 25. H. ane alsic; I. ic lye. 26. I. Eene d. ende h. M.; H. Ene d. 27. I. lesen. 29. I. H. an hare; I. kinderen;
H. drie kindre. 30. I. Die een; I. H. mindere. 31. I. ooc ontbr. 33. I. Als; I. H. Annen. - haer
ontbr. 34. I. H. doen verwerf. 35. I. Salomas. 36. I. H. had; H. ene. 37. I. was h.; H. hare. 38.
I. kinder; H. kindre. 39. H. ute nemende.
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*
40 Den meerren Jacob ende Janne,
Den vermaerden ewangeliste,
Die Gods verholentheit wiste,
Dien God sijnre moeder gaf in hoeden,
Onder den cruce daer si stoeden.
45 Dit salighe gheslachte ende dit goede
Quam al van ver Annen bloede:
Hier na zo zuldi horen,
Hoe Maria wert gheboren.

*Wat

Jheronimus screef van onser vrouwen gheboorte. - III.

Jheronimus in sijnre kintschede
Hadde ghelesen in eenre stede,
In wat manieren ende hoe
Onser vrouwen gheboorte quam toe;
5 Ende over langhen tijt na dat
So sat hi in eenre stat,
Daer hij jeghen liede sprac
Ende die dinc also vertrac,
Also hem ghedochte van desen
10 Dat hijt wilen hadde ghelesen.
+
Doe bat men hem zonder letten,
Dat hijt in scrifte wilde setten.
Doe screef die goede Jheronimus

*
*

Vs. 40. I. H. meerre; I. Jacoppe. 41. H. ewangliste. 43. I. Die; H. sire. 44. I. Daer zij o. d. cr.
st.; H. Daer si biden cr. st. 46. I. H. al ontbr.; I. vrou A.; H. veren A. 47. H. zo ontbr.
Titel. I. Wat Sinte J. - o. liever vr. Vs. 1. H. sire. 2. I. H. eere. 4. H. gheboert. 6. I. Zat hij in
eere ander st.; H. ere. 7. I. lieden. 10. H. hi. 11. I. men ontbr. 12. I. scriften; H. scrift.
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*
Van onser vrouwen aldus,
Ende heeft in sijn beghin gheset,
Dat Joachim was van Nazareth
Uten lande van Galylea,
+
Ende van Bethleem ver Anna,
Ende dat dese twee te samen
In rechten huwelijke quamen,
Ende waren gherecht voor Gode,
Ende hilden der wet ghebode.
Alle die have, die hem God gaf,
Daer maecten si drie deel af:
Teen gaven si, te Gods eren,
Den dienres inden tempel ons heren;
Den armen gaven si gheheel
Ende den pelegrimen tander deel;
Dat derde deel si selve hilden,
Om datsi daer of leven wilden.
Twintich jaer ofte daer omtrint
Saten si dus zonder kint.
Doe baden si naernstelike
Gode van hemelrike,
Dat hi hem een kint wilde gheven.
Si wildent al sijn leven
Weghen, setten ende leren
Ten heilighen dienste ons heren.
Nu quam een hoghe feeste dach,
Dat dat Joodscap van rechte plach

Vs. 18. I. vrou Anne. 21. I. H. gh. in G. 23. H. hen. 24. H. deele. 25. I. Deene g. sij in G.; H.
Deen. 28. I. peelgrine; I. H. dander. 29. I. H. deel ontbr. 30. I. H. dat siere af. 31. I. Dertich j.
of; H. oft. 33. I. H. neerenstelike. 35. H. hen. 37. I. Wijsen, zetten ende keeren. 38. I. dienst.
40. I. H. Dat dJ.
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Van over al inden lande
Te bringhene sijn offerhande
Ten temple in Jherusalem.
Daer quam Joachim, ende met hem
Sine ghebuere een deel te samen.
Inden tempel datsi quamen
+
Ten outhare, als dander deden.
Een pape stont daer ter steden,
Die heren Joachimme doe
Herde smadelike sprac toe:
Hi seide, hoe hi so coene ware
Dathi quame te Gods outhare.
Hi ware versmaet voor Gode,
Na der wet ghebode;
Want hem God in al sijn leven
Noit kint en hadde ghegheven,
Daer sijn volc bi ware ghedijt:
+
Dies ware hi vermaledijt.
Joachim was te barenteert,
Ende is uten tempel ghekeert,
Sere bescaemt ende confuus,
Ende en dorste niet keren thuus
Metten ghebueren, daer hi mede quam.
Sinen wech dathi nam
Ter weyden, daer sine herden laghen
Met sinen beesten te dien daghen,
Daer hi enen tijt bleef,

Vs. 42. I. haer o.; H. sine. 43. I. tempel. 45. I. H. Siere gh. 47. I. Te dien outaer; H. Tien dandre. 48. I. stede. 49. I. her Joachim. 50. H. smadelijc. 54. I. wetten; H. wette. 55. H. Want
G. hem in. 57. H. Dare. 60. H. temple. 62. I. H. n. comen th. 63. I. H. met. 65. H. sijn. 66. H.
b. tien.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. XLII. r. 1.)

+

(E. Fol. XXXIII. v. 1.)

30

70

75

80

85

90

*

*
Ende sijn vernoy also dreef.
Doe quam dynghel te hem daer
Met groten lichte herde claer,
So dat versaghet was Joachim.
Dynghel sprac dus te him:
‘Joachim, en versaecht u twint,
Ic bin dynghel van Gode ghesint,
Om dat ic di zoude doen verstaen,
Dat God dine bede heeft ontfaen,
Ende dine scande ende dijn verzeren
Al in vruechden di sal keren.
God en doet zonder zake niet,
Want dat is dicke ghesciet,
Dat God niet en woude ghehinghen,
Dat vrouwen kint ontfinghen
+
Inder joghet, mar inder outheit,
Alst hem nature heeft ontseit,
Om dat God niet en woude
Dattie vrucht comen zoude
Van des vleeschs ghenoechlichede,
Mar bi sijnre moghenthede
Yet nuwes woude bringhen voort
Vander selsenre gheboort.
Die eerste moeder, des sijt ghewes,
Daer dat Joodsche volc of comen es,
Dat was Abrahams wijf, ver Sare:

Vs. 68. I. H. v. alleene dr. 71. I. H. versaeght. 72. I. H. aldus. 78. I. vr. sal doen verkeeren; H.
vreude. 81. I. wilde. 83. I. juecht; H. joeght. 85. H. niene. 86. H. vrocht. 87. I. vleesch; H.
ghenoechlijcheden. 88. H. sire moghentheden. 89. I. nieus wilde. 90. I. Van diere selsender;
H. Vandire. 91. I. Deerst m.; H. Dicrste. 92. I. H. Daer dJ. 93. I. vrou S.
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Si was out neghentich jare,
Doe si van Ysaac ghenas,
Die een heilich patriarke was.
Josephs moeder, ver Rachel,
+
Was ondrachtich also wel,
Die here zeder was becant
Van al Egypten lant,
Die drome conste bedieden,
Daer wonder of gheschieden.
Wie was ye sterker dan Sampsoen?
Wie heiligher in al sijn doen
Dan Samuel, die prophete goet?
Haerre beider moeder, des sijt vroet,
Waren ondrachtich, ende daer bi
Moghedi te bet gheloven mi,
Mids exemplen die wi scouwen,
Dat van ondrachtighen vrouwen
Grote gheboorten op staen.
Daer bi segghic zonder waen:
(*)
Anna saldi een dochter draghen,
Die Gode wel sal behaghen:
Maria sal sijn haer name;
Si sal inder moeder lichame
Ghehelicht sijn ende heilich bliven,
Ende salich zijn boven alle wiven.

*

(*)

Vs. 94. I. twintich (!). 95. I. H. van Yzaacke. 97. I. m. van R. 99. I. sindert; H. sider. 102. I. w.
ave gheschiede; H. wondre. 103. I. w. noyt st.; H. w. st. ie d. 104. I. al ontbr.; H. Wie was h.
108. I. H. Moeghdi te bat. 109. I. exemple mogen wij; H. exemple. 111. I. gheboirte. 112. I.
H. zegghie dy s. 113. I. H. sal di; H. eene. 114. I. sal wel. 115. I. haren. 118. I. H. zijn ontbr.;
I. allen.
Het HS. heeft suldi.
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Men salse ter werelt niet keren,
120 Mar inden tempel ons heren
Salsi metten maechden zijn,
Ende altoos bliven maghet fijn.
Van haer sal worden gheboren
Die Gods zone uutvercoren,
125 Alder werelt salichede,
Ende si sal bliven maghet mede.
Ende hier bi gheloves te bat:
Als ghi ter poorten coomt vander stat,
Diemen die guldine poorte hoort nomen,
130 Sal Anna jeghen u comen,
Die omme uwe langhe merre
Droeve heeft gheweest ende erre:
Si sal verbliden menichfout,
Also zaen als si u scout.’
135 Dus voer dinghel van dier stat
Tote Annen daer si zat
Ende dreef groot misbaer
+
Om haren man, waer hi waer.
Dynghel seide Anna doe
140 Alle die selve bootscap toe,
Die hi aen Joachim dede.
Ooc seide hi haer mede,
Datsi op stonde haestelinghe

*

Vs. 121. I. Salse. 122. I. a. m. bl. f.; H. altoe maeght bl. f. 123. I. H. hare. 124. H. goedsone.
126. H. maeght. 128. I. Alse ghij comt t.p. vd. 129. I. H. die ontbr. 131. I. H. om u l.; I. merren;
H. meren. 132. I. hevet. 134. H. alsi u. 137. I. dr. harde gr.; I. H. mesbare. 138. I. H. h. ware.
139. I. H. s. Annen. 140. I. H. Al. 141. I. H. ane; H. Joachimme. 142. H. hare. 143. I. H.
opstoede handelingbe.
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*
Ende ter guldenre poorten ghinghe:
Si zoude Joachim ontmoeten daer.
Dit vonden si beide waer;
Want si ondermoeten hem beide,
Ghelijc dat hem dynghel zeide,
Ende elc heeft andren vertroken
Dattie ynghel heeft ghesproken,
Als ghi voren hebt verstaen.
Thuus waert sijn si beide ghegaen,
Ende dancten Gode daer of,
Ende verbeidden sijn belof.
+
Anna ontfinc dat beste kint
(*)
Dat man aen vrouwe wan ye sint,
Recht opten achtenden dach
Die in December ghelach.
Ende als sijt hadde ghedreghen
Neghen maende, als vrouwen pleghen,
Ghenas si daer of, onghewaent,
Achte daghe in Speltmaent,
Doemen screef, als ict versinne,
Vander werelt eerst beghinne
Eenendevijftich hondert jare
Ende vierendetachtich, dats ware.

*

(*)

Vs. 144. I. guldene poirte; H. guldender. 145. I. H. Joachimme. 147. H. ondermoetten hen; I.
beiden. 148. H. hen. 149. I. anderen vertrocken. 150. I. Wat hem dingel; H. Wat dinghel. 151.
H. vore. 154. I. ghelof. 156. I. Dat m. ende vr.; H. Dan man ane. 157. I. Rechte op dien
achtersten d.; H. optien achtensten. 158. H. in Decembre. 159. I. alsoet h.; H. alsijt h. 160. I.
maenden. 161. I. Gh. zoere af al o.; H. sire af. 162. I. H. in Spelmaent. 163. I. H. ic, 164. I. H.
iersten. 165. I. Een en v. - jaer. 166. I. dit is waer; H. dits clare.
Het HS. heeft Dan.
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*

Nu ben ic eerst comen dan
Daer ic dit gheslachte omme began
Van Adame neder, als ghi hoort,
Tote onser vrouwen gheboort.
Elc kersten waerlike
Sal Gode van hemelrike
Dancken met al zijnre macht
Vander glorioser dracht:
Dit is die vrouwe van machte groot,
Die de hemelsche poorte ontsloot,
Die ver Yeve sluten dede
+
Met haerre onghehoorsaemhede;
Dit is si die dat serpent verwan,
Dat Yeven brachte inden ban;
Dit is si die den duvel bant,
Die al aertrike hadde in hant,
Die de viande so ontsien,
Datsi alle van haer vlien;
Dit is si, der ynglen vrouwe,
Verdrijfstere van allen rouwe,
Coninghinne dier ghelike
Van hemele ende van aertrike;
Dit is si die ghereit
Vellen can die [Gods] gramheit,
Alse hi op ons es erre;
Dit is si, die leedsterre,

Vs. 169. H. ghijt. 173. H. sire. 174. I. H. Van deser. 175. H. Dits. 177. I. vrou. 178. I. haere;
H. horre. 179. I. Dit es zu die tserpent; H. Dits si die dserpent. 180. I. Die Y. 182. I. alle. 184.
H. hare. 185-188. I. Deze vier verzen ontbr. 185. H. ingle. 187. H. die. 188. H. hemle. - van
ontbr. 189. I. Dat es zo oic die; H. si oec d. 190. I. H. can Gods gr. 191. H. Als.
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Die ter havenen der zalicheden
Alle menschen wel can leden.
195 + Hi is vroet die haer dient;
Want God is haer zo vrient,
Hi en ontseit haer clein noch groot;
Si helpt den mensche uter noot,
Voor haers liefs kints aenschijn:
200 Ghelooft moet si ewelijc zijn!

*Hoe

Maria ghepresenteert was inden tempel. - IIII.

Maria, die jonghe joghet,
Wies in gracien ende in doghet,
Dier si altemale vol was,
Want God onste haer das.
5
Doe si was van drie jaren
Ende melcs mochte ontbaren,
Woude moeder ende vader
Gode doen algader
Datsi ghelooft hadden voren,
10 Als ghi voren moghet horen.
Tkint brochten si met eren
Gode te loven ende teren
Toten temple, die hoghe was ghestaen,

*
*

Vs. 193. I. havene ter zalichede. 194. I. Allen. 195. H. hare. 196. H. hare. 197. I. Hine onseeght
h. cl. of gr.; H. Hin ontseeght hare cleine no. 199. H. Vore; I. kint. 200. I. m. hij e.
Titel. I. gh. werdt i.; H. wart gh. Vs. 1. I. H. dese j. joecht. 2. I. Wies op in - duecht; H. doeght.
3. I. Dier altemael soe v. 4. I. Want God onse heere jonste; I. H. hare. 5. H. drien. 6. I. melexs
moeste. 7. I. Wilden. 10. I. Alse; H. vore moeght. 12. I. H. Toten tempele (H. temple) ons
heeren. 13. I. H. Die tempel; I. was so h. gh.; H. was h. gh.
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So datmen op moeste gaen
15 Vijftien trappen dicke,
+
Hoghe ende onghemicke.
Daer setten si tkint neder,
Ende zoudent vernemen weder
Ende opdraghen met hoeden.
20 Ende als sijs minste moeden,
Is tkint zonder hulpe zaen
Allene die trappen opghegaen,
Sonder yemens toe doen.
Dies wonderde hem allen doe[n].
25 Ende om tghedincken van desen
Vintmen noch liede die lesen
Die vijftien salme te eren
Maria die moeder ons heren,
+
Die vijftien trappen op ghinc,
30 Jeghen der naturen ghehinc;
Want te teeder was hare macht
Te doen alsulke cracht.
Hare offerhande daden si daer,
Alsmen plach te dien outhaer,
35 Ende dancten(*) Gode der gave,
Ende keerden weder daer ave
Thuus waert haerre straten,
Ende hebben tkint daer ghelaten

*

(*)

Vs. 14. I. dm. daer op. 15. H. Viftiene. 18. I. souden. 20. I. sij minst; H. alsijs minst. 22. I. H.
Alle d. 24. H. hen. 25. I. om gh. 26. I. noch ontbr. 27. H. viftiene zalme; I. psalme; I. H. teeren.
28. I. H. Marien der m. 29. I. H. Die de v. 31. I. te ontbr.; H. hoer. 32. I. H. doene; H. al selkene.
33. I. Haer; H. Hore offrande; I. H. dare. 34. I. H. pleecht - outare. 35. I. H. dancten; I. gaven.
36. I. H. daer ontbr.
Het HS. heeft dancken.
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*
Metten maechden, die plaghen
Te werkene in dien daghen
Ornamenten ende chierhede,
Daermen mede dede
Gods dienst te dier stede,
Alsoot doe was die zede.
Dit werc leerde si zo wel,
Dat sijt bet dede dan yement el;
Dat den andren maechden daer
Te werkene was al te zwaer
Ende te subtijl ende te rike,
Dat wrachte si lichtelike.
Ende om datsi was van desen zinne,
Hietense dander coninghinne:
Si seiden waer, diet wel besiet,
Al en wisten zijs zelve niet.
Daghelijcs quam dynghel te hare,
+
Dien si scouwede openbare,
Diese vriendelijc visiteerde
Ende themelsche broot presenteerde;
Want si was van zeden
Ghaerne in enicheden
In hare innighe ghebeden,
Al vol ootmoedicheden.
Sine quam noit voor mans aenschijn,

Vs. 39. I. Met dien m.; H. Mettien m. 41. I. H. Ornamente; H. sierhede. 43. I. dienste; H.d. tier.
45. I. H. Dat. 46. H. ieman. 47. I. anderen. 48. I. werken; I. H. al ontbr. 49. I. H. Het eerste
ende ontbr. 51. I. H. Ende ontbr.; I. vanden sinne. 52. H. dandere. 54. I. Al ne. 55. I. thare.
56. I. Die zij scoude. 57. I. vriendelike visenteerde. 58. I. prosenteerde. 61. H. haren inneghen.
62. I. volle. 63. h. q. nie v.
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*
Daer sijs quite mochte zijn;
65 + Si ontrac haer tallen steden
Uter menschen onleden,
Ende voeghede haer allene,
Om datsi mit herten rene
Ghebruken woude, in vruechden diep,
70 Haers brudegoms diese sciep.

*Hoe

Maria mids den vonnesse Gods man trouwen moeste. - V.

Doe dese heilighe maghet, twaren,
Out was van viertien jaren,
Gheboot die bisscop openbare,
Dat elke maghet, die so out ware
5 Datsi nemen mochte man,
Te haren vrienden trocke dan
Ende man trouwede na die wet,
Die die Joodscap hadde gheset.
Dus heefter een deel oorlof ghenomen,
10 Die tharen tide waren comen,
Sonder Maria, wats gheschiet,
Si en woude van danen niet.
Ende alsmen haer vraghede waer bi
Si dat dede, antwoorde zi:

*
*

Vs. 65. I. onttrac; H. hare. 67. I. voechde; H. hare. 69. I. wilde; H. vreuden.
Vs. 1. I. H. dese salige; H. maeght; I. te waren. 2. H. dertiene jare. 4. H. maeght. 6. I. Trocke
te h. vr. d.; H. Thoren. 7. I. Ende name manne na; H.m. namen na. 8. I. H. Die dJ. 10. I. te
haren tijden. 12. I. So ne wilde van dair; H. van daer. 13. I. alsemen h. vraechde; H. hare
vraeghde. 14. I. dade; H. daede.
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15 ‘Mijn vader ende mijn moeder beide
Daden Gode zekerheide,
Dat ic al mijn leven
In zinen dienste zoude cleven,
Ende offerden mi onsen here;
20 Ende al en ware des min noch mere,
So hebbic Gode ghelooft nochtan,
Dat ic meer en neme man,
Maer mine reynicheit houden al
+
Also langhe als ic leven sal.’
25 Alse die bisscop dat verstoet,
Peynsde hi te hant in sinen moet,
Dat ghelooften sijn scouden,
Ende datmen die moeste houden
+
Gode zonder breken,
30 Ende woude hem dies bespreken,
Want en was noyt ghesien,
Dat yement gheloofde voor dien
Te houdene reinichede:
Te meer was hire gheladen mede.
35 Ooc woude hi node ghehinghen
Onghewone dinc op te bringhen.
Te gader dede hi comen te hant
Doude wise diemen vant,
Ende beriet hem met hin.
40 Doe droech hem also die zin,

*

Vs. 15. I. vadere. 18. I. dienst. 20. H. den. 22. I. ic nemmermeere en name. 23. H. reinecheide
houde. 25. I. b. dit. 26. I. Peynstde hij; H. Peinsdi thant. 27. I. beloeften. 30. I. wilde. 31. I.
Want het en. 32. H. iemen - vore. 34. I. meere. 35. I. wilde; II. woudi. 36. I. H. te ontbr. 37. H.
gadre dedi. 39. I. m. hem; H.m. hen. 40. H. hen - sen.
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*

*
Om dattie dinc ware onghelijc
Ende zonderlinghe twivelijc,
Datmen Gode aen roepen zoude,
Dat hi dese dinc bescheden woude.
Die bisscop viel op zine knien,
Ende bat onsen here mittien,
Dat hi te kinnene gave
Sinen heilighen wille daer ave.
Ene stemme sprac daer toe,
Daer sijt alle hoorden doe:
‘Elc man, des sijt ghewes,
Die buten huwelijc es,
Ende comen van Davids bloede,
Sal draghen ene dorre roede
In sine hant tien outhare;
Ende dies roede die bloeit dare,
Ende daer een duve op comet dan,
Dat sal zijn Marien man.’
Doe si dese stemme hoorden,
Waren si blide vanden woorden,
Ende daden also gheschien.
Joseph was een van dien.
Dit was op enen feest dach,
+
Dat dat Joodsche volc plach
+
Van over al inden lande
Ten tempel te bringhen offerhande.

Vs. 42. I. Ende s. zeer tw.; H. s. sere tw. 47. I. hij hem te kennen; H. kinne. 48. I. H. w. hier
a. 49. I. H. doe. 50. I. H. toe. 52. I. huwelike; H. huweleeke. 53. I. c. is v. 55. H. sijn; I. ten. 56.
I. H. Ende sgheens r. - bloyt. 57. I. H. eene d. op comt. 61. I. H. dadent. 63. H. feeste dach.
66. H. temple br.; I. br. haer o.
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75

80

85

*
Ende om dat Joseph so out was ghedaecht
Te trouwene so jonghen maecht,
Decte hi sijn roede ghereet,
Dat niement en wiste, onder sijn cleet.
Ende doe alle also te zamen
Tote dien outhare quamen,
Onder hem allen ghemene
So en bloeyde der roeden en ghene.
Die bisscop viel echt in ghebede.
Die stemme sprac, als si voren dede:
‘Die ghene daer met allen
Gods lot op sal vallen,
Heeft zine roede ghedect:
Daer bi ist dat ghebrect.
Men verdoet met zeker hoede
Dat elc bloot draghe zijn roede,
(*)
Ghi sult die waerheit dan verstaen.’
Echt sijn si also ghegaen,
Ende Josephs roede te hant
Wert bloeyende in sijn hant
Van beneden tot inden top,
Ende een duve quammer op:
Alse Ysaias wilen leerde,

*

(*)

Vs. 67. I. d. J. was tout g.; H. d. J. tout. 68. I. trouwen also jonghe een m.; H. soe jonghe een
m. 69. H. Decti; I. H. sine. 70. H. nieman. 71. I. Ende al zij alle tsamen; H. Ende alsi alle. 73.
H. hen. 74. I. En bloeyder roede ne gh.; H. bl. daer roede. 75. H. in sijn gh. 76. I. v. sede; H.
alsi vore. 78. I. lod op es ghevallen. 79. I. H. Hadde; H. bedect. 80. H. Hier bi; I. H. dat het
ghebreect. 81. I. H. met selker; I. hoeden. 83. I. die w. te hant v.; H. die w. thant v. 84. I. zij
alle gh. 85. H. thant. 87. I. tote; H. tot ontbr.; I. H. tsop. 88. H. ene; I. quam daer op. 89. I. Als.
Het HS. heeft dien.
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90 Daer hi seide ende propheteerde
Den heilighen gheest waerlike
Comen in eenre duven ghelike.
Openbaer wistmen dan,
Dat Joseph ware Marien man.
95
Die bisscop heeftse zaen
Beide ondertrouwen ghedaen,
Ende Joseph trac te hant na dat
Te Bethleem in sine stat,
Om dat hi bereet woude maken
100 Sijn huus ende ander zaken,
+
Daer men die bruloft mede
Houden zoude, alst was zede.
Ende hier binnen, als ic versta,
+
So nam oorlof Maria
105 Aen die maechden die bleven daer,
Die noch niet en hadden haer jaer,
Ende trac henen al onghelet
In die stat van Nazareth,
Thaerre moeder ende tharen vader,
110 Ende vertrac hem algader
Hoe dat haer waer gheschiet,
Alse Gods vonnesse hiet.
Ic hout voor waerre dinc,
Eer Maria man ontfinc,

*

Vs. 92. I. Comen sal in; H. ere. 93. I. H. Openbare; I. wistemen. 94. I. H. was. 95. I. H. heefse.
96. I. H. ondertrouwe. 97. H. thans. 98. I. Te B. te ziere stadt; H. te sire. 99. I. wilde. 101. I.
brulocht; H. brutlocht. 102. I. H. w. die z. 103. H. hier en b. alsict. 105. I. H. Ane; H. maeghde;
I. H. dare. 106. H. niene h. hoerejare; I. hare jare. 107. I. H. ongheleth. 109. I. Te haerre; H.
Thorre; I. H. tharen ontbr. 110. H. hen. 111. I. H. hare; H. ware. 112. H. Alsoe. 113. I. houde
v. ware; H. vore ware.
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115 Dat haer die ynghel hadde doen verstaen
Hoet met haer zoude vergaen,
Ende datsi ware onversaghet:
Si zoude bliven maghet,
Al waert datsi trouwede man;
120 Want si spracken ende sachene an
Daghelijcs, als ic u
Hier voren zeide nu.
Ooc liep die niemare
Onder die Joden hier ende dare,
125 Dattie tijt bi ware
Dattie behouder openbare
Van eenre maghet zoude zijn gheboren,
Die die helle zoude storen;
Want bi vele figuren
130 Ende ooc bi vele scrifturen
Wisten die oude wise wel
In dat lant van Israhel,
Dat Messias tijt naecte,
Daer dat volc na haecte.
135 Ooc seitmen dat can
Niemare lopen voorden man.
+
Ende om dese zelve mare
Waren zome maechden dare,

*

Vs. 115. H. hare; I. H. dingel. 116. I. H. hare. 117. I. onversaecht; H. onversaeght. 118. I.
maecht; H. maeght. 119. I. H. troude. 120. I. Want zo sachen ende sprac an; H. sprakene e.
sach an. 121. I.H Daghelike, alsoe ic. 124. I. H. dJoedscap; I. haer en thare; H. hare e.d. 125.
I. Dat dien tijde. 126. I. H. behoudere. 127. H. ere maeght. 128. I. H. Die de h.; H. scoren.
131. I. H. Wistent. 135. I. H. zeeght m.; I. cam. 136. I. Die mare liet l.; H. Die mare l. vore.
138. I. somme; H. maeghde.
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Die maghedom wilden houden,
140 Om datsi hoopten datsi zouden
Daer toe sijn vercoren:
Dus zo hebbic zegghen horen.

+

*Waer

bi die zone mensche worden moeste, ende hoe hi
ghebootscapt was, ende der Joden ghelove. - VI.
Van drie personen, die sijn
In enen God warich ende fijn,
En ghenen bat toe en hoorde
Dan den zone, dathi mensche worde;
5 Want den vader hoort die moghentheit,
Ende den zone die wijsheit,
Ende den heylighen gheest
Hoort toe die goedertierenheit meest.
Ende omdat des zoons wijsheit can voirsien
10 Alle dinc die mach gheschien,
Ende sine wijsheit ghehinghede dat
Dat ver Yeve den appel at,
Daer die menscheit om wert verloren,
So moeste den zone bat toe horen
15 Te comene in dit oreest,

*
*

Vs. 139. I. maechdom; H. maeghdoem. 141. I. toe te s. 142. I. H. zo ontbr.; I. heb ict.
Titel. I. Waer bij dat d. - gh. werdt ane Maria; H. moeste ontbr. - was an Marien; I. h. e.d.J.
gh. ontbr. Vs. 1. H. drien. 2. I. warachtich. 3. I. Ende ne gh. 4. I. H. hi ontbr. 7. H. ten. 8. I.
Behoort; I. H. toe ontbr.; H. goedertiernheit. 9. I. Des ontbr. - versien; H. o. d. tsoens. 11. I.
H. ghehingde. 12. I. Dat Adaem den. 14. I. soen. 15. I. in dat; I. H. horeest.
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*
Dan den vader of den heilighen gheest.
Ende om dat die Godheit woude
Datmen tfolc bekeren zoude
Met wijsheden ende [niet] met crachte,
Ende die wijsheit was in des zoons machte,
So wart die zone daer toe ghenomen
Dat hi in aertrike zoude comen,
Ende alle dinghe so beleiden
Met zijnre grondeloser wijsheiden,
Dat sijn leven noch zijn leren
Niement en mochte blameren,
Noch begripen daer toe mede
+
Metter waerheit, alst ooc en dede.
Die zone wiste wel, twaren,
Dat hi emmer moeste varen
Dese zware vaert besueren.
Hi sende voren ter zelver uren
Den alreëersaemsten bode
Die ye ghesent was van Gode,
Om die bootscap te doene wel:
Dat was dynghel Gabriel,
Die die herberghe nemen zoude,
Daer die coninc in rusten woude,
Coninc ende here moghentlike
+
Van hemele ende van aertrike.
Desen coninc betaemde wale

Vs. 17. H. Ende dattie. 18. I. tvolc. 19. I. w. niet met; H. wijsheit niet met. 20. I. H. in tsoons.
22. I. eerderike. 23. I. dinghen. 24. H. sire. 25. I. n. sine l. 26. H. Nieman. 29. I. H. te waren.
32. H. vore. 34. H. ye ontbr. - gh. wart. 36. I. die enghel. 37. I. H. Die de h. 40. I. hemelrike eerderike; H. hemle.
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Een eersaem bode, een eersaem zale.
Dit was doe Maria was
In Nazareth, als ic voren las,
Bi vader ende bi moeder,
Ende Joseph haer behoeder
In Bethleem was bereiden
Die bruloft bescheiden.
Gabriel quam ter maghet rene,
Daer si heymelijc zat allene.
Hi sprac tot haer: ‘Ave!’
(*)
Dat bediet zo vele als zonder wee ;
Dat is thoochste woort van groeten.
Voort sprac hi mit goeder moeten:
‘Gracien vol, God si mit di!
Onder allen wiven ghebenedijt du si!’
Maria, die dit heeft ghehoort,
En antwoorde niet een woort,
Maer si peynsde in haer ghedochte
Wat dese groete wesen mochte.
Nu merct hoe wijslijc dat zal
Dit kint antwoorden over al.
Dinghel seide daer na:
+
‘En ontsiedi niet, Maria,
+

(I. Fol. XLV. r. 1.)

*

(*)

Vs. 42. I. Eenen eersamen b.e. reyne sale; H. ene reine sale. 44. II. vore. 45. I. vadere moedere. 46. I. behoedere. 48. I. brulocht met bescheedenheden; H. Der brulocht besecheiden.
49. H. tier maeght. 51. I. H. tote hare. 52. I. b. al sonder; H. b. als vele als. 53. I. es dJoetsche
w. 55. I. metti; H. God met di si. 56. I. alle - gh. sidi; H. alle wijf benedijt sidi. 57. I. verhoort.
61. I. wijsselic. 62. I. Dat k. 64. I. ontsiet u n.; H. onsiedi.
De dichter schijnt het woord van a negat. en vae af te leiden!
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65 Du heves in dinen stonden
Gracie voor Gode vonden.
Du salte in dinen lichame
Ontfaen zonder blame
Ende bringhen enen zone:
70 Jhesus sal heeten die gone.
Dese sal groot sijn onghemeten,
Ende sal des alrehoochsten zone heten.
God sal hem gheven algader
Den stoel Davids zijns vader.
75 Hi sal regneren ewelike,
Sonder einde zal zijn zijn rike.’
Dese woorde en volghen al niet
Ghelijc datmense ziet
In der ewangelien bescreven,
80 + Maer doch is die zin hier bleven,
Daer ons die mach[t] aen leit;
Want daer ment in rime seit,
Moetmen, om die rime te vinden,
Die woorde zom anders winden:
85 Daer om en sal dese woort
Niement begripen diese hoort.
Nu hoort hoe wijslijc hier af
Maria antwoorde gaf
Den ynghel op dit beheet.

*

Vs. 65. I. Ghij hebt in uwen st.; H. Du heeft. 66. H. vore. 67. I. Ghij selt in uwen 1.; H. Du sout.
72. I. alre hoechste zoens h.; H. alder hoechs. 77. I. woirden ende v. 79. I. In die evangelie.
80. I. H. Maer ontbr. 81. I. macht ane leghet; H. macht in leeght. 82 en 83. I. te zamen: Want
daer ment om die rime te vinden. De afschrijver heeft twee halve regels overgeslagen. 82.
H. rimen zeeght. 83. H. omme. 84. I. woirden. 85. I. H. omme. 86. I. H. Niemen. 87. I. wiselec.
89. I. enghel.
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90 Sine woude niet zijn te ghereet
Te ghelovene dese grote mare:
Wijslijc zo bedacht si hare,
Ende peinsde in haer ghedochte,
Dat dese dinc niet en mochte
95 Bi naturen wesen.
Doe antwoorde si te desen:
‘Hoe mochte dit gheschien dan?
Want ic en kenne ghenen man.’
Als ofte si zegghen woude,
100 Hoe dat comen zoude:
+
Si en hadde noyt mit manne misdaen,
Ende si hadde ghelof ghedaen
Gode te houden reynicheide.
Dynghel antwoorde ende zeide:
105 ‘Die heilighe gheest in di comen zal:
Die overste cracht sal di al
Omme scaduwen, gheloves mi.
Dat gheboren sal worden van di,
Sal heilich zijn ende fijn,
110 Ende Gods zone gheheten zijn.
Elyzabeth, dijn nichte, zonder waen,
Heeft een kint in haer oude ontfaen;
Want voor Gode, sijt zeker des,

*

Vs. 90. I. So ne wilde. 91. I. gheloevenne deser groter maren. 92. I. Wijsselijc bedachte zo
h.; H. zo ontbr. 94. H. niene. 98. I. Want en kende noyt gh.; H. enghenen. 99. I. of; H. oft.
100. I. dattet. 101. I. So ne h.; H. Sine h. 103. I. H. houdene. 105. H. De; I. gh. sal in dij c.
106. I. al gomen. 107. I. Ombescaden; H. Omscaeduwen, gheloefs. 108. I. H. sal sijn v. 110.
I. H. Ende die G. 111. I. Lijsbette; H. Lijsbeth. 112. I. Heeft in doudere een k.o.; H. Heeft in
horre ouderre een k.o. 113. H. vore.
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Gheen dinc onmoghelijc en es.’
Doe wert ontsteken te hant
Van des heilichs gheests brant
Die maghet vol van eren:
- ‘Siet hier die dierne ons heren,’
Sprac si ootmoedelijc mettien,
+
‘Na dine woort moet mi ghescien.’
Mettien ontfinc si waerlike
Den Gods zone van hemelrike,
Onghequetst ende besloten;
Daer hem die Joden ane stoten,
Dattie maghet een kint ontfinc;
Nochtan gheloven si also sterke dinc:
Si gheloven, ende het is waer,
Dat onse here openbare
Die rode zee deelde in tween,
So datter een scone strate doorscheen,
Daer twater stoet tien tiden
Enen muer ghelijc in beiden ziden,
So dat en vloyde noch en liep,
Ende over dien gront diep
Traken die Joden haerre vaerde,
So dat hem twater niet en daerde;
+
Si gheloven ooc al ghemeen,

+

(E. Fol. XXXVI. v. 1.)

+

(I. Fol. XLV. v. 1.)

*

Vs. 115. I. w. zoe o.; H. thant. 116. I. gheest. 118. I. deerne. 119. I. H. oetmoedelike. 120. I.
H. dijn. 122. H. Dien Goedsone. 123. Onghequest e. ombesloten. 124. H. hen. 125. I. Dat
soe bleef maecht ende een k.; H. Datsi maeght. 126. I. st. een d. 127. H. ende ets w. 128. I.
H. openbaer. 129. H. twen. 130. H. ene - dore. 131. I. H. dwater; I. st. te dien. 132. I. gh. telker
z.; H. mure gh. in elker s. 135. I. Trucken; H. Trocken. 136. I. So ontbr. - dwater; H. hen
dwaeter niene d. 137. I. oic ghemeene.
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Daer Moyses sloech opten steen,
Datter een fonteine uut spranc,
Daer alle tfolc of dranc,
Die so groot was, zonder waen,
Daer mochte een molen mede gaen;
Si gheloven ooc ghereet,
Dattie beeste die Balaam reet
Jeghen tfolc van Israhel
Openbare sprac ende wel;
Si gheloven ooc meerre cracht:
Dats dat God mit zire macht
Hemel ende aerde maecte van niet.
Nu merct dan ende besiet:
Welke sijn die meerre saken,
So yet van niet maken,
So dat is gheformeert
In ene andre materie keert?
Het ware vele meerre zake
Datmen niet in yet trake,
Dan dat dinc dat is ghemaect
In een ander dinc werde ghesaect.
Nu merct in uwen zin:
+
Die zone was zonder beghin
Metten vader in ewichede;

Vs. 138. I. steene. 139. I. een riviere af spranc; H. ene - ute. 140. I. H. al; I. tvolc ave. 142. I.
Datter een muelen met mochte g.; H. met omme gaen. 144. Balam. 145. I. twolc. 146. H.
Openbaer. 147. I. ooc ontbr. - crachte; H. gh. noch m. 148. I. Dat es d. - machte. 149. H.
Hemle. 150. I. ende ziet. 151. I. Welc z. d. meeste s. 152. I. n. te m. 153. H. Soe men dat.
154. I. een ander; H. andere. 155. I. veele meere zaken. 156. I. Dm. yet van nieute maken.
157. H. dinc die es. 158. I. dinc ontbr. 160. I. H. z. es s. 161. I. H. inder e.
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*
Maria hadde haer wesen mede.
(*)
Dattie zone dan, die was God
Ende over die nature hadde ghebod,
(†)
Aen een maghet hi vleesch ontfinc
Ende nuwe wesen ende nuwe dinc,
Was minder vele, waerlike,
Dan dathi hemel ende aertrike,
Yngle, zee, firmament, locht
Van niet in yet hevet brocht.
Alse ons een wijs man screef,
Dat Maria besloten bleef
+
Ende maghet al bezonder,
Dat was vele minder wonder,
Dan dathi beslotenre [dore] quam
Te zinen jongheren daer hise vernam;
Want doe hi in Marien zale
Quam, was hi gheest altemale;
Ende den gheest en is niet onghemicke,
Hemel noch aerde zo dicke,
Hi en lidet al ghereit,
Als ic voren hebbe gheseit:
Ja, hoe clene hi zi ghedaen:

*

(*)
(†)

Vs. 163. I. H. S. dan die w. 165. I. Van eere maecht vl.; H. Ane tfleesch enre maeght o. 166.
H. Een n. w. ene n. d.; I. nieuwe - nieuwe. 167. H. mindre. 168. I. dat die h. e. eerderike; H.
hemle. 169. I. Inghel; H. f. ende I. 170. I. nieute; I. H. heeft. 171. I. H. Als. 174. I. Dit. 175. I.
b. dore q.; H. beslotender dore q. 176. I. H. Tsinen. 177. H. in M. reine z. 179. I. H. gh. nes
n. 181. I. Hine leedt al. 182. I. ic u v.; H. vore.
Het HS. heeft z. die dan w. Doch wij hebben dit naar de variant verbeterd.
Dit woord ontbreekt in de variant te regt.
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*
Ic late Gode zelve staen;
Maer doe hi beslotenre dore
Int huus quam, als ic zeide vore,
Was sijn lichame mede daer;
Dat was meer dan noch also zwaer,
Dan dattie gheest allene in ghinc.
Ooc waest een zwaerre dinc,
Des moghedi wel wesen vroet,
Dat hi met lichame op stoet
Uten grave na zine doot,
Dat met enen steene groot
Vaste toe beslotene was,
Dan dat Maria ghenas
Ende maghet bleef vanden kinde
Beslotens lijfs zonder meswinde,
Gheheel reine ende ombesmet
+
Van alle dien dat vrouwen let.
Ic hebbe ghelesen van
Enen gheordenden man,
Die twivelde daer ave
Dat God uut beslotenen grave
Met lichame ware ghegaen;
Men mocht hem niet doen verstaen.
Eens, daer hi in die kerke ghinc,
Peynsde hi om dese dinc;
+
Doe quam zijn rieme met allen
Voor sine voete ghevallen,

Vs. 188. I. H. was stercker ende noch. 190. H. ene. 191. I. H. moeghdi. 192. H. lichamen.
195. I. besloten; H. ghesloten. 197. H. maeght. 199. H. ende ontbr. 200. I. allen. 203. H. Dien.
204. I. uten besloten. 205. H. lichamen. 206. I. mochte; H. mochts. 208. H. Peinsende om.
209. I. H. Doe ontbr.; I. sinen. 210. H. Vore.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E Fol. XXXVII. r. 1.)

+

(I. Fol. XLVI. r. 1.)

53
*
Besloten in die wide,
Also hine hadde om die zide,
Sonder ofdoen met handen.
Doe gheloofde hi te handen,
215 Dathi, die dat wrochte,
Uten grave gaen mochte.

*Van

Marien wijsheit, ende hoe si den Gods zone ontfinc. - VII.

Dynghel vant die maghet rene
In een camere allene.
Hine vantse niet optie strate,
Noch loeken tenighen gate,
5 Noch daer men danst ofte royt,
Noch in die kerke staen ghepoyt,
Ghelijc dat hem vrouwen poyen
Met hoornen ende met sloyen
Haer hooftslop zo wide,

*

Vs. 211. I. H. wijdde. 212. I. Alse; H. om sine s. 214. H. gheloefdi thanden. - Na vs. 216 volgt
nog in I. en H.:

1. Hier bij sone derf dan
H. soe en.
Twivelen wijf noch man
Noch an hare gheboorte fijn,
An dese gh.
Daer wij alle met verlost zijn.
Vor Gode oic, waerlijc,
Vore.
En es gheen dinc onmoghelijc,
gheene.
Want hij die maecte nature,
Mach se breken telker ure,
Alse hij dicke heeft ghedaen,
Als.
Alsoe wij mercken ende verstaen
In die scrifture, als wij lesen:
scr. die wi.
Ghebenedijt moet hij wesen!
*

Titel. I. Gods ontbr. Vs. 1. H. maeght. 2. I. eene; H. ene. 4. I. Noch ute ziende teenen g.; H.
loekende tenen g. 5. I. of reyt; H. oft. 6. I. gespreyt. 7. I. dat die vr. ployen; H. hen. 9. I. H.
hooftslope.
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10 Datmen in elke zide
Hare lijf scouwet an;
Dies si hem voor elken man
Sculdich te scamene waren,
Die tonen si nu ende baren,
15 + Om datsi den volke willen behaghen,
Daer si Gode mede verjaghen,
Ende die manne aen hem trecken,
Die te meer op hem mecken
Om die chierheit die si toghen
20 Met haren live voor die oghen.
Voorwaer zegghe ic dat
+
Si bleven thuus vele bat,
Dan si comen te kerken,
Daer se die riese merken,
25 Die si dicke verleiden
Met haerre uterlijcheiden,
Daer si beide dicke om riesen
Ende ziele ende lijf verliesen.
Si souden goet leren zijn
30 Aen dese edele maghet fijn,
Die scone was, wijs ende vroet,
Ende ter werelt neder ghemoet.
Nu merct alle gheheellike,
Hoe utermaten wijslike

*

Vs. 10. I. mer. 11. I. Haer; H. Hoer. 12. I. Dies zoe hare v.; H. si hoer v. 13. I. scamen. 14. I.
Dat toeghen sij; H. Datsi t. nu. 16. I. H. met. 17. I. an haer; H. hen. 18. I. m. om hem; H. om
hen. 19. H. sierheit. 21-26. I. Deze zes verzen ontbr. 21. H. segghic u dat. 23. H. ter. 24. H.
Daer hen d. 26. H. horre. 27. H. omme. 28. I. ziel; H. Ende lijf ende ziele v. 30. I. Ane. 32. I.
Enter. 33. I. H. ghemeenlike. 34. I. wijsselike.
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35 Maria gaf antwoorde
Den ynghel telken woorde.
Op teerste dat die ynghel sprac,
En sprac si niet, mar si trac
Die groete in haer ghedochte,
40 Ende peinsde wie dat zijn mochte,
Die haer toe sprac zo openbare,
Daer si allene beslotene ware.
Si wart eens deels ghestoort in hare,
Ende ooc bevaen mit vare,
45 Ende en sprac een woort niet.
Nu merct dan ende besiet:
Dies zo zouden maechden pleghen;
Altoos zoude hem zijn jeghen
Mans ghemanc ende mans aenscouwen,
50 Ende niement te zaen betrouwen,
Noch gheloven dien noch desen;
Scamel, stille, midel wesen,
Ende luttel spreken mede,
Dit is der rechter maechden zede.
55 Dus zo dede die jonghe joocht,
Als ghi hier nu horen moocht.
+
Doe dynghel sach dat si
Vervaert was, zeide hi
Datsi haer en duchte twint;
60 Si soude draghen een kint,

*

Vs. 37. I. deerste; H. dierste; I. H. dat dinghel. 38. I. Ende. 41. I. H. aen sprac; H. hare ane
sprac. 42. I. H. besloten. 43. H. Si was; I. een d. 44. I. b. in v. 47. I. H. Dus; H. maeghde. 48.
H. hen. 49. I. Het tweede mans ontbr. 50. H. niemene - ghetrouwen. 52. I. H. st. ende m. 54.
H. Dits der gherechter. 56. I. H. voren h.; H. h. na h. 59. I. H. hare.
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Dat zoude die Gods zone heten.
+
Noch so soude si weten
Ende die dinc ondervinden bat.
Si seide: ‘Hoe mochte wesen dat
Dat ic een kint zoude draghen dan?
Ic en bekende noit man.’
Al waren jonc hare jare,
Si hadde zulke wijsheit in hare,
Dat si woude weten clare
Wat hi meende met deser mare;
Want sine woort openbare
Jeghen die nature ware.
Doe die ynghel dit kint
Aldus wijslike vant ghesint,
Woude hise doen uten wane,
Ende gaf haer te verstane
Dat niet en zoude dese dinc
Bi der naturen ghehinc
Toe comen, mar bider macht
Van dier overster cracht.
Nu siet dan ende merct,
Hoe die drievoudicheit werct
Altemale in dit ontfaen,
Alse ons dynghel doet verstaen:
‘Cracht des oversten’ (dat is des vader)
‘Saldi omme scaduwen algader;

Vs. 62. I. souden; H. soe woudsi. 63. I. Die de dinghen o. 64. I. mocht sijn d.; H. mochte sijn
d. 65. I. H. een ontbr. 66. I. In b.; H. Inne b. 67. I. H. w. noch j. 69. I. wilde. 71. I. H. zijn. 73.
I. dat k. 74. I. wiselic; H. wijslijc. 75. I. Wilde H. Woudise. 76. H. hare. 80. I. Vander. 82. I.
driefoudicheit; H. drievoldecheit. 84. I. Alsoe. 85. I. overste; H. oversts; I. H. dat es svader.
86. I. H. omscaduwen; H. altegaeder.
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Die heilighe gheest sal comen in di;
Den sone saltu ontfaen daer bi.’
Hier werct in dese dinghe
Elc persoon zonderlinghe,
Ghelijc dat ghi ghehoort
Hebt in des prologus woort.
+
Te hant na dit spreken
So wert die maghet ontsteken
Vander Godheit altemale.
Doe bekende si wale,
Dat was een warich bode,
Te hare ghesent van Gode
Te haerre groter eren.
- ‘Siet hier,’ seit si, ‘die dierne ons heren:
Na dine woort moete mi gheschien.’
+
Lieve kinder, nu moghedi sien
Grote wijsheit ende grote doghet
In aldus jonghen joghet.
Sine verhief niet hare
Van deser groter hogher mare;
Sine seide niet met hoghen zinne:
‘Siet hier die coninghinne
Van hemele ende van aertrike:
Niement en is mijns ghelike,
Ic sal Gods moeder zijn,’

Vs. 88. H. soutn. 89. I. desen dinghen. 92. I. H. des inghels w. 93. H.Thant; I. dat. 94. I.
maecht; H. maeght. 97. I. H. Dat het w.; I. warachtich b. 98. I. H. Ghesendt tote hare v. 99. I.
H. Tote h. 100. I. seit si ontbr. - deerne; H. h. sprac si. 101. I. H. dijn - moet. 102. I. H. k. hier
moechdi. 103. I. duecht; H. doeght. 104. I. jonghe een joeght; H. jonghe ene joeght. 106. I.
H. groter ontbr. 109. I. Vanden h. ende eerderike; H. hemle. 110. H. Niemen - mijn; I. mine.
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*
Maer sprac: ‘Siet hier een deernekijn,’
Ende dancte Gode vanden goede,
Ende seide mit nederen moede.
Ende mettien ontfinc si
Den heilighen Gods zone vri,
Maghet besloten ende ombeswaert,
Alsic u voren hebbe verclaert;
Ende daer ontfinc die zone
Vleesch an die maghet scone.
Daer worden God ende mensche een,
Die ghelijcheit en hadden gheen:
Deen was scepper, dander creature;
Deen was sterflijc in sine nature,
(*)
Dander was onsterfelijc .
Nu merct hoe wonderlijc
God dit toe brachte
Met siere godliker crachte
+
In een kint van viertien jaren out,
Ende algader om onse behout.
Godheit, menscheit, ziele also wel,
Dese drie quamen even snel
In dat cleine vleesschelkijn,
In Marien lichame fijn,
Ende dat wies ende dijde voort,

*

(*)

Vs. 112. I. H. sprac ontbr. - h. sijn d. 113 en 114. I. H. in omgekeerde volgorde aldus: Sprac
so [H. si] met n.m. Ende d.G. vd. g. Te regt. 117. H. Maeght. 118. H. vore. 119. I. H. Ende
ontbr. 120. I. ane. 122. H. ghel. h. engheen. 123. H. sceppre. 124. H. Deene. 125. I. H. Ende
d. w.; I. onstervelijc; H. onsterflijc. 126. I. m. dan h. 128. H. Mids sire. 130. I. ons. 135. I. dyde.
Het HS. heeft eigenlijk ontsterfelijc, doch met eene stip onder de t, aanduidende dat die letter
uitgeschrapt moet worden.
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Alse noch ter naturen hoort.
Van deser menschelijchede
Dat dynghel die bootscap dede,
Was opten vijfendetwintichsten dach
140 Die in die maent van Maerte lach.

+

Hoe Joseph Marien laten woude, ende bi wat redenen God
woude datsi man trouwede. - VIII.
*

Hier voren dede ic u verstaen,
Dat Joseph was ghegaen
In sine stat te Bethleem,
Om te versiene hem
5 Van dinghen die dochten
Te sijnre brulochten.
Nu weet dat hi daer naer
Keerde te Nazareth, daer
Maria sine bruut was
10 Bi haren vader, als ic las.
Ende alse Joseph ane siet,
So en kende hise niet;
Want uut haren aensichte
Ghinc die claerheit zo ghedichte
15 Vanden lichte datsi hadde binnen,

*
*

Vs. 136. I. Also; H. tier n. 137. I. menschelijcheden. 138. I. Daer d. 139. H. op den. 140. I. H.
gelach.
Titel. I. wilde - r. dat G. wilde; H. Het eerste woude ontbr. - man hadde. Vs. 1. H. vore; I. H.
dedic. 3. I. sijn. 4. I. Omme. 5. I. die hem d. 6. I. Tote s.; H. Tote sire. 7. I. na. 10. H. ic u las.
11. I. H. Ende ontbr. 12. I. So ne k.; H. hiere. 13. H. ut.
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Dat hise niet en conste ghekinnen,
Noch ooc niement die daer was,
Voor dat si des kinds ghenas.
Joseph wert wel gheware,
Dat daer anders ghevaren ware
Zeder dathi van haer schiet;
+
Mar hine wiste niet
Hoe dat met haer stoet;
Maer doe hi wert vroet
Dat haer die lichame wies,
Wart hi te rade dies
Dat hise woude laten
Ende wech gaen zijnre straten.
Doe quam dynghel zonder beide,
Die dus tote Joseph seide:
‘Joseph, en duchte di niet daer ane
Maria te wive tontfane.
Datsi ontfaen heeft, zijt zeker des
Dat vanden heylighen gheest es,
Daer den mensche of sal comen
Vele baten ende vromen.’
Dus bleef Joseph bi hare,
Ende nammer toe grote ware,
+
Ende diende haer, vroech ende spade,
Beide mit rade ende mit dade,

Vs. 16. H. niet ne c. 17. H. niemen. 18. H. vore datsi skinds; I. d. so tskints. 19. I. w. dies w.
20. I. a. was gh. 21. I. Sindert; H. Sider; I. H. hare. 22. I. hine en w. 23. I. Hoet m.; H. Hoe dat
het m.; I. H. hare. 25. H. hare. 27. I. wilde. 28. I. H. Ende henen g. siere. 30. I. Die Joseppe
dus toe zeyde; H. Die Josephe aldus doe seide. 31. I. ducht; I. H. di ontbr. 32. I. Marien uwen
w. tontgane; H. Marien tenen w. 34. I. H. Dat het vd. 38. I. nam daer t. 39. H. hare.
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*
Ende heeft voort aen bekent,
Dat was van Gode ghesent
Tkint dat Maria droech,
Ende datter groot ghevoech
Der menscheit of comen zoude
Ten eweliken behoude.
Gods ons heren voorsienichede,
Die noit in gheenre stede
En ghebrac, woude dan
Dat Maria trouwede man
Bi drie redenen, die ic u
Cort sal overlopen nu.
Die eerste redene is dat
Die heilighe verborghene scat,
Ende die zonderlinghe zalicheit
Die ons daer bi was ghereit,
Den duvel niet en soude sijn cont,
+
Die belet in alre stont
Onse zalicheit, daer hi mach;
Want aen dier drach[t] so ghelach
Hem sijn verlies groffelike;
Want die heerscapie van aertrike,
Die hi allene hilt vermoghen,
Wert hem mids dit kint ontoghen.
Dander redene also men vint:

Vs. 41. I. H. hem v. ane; H. vordane. 42. I. H. Dat v.G.w. gh. 43. I. Dlam d. 47. I. vorisinnichede.
48. I. Die niement in; H. Die nie in en gh. 49. I. gh. die wilde; H. gh. die w. 50. I. H. troude.
51. I. H. drien. 52. I. s. vertrecken nu. 53. I. Deerste redenne; H. Dierste. 54. I. H. Die hoghe;
I. verborghen. 56. I. H. bereit. 57. I. duvelen; H. Dien - niene s. 60. I. H. ane die dracht. 61. I.
verlief grotelike; H. groflike. 62. I. eerterike. 64. I. Wardt mids hem o. 65. I. Dit is dander; H.
Dits dander - ment.
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Hadde Maria ghehadt een kint
Ende ghenen ghetrouweden man,
Men hadde haer gheteghen an
Dat sijt in overspele wan,
70 Ende hadse willen steenen dan,
Also dat recht is der wet,
Die die Joodscap hadde gheset.
Die derde redene, alsict bevroede,
Was datsi ene hoede
75 Ende ene hulpe hebben zoude:
Dat was Joseph, die oude,
Die haer niet en zoude ofgaen,
Maer als haer knecht bi staen.
+
Bi desen drien redenen woude
80 God datsi man troude,
Ende die duvel ende die Joden bede
Ghehoont bleven daer mede.
Beschaand zouden staan.

*Hoe Maria voer te Bethleem waert, ende hoe Cristus was gheboren,

ende vanden vroeden vrouwen. - IX.
Doe Maria ghinc groot
Metten kinde, zo gheboot
Keyser Augustus, dat hi woude

*

*

Vs. 67. I. Ende ne gheenen ghetruden; H. Ende enghenen ghetrouden. 68. H. hare. 70. I.
Men haddese; H. steinen. 71. I. Alsoe trecht was vander; H. r. was d. 72. I. Die dJoedscap;
H. Die dat J. 73. I. als ic. 74. H. dat si in h. 77. I. H. hare; H. niene. 79. I. dese drie redene;
H. drien ontbr. 81. I. duvele; H. Ende duvle. 82. I. H. Bleven gh. d. m.
Titol. H. vaert c; I. H. wart gh. Vs. 3. I. Die k.
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Datmen bescriven zoude
Alle die liede ghemeenlike,
Al doorentoor aertrike,
Ende elc gheslachte bi hem.
Ende hier bi moeste in Bethleem
+
Joseph trecken, danen hi was.
Ende Maria, sijt zeker das,
Voer met hem darwaert;
Ende leidden mede in die vaert
Haren ezel, die hem droech
Spise ende ander ghevoech.
Daer si aldus te samen
Inden weghe gaende quamen,
Sprac te Joseph Marie:
‘Tweerhande volc ic zie,
Deen mit groter blijscap bevaen,
Dander wenen menighen traen.’
Joseph antwoorde daer naer:
‘Maria, u en dunckes maer:
Ghi spreect overtallich nu,
Sit op ende rijdt, dat rade ic u.’
Doe baerde hem te hant na dit
Een scone kint met cledren wit,
Van zonderlingher ghedane,
Ende sprac Joseph dus ane:

Vs. 6. I. Alle; I. H. dore en dore; I. eerderike. 8. I. H. Ende ontbr. 9. H. denen. 11. I. Ende v.
12. I. Sij 1.; H. Si 1. 13. H. hen. 17. I. te Joseppe; H. te Josephe. 18. I. Tweerande. 19. H.
Deene met groeten bliscapen. 20. H. Dandere; I. weenden. 22. H. dunkets. 23. I. overtollic;
H. overtollech. 24. H. radic. 25. H. thant. 26. I. scoen cleder. 27. I. sonderlinghe. 28. I. s.
Joseppe; H. S. Josephe.
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‘Waer om seidstu sulke zake
Dat Maria te vele sprake?
Si sach daer tweerhande liede:
Hore, ic segghedi dat bediede:
Dat één volc dat si meent,
+
Dat daer also zere weent,
Dats dat Joodsche gheslachte,
Dat van eren ende van machte
Saen sal sijn onteert,
(*)
Om dat van Gode is ghekeert.
Tander volc dat si daer siet
So blide, en is anders niet
Dan dat zalighe volc dat al
Ten rechten ghelove keren zal,
Alse God gheloofde daer op
Abraham, Ysaac ende Jacop.
+
Nu is comen die tijt,
Dat in Abrahams zade benedijt
Alle liede sullen wesen.’
Tkint verloren si met desen.
Ende doe si naecten der stat,
Ghinc Joseph voren, omme dat
Hi na herberghe zoude spien.

*

(*)

Vs. 29. I. H. Waer bi s.; I. al selke. 31. I. H. twee 1. 32. I. Dat zeggic dij in zekeren bediede;
H. Hoer - dbediede. 34. I. H.d. zo z. 35. I. Dat es. 37. H. ondeert. 39. I. H. Dander. 40. I. bl.
dat en; H. bl. nes a. 41. I. H. salich. 43. H. Alsoe; I. H. oppe. 44. H. Abrahame; I. h. e. Jacoppe.
46. I. in A. stede ghebenedijt. 47. H. Alle die 1. 49. I. H. Ende ontbr. 50. H. vore; I. H. om. 51.
I. naer; H. Hi om h.; I. H. sien.
Het HS. heeft datt, doch deze spelling is verkeerd, want 't voor het versmelt in de sluitletter
van dat, gelijk in I. en H. te regt in acht genomen is.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. XXXVIII. v. 2.)

+

(I. Fol. XLVIII. r. 1.)

65

55

60

65

70

75

*

*
Een huus vant hi mit dien,
Daer niement en woonde inne.
Hi peinsde in sinen zinne
Dat hi daer trecken woude nare,
Wantet daer uten lieden ware,
Ende dat Maria, die ghinc zwaer,
Te bet zoude rusten daer.
Daer dede hi Maria beeten.
Sinen knape heeft hi gheheten,
Dat hi hare voete dwa,
Ende na al haer ruste sta;
Dat zo dede hi gherne dan.
Een crochte stont daer an,
Daert altoos doncker in was.
Joseph wert wel gheware das,
Dattet Marien tijt naect.
Ene coetse heeft hi ghemaect
Inden donckeren crocht, om datsi
Heimelijc soude sijn ende vri.
Ende vander uren, alsic vernam,
Dat Maria daer binnen quam,
So waest daer also clare
+
Alse oft middach ware.
Hier binnen so quam zaen
Ene vrouwe daer ghegaen,

Vs. 53. I. niemen; H. nieman. 55. I. d. wilde tr. n.; H.d. w. tr. n. 56. I. Want d. binnen liede
waren; H. Want buten 1. 59. H. dedi; I. H. Marien. 62. I. al ontbr. - hare; H. hoer raste. 63. H.
dedi gh. 64. I. H. Eene crocht stoet. 65. H. inne. 67. I. H. Dat; I. naecte. 68. I. Josep Marien
bedde maecte; H. coetche. 69. I. In dic doncker; H. In die donkere. 70. I. Heim. daer s.; H.
Heim. sijn soude e. 73. I. d. binnen a. 74. I. Als; I. H. oft te middaghe. 75. H. Hier en b.; I. H.
so ontbr.
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Ende seide: ‘Hier zoudie wesen.’
Joseph sprac na desen,
Wie si ware of wat si zochte.
- ‘Een jonghelinc,’ sprac si, ‘brochte
+
Mi bootscap handelinghe,
Dat ic te desen huse ghinghe,
Ic zoude wonder scouwen.
Ic can helpen vrouwen,
Die van kinde in arbede gaen.’
Joseph dancte Gode zaen
Datsi quam al onghesocht.
Hi leidese vore die crocht;
Maer doe si die elaerhede
Sach in die donckere stede,
Wart si versaecht van zinne;
Nochtan so ghinc si inne
Voor Marien staen dan,
Ende sprac haer dus an:
‘Lieve kint, wat doedi?
Behoefdi enighen raet van mi?’
Maria en sprac groot noch cleen,
Maer lach stille als een steen,
Taenschijn ten hemele waert.
Doe quam daer mitter vaert
Een meerre licht, groot ter core,
Met also zoeten gore

Vs. 78. I. naer. 79. H. ware ende wat. 80. I. Of wat niemaren dat so brochte. 81. I. My zeide
een inghel h. 83. I. soude daer w. 85. H. arbeit. 88. I. leeddese al voir. 90. I. H. doncker. 93.
I. H. Vore; I. staende. 94. H. hare; I. H. aldus. 99. I. H. Daenschijn te; H. hemle. 101. H. En
m.; I. meere - cuere. 102. I. guere.
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Datment ghesegghen niet en mochte.
Thant daer na zo dochte
Dier vrouwen dat dare
Een kint gheboren ware.
Doe vraghede si Maria thant,
Of si mochte hare hant
Aen haer doen ende tasten yet;
Ende doe zijt gheschien liet,
Ende die vrouwe was worden vroet
Hoe dat met Maria stoet,
Riep si lude ende openbare,
+
Als ofte si uten zinne ware:
‘Here God van hemelrike!
Wie sach ye des ghelike?
Hier voren en gheschiede nie
+
Deser dinc die ic hier zie,
Van wondere also zelke.
Borste vindic vol van melke.
Tkint toont al ghemene,
Dattie moeder is maghet rene;
Want het van gheenre smette
Teeken en heeft, noch lette,
Alse ter naturen hoort.
Gheen wee en was inder gheboort,

Vs. 103. I. Datmen niet gh. en m.; H. niet ontbr. 104. I. Te hant. 105. I. Diere. 107. I. vraechde
so Marien te hant; H. vrachde si Marien. 108. I. Ofse m.; H. Oft. 109. I. hare. 112. I. d. het m.
Marien; H. met ontbr. - Marien. 114. I. Of so uut haren sinne; H. Oft si uut haren senne. 116.
I. oyt. 117 en 118. I. H. in omgekeerde volgorde aldus: Dese dinc, die ic hier zie, En wart nu
hier te voren [H. En wart vore nu] gesien nie. 119. H. wondren a. selken. 120. I. Haer borsten.
121. I. toecht. 123. I.v. ne gh. 125. I. Alsoe; H. tier, 126. I. in dit g.; H. en ontbr. - inde.
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Maghet ontfinc, maghet ghenas,
Maghet bleef, als si te voren was.
Gheproeft ende ghetast aen hare
Dit weet ic wel al openbare.
Ghelooft si God van dien
Dat ic nu hebbe ghesien
Dit nuwe wonder op desen dach,
Datmen noit te voren en sach!’
Doe was daer noch een vrouwe:
Die seide: ‘Bi mijnre trouwe!
Dies en ghelove ic nemmermere,
Ic [l. In] hebbe die dinc gheproevet ere.’
Te Marien liep si also houde;
Ende daer sise tasten zoude,
Verdorreden haer te hant
Beide arme ende hant,
Ende hadder wee in zo groot,
Dat si te hant waende bliven doot.
Doe riep si ten selven male:
‘Here God! ghi kent dat wale
Dat ic u altoos ontsie,
Ende dat ic loon en nam nie
Van mater vrouwen, die ghenas
Van kinde, daer ic over was.
Nu ben ic keytive ghemaect

Vs. 127. H. Maeght - maeght. 128. H. Maeght blijft, alsi vore was; I. blivet, als ic voren las.
129 en 130. I. H. in omgekeerde volgorde aldus: Dit heb ic openbare [H. opebare] Gh. e. gh.
[H. ghestaest] an h. 133. H. neuwe. 135. I. wasser; H. noch ontbr. - ene. 136. I. H. Ende s.;
H. mire; I. trouwen. 137. I. H. Des en gheloevic. 138. I. In h. - gheprouft; H. Inne h. - gheproeft.
140. I. d. zoe t. 141. H. Verdorde; I. H. hare. 142. I. H. arm. 144. I. H. te hant ontbr. 149. I.
die ic gh.
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Om mijn mislove ongheraect,
+
Om dat ic so coene dorste zijn
+
Te tasten den heilighen maechdom dijn.’
Ende alte hant daer naer
Baerde hem een jonghelinc daer,
Ende sprac: ‘Aenbedet tkint ghereit,
Dat daer bi Maria leit,
Ende tastet sine ghewaden,
Het sal di thant beraden;
Want het is, waerlike,
Die behouder van aertrike,
Ende elcs menschen met,
Die sinen hope in hem set.’
Also saen als si dat dede,
Ghenas si optie stede,
Ende dancte onsen here zaen.
Daer ute is si ghegaen,
Ende riep al openbare
Die wondere die si dare
Ghehoort hadde ende ghesien,
Ende hoe datsi van dien
Tormente was ghenesen;
Also dat doe van desen
Vele lieden gheloofden zere,
Ende dancten onsen here.

Vs. 153. I. H. so ontbr. 154. I. Te prouven dat heilich maghedijn; H. Te proevene den. 155. I.
al ontbr. - nare. 156. I. dare. 157. I. Hij s. anebede; H. Hi s. aenbede dkint. 158. I. H. Marien.
159. I. H. taste. 160. I. te hant. 162. H. Die ontbr.; I. H. behoudere; I. eerderike. 163. I. elcx.
164. I. sine; H. hoep. 166. I. alsoe dit; H. alsijt dede. 171. I. hadden. 175. H. liede. 176. I. d.
Gode o.; H. danctens.
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70
*Hoe die heylighe kerke al dit niet en houdt, ende datmens nochtan

gheloven mach. - X.
Some die dinc, die ghi hier ziet,
En hout die heilighe kerke niet,
Omme dat die ewangelisten,
Die Gods leven bet wisten,
5 Dese dinc niet uut en gheven.
In enen boec vant ic bescreven,
Dat Sente Jheronimus
Dese dinc screef aldus,
Daer hijt trac met zijnre pinen
10 + Uten Ebreeuschen in Latine,
Omme tweerre bisscoppen bede,
Daer hijt ghaerne omme dede:
(*)
Die een hiet [Cromacius ],
Ende dander Ebodorus.
15 + Die boec spreect voren,
Hoe Maria wert gheboren,
Hoe si te huwelike trac,
Also ic hier voren sprac;
Daer na Cristus gheboort,

*

(*)

Titel. I. al ontbr. - dats men n. wel gh. Vs. 1. H. die ontbr. 3. I. H. Om. 5. H. Die dinc; I. ute. 6.
H. een b. vandic. 8. H. scrijft. 9. I. H. ziere pine. 10. H. Van Abreusche. 11. I. tweer; H. om
twier bisscoppe. 13. I. H. Deen h. Cromacius. 14. I. da. Elydosius; H. da. Eliodorius. 15. I. H.
Dat b. 18. I. Als ic u h.; H. Alsoe alsic u h.
Deze naam, uit I. en H. ontleend, ontbreekt in het tekst - HS., luidende de geheele regel
aldaar: Die een hiet; doch een rood kruisje op den kant geeft te kennen dat er iets uitgelaten
is, dat de afschrijver late wilde invullen. Waarschijnlijk heeft hij den naam in het afschrift, dat
hij volgde, niet goed kunnen lezen.
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20 Also ghi nu hebt ghehoort;
Daer na zo volghet mede
Jhesus Cristus kintschede,
Daer hi vele wonders werct,
Dat onse ghelove zere sterct.
25 Die heilighe kerke heeft zulken staet,
Datsi ghene hystorie en ontfaet,
Men weet zeker, zonder lette,
Wiese eerst in scrifte zette.
Ist dat die scrivere dan
30 Is een gheauctorizeert man,
So ghelooftmen te bat des;
Ist ooc dat des niet en es,
Of datmen den scriver niet en kint,
So en darf mens gheloven twint,
35 En si datmens gheloven wille.
Ende ist datmens ghelooft, lude of stille,
Men doeter aen gheen quaet,
Op dat jeghen tghelove niet en gaet.
Elc mensche mach merken wel,
40 Dat daer meer dincs ghevel,
Doe Maria des kindes bleef,
Dan enich ewangeliste screef;
Want si scriven luttel mere
Dan dat van onsen here

*

Vs. 20. I. Alse; H. Als. 21. I. H. volght. 22. H. kinschede. 26. H. Datsi en ghene ystorie. 27. I.
Mer - letten; H. Men ierst seker. 28. I. scriftueren setten; H. Wise - scrijfte. 29. H. bescrivere.
32. I. dat ontbr. 33. I. Eest dm. d. scrivere; H. Oft dm. d. scrivere niene k. 35. I. Ende zij; I. H.
datment doen w. 36. I. H. Ende dies gh. 37. I. Ende doetter; H. En doeter ane. 38. H. niene
g. 40. I. Datter - dincx; H. dings. 41. I. H. Daer M.; I. skijnds; H. tskints. 44. I. d. vonnesse van.
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*
45 Maria in Bethleem ghenas,
+
In een huus dat ghemeine was;
Hoe dat die herden vernamen,
Die tkint aenbeden quamen;
Hoe dat drie coninghen zochten,
50 Die hem hare ghiften brochten;
Hoe dat in die crebbe lach;
Hoe datment opten achtenden dach
Besneet ende hiet Jhesus;
Hoe Maria, wi lesent dus,
55 + Ten temple quam mitten kinde,
Ende hoe[t] Symeon bekinde
Ende propheteerde daer ter stede,
Ende ooc die vrouwe Anna mede.
Dit ist, also ict merke,
60 Dat hout die heilighe kerke,
Ofte luttel meer, twaren,
Tote Cristus twalef jaren.
Daer bi mach elc merken,
Dat God meer moeste werken
65 Onder tfolc openbare,
Eer hi hadde twalef jare;
Want hi alteenen niet en sliep:
Hi ghinc, hi stont ende hi liep
Met kinderen ende mit lieden,
70 Daer hem meer dinghen gheschieden
Dan die kerke verstaen doet;

*

Vs. 48. H. dkint. 49. I. H. Hoet; H. coninghe. 50. H. ghichten. 52. I. achtsten; H. achtensten.
55. I. tempel. 56. I. H. S. tkint b.; H. h. Symoen tkint kinde. 59. I. ic. 61. I. Of; H. Oft; I. te waren.
67. H. niene. 68. I. Hij stont, hij ghinc, hij l.; H. Hi stoet, ghinc ende l. 69. H. kindren. 70. H.
dinghe.
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Want hi was also vroet
Ende also machtich optien dach
Doe Maria van hem ghelach,
Na die godheit ende also scone,
Alse doe hi inden trone
Metten vader was gheseten;
Want hi en wert nie ghespleten
Van dier volmaecter godhede,
Al wast dat hi dede
Den zac der menscheit an
In die vorme van enen man.
+
Daer om vermochte zine godhede
Also wel inder kintschede
Miracle te doen menichfout,
Alse doe hi dertich jaer was out,
Ofte als hi emmer toe doet.
Daer bi willic u maken vroet
Wondere die Cristus wrachte
Mids zijnre godliker crachte,
In sijnre puerre kintschede,
Hier na, daert sal hebben stede,
Alsoot Jheronimus bedreef,
Diet Ebreeusche in Latine screef.
+
Mar ic wille dat ghi eerst hoort
Wondere die in sine gheboort

Vs. 73. I. H. opten. 74. I. H. Dat M. 76. H. Als. 77. I. vadere. 78. I. H. hine; I. niet. 79. I. Vander.
80. I. H. Alse waest; I. dat sake dat hij d. 83. I. Daer hij v.; H. Daerbi v. - godheit. 84. H. Alse
w. - kintscheit. 85. I. Mirakele; H. doene. 86. I. Als. 87. I. Off; H. Oft. 89. H. Wondre. 90. I. H.
Mids siere. 91. H. In siere; I. In sine pure kinshede. 92. I. naer. 93. I. Alsoe - bescreef. 94. I.
Die dEbreeussche tale in; H. Die dAbreusche in. 95. H. tierst. 96. H. Wondre; I. H. sijn.
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Gheschieden, ende optie ure
Datsi ghelach, die maghet pure.

*Van menigherhande wondren die gheschieden in Cristus gheboort,

ende van Balaams sterre. - XI.
Int ghemene huus, als ic las,
Datter armer herberghe was,
Daer woude, als te voren,
Die overste coninc sijn gheboren
5 Van moeder live naect,
Die hemele ende aerde hadde ghemaect,
Het gheviel in dier zelver nachten,
Daer herden hare scape wachten,
Dattie ynghel quam dare
10 Ende brochte hem die niemare
Vanden behouder vercoren,
Die in Bethleem ware gheboren.
Si hoorden singhen do:
‘Gloria in eccelsis Deo,
15 Et in terra pax hominibus!’
Doe si dat hoorden dus,
Liepen si mit haesten daer,
+
Ende vonden die dinghen al waer
+

(I. Fol. XLIX. v. 2.)

*
*

Vs. 97. I. Ghesciede. 98. H. maeght.
Titel. I. H. wonderen - in Gods gh.; H. en v.B. sterren. Vs. I.I. H. In dit gh. 2. H. Dat der armere.
3. I. wilde. 4. I. H. Doverste; I. c. in sijn. 6. I. H. hemel. 7. I. H. inder; I. nachte. 8. I. Daer die
heerden haer scapen wachte; H. Dat herden die hoer scaep w. 9. I. H. Dat dinghel. 10. H.
hen; I. H. die mare. 11. I. H. behoudere. 13. H. h. dingle s.; I. H. dingele s. doe. 16. I. H. dit;
H. aldus. 18. I. H. dinc.
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In die crebbe, daer zine vonden
In sine doekeren ghewonden.
Dat mach elc wel weten,
Dat vele ynghele wouden beten
Ter feesten, daer gheboren waert,
Jeghen der naturen aert,
Haer scepper van eenre maghet reine.
Si achtens herde cleine,
Ende en hadde hem twint boy,
Dat hi daer lach opt hoy,
Tier zonderlingher feesten,
In een crebbe voor twee beesten.
Si en achten niet van groten zalen,
Van bonten noch van sindalen,
Noch van anderre chierheit,
+
Daer die mensche sijn goet an leit.
Stomme beesten, die daer stoeden
Tier crebben ende niet en vroeden,
Bekenden wel in haren zin,
Dat haer scepper lach voor hin,
Ende si eerdene met goeder onsten,
So si best mochten ende consten;
Also Abbacuc ende Jheremias

Vs. 20. H. doeke; I. douckelkine ghebonden. 22. H. ingle; I. ingelen wilden. 25. I. Hare - eere;
H. Hoer sceppre v. ere maeght. 27. H. hen. 28. H. op hoy. 29. I. Te dier sonderlinge. 30. H.
ene vore; I. cribbe tusschen twee. 31. I. Sine. 32. I. bonte - syndale. 33 en 34. I. in omgekeerde
volgorde aldus: Daer die mensche zijn goet an leit, Ende oic aen ander chierheit. 33. H. andre.
36. I. Ter - ghevroeden. 37. I. Bekende dicke in; H. horen sen. 38. I. hem; H. sceppre - hen.
39. I. Ende eerden hem m.g. jonsten; H. Ende eerdenne m. goeden o. 41. H. Alse; I. Ende
alse.
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(*)
Voorseit hadden, als ic las .
Hier bi merct ende verstaet,
Dat die ghene is herde quaet,
Die menschen verstaen ghewint,
Ende sinen sceppere niet en kint,
Alse dese beesten stom
Kenden ende eerden Cristum.
Voort seit die scrifture,
Dat in die selve ure,
Dat Cristus ter werelt quam,
Alle dinc zweech ende ruste nam:
Die winde cisten also dat
+
Nerghent en roerde een blat;
Die vloede ende die rivieren
Stonden stille in dier manieren
Of sijt hadden van naturen,
Sonder ruuschen ende ruren;
Menschen, beesten, voglen mede
Hielden alle stilhede:
Aldus so hilden alle dinghe

*

(*)

Vs. 42. H. alsoe ic. 45. I. menschelijc; H. menselijc. 46. I. scepper; H. sceppre. 47. I. Alsoe.
48. I. Eerden e.k. 49. I. seghet; H. soe seeght. 52. H. raste. 53. I. H. winde ontbr.; I. cesseerden.
54. I. Niewers; H. Nerghen; I. H. ruerde. 55. I. vloeden. 56. H. Stoeden - inder m.; I. Stonden
al stille in deser maniere. 57. H. Ofte; I. Oft - van manieren. 58. h. e. sonder ruren. 59. I.
Visschen b. ende voghele; H. vogle. 61. I. dinghen.
Tusschen vs. 42 en 43:

‘Cognovit bos possessorem suum,
Et asinus presepe domini sui.’
Zie de aant. D.I, bl. 184. In HS. I. zijn dergelijke vertalingen van schriftuurplaatsen altijd
weggelaten, in H. zijn zij doorgaans op den kant bijgeschreven.
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Silencie zonderlinghe,
Doe haer scepper wart gheboren
Vander maghet uutvercoren.
Ene maghet ooc, als ic vernam,
Die tote onser vrouwen quam,
Na dat si des kints ghenas,
Die zonder hande gheboren was,
Worden twee hande ghegheven.
Bi Maria is si bleven,
Ende diende haer, alse Gods bruut,
+
Dat kinder bedde al uut.
Ende in die ure van Gods gheboort
Spranc te Romen in die poort
Ene fonteyne uter aerden diep,
Die al dien dach met olye liep.
Dat bediede openbare,
Dattie olie comen ware,
Die al die werelt gansen zoude,
Tonser alre eweliker behoude.
Dat grote palays viel ooc met,
Daer met letteren was aen gheset:
‘Dit palays en sal vallen twint,
Voor dat een maghet brinct een kint,’
Om datmen zeker waende zijn van dien,
Dat nemmermeer en mocht gheschien.

Vs. 63. H. sceppre; I. was gh. 65. H. maeght. 67. I. tskints; H. skinds. 68. H. hant. 69. I. Haer
werden - handen. 70. I. H. Marien. 71. H. hare; I. H. als. 73. I. H. Ende ontbr. 74. H. te Rome.
76. I. H. olyen. 80. I. Te haren eeuweliken; H. Thoren eweliken. 81. I. H. Tgrote. 82. I. Daert;
H. lettren; I. H. ane was. 84. H. Vore d. ene; I. H. maeght; H. en k. 85. I. H. z. ware van d. 86.
I. H. mochte.
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God en vergat niet dat woort;
Nochtan wast voor sine gheboort
Dusent jaer, na minen waen,
+
Dat dat huus daer hadde ghestaen.
Enen groten rinc men sach
Omme die zonne al dien dach,
Die scone was ende groot,
Ghevarwet alse purpur root.
In dat verre Orient
Wert een nuwe sterre bekent,
Die de drie coninghe leidde scone
Tote Cristum, den Gods zone,
Also Balaam, als ic las,
Die een heyden prophete was,
Ghepropheteert hadde openbare
Meer dan dusent jare
Eer dattie sterre quam.
Nu hoort van desen Balaam:
Balaam hadde ghepropheteert
Ende sinen gheslachte voort gheleert,
Dattet noch zoude gheschien,
Datmen een sterre zoude zien,
Diemen noit en sach te voren;
Ende dan soude sijn gheboren
Een kint op aertrike,
+
Dat here van hemelrike
Ende van aertrike zijn zoude.

Vs. 87. I. dit. 88. H. vore. 89. I. mijn. 94. H. als. 96. H. ene. 97. I. H. drie ontbr.; I. coninghen.
98. H. godsone. 100. I. heynden. 103. I. Eer die. 104. I. d. Balam. 106. I. voer. 108. H. ene.
109. H. Dm. noch en s. 111. I. eerderike. 113. II. erthrike.
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Ende wie dat hem aenbeden woude,
Dat hi salich zoude wesen.
Doe dedemen mids desen
Op enen berch, die daer stoet,
Twalef liede wijs ende vroet,
Die bi daghe ende bi nachten
Die sterre zouden wachten.
Si hadden daer hare woninghe,
Ende men gaf hem alle dinghe,
Dies hem al daer bedarf;
Ende alse enich van hem starf,
Settemen van Balaams gheslachte
+
Enen andren, diet voort wachte.
Dit hilden si also voort
Tote Jhesus Cristus gheboort.
Ende also zaen als onse here
Gheboren wert, min noch mere,
Heeft haer die sterre ghebaert.
Doe daden sijt ter vaert
Den drien coninghen weten,
Die in Orienten waren gheseten,
Ende van sterren waren vroet.
Deser voorders hadden tgoet
Uut gheleit, daer [l. dat] dese
Twalef, daer ic of lese,
Verteert hadden in dien daghen
Datsi optien berch laghen.

Vs. 114. I. H. hem ontbr. - anebeden. 119. I. nachte. 121. H. hoer. 122. H. hen. 123. H. hen.
124. I. als; H. hen. 126. I. andren ontbr.; H. die. 129. H. alse. 131. H. hare. 132. I. H. si ter.
134. H. in Orient. 136. I. Dese vordere; H. vordren. 137. I. H. gheleeght; I. dat; H. daer. 139.
I. daghe.
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*Hoe

die drie coninghen tkint versochten met haren ghiften. - XII.

Te gadre datsi quamen,
Dese drie coninghen, ende namen
Haren wech ten kinde waert.
(*)
Die sterre ghinc voor in die vaert :
5 Neder in die lucht was haer gaen,
Niet daer die andre staen.
Die drie coninghen volgheden na,
Ende brochten, alsic versta,
Drierhande ghiften ooc:
10 + Gout, mirre ende wierooc.
Inden goude kinden si wel,
Dat dit kint ende niement el
Die alremoghenste coninc ware;
Inden wierooc kenden si clare,
15 Dat hi die overste priester si;
Inden bittren mirre daer bi
Kenden si zine bitter doot,
(†)
Die hi liden zoude zo groot.
Al dit bekenden si wale

*

(*)

(†)

Titel. H. coninghe - ghichten; I. dat kint. Vs. 1. I. gadere; H. dat si doe q. 2. I. H. coninghe. 4.
I. voren; H. vore. 6. I. dander; H. dandre; I. H. sijn ghestaen. 7. H. coninghe; I. H. volghden.
9. H. ghichten. 11. I. kennen. 12. I. H. Dat dat k.; H. nieman. 14. I. Int w. 15. I. H. doverste.
16. I. bitteren. 17. H. bittre. 18. H.I. sal so. 19. H. Alle; I. H. kenden.
Vs. 3 en 4 zijn in het tekst-handschrift in omgekeerde volgorde geschreven; doch de afschrijver
heeft zijne fout, door de letters a.b. op den kant te zetten, zelf aangeduid en verbeterd. I. en
H. zijn van deze vergissing vrijgebleven.
Het HS. heeft: soude zoude.
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In die sterre ten zelven male,
Want si waren alle drie
Wijs in astronomie.
Doe si dus ten kinde waert vuren,
Quamen si bider avonturen
Daer si den coninc Herodes spraken,
Die nauwe ondervant die zaken
Ende den tijt vander sterren.
Hi bat hem datsi zonder merren
Al daer weder zouden keren:
Hi woude tkint ooc varen eren,
Alse hi wiste waer ment vonde.
Maer dit quam uut quaden gronde,
Want hi en meendes twint,
Mar om dat hi dat kint
Doden woude daer nare,
Alse hi wiste waer het ware;
Want hi ontsach hem van desen
Dat tkint gheboren mochte wesen
Van sijnre viande gheslachte,
Ende hem van sijnre machte
Werpen mochte ende verdriven.
Hier bi woude hi tkint ontliven.
Doe si quamen, als ic las,
Biden huse daer Maria in was,
Bleef die sterre staende stille

Vs. 22. I. in de conste van astromie. 23. I. te lande w. voeren. 24. I. zij met a.; H. Vonden si
bi a. 26. I. Die hem. n. ondervraeght d. 28. H. hem ontbr. 30. I. wilde. 31. H. Alshi. 32. I. H.
Maer ontbr.- H. ute. 33. H. menes. 35. I. wilde. 36. I. waer dat w.; H. waert w. 38. I. gh. soude
w. 39. H. sire; I. siere vianden. 40. I. zijnder H. sire. 42. I. wilde hij; H. woudi. 43. I. H. also ic.
44. I. H. in ontbr.
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Boven thuus, na Gods wille.
Int huus sijn si ghegaen;
Op hare knien vielen si zaen
Voor dat cleyne kindekijn
50 + Ende voor die mate moeder zijn,
Dese drie coninghen rike,
Wel herde ootmoedelike.
Ende als si hare offerhande
Ghedaen hadden drierhande,
55 Als ic u voren hebbe gheleert,
+
Sijn si thuus waert ghekeert
Al enen andren wech zaen,
Alse hem dynghel dede verstaen
In haren slape daer si waren.
60 Aldus en conste, twaren,
Herodes vernemen twint,
Waer hi vinden mochte tkint.

*Hoe Joseph ende die coninghen te samen spraken, ende wat eren

si der moeder ende den kinde doen. - XIII.
Nu hoort hier meer dinghen
Vanden drien coninghen,
Alse Jheronimus ute trac

*

*

Vs. 46. I. thuus bij G. 49. H. Vore. 50. vore. 51. I. H. drie ontbr. - coninghe. 52. I. H. Wel ontbr.
53. H. alsi hore offrande. 55. I. H. u ontbr.; H. vore. 57. I. anderen. 58. I. Also; H. Alsoe hen.
60. I. H. te waren. 62. H. dat kint.
Titel. I. die drie coninghe te gader spraken - zij den k.e. der m. daden; H. Hoe die drie coninghe
e.J. tsamen - si doen den k.e. der m. Vs. 1. I. meere. 2. I. drie. 3. H. Alsoe; I. uut.
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Inden boec daer ic voren of sprac.
Dat crocht, daer Maria in lach,
Daer ic voren of dede ghewach,
Was bi Bethleem ghestaen;
Ende alse die coninghen wouden gaen
Aen dat crocht mitter vaerde,
(*)
Stont daer Joseph op die waerde ,
Ende seide: ‘Ghi heren, zegt mi,
Wanen coomdi? wat zoecti,
Dat ghi dus zonder vermiden
In mine herberghe wilt tiden?’
Si antwoorden weder te hant:
‘Wi sijn uut Orienten lant,
Ende comen ghevolghet der sterren,
Die ons hier leidt van verren.’
Joseph sprac: ‘Ic bidde u, heren,
Dat ghi mi wilt leren,
Bi wat zaken ghi te deser tijt
Te desen huse ghebeet zijt.’
Si antwoorden zonder beide:
‘Om ghemene zalicheide
+
Sijn wi nu hier comen:
Een sterre hebben wi vernomen,

*

(*)

Vs. 4. H. boeke d. hi vore. 5. I. Die cr.; H. Dese cr. 6. H. vore. 8. I. als - wilden; H. coninghe
woude. 9. H. Inde cr.; H. Inden cr. in moeder v. 10. H. Stoet. 12. I. H. c. ende w. 15. H. thant.
17. H. ghevolght. 18. I. hier ontbr. - leedde; H. leidde. 19. H. biddu. 21. I. w.s. dat ghij; H. ghi
teser. 22. I. In d. 25. H. Siwi; I. H. hier nu. 26. I. Eene; H. Ene - hebwi.
Vs. 9 en 10 zijn in het tekst - handschrift in omgekeerde volgorde geschreven; doch wij hebben
deze blijkbare verschrijving naar I. en H. verbeterd.
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Die betekent, in waerre dinc,
Der Joden ghewarich coninc;
Ende comen aenbeden dien.
In ouden boeken machmen zien,
Daert scone in staet verclaert:
Als haer die sterre openbaert,
Sal die coninc gheboren sijn,
Die regneren zal zonder fijn,
Ende die den gherechten zal gheven
Dat onversterfelike leven.’
Joseph sprac weder doe:
‘Ghi sout zijn comen toe
Te Jherusalem, want dat
Is Gods heilighe stat;
Ende daer zoudi hebben ghevraghet
Om die dinghen die ghi jaghet.’
Doe antwoorden si hem:
(*)
‘Wi waren in Jherusalem,
Ende seiden den coninc aldus,
Dat gheboren ware Cristus,
Ende dat wine zochten in dit lant.
Doe antwoorde hi te hant,
Dat hem ooc niet cont en ware,
Maer hi zouder staen nare

*

(*)

Vs. 27. I. ware. 28. I. warachtich; H. warech. 29. I. H. Ende wi c. anebeden. 30. H. machment.
32. H. Alse hare. 35. I. die ontbr. - gherechtigen. 36. I. onsterffelijc; H. onsterfleke. 41. I. H.
souddi - ghevraeght. 42. H. Omme - jaeght; I. jaecht. 44. I. H. Wi w. te Jh. 45. I. zeide. 47. I.
H. in dat 1. 48. H. thant.
Het HS. heeft Si, welke lezing zeer goed te verdedigen is; doch wij hebben evenwel aan de
variant de voorkeur gegeven, omdat al het volgende als oratio directa is ingerigt.
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Dat hi die waerheit weten zoude.
Doe ontboot hi also houde
Alle die clerke die hi wiste,
Die wijs waren ende van liste,
Ende scrifturen consten ontbinden,
Ende der sterren cracht bekinden,
Scriben ende Phariseen met,
Die den volke leerden die wet,
Ende vraghede hem mit groten gare,
Waer Cristus gheboren ware.
Si antwoorden hem weder aldus:
Is gheboren Cristus,
+
Dat is emmer in Bethleem;
(*)
Want die scrifture seit van hem :
+
Bethleem, dune biste die minste niet,
Alse die prophete zelve ghiet,
Onder die princhen van Juda;
Uut di sal gaen hier na
Een hertoghe, die regneren zel
Onder mijn volc van Israhel.
Doe wi vernamen dese woort,
Micten wi te treckene voort
In Bethleem toten kinde.

*

(*)

Vs. 53. I. clercken. 55. I. Die scr.; H. Die scrifture. 56. I. st. macht kinden; H. st. machte kinden.
57. I. med. 58. I. wed. 59. I. vraechde; H. vraeghde hen m. gr. gere. 60. H. were. 63. H. Dats.
64. H. seeght. 65 en 66. I. H. in omgekeerde volgorde. In 65. I. bist dedelste n.; H. best. 66.
I. H. Alsoe. 68. H. Ute. 69. I. H. sal. 70. I. H. Over mijn; I. Israhel al. 72. I. trecken. 73. I. H.
ten k.
Tusschen vs. 64 en 65:

Bethleem non est minima
In principibus Juda.
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Ende als Herodes dit versinde,
Bat hi ons vriendelike,
Dat wi herde naernstelike
Die dine ondersochten,
Ende dat wi hem weder brochten
Vanden kinde zekere mare:
Hi zoude ooc comen dare,
Ende tkint aenbeden mede,
Alse hi wiste die stede.
Dus gaf hi ons zine crone,
Die zonderlinghe is ende scone,
Die hem die coninc van Persen sinde,
Om te ghevene den kinde.
Aldus schieden wi van daer,
Om te comen te desen huse naer;
Want die sterre, in waerre dinc,
Die opten weghe voor ons ghinc,
Saghen wi in die crochte gaen,
Daer ghi voren sijt ghestaen
Ende ons den inganc belet:
Wine weten wat ghire meent met.’
Alse Joseph dit heeft bekint,
Sprac hi: ‘Ic en scuwe u twint:
Volghet uwer sterren daer onder,
Ende aenscouwet Gods wonder.’

Vs. 74. I. H. Ende ontbr.; H. Alse. 76. I. neerenstelike. 78. I. Ende ontbr. 79. H. seker; I. k.
selken een m. 80. I. Hij wilde oic; H. Hi woude. 81. I. H. anebeden. 82. I. Als. 83. I. H. Doen
g.; H. sijn. 84. I. H. ende ontbr. 88. I. H. Ende c.; H. tesen. 89. I. ware. 90. I. wech; H. vore.
91. H. Saghewi in die haghcdochte g.; I. crocht. 92. H. vore. 93. I. dien i. 95. I. H. heeft ontbr.;
H. kint. 96. H. inne; I. en belette u. 97. H. Volght. 98. I. aneschouwet; H. anscout.
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Mettien ghinghen si inne,
100 Ende groeten Marien met zinne.
Voor tkint, mit groter waerden,
Vielen si neder ter aerden,
+
Na dat was haers lants zede.
Sine voeten custen si mede,
105 Deen voren ende dander na.
Doe offerden si, als ic versta,
Die scone crone den kinde,
Die hem die coninc Herodes zinde.
Si ontploken hare cofferen,
110 Om dat si wouden offeren
Gout, myrre ende wyerooc.
Marien gaven si ooc
Grote ghiften ende diere.
Doe vielen si weder schiere
115 Optie aerde daer neder,
Ende aenbeden tkint weder,
Also si voren hadden ghedaen.
Mettien sijn si uut ghegaen,
Ende dancten onsen here mittien
120 Datsi tkint hadden ghesien.
Weet dat int Latijn
Vele meer woorden sijn
Dan ic hier zegghe u:

*

Vs. 99. I. Met dien. 100. I. gruetten; H. aengruetten. 101. I. Voert kint; H. Vore. 103. I. Alsoet
w.; H. Alsoe w.; I. H. haer lant. 104. H. voete. 105. H. vore. 109. I. ontdeden. 110. I. wilden.
111. H. wijrroec. 113. H. ghichten. 115. I. H. Opter eerden. - daer ontbr. 116. I. anebeden; H.
anebedden. 117. I. Als; H. Alsi v. 118. I. Met dien. 119. I. H. h. van dien. 122. H. woerde, I.
wonderen.
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*
Ic lijdt mitten cortsten nu,
125 Ic en vertrecke niet altemale
Beide tale ende wedertale,
Die si hadden onderlinghe;
Want ic hope een zonderlinghe
Boec daer of te maken,
130 Ghelijc dattie zaken
Jheronimus, mit zire pinen,
Van Ebreeusche trac in Latine,
So ic best mach ende can,
Ist dats mi God onse here an.

+

Hoe die coninghen Joseph berechten, ende hoe si van hem
schieden. - XIIII.
*

Doe dese heren dus te zamen
Uten crochte te gader quamen,
Was Joseph daer voren ghestaen.
Tote hem spraken si zaen:
5 ‘O man, is dit kint dijn?’
Hi sprac: ‘Wies zoudt sijn dan mijn?’
+
Doe antwoorden si hem recht:
‘Dune best niet vader, mer sijn knecht.
Dune soute hem handelen niet
10 Alse dijn kint, wats ghesciet,

*
*

Vs. 124. I. Ic bidde m. 125. H. Inne; I. En vertreckene n. 131. I. H. pine. 132. H. Uten Ebr.; I.
Van Hebreuschen. 134. H. God ontbr.; I. jan.
Titel. I. coninghe Joseppe; H. coninghe Josephe - scheeden. Vs. 2. I. Uten cr. gaende q.; H.
Uter crocht gaende q. 3. H. vore. 6. I. wiens. 7. I. H. hem echt. 9. I. Ghine soudt; H. Du en
souten h. 10. H. Als.
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Maer alse dinen God, dinen here,
Soutune eren voort mere.
Met aernste ende met groter vresen
Saltu altoos houden desen,
Alse dune in dinen hande heefs.
Al ist dattu hem tetene gheefs,
Hi is God ende here mede
Boven alle heerlichede,
Der ynglen coninc van hemelrike,
Van aertrike dies ghelike.
Hi sal die helle breken.
Alt volc sal aen hem treken,
Ende sullen roepen aldus:
Du biste Jhesus Cristus,
Onse God, onse trooster,
Onse behouder, onse verlooster,
Die nu ende ewelike sijt
Boven al ghebenedijt!’
Joseph antwoorde doe:
‘Segt mi, ghi heren, hoe
Is u dese dinc becant?’
- ‘Vrient,’ seiden si, ‘in onsc lant
Sijn boeken van ouden propheten,
Die Cristus coomst doen weten;
+
Ende noch ouder boeke sijn daer,
+

(I. Fol. LII. r. 2.)

*

Vs. 11. I. H. als; I. dijn G. ende d. 12. H. Soutune gherinen min no mere; I. Soe ne ghereine
v.m. 13. I. Met anxste e. - groter ontbr.; H. groeten. 14. H. Soutu. 15. I. H. Als - dine - heves;
I. handen. 16. I. Ende eest; I. H. gheves. 18. I. heerlicheden. 19. I. inghelen; H. ingle. 20. I.
H. Van alder werelt d.; H. die. 22. H. Al tfolc; I. sal hij an h. trecken. 23. I. zelen; H. sal. 24. I.
bist; H. best. 27. I. H. nu ende ontbr. 28. I. al gader gh. 32. I. ons. 33. H. boeke. 35. H. oudere;
I. ander boucken.
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Die zegghen openbaer
Vander sterren die comen zal,
Daer wi dese dinc aen kennen al.
Si segghen ende doen verstaen,
Hoe die sterre sal sijn ghedaen;
Welke vorme ende ghedane
Noit mensche en scouwede ane.
Dese sterre zachmen nu,
Ende si bediet, dat zegghen wi u,
Dat Gods ons heren volc al
In des daghes claerheit regneren zal.
+
Dese sterre en ghinc niet
Al omme ghelijc dat ghi ziet
Dat zonne ende sterren omme gaen,
Ende sine was niet ghedaen
Ghelijc dat andre sterren zijn,
Die lopen haren termijn;
Si was zo groot, als ons dochte,
Datse die hemel cume onthouden mochte;
Der zonnenschijn en constse niet
Verblusschen also vele als yet,
Ghelijc datsi verblint
Ander sterren ende verwint;
Maer dese sterre, dat dochte ons wale,
Verwan die zonne altemale.
Dese sterre is Gods woort,

Vs. 38. I. dingen. 41. H. Welker; I. e. welke gh. 42. I. H. scoude. 44. H. segwi. 45. I. Dat God
onse h. 46. I. daechs; H. daeghs. 49. I. Die sonne e. die st. 50. I. H. Sine w.n. vaste ghestaen.
51. I. ander; H. sterre. 53. I. w. also gr. 54. I. houden; H. behouden. 55. I. conste zo niet. 56.
I. Gheblusschen alse groot als; H. als goet als. 58. I. Andere. 59. I. H. dat ontbr.
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Ende si bediet sine gheboort;
Ende Gods woort, des sijt ghewes
Dat dat God zelve es,
Dien vergronden en can nieman,
Alsoot dese sterre en can.
Si heeft ons hier gheleit aldus,
Daer gheboren is Cristus.’
Joseph seide: ‘Ghi heren, ghi
Hebt herde zere verblijt mi
+
Met deser hogher mare.
Ic bidde u met herten clare,
Dat ghi hier blijft huden mere.’
Si seiden: ‘Wi moeten teere
Weder keren omme dat
Dats ons Herodes bat,
Dat wi keerden met haesticheiden,
Ende hem mare vanden kinde zeiden.’
Doch sijn si dies avonds bleven,
Ende hebben Maria ghegheven
Dierbaer ghiften ende scone,
Door die ere van haren zone.
Nachts quam dynghel van Gode ghesint,
Die hem in slape dede bekint,
Datsi enen andren wech zijn ghetyet
Ende Herodes en spraken niet,

Vs. 62. H. b. Gods gh. 65. I. Die. 66. I. Alse d. 68. H. gh. es Jhesus Cr. 71. I. maren. 72. H.
biddu. 73. I. H. hier ontbr. - heden meer. 74. I. teer; H. eer. 75. I. om. 76. I. Dat ons die coninc
Her.; H. Dat ons coninc Her. 78. I. Ende niemare hem vd. 79. I. H. des. 80. I. H. h. Marien.
81. H. Diere gh. 82. H. Dore dere. 83. I. H. Snachts. 84. I. inden slaep; H. slapen. 85. I.
anderen. 86. H. Dat ende Herodessc; I. en spracse n.
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Also ic u hier voren las;
Dies Herodes herde erre was,
Ende dat hi wrac herde zwarc
90 Aen die ander kinderkine dare,
Dat ic u hier na sal verclaren
Hoe datter mede is ghevaren;
Mar teerst sal ic u verstaen doen
Een zonderlinghe visioen,
95 Dat Octavianus sach scone
Van Marien ende van haren zone.

+

(E. Fol. XLIII. r. 1.)

*Vanden

visioene dat Octavianus sach vanden Gods zone ende
van sire moeder. - XV.
Doe Cristus was gheboren,
Was keyser, als ghi moghet horen,
Die goede Octavianus,
Die dat rike beleidde aldus,
5 Dat hi maecte wijslike
Van alder werelt een rike,
Dat hi besat in vreden
+
Ende in sulker eendrachticheden,
Dat in alder werelt wijt
10 Oorloghe en was noch strijt:
Desen zeghe hi ghewan.

*

*

Vs. 87. H. Alsoe alsic u; I. u ontbr. 88. I. H. Daer Her. h.; I. e. om w.; h. e. omme w. 89. I. H.
Ende ontbr. - swaer. 90. I. H. Anc. - ander ontbr. - daer. 91. I. u ontbr. 92. I. H. Hoe daer met
es. 93. I. u ontbr. 95. H. S. harde sc. 96. I. H. Het tweede van ontbr.
Titel. I. sijnre ghebenedider moeder. Vs. 1. I. werdt; H. wart. 2. I. moeght; H. moght. 4. I. thrike;
H. drike. 5. I. wijselike. 7. I. H. hi al b. 9. I. H. al dese w.
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Gheluckegher en was noit man
In stride dan hi was;
Want, also alsic las,
So hadt al voorspoet
Daer hi toe sette zinen moet.
Twist maecte hi gherne te goede;
So cleine was hi van moede,
Dathi en woude ghedoghen yet
Datten yement here hiet.
Vanden vader was hi van Romen,
Vander moeder was hi comen
Van Eneas dien Troyaen:
Aldus so hebbict verstaen.
Hi was Julius zuster zone:
Daer omme bleef hem die crone
Na sine doot ende alt rike,
Dathi berechte keyserlike.
+
Doe hi al Orienten hadde bracht
Al onder der Romeinen macht,
Wouden die Romeinen aldus
Dat sijn name ware Augustus:
Dat luudt so vele, des sijt vroet,
Alse die de dinc meerren doet,
Mids dien dat dat Roomsche rike
Bi hem meerrede daghelike;

Vs. 12. H. en ontbr. 13. I. striden. 16. I. H. S. den m. 17. I. Twiste; H. maecti gh. 19. H. hine;
I. wilde; I. H. gh. niet. 20. I. Dat hem; H. ieman. 21. H. den ontbr.; I. vadere - Rome. 22. I.
Ende vd. 23. I. Van Enease den. 26. H. omme soe bl. 27. I. H. sinen oem e. 29. I. H. al ontbr.
30. H. der Romeine. 31. H. die Romeine. 32. I. sinen. 33. H. 1. also v.; I. H. sijds. 34. I. Als meerden. 35. I. H. Één der beide dat ontbr. 36. I. hem vermeerde.
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Want Augustus, ic lese also,
Coomt in Latine van augeo:
Dats meerren, alsic versta.
Noch heeten si alle daer na
Die keysere voort aen meere
In des keysers Augustus eere.
Denemerken ende groot Germanien,
+
Datmen nu heet Almanien,
Ende al aertrike heeft hi bracht
Onder der Romeinen macht,
Ende al ghekeert in een rike;
Ende elc mensche van aertrike
Moeste sinen hooft cheyns omme dat
Te Romen senden in die stat,
In tekene dat Romen albloot
Van al aertrike ware thoot.
Alse die Romeinen zaghen an
Die scoonheit van desen man,
Ja dat niement en conste ghedoghen
Dat aenscouwen van sinen oghen,
Ende sulc gheluc hadde ontfaen
Dat hem al aertrike was onderdaen
Ende cheins gaven al ghemeine,
Senden aen hem die Romeine,

Vs. 38. H. int. Lat.; I. van Lat. 39. I. Dat es meent; H. Dat es - alsict. 41. I. keyser; I. H. voert
ane; I. mede. 42. H. Ints k.; I. In keyser A. stede. 43. I. H. Denemarke - Germanien; I. grote;
H. tgroete. 44. H. Dat wi nu heten; I. H. Almaengien. 46. H. dier Romeine. 47. H. enen. 48. I.
eerderijcke. 49. I. sijn; I. H. om. 50. I. H. Te Rome. 51. I. H. dat Rome. 52. I. alder werelt ware
thooft. 53. I. Als; H. die Romeine. 55. H. nieman; I. Ja die niemens en const. 56. I. H.
Daenscouwen. 57. I. sulke gh. h. hij o. 58. I. H. al ontbr. 59. H. gave. 60. I. ane.
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Ende leidden hem dat ane,
Dat sine wouden voort ane
Aenbeden als enen God,
Ende houden al sijn ghebod;
Want en ware God in hem niet,
Hem en mochte niet sijn gheschiet
So menighe voorspoedicheit.
Dit heeft die keyser al ontseit,
+
Mar een voorste bat hi mede.
Een wijf hi tote hem comen dede,
Ene Sibille, een vroede meestersse,
Ende was eenrehande waersagherse.
Hi seide haer den gront hier ave,
Ende bat haer datsi hem raet gave;
Ende si bat den keyser voort
Drie daghe vorste. Nu hoort
Gods goetheit herde groot.
In sine camere hise besloot
Allene dese drie daghe lanc,
+
Datsi en at noch en dranc.
Daer na seide si aldus
Toten keyser Augustus:
‘Tvonnesse der alrehoochster zaken
Sal die aerde bedauwet maken.
Uten hemele, in waerre dinc,

Vs. 62. I. wilden. 63. I. H. Anebeden. 67. I. menegherande. 68. I. H. al ontbr. 69. I. eene vorste;
H. ene verste. 71. I. Eene subtile; H. ene vr. 72. I. Die was; H. Si was. 73. H. hare. 74. H.
haer ontbr. 76. H. verste. 77. I. godheit. 78. I. c. dat hijse sloot; H. c. dat si hare sloet. 81. I.
na antwoirde zu; H. na antwerde si. 82. I. Tote den k. 83. I. II. Tfonnesse; I. alre hoechste.
84. I. bedaut. 85. H. hemle; I. ware.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. XLIII. v. 1.)

+

(I. Fol. LIII. r. 2.)

96

90

95

100

105

*
Sal comen een coninc,
Die machtich is boven al,
Wies rike ewelijc duren sal.’
Doe si dus hadde ghesproken,
Is die hemel wide ontploken.
Een herde grote claerhede
Quam op hem daer ter stede.
Daer sach hi inden hemel staen
Ene maghet zere wel ghedaen
Op enen sconen outhaer,
Ende hielt in haren arme daer
Een kint, was also claer
Als die zonne anden trone voorwaer:
Dies wonderde hem zere.
Doe hoorde hi noch mere:
Een stemme riep openbare:
‘Dit is des Gods zoons outhare.’
Doe viel hi te hant op dat pavimint,
Ende aenbeedde daer dat kint.
Dit visioen ende dese woort
(*)
Vertrac hi den cenatoren voort,
Ende seide dat hi niet en wilde

*

(*)

Vs. 86. I. H. So sal. 88. H. Dies. 89. I. hadden. 91. I. Eene; H. Ende h. 92. I. H. te dier st. 94.
H. maeght. 96. H. hoer; I. hare armen. 97. H. alsoe scoene; I. k. dat was zo schone. 98. H.
Alse; I. H. vanden tr. - voorwaer ontbr. 99. H. Des. 100. H. hoerdi. 101. H. Ene; I. Eene st.
die r. 103. H. viel thant; I. H. opt pavement. 104. I. aenbede te hant dat k.; H. anebeedde kent. 106. H. senatoren. 107. H. ne w.
Is deze spelling onzen schrijver (en den afschrijver van I.) uit de pen gevallen, of heeft hij
eenig verband tusschen senatores en coenatores bedoeld, omdat reeds in zijn tijd de maaltijd
de spil was, waarom alle raadsvergaderingen draaiden?
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Datmen hem voor God hilde
+
Ofte aenbeedde, groot of clene:
Dat kint ware God allene,
Dat inden hemel hadde zine wone,
Dat hi so clare sach ende so scone.
In Augustus camere so was
Dit visioen, also ic las,
Daer men nu mach scouwen
+
Ene kerke van onser vrouwen,
Bi dat Capitolium, alsic versta,
Daer minder brueder wonen na.
In sijn tweendeviertichste jaer
Wart Cristus gheboren, dats waer;
Doet pays was ende zonder discoort
In al aertrike, weder ende voort.
Ende daer na regneerde hi
Viertien jaer keiser vri.
Sesendevijftich jaer, waerlike,
Sat hi keiser inden rike,
Ende was die beste die
Daer keiser wert ye;
Want alle die zeder quamen,
Hebben ere ende prijs zijns namen,
Want si hem scriven Augustus,
Om dathi eerst hiet aldus.
Mi wondert hoe dat coomt,

Vs. 108. H. vore; I. voir Gode. 109. I. Off; H. Oft; I. H. anebeedde; H. oft. 112. H. claer. 114.
I. H. als ic. 117. I. dat ontbr.; H. Bi dCap. alsict. 118. I. H. broeders woenden. 119. I. vierenv.;
H. drieendev. 120. I. dat es. 124. H. jare. 128. I. Daer ghewart k. ye. 129. H. diere sider; I.
sindert. 130. I. Hebben noch eere; H. ere noch; I. H. ende prijs ontbr. 131. H. hen.
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Daer men drie die beste heidene noomt ,
Datmen sijns daer niet en neemt goom:
Hi was beter dan sijn oom
Julius, dat ghijt wet,
Die metten drien is gheset. Alle dese wondere, als ghi hoort,
Gheschieden in Gods gheboort,
Ende noch vele meer nochtan,
Die ic niet al ghesegghen en can.
Hoe mochtic vertrecken u
Alle die wondere nu,
Die hi op aertrike wrachte
Mids zire godliker crachte?
Want si waren ommenschelike,
Ende te wonderen groffelike:
+
Daer bi is hi, wildijt weten,
+
Die wonderlike God gheheten;
Want sijn wille en is niement cont,
Sijn wesen is al zonder gront:
Diere meest na slaet, doolt meest.

*

Vs. 134. I. H. de; I. heydenne. 135. H. niene n.; I. daer neemt gheenen g. 139. H. wondre; I.
w. die ghij. 141. I. H. Ende oic v. 142. H. ic al niet gh. 143. I. nu. 144. I. die grote w. u; H.
wondre. 145. I. eerderike. 146. I. Met sijnre. 148. I. Ende die wondere; H. wonderne groflike.
Na vs. 148 volgt nog in I.:

Ende groffelike waest te siene an
Dwonder dat uut hem ran.

(*)

151. I. sinen; H. wille ontbr. - nes niemene. 153. H. Dier.
Toespeling op het gedicht: ‘Van neghen den besten,’ hetwelk eene onderlinge vergelijking
der drie vermaardste helden uit het Heiden -, Joden - en Christendom bevat, en in de eerste
afdeeling HEGTOR, ALEXANDER en GAESAR als de besten noemt. Zie mijne aant. in de n. w.d.
m. v. Ned. Lk. D. VI, bl. 152.
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*
Daer is vader, zone, heylich gheest,
155 Daert al uut coomt, zijts ghewes,
Dat inden hemel ende optie aerde es,
Dat goet is ende bequame:
Ghebenedijt si sijn zoete name! Op Herodes keer ic nu,
160 Daer ic te voren of seide u.

*Hoe

Herodes die kinder doden dede. - XVI.

Alse Herodes heeft vernomen,
Dat dese drie coninghen niene comen
Ende al an enen andren wech cleven,
Ende hi hem te scheerne siet ghedreven,
5 Dede hi nauwe na tkint spien;
Maer God hadt anders voorsien.
Hi dede tkint zoeken over al,
In stat, op dorpe, op berghe, int dal.
Doe peinsde hi also houde,
10 Dat hijt emmer gheraken zoude,
Want hi gheen kint en zoude sparen
Van dien die in Bethleem waren,
Hi en soudse alle doen doden.

*
*

Vs. 154. H. Daers v.; I. z. ende h. 156. I. H. den ontbr. - tie ontbr. 158. H. Gheb. soesi sijn; I.
H. zoete ontbr. 159. I. Op Her. zoe k. 160. I. H. te ontbr.; H. vore af.
Titel. I. kijnder onthoofde, ende hoe Josep voer te Egypten waert; H. kindere onthoeft, e.h.J.
vaert tEg. w. Vs. 2. H. drie ontbr. - coninghe; I. H. niet en. 3. I. H. an ontbr. - anderen. 4. I. hi
ontbr.; H. hi hem tscerne. 5. H. Dedi n.; I. naer. 6. H. versien. 8. I. In steden, in dorpen; H. in
dorp; I. H. op berch, in dal. 9. H. peinsdi a. 10. I. ghetaken. 11. I. H. kint ontbr.; H. engheen
soude. 12. I. dien ontbr.; H. die ontbr. 13. I. Hine; I. H. doen ontbr.
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Met desen wert hi ontboden
Int hof van Romen zonder beiden.
Daer was hem een dach bescheiden
Jeghen zine wedersaken,
Die hem daer ane spraken
Dathi tonrechte coninc ware.
Aldus so wert dare
Ghevorst der kindere doot.
Hi voer darwaert met coste groot,
Ende wan dat ghedinghe daer,
+
Ende merrede omtrent twee jare
Eer hi weder thuus quam.
Tleven dat hi daer bi nam
Den kindren van twee jaren
+
Ende die daer beneden waren,
Dat hi sint zwaerlike ontgout
Met plaghen herde menichfout.
Dese waren die eerste die
Martelaren worden ye
Om Cristum, den Gods zone;
Want si verdienden die crone
In hare onnoselheit groot,
Eer Cristus zelve die doot
Smaecte om onse zalichede,
Daer hi ons verdinghede mede.
Si worden ghedoopt, des sijt vroet,
In hare onnosele bloet.

Vs. 15. I. H. van Rome. 16. I. H. een ontbr. 21. H. Gheverst; I. H. kinder. 24. I. merde; I. H.
jaer. 26. I. H. Dleven. 27. I. H. kinderen; I. drie. 29. I. H. hi swaerlijc sint o. 31. H. w. dierste.
32. I. waren. 33. H. Om Cristus. 35. H. hore. 37. I. H. om hare s. 38. I. H. verdingde. 39. I. H.
gh. sijts vr. 40. I. haer; H. hore; I. H. onnosel.
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Drierhande, dat weet wel,
So is dat heilighe doopsel:
Deen int bloet, alse ghi
Nu hoordet zegghen mi.
Dander die heilighe gheest, twaren,
Daer mede ghedoopt waren
Die apostelen ende onse vrouwe.
Die derde, also ict scouwe,
Is dat water daer men mede
Doopt in die heilighe kerstenhede.
Dese drie, zonder waen,
Moghen die erfsonde ofdwaen,
So dat hi hemelrike bewerft.
Die buten hooftzonde sterft:
God onse here, die weet al
Dat gheschiet ende gheschien sal,
Hi hadde in hem wel verstaen,
(*)
[Dat Herodes soude verslaen ]
Die kinder inder Joden lande.
+
Sinen ynghel dat hi sande
Aen Joseph, Marien man,
Die hem aldus sprac an:
‘Nem tkint ende sijnre moeder

*

(*)

Vs. 41. I. Dr. weedt dat wel. 42. I. H. So ontbr. 43. I. Deene; I. H. als. 44. H. hoert. 46. I. H.
met. 47. I. Dapostelen; H. Dapostle. 48. I. H. Dat d.; I. ic. 49. I. H. Es dwater. 50. I. H. in dat.
- heilighe ontbr. 52. I. erfsonden. 53. I. H. verwerft. 54. I. H. hooftzonden. 56. I. H. Wat gh.; I.
ende wat gh. 57. I. H. Hi ontbr. 59. I. kindere. 61. H. Ane Josephe. 63. I. Nemet - sijnder; H.
sire.
Deze regel ontbreekt in het tckst - HS., en is door mij uit I. en H. ontleend.
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(Du bister of een behoeder),
Ende trecke in Egypten lant.
Herodes heeft wille te hant,
Dat hi die kindere al
In dit lant doden sal.’
+
Joseph ghereide sine vaert
Ten lande van Egypten waert.
Die wech was verre ende woeste met.
Sine beesten loedt hi onghelet
Met spisen daer si mede souden
Inden weghe hem onthouden;
Want die wech was al meest
Wildernisse ende foreest.
Dus trocken si henen daer.
Dit was int zelve jaer
Dat Cristus gheboren waert.
Maria in die zelve vaert
Voerde tkint in haren scoot,
Die hem dicke den mont boot
Ende moederlijc op haer [l. hem] loech,
Daer sine in haren arme droech,
Die coninc was, waerlike,
Van hemele ende van aertrike.
Hi woude dit mate wivekijn
Hebben ter moeder sijn,
Ende algader om onse behout,

Vs. 65. I. trect; H. trec. 66. H. thant. 67. I. kijnder; H. kinder. 68. I. Inder Joden lant. 72. I. Sijn;
H. Sine beeste. 73. I. daer sij hem met s.; H. si met s. 74. I. wech moghen o. 75. I. wech is
al. 77. I. Daer tr. 80. H. inde. 83. I. moederlike; I. H. op hem 1. 84. H. hare. 86. H. hemle; I.
Vander eerden e.v. hemelrike. 87. I. Die wilde; H. Die w. 88. I. teenre m.
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90 Dies hi en hadde ghene scout.
Hi hadde hem wel doen dienen
Hondert dusentwerven tienen
Ynglen, hadde hijs begheert,
Maer hi hadde anders ghescheert:
95 Hi woude ons claerlike leren
+
Tpoint der overster eren:
Dat is ootmoedichede,
Daer men te hemelrike comet mede,
Ende ooc der werelt ere heeft.
100 Al waert ooc die meeste die leeft,
Ootmoet dat waer zijn ere:
Dat leert ons Cristus, die here.
Van Jan Baptista sal ic u
Een luttel zegghen nu,
105 Ende dan sal ic keren omme
Op Joseph ende op Cristumme,
Hoe si trocken te Egypten waert,
Daer vele wonderen in die vaert
+
Gheschien, die Cristus doet,
110 Die te hoorne sijn goet.

*Hoemen

Sinte Jan vluchte, ende hoe Zacharias, sijn vader, wart
vermoort. - XVII.
Doe Elyzabeth wiste,

*

*

Vs. 90. I. H. Des; I. ne gheene; H. en gheene. 92. I. werven ende t. 93. I. Inghelen; H. Inghele,
haddijt b. 94. I. H. hadt. 95. I. wilde. 96. H. Dpoint. 98. H. hemle; I. H. comt. 99. H. ter w. 100.
I. Alse waert die m. heere d.l.; H. ooc ontbr. 101. I. H. dat ontbr. - ware sine. 102. H. ons Cr.
onse h. 103. I. H. Van Janne Baptisten. 104. H. Alluttel. 106. H. Op Josephe ende Cristomme.
107. H. trecken tEg. 108. H. Wondre. 110. I. horenne; I. H. S. herde g.
Titel. I. Hoe dat men S. Janne vl. e.h. dat Zach.; H. Janne. - sijn vader ontbr.
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Dat Herodes met liste
Haer kint Janne soeken dede,
Nam si tkint ende vloe daer mede
Op enen berch, alsic las,
Die zonderlinghe hoghe was.
Ende doe si, als haer dochte,
Niet hogher comen en mochte
Omme des berchs hoochede,
Ende daer en sach en ghene stede
Die heimelijc was ghenoech
Haer te berghene int ghevoech,
Doe droefde si herde zere,
Ende riep aen onsen here:
‘Here God, want ghi wel siet
Dat ic hogher en can comen niet,
Ende het hier onheymelijc es,
So wilt ons hier onnen des
+
. Dat ons dese berch ontfa.’
Ende alte hant daer na
Ontploec die berch tier stede,
Ende ontfinc moeder ende kint mede.
Aldus bleven si daer.
Licht waest daer ende claer;
Dinghel was daer diese hoedde,
Vrooch ende spade, ende voedde.
Ende doemen tkint niet en vant,
Sende Herodes zinen knape te hant

Vs. 4. H. ende vlauwer m. 7. I. H. also h. 9. I. H. Om. 10. I. H. Het tweede en ontbr. 11. H.
gnoech. 12. H. Hare; I. berghen. 13. H. droevesi. 14. I.o. lieven h. 17. I. H. Ent h. 18. I. H. hier
ontbr.; I. jonnen. 19. I. desen. 21. I. Onploeck d.b. daer ter st. 26. H. ende diese v. 27. I. H.
Ende ontbr.; H. niene. 28. I. knacp; H. thant.
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Te zinen vader Zacharien,
Om dat hi hem zoude lyen
Waer sijn kint gheborghen ware.
Zacharias die was dare
Die overste pape van machte,
Ende plach bi daghe ende bi nachte
Inden tempel te zijn eemperlike
+
Inden dienst Gods van hemelrike,
Ende was een herde out man.
Hi antwoorde den knape dan,
Dat hi bi nachte ende bi daghe
Inden tempel te sine plaghe,
Ende hi en wiste twint
Waer ghedaen was zijn kint.
Die boden keerden handelinghe,
Ende seiden dit den coninghe.
Die coninc wert zere ghestoort,
Doe hi hoorde dese woort.
Hi seide: ‘Mi dunct dathi
Sijn spot maect nu met mi.
Hi mict nu, dat hore ic wel,
Dat sijn zone in Israhel
Met Cristum sal regneren.’
Te hant dede hise weder keren.
- ‘Gaet,’ sprac hi, ‘segt hem dat,
Hine wise u die selve stat
Daer sijn zone is bleven,

Vs. 29. I. H. Tsinen. 35. I. H. te sine eenpaerlike. 37. I. Hij was. 41. I. hine w. 42. I. H. gh.
ware s. 43. H. bode keerde. 44. H. seide; I. dat. 48. I. H. spot nu maect met. 49. I. dat weet
ic; H. hoeric. 51. I. Met Cristo; H. Met Cristus. 52. H. Thant. 53. I. sprac hi ontbr.
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Of ghi selt hem nemen tleven.’
Alse Zacharias hoorde
Die boden spreken dese woorde,
Antwoorde hi weder tote hem:
‘Gaet, segt Herodes dat ic ben
Martelare Gods ons heren:
Dat mach hi daer aen leren,
Dat hi dit onnosel bloet
Inden tempel storten doet;
Want God, onse here, zonder waen,
Sal minen gheest ontfaen.’
Daer wart Zacharias verslaghen,
Rechte doet begonste te daghen,
So dat niement en wiste gherede
Wie die jammerlike moort dede.
Des morghens vro, alse te zamen
Die papen inden tempel quamen
Om te doene haer orisoene,
Ghelijc datsi waren ghewoene,
Ende Zacharias niet en quam uut,
+
Om datsi haer saluut
Alle doen souden aen die here,
Wonderes hem allen zere,

*

(*)

Vs. 56. I. H. Of ontbr. - dleven. 58. I. Den bode; H. Den boden. 59. I. w. te hem; H. hen. 62.
I. Dit; I. H. ane. 63. I. hij dat o. 64. I. sterven d. 65. I. H. dat es s.w.; H. h. dats s.w. 68. I. H.
Recht; H. te ontbr. 69. H. niemen. 71. I. H. vrouch al te. 73. H. hore. 74. I. Als zij ghewone
waren te doene. 75. H. niene. 76. I. H. zij alle h. 77. I. H. Alle ontbr.; I. s. tonsen h.; H. an
desen h. 78. H. hen; I. Wonderdes hem herde z.
Dit Of ontbreekt te regt in de variant. Om het te kunnen behouden, zou men in vs. 54 Hi voor
Hine moeten lezen. Doch daar stemmen alle HSS. in de lezing overeen.
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Ende waren versaecht in haren sin,
Dat hi niet en quam jeghen hin,
Also hi altoos plach te doene.
Doe was daer een so coene
Van dien papen dare,
Dat hi streec in die sanctuare,
Ende sach voor dien outhare
Zacharias bloet openbare
Ligghen, oft bevroren ware,
Ende een stemme riep clare:
‘Zacharias is hier ontlijft:
Sijn bloet aldus blijft,
Tote dat die ghene comen zal
+
Die sijn bloet sal wreken al.’
Die pape wert zere vervaert,
Ende liep uut mitter vaert,
Ende vertrac den papen voort
Wat hi ghesien hadde ende ghehoort.
Doe ghinghen si alle in mittien
Dat grote wonder besien,
Ende dreven grote jammerhede,
Ende scoorden hare cleder mede
Van boven tote beneden.
Ende tote opten dach van heden,
Alsmen bescreven ziet,
En vantmen sinen lichame niet;

Vs. 79. I. H. sen. 80. I. niet quame - hem; H. niene - hen. 81. H. Alsoe als hi; I. Als hij ghewoene
was te d. 83. I. Van al den p. 84. I. H. int s. 85. I. voren; H. vore. 87. I. oft vervorren; H. oft
vervorsen. 88. I. H. Ende ontbr. - eene st. r. daer cl. 89. I. H. hier ontbr. 95. I. Ende verteldet
den; H. dien. 96. I. Dat hij. 97. I. allen. 98. H. w. daer b. 99. H. jammerechede. 103. H. Alsemen;
I. Ghelijc dat men. 104. I. Ende v.
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105 Ende sijn bloet is al over een
Verhart ghelijc enen steen.
Alle dat volc ende zine maghe
Beweenden drie daghe.
In sijn stede wert ghecoren doen
110 Die goede man Symeoen,
Dat hi overste pape ware.
Hi was out hondert ende twalef jare,
Een gherecht prophete was hi.
Hi hadde verstaen, ghelovets mi,
115 Van Gode onsen here,
+
Dathi en storve nemmermere,
Hine hadde den Gods zone voor dien
In desen vleessche ghesien.
Rechte ten viertichsten daghen
120 Brochtmen Cristum ghedraghen
Inden tempel, alsmen doe plach.
Teersten datten Symeon doe sach,
Kende hi inden gheeste clare,
Dat Cristus, die Gods zone, ware.
125 - ‘Nu heeft God,’ sprac hi,
‘Sijn ghelof ghedaen mi:
God heeft nu ghevisiteert
Sijn volc, ende ghewarneert,
+
Also hi wilen zwoer hier oppe
130 Abraham, Ysaac ende Jacoppe.’

*

Vs. 107. I. Al tvolc; H. Al tfolc. 108. H. Beweendenne. 109. I. sine. 111. I. hij die o. 113. I.
Ende gh.; H. Een recht propheten. 114. I. geloeves. 115. I.o. lieven h. 119. I. Recht - dage.
120. H. Bm. Cristuse. 121. I. H. doen. 122. I. H. Tierst. - doe ontbr. 124. H. godsone. 126. I.
beloefte; H. ghed. met mi. 127. I. H. ghevisenteert. 129. I. Als; I. H. daer o. 130. I. Abrahamme;
H. Abrahame.
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*

135

140

145

150

155

*

Doe aenbede hi tkint daer zaen,
Ende hevet in sinen arme ontfaen,
Ende custe sine voete beide.
Mettien hi aldus seide:
‘Here, nu late, na dijns selfs woort,
Dinen knecht in vreden voort;
Want nu hebben die oghen mijn
Aen ghesien dijn aenschijn.’
Aldus sprac hi voorwaer
‘Nunc dimittis’ al ute daer.
Ene prophetersse, alsic versta,
Was inden tempel, hiet Anna.
Weduwe was si, seit die scrifture,
Ende en cesseerde nemmermeer ure,
Sine was inden tempel, zonder rasten,
In hare ghebede, in hare vasten.
Dese aenbeedde tkint dare,
Ende sprac al openbare:
‘In desen is, dat weet ic wel,
Die verlossenisse van Israhel.’
Dese wondere, die ghi hier hoort,
Ghevielen alle in Gods gheboort.
Jan ende die moeder zine
Waren in die woestine,
Daer ic u of seide vore,

Vs. 131. H. anebeedde; I. H. daer ontbr. 132. H. sine; I. armen. 133. I. voeten. 135. I. laet.
138. H. Aneghesien. 139. H. vore waer, 140. I. H. Den n. d. al uut. 141. I. Een; H. prophetisse;
I. H. hiet Anna. 142. I. H.t. alsic versta. 143. H. seeght; I. die ontbr. 144. I. en ontbr. - nemeer
vore; H. meer ontbr. 146. I. haer ghebeden ende in hair; H. hoer gh. ende hoer. 147. H.
anebeedde; I. daer; H. aldaer. 148. I. openbaer; H. oppenbaer. 150. H. verloesenesse. 151.
H. wondre. 152. I. al. 155 en 156. I. H. In omgekeerde volgorde.
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160

165

170

175

180

*

Opten berch in die score.
Die ynghel die voeddese wale.
Jan bleef daer altemale:
Sprinc hanen in dier wise
Ende bosch honich was zine spise;
Van kemels hare was zijn cleet;
Hine dranc noit, daer ment weet,
Ghemaecten dranc noch wijn,
Water was al die dranc sijn.
+
Hi was prophete der propheten;
Want dattie andre daden weten
Donckerlike, niet openbaer,
Wijsde [hi] mitten vinghere claer.
Hi predicte dat ghelove fijn
Den volke in die woestijn,
Ende deedse mit sijnre leren
Ten gherechten ghelove keren,
Dats ten sceppre diese sciep.
Hi was die stemme die riep
In die woestine eenpaerlike:
‘Bereet Gods wech ghemeenlike,
Ende maect recht sine pade:’
Dit was die stemme, vrooch ende spade.
Hi was Gods voorlopere,
Ende die alreërste dopere,

Vs. 157. I. H. Dinghel; I. die ontbr. 158. H. Jan die bl. 159. I. H. die. 162. H. Hi en dr. n. datmen
w. 164. I. H. al ontbr.; I. den dr. 166. I. Van dat dandere; H. Want dat dandre. 167. I. H.
Donckerlic - openbare. 168. I. H. Wijsde hi; I. vingher; I. H. clare. 169. I. H. pr. tgheloeve; I.
sine. 170. H. in dat w.; I. woestine. 171. H. sire. 172. H. gherechte. 173. I. Dat es ten sceppere.
174. I. diese r. 176. H. Ghereedt G.w. van hemelrike. 178. I. H. was sine st. 179. I. voreloepere.
180. I. aller ierste.
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*
So dat vele liede waenden dus
Dathi ware Cristus. Op Joseph kere ic nu weder,
Dien ic hier voren leide neder.

*Hoe si door die woestine trocken te Egypten waert, ende van vele

mondren die ghescieden inden weghe. - XVIII.
Joseph ende Maria sijn in die vaert
Metten kinde te Egypten waert.
In hare gheselscap waren ghinder
Enen ezel, twee ossen, drie kinder,
5 Ende ooc een deel scape met:
Dus ist in Latijn gheset.
Doe si aldus te zamen
In die wilde woestine quamen,
+
Quamen tote hem manieren
10 Van alrehande wilden dieren,
Ja wolven, leeuwen, liebaerden.
Alse Maria haer vervaerde,
Ende daer toe dandre mede,
+
Sprac Cristus ende zede:
15 ‘Niement en derf hem ontsien:

*
*

Vs. 181. I. lieden. 182. I. H. hi hadde gheweest Cr. 183. I. Op Joseppe keer ic w.; H. Op
Josephe keeric w. 184. I. Die; I. H. hier ontbr.; H. vore.
Titel. I. door die woestine ontbr. - ende vele wonderen die gheschieden ende ghevielen inden
w.; H. dore - tEg. - inde w. Vs. 2. H. tEg. 3. I. haer; H. hoer. 4. I. H. Een - o. ende dr. 5. I. een
scaep. 6. I. H. int. 8. H. woestinen. 9. H. hen. 10. I. alderhande wilde; H. alrehanden. 11. I.
H. wolve, leuwe; I. ende lybaerde; H. liebaerde. 12. H. hare. 13. I. H. Ende dandre daer toe
m. 15. I. H. Niemen; I. en derre h.
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*
Uwer gheen en sal messchien.
Sine comen niet om u te deerne,
Maer om u te dienene gheerne.’
Thooft die diere neghen
Te Cristum waert, ende zweghen,
(*)
Ende smeetten mitten sterten,
Ende ghelieten mitter herten
Ofte si hem alle dare
Dienen wouden in die scare.
Ossen, scapen ghinghen daer
Met wolven, leeuwen, zonder vaer,
In rechter vrienscapen wise,
Ende namen te gader hare spisc,
Sonder discoort ende tumult.
Doe was die prophecie vervult,
Die Ysaias doet weten:
‘Wolven zullen mit lammeren eten,
Ende leeuwen ende ossen, zonder faelgien,
(†)
Sullen te zamen eten paelgien
Want Joseph hadde daer in sijn gheleide

*

(*)

(†)

Vs. 16. I. ne gheen en. 18. I. dienenne; H. dienne. 19. I. H. Th. dat die; I. dieren. 21. I. H.
smeecten; I. steerte. 22. I. gh. hem van h.; H. gh. van h. 23. H. Oftsi hen; I. Of zij hem allen.
24. I. wilden; H. inde. 25. I. Ossen ende scaep; H. Ossen ende scape ghigen. 26. I. w. met
l.; H. w. ende l. 27. I. vrientscepe. 28. H. En n. - hoer. 29. I. ende onghetwyvult, denkelijk
verknoeid uit ende sonder tumult. 31. I. H. Die Y. hadde doen w. 32. I. H. Wolve zelen; H.
lamren; I. met scapen e. 33. H. leuwe. 34. I. te gader; H. tsamen.
De lezing der variant verdient de voorkeur; want kwispelstaarten geeft hier gepaster zin dan
met den staart slaan. De vorm smeetten voor smeten zou ook, in ons tekst-HS. althans,
bevreemding wekken.
Tusschen vs. 34 en 35:

‘Ysayas: Lupi cum agnis vescentur,
Et leo et bos simul paleas manducabunt.’
.’
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*
Ossen, scape, als ic voren seide.
Men leest ooc, voorwaer,
Datsi in die woestine daer
Vernachten teenre avontstonde,
Daer si een haghedochte vonden;
Ende te hant als si daer in traken,
Quamen daer uut twee draken,
Die zonderlinghe waren groot,
Ende neghen ten kinde waert thoot.
Si waren alle vervaert zere.
Doe gheboot hem onse here,
+
Datsi traken ten woude waert.
Doe ghinghen si wech ter vaert,
Alse twee lammere wel ghereet,
+
Ende daden haers sceppers beheet,
Alse David sprac wilenere:
(*)
‘Looft, ghi draken, onsen here .’
Sulc stont so reedt Maria,
Ende sulcstont ghinc si dan daer na,
Alsoos haer best gheluste.
Eens gheviel datsi haer ruste
Onder enen palmboom.

*

(*)

Vs. 36. I. Ossen ende scapen beede; H. Ossen ende sc. - voerseide. 37. H.l. daer oec; I.l.
dat overwaer. 39. I. te diere a.; H. tere avonstonden. 40. H. ene haeghdocht. 41. H. thant; I.
H. als siere in. 43. H. sonderlinghen. 44. I. thooft. 46. H. hen; I. H. h. Cristus o.h. 47. I. H.
streken; I. te. 49. H. lamre; I.l. wech gh. 51. H. willen ere. 53. I. Selke; H. so ontbr. 54. I. dan
ontbr.; H. Ende soe gh. si daer na. 55. I. Ast h.; H. Alsoet. 56. I. vielt; H. ghevielt. 57. I.
dadelboem.
Tusschen vs. 52 en 53:

‘Laudate dominum de terra dracones
Et omnes abyssi.’
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*
Maria nam ten daden goom,
Mar is waren so hoghe ghestaen.
Tkint gheboot den bome zaen,
Dathi boghe neder waert.
Die boom booch hem ter vaert
Met sijnre vruchten zoete,
Metten toppe voor Marien voete,
Daer si mitten kinde zat.
Marie plocte ende at,
Ende alle dandere haer ghevoech;
Ende doe sire of hadden ghenoech,
Gheboot tkint den bome echt,
Dathi hem op heeft gherecht.
Tkint ooc aldaer ter stede
Een fonteine springhen dede,
Die goeden zoeten borne gaf,
Daer si alle droncken af,
Ende vulden mede al hare vate
Jeghen die langhe strate,
Wantmen daer int lant
Herde luttel waters vant.
Joseph sprac: ‘Dese hitte groot
Mach ons bringhen ter doot
In dese wilde woestijn.
Here, mocht u wille zijn
Dat wi trocken neffens der zee,

Vs. 58. I. te; H. daten. 59. I. w. te h.; H. w. hoer te h. 60. H. Dat kint. 61. I. H. hi hem b. 63. I.
Metter vrucht; H. siere vrochte. 64. I. H. Die tsop; H. vore. 67. H. dandre. 68. I. Ende als zij
alle h.; H. Ende alsire alle h. 70. H. ghereecht. 71. I. oic dair te dier st. 72. H. Ene. 75. I. H.
al ontbr.; H. hoer; I. vaten. 76. I. straten. 81. H. In dit w. 83. I. neven.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

115

85

90

95

100

*
Daer vonden wi gijsten mee,
+
Daer wi rusten zouden moghen.’
Jhesus sprac: ‘Wilt u ghedoghen:
+
Ic sal den wech so corten nu,
Dats wonder sal hebben u.
Datmen niet in dertich daghen en zoude riden,
Sullen wi in enen daghe liden.’
Ende daer na zaghen si te hant
Tgheberchte van Egypten lant,
Also wilen Ysaac
(*)
Propheteerde ende sprac:
‘Onse here sal,’ doet hi verstaen,
‘Op een wolke in Egypten gaen;
Ende het zullen vlien voor sijn aenschijn
Alle die afgode die daer sijn.’
Doe si tlant dus saghen
Ende die steden diere in laghen,
Daer si quamen ghetoghen,
Waren si zere in hoghen,
Ende dancten Gode met ootmoede
Van alzulken groten spoede.

*

(*)

Vs. 85. I. wij souden rusten m. 86. I. wildi gh. 89. I. H. niet ontbr. - en ontbr.; H. tiden. 90. I.
doerliden. 91. H. thant. 96. H. ene. 97. I. H. Ende dan selen. 98. H. de a.; I. dafgode die in
Egypten zijn. 99. I. H. dlant; I. aldus. 100. H. die stade dier in; I. die daer in. 104. I. alsulken
sconen goede; H. scoenen sp.
Tusschen vs. 94 en 95:

‘Etenim dominus veniet, super
Nubem levabit, et ingredietur
Egyptum et movebuntur a facie
Ejus omnia simulachra etc.’
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*Vanden

afgoden die vielen, ende vanden wondren die Cristus
wrachte in Egypten. - XIX.

5

10

15

20

*

Doe si dus te zamen
Int lant van Egypten quamen,
Quamen si in een stat ghevaren
Daer si ombekent waren
Ende herberghen en wisten ware.
In enen tempel trocken si dare,
Dat der goden tempel was:
Capitolium hiet hi, als ic las,
Ende die stat hiet Socria.
Also zaen als si quamen na,
Ruumden die afgoden ghemeen,
Datter noit en bleef een,
Ende hare beelden vielen neder,
+
Die niet op en stoeden weder.
Driehondert wasser, alsic scrive,
+
Ende tsestich ende vive
Der goden diemen daer ter stede
Alle daghe dienst dede.
Dies moesten si alle sneven,
Ende haren scepper stede gheven,
Om te bringhene ter waerheit

Titel. I. d. v. in Egypten, e. vd. wondere dat Cr. daer wrochte; H. die Cr. in Eg. wr. Vs. 3. I. H.
eene. 4. H. onbekint. 5. I. H. waer. 6. I. H. daer. 7. I. Datter afgoden; H. Datter gode. 9. H. h.
Sotria. 10. H. alsi q.; I. q. daer na. 11. H. Rumeden dafgode; I. dafgoden ghemeene. 12. I.
noyt daer en bl. eene. 13. I. haer; H. hoer. 14. I. opstonden. 17. I. H. gode; I. dm. te dier st.;
H. diermen tier st. 19. H. Des; I. Doen m. 20. I. sceppere dienst gh.; H. seeppre.
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(*)
Dat David inden zouter zeit:
‘God,’ sprac hi, die prophete hoghe,
‘Stont inder Joden [l. goden] synagoghe:
Inder midden verdoemt hi[se] daer.’
Dat woort [was] nu worden waer.
Die papen om dese zake
Waren zere tonghemake,
Datsi haer gode dus verloren.
Dese dinc quam te voren
Affrodosiuse, alsic las,
Die here van dien lande was.
Hi quam derwaert met groten ghere,
Ende brochte voor hem al sijn here,
Om dat wonder te scouwene an.
Die papen waenden dan,
Dathi quame also houde
Om dathi raet nemen woude
Met hem van deser zaken.
Doe hi den tempel begonste te naken,
Is hire in ghegaen te hant;
Ende doe hijt also vant
Alse hem was doen verstaen,
Is hi tote Marien ghegaen
Daer si zat, (met haesten groot),

*

(*)

Vs. 22. I. Als David; H. soutre. 24. I. Stont in een s.; H. Stoet in die s. 25. I. H. der ontbr. hise d. 26. I. Dit; I. H. w. was nu. 27. I. saken. 29. H. hore. 31. I. Affrodocruse. 32. I. vanden.
34. I. heeren. 35. I. H. scouwen. 39. H. hen. 40. I. began te maken; H. begonde n. 41. I. Es
hij dair in. 43. I. Als - doen te v.
Tusschen vs. 22 en 23:

‘Deus stetit in synagoga deorum.’
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Ende hadde haer kint op haren scoot,
Ende aenbeedde tkint daer.
Doe sprac hi openbaer:
‘En ware dit kint, dat ghi hier ziet,
Here boven onse goden niet,
Sine waren dus met allen
+
Voor sine voete niet ghevallen.
+
Bi desen dinghen tonen si,
Dat dit kint haer here si.
En si dat wi ooc mede
Voor tkint vallen teser stede,
Ghelijc dat onse gode hebben ghedaen,
Het sal ons lichte te quade vergaen:
Wi mochten lichten bederven also,
Alse wilen bederf Pharao
In Egypten ende sine liede,
Doe alt wonder daer gheschiede.’
Te herberghen quamen si daer na
Met eenre weduwen, alsic versta.
Een jaer woonden si daer.
Doe hadde Cristus drie jaer,
Ende was herde wijs van zinne,
Want hi hadde die wijsheit inne
Sijns ewichs vaders, twaren,
Al en was hi mar van drie jaren

Vs. 46. I. H. k. in h. 47. H. anebeedde - dare. 48. H. Doen soe sprac hi openbare. 49. I. waer.
50. I. H. gode. 52. I. voeten. 53. I. toeghen. 54. H. Dat tkint hore here. 56. I. H. Vore; I. te
deser. 57. I. goden. 58. I. Het mach ons. - lichte ontbr. 59. I. H. moghen lichte. 60. I. H. Als;
H. bederfde; I. bedarf die coninc Ph. 62. I. H. al dwonder. 63. I. Ter. 64. H. ere. 67. I. Hij was.
69. I. eenichs - te waren.
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Na die arme menschelichede,
Daer hi hem selven in dede.
Doe hi spelen sach die kinder,
Ghinc hi met hem spelen ghinder.
Een doot visch quam hem ter hant,
Ende was ghesouten, als ict vant,
Daer hi onder die kinder zat.
Dien so leide hi in een vat,
Daer water in was ghedaen;
Dien so dede hi leven saen,
Ende zwimmen openbaer,
Ende tsout van hem spoelen daer.
Doe die weduwe dit verstoet,
Peinsde si in haren moet
Dat hi ware een toverare,
Ende en lietse niet meer wonen dare.
Men leest dat, te waren,
+
Doe si in Egypten waren,
Dat si hadden hare wone
Bider stat van Babylone,
Daer nu die goede hof leeght,
Die balseme te draghen pleeght,
+
Die nerghent en wast dan daer
Goet ende gherecht, dats waer,
Noch so edel noch so fijn.

Vs. 71. H. menschede. 72. I. in leide; H. in lede. 74. I. hij mede spelen; H. hen. 75. H. vesch.
76. H. Ende ontbr.; I. Hij was gh. als ic v. 77. I. Dien nam hij na dat. 78. I. Ende leydene in;
H. leidi in. 80. I. Ende dedene l.; H. dedi l. 84. H. Peinsesi in. 86. H. nemmer w.; I. en ontbr.
- nemmeer w. met hare. 87. H. twaren. 88. I. Dat zij in. 89. I. zij daer na h. haer w. 91. I. g. of
leghet. 92. H. balsame; I. H. draghene; I. pleghet. 93. I. nerghens; H. nerghen. 94. I. dat es
w.
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Dat mach daer bi wel zijn,
Dat Cristus ende Maria mede
Wandelden al daer ter stede.
Daer springhet ooc in dien pleine
Ene zonderlinghe fonteine,
Daer Maria, als ict vinde,
Gherne was met haren kinde;
Want si dicke, na haer ghevoech,
Sijn lijf, sijn ghewaden daer in dwoech.
Noch so pleghen alle jaer
Die heidine te comen daer
Opten dertien dach, dats haer zede,
Ende dwaen haer lijf daer mede.
Die heidine gheloven wel ende stijf,
Dat Maria was een heilich wijf,
Ende maghet des kints ghenas,
Ende dat haer zone was
Een heilich prophete mede,
Die vele miraclen dede.
Si prisen herde zere
Cristus leven ende sijn lere,
Ende ooc algader zijn wesen,
Ende horen herde gherne van hem lesen.
Sint dattie werelt eerst began,
Also ict ghemerken can,

Vs. 98. I. Wand. te siere st.; H. Wand. te diere st. 99. H. sprinet; I. spruut - inden. 101. I. als
ic. 102. H. metten k. 103. I. naer haer. 104. H. 1. ende sine gh. - in ontbr.; I. Tkint ende sine
gh. dwouch. 105. I. H. jare. 106. H. comene; I. H. dare. 107. I. dat es. 111. I. maecht; H.
maeght. 112. I. dat Cristus haer; H. Ende Cristus h. 113. I. Ende een h. 114. I. mirakelen.
116. H. sine. 117. H. ooc ontbr. 118. I. horen gh. daer af I.; H. hoerender gh. af 1. 119. I. Sint
die w. 120. H. Alsoe alsict; I. ic ierst gh.
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So was tfolc zelden of niet
Ten oefende afgode emmer yet,
Eer Cristus op aertrike quam,
+
Ende menscheit ane nam,
Ende dat rechte ghelove leerde,
Daer hi tfolc mede bekeerde,
Ende sine apostelen sande
Al over al van lande te lande,
Die predicten die waerheit,
So sijn die afgode af gheleit
Over al in aertrike.
Die heydijn ghelooft claerlike,
+
Overmids Cristus lere,
An enen God, enen here,
Die hemel ende aerde maecte al,
Ende, alse hi wil, ontmaken zal,
Ende alle dinc wassen doet
Dies die mensche leven moet.
Die Joden gheloven ooc an Gode;
Want si houden die tien ghebode,
Ende dat oude testamint,
Also ment in die lettere vint.
Al dit ghelooft mede
Dat salighe kerstenhede;
Want wi alle, meerre ende minder,

Vs. 121. I. wast volck; H. ofte. 122. I. H. En o. 123. I. Eer Cr. in die weerelt q. 125. I. H. Ende
tgherechte. 126. I. tvolc. 128. I. Het eerste Al ontbr. 130. I. afgoden; H. afgode neder gh. 131.
I. H. in desen a.; I. eerderike. 133. I. Overmits Jhesus Cr. 134. H. Ane; I. Aen e. g. aen e.h.
136. I. als; I. H. wilt. 138. H. Des. 139. I. H. Die Jode gheloeft; H. ane; I. ooc ontbr. 140. I. H.
hi hout. 141. I. Ende houdt dat. 142. I. Alsmen in die litteren vendt; H. inde lettre vent. 143.
H. Alle. 144. I. Dat heylighe k.
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Sijn Jhesus Cristus kinder,
Ende wi gheloven, sijts ghewes,
Dat hi ghewarich God es,
Ende elken mensche sal gheven
Sine verdiente na dit leven.
Aldus heeft Cristus leven
Die afgode doen begheven
Over al in aertrike:
Ghelooft si hi ewelike!
Maer, daer mede dat ghijt kint,
En bliven behouden twint
Heidene noch Joden met,
Sine vallen teerst an onse wet;
Want onse ghelove, weet dat wel,
+
Is die gherechte slotel
Die hemelrijc ontsluten doet,
Mids Jhesus Cristus bloet,
Daer hi toude ende tnuwe testament
Algader mede heeft gheent,
Omme die bete van Adame,
Daer wi omme in die blame
Der eweliker doot waren,
En deedt ons niet of, twaren,
Dat heilighe doopsel dat ons liet

Vs. 147. I. sijt; H. sijds. 148. H. warechtech. 152. H. Dafgode; I. afgoden. 153. I. eerderike.
155. I. H. met; I. ghi bekint. 157. I. Die h. no die Joden. 158. I. eerst. 159. I. dat ontbr. 161. I.
H. hemelrike; H. onsluten. 163. I. H. doude; H. dnuwe; I. ende tnuwe ontbr. Te regt. 164. H.
met. 165. I. H. Om; H. den. 166. H. Daer omme wi in. Tusschen 166 en 167 in I. als afzonderlijk
vers: Seker te waren. Daarentegen ontbr. vs. 168, 167, I. Ter. 168. H. daedt. 169. I. H. Theylige.
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170 Cristus, doe hi van aerdrike schiet.

*Hoe

Jhesus tkint sterven dede, om dattet sinen putte brac. - XX.
+

Dus bleven si in Egypten lant
Tote dat Herodes, haer viant,
Doot was. Doe quam dynghel zaen,
Ende dede Joseph verstaen,
5 Dathi moeder ende kint name,
Ende weder te lande quame:
Die tkint zochten, waren doot.
Joseph en beide clein noch groot:
Te lande waert is hi ghetiet,
10 Also alse hem dinghel hiet.
Hi voer wonen onghelet
In die stat van Nazareth,
Om dathi zoude heten dus
Na die stat Nazarenus;
15 Want die scrifture dede voren weten:
‘Nazarenus sal hi heten.’
Onlanghe daer na, als ic las,
Dathi uut Egypten comen was

*

Vs. 170. I. hij van ons schiet. Na vs. 170 volgt nog in I.:

Behoedde dit algader,
Dat ons meswrachte ons vader
Adaem ende Yeve mede
Hier af, ende maecte vrede.
*

Titel. I. Hoe dat Jh. tk. st. d. dat s.p. br. ende weder leven dede; H. dede dat sine putten brac,
ende weder levende wert. Vs. 2. H. hore. 4. I. deet Joseppe; H. dede Josephe. 7. I. Diet tkint.
8. H. beidde cleine. 10. I. H. als hem. 12. H. Inde. 15. H. dscrifture - vore. 16. I. Naz. zo sal.
17. H. alsict. 18. H. hi ontbr. - utc.
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Ende in Galilea woonde daer,
+
Doe hi ghinc in sijn vijfte jaer,
Also ic bescreven sach,
Sat hi op enen Saterdach
Ende speelde mit kindren int sant
Ane der Jordanen cant.
Daer maecte hi mitten handen zine
Zeven scone viverkine,
Ende elc met zinen condute.
Doe dede hi comen ute
Der Jordanen, die was diep,
Water dat rechte liep
In sine putte, twaren,
So datsi alle vol waren,
Ende deedt weder uut lopen zaen.
Also dede hijt comen ende gaen
Also dicke als hijt woude doen,
Ende dander en constens niet ghedoen.
Doe sat daer een kint anden rinc,
Dat so sere beneet dese dinc,
Dat het Jhesus putte brac.
Jhesus sach op hem ende sprac:
+
‘Wee di! zone der nidichede,
Sathanas kint daer toe mede!
Hoe waerstu so coene van ghedachte,

Vs. 20. I. vijfste. 21. I. Alsoe als ic. 23. I. H. kinderen. 24. I. Op der; H. Opter. 25. H. maecti.
26. I. Twee scone; H. wuwerkine. 27. I. conduten. 28. H. dedi. 29. H. Dier. 31. I. sinen - te
waren; H. putten. 32. I. So ontbr. 33. I. uut comen saen. 34. I. Aldus; H. dedijt. 35. H. Alse; I.
wilde. 36. H. dandere; I. constent. 37. I. daer ontbr. - ane den. 38. I. beneed die. 39. I. Dat
Jh.; H. putten. 40. I. hem ontbr. 41. I. nidicheden. 42. I. Sath. zone d. 43. H. waers du; I. so
crane van.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. LVIII. r. 1.)

+

(E. Fol. XLVIII. r. 1.)

125

45

50

55

60

65

*

*
Dattu braecs twerc dat ic wrachte?’
Daer bleef tkint doot optie stat.
Vader ende moeder vernamen dat,
Ende maecten jammerlijc misbare,
Om dat haer kint doot ware.
Si liepen beide al onghelet
Te Joseph ende Marien met,
Ende maecten jammerlike claghe,
Om dat haer kint daer doot laghe,
Van Jhesus vloeken, op dat zant.
Joseph ende Maria te hant
Waren in vernoye groot,
+
Om dat kint dus was doot;
Want si tgheruchte ontsaghen
Van vrienden ende van maghen,
Dat op hem quam onghespaert.
Doe ghinghen si te Jhesum waert
Joseph ende Maria beide.
Joseph tot Marien zeide:
‘Ic en dar niet also wel als ghi
Hem toe spreken, ende daer bi
Vraecht hem, waer omme dat hi
Aldus ghedaen van sinne zi,
Dat hi des volcs evelen moet
Jeghen ons allen keren doet.’

Vs. 44. H. dwerc; I. Dattu dweerc braechs dat. 45. I. bleeft tk.; I. H. op die. 47. I. jammerlike.
49. I. al ontbr. 50. H. Te Josephe; I. ende te M. 51. I. H. Ende daden j. 52. I. H. Om ontbr. 53.
I. vloucke; H. vloeke. 54. H. thant. 56. I. H. dat dat k.; I. dus ontbr. 58. I. H. Vanden Joden; I.
ende vanden m.; H. ende den m. 59. H. hen. 62. H. tote. 63 en 64. I. Deze beide verzen ontbr.
63. H. alse. 64. H. ende ontbr. 66. I. Dus. 67. H. volx; I. volcx evele. 68. I. allen ontbr.; H. al.
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Doe si dus te zamen
Tote Jhesum quamen,
Sprac Maria te haren kinde,
Datsi niet luttel en minde:
‘Wat hadde dese jonghelinc misdaen,
Dathi sterven moeste zo zaen?’
Jhesus antwoorde ende sprac:
‘Hi is der doot waert, want hi brac
Uut sinen quaden ghedachte
Dat werc dat ic wrachte.’
Maria die bat hem zere
Dat hijs en dede niemere,
+
Want alt volc ware in rure
Op hem ter zelver ure.
Jhesus en woude niet
Sijnre moeder bedroeven yet.
Sinen voet hi an tkint dede:
- ‘Stant op,’ seit hi, ‘kint der quaethede
Dune biste niet waert, waerlike,
Te comene in mijns vader rike;
Want du uut dinen quaden gronde
Mijn werc braecs te deser stonde.’
Tkint stont op ter vaert,
Ende ghinc ghesont thuus waert.

Vs. 70. H. Tote Jhesumme. 71. H. thoren. 72. I. Dat zoe met hetten zeere m. 74. I. m. dus
saen. 76. H. Hijs. 77. I. H. siere quader. 78. I. Die wercken die ic; H. Die werke die ic. 79. I.
die ontbr. 80. I. H. dade nemmermeere. 81. I. H. al tvolc; H. dat ware. 82. H. tier; I. uren. 83.
I. wilde. 84. I. H. Siere. 85. H. Sine. 86. H. sprac hi. 87. I. best; H. beest. 88. H. mijs; I. vaders.
90. I. braechs. 91. H. Dkint; I. H. metter v. 92. H. tuus.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. XLVIII. r. 2.)

127
*Hoe

Jhesus voghelkine van aerden maecte, die wech vloghen. -

XXI.
+

5

10

15

20

Onlanghe hier na, hebbic vernomen,
Heeft Jhesus moddere ghenomen,
Ende maecte metten handen zine
Twalef aerden voghelkine.
Dit was op enen Zaterdach.
Eens Joden kint, die dit zach,
Liep te Joseph ende seide: Nu ziet!
Jhesus en acht der vierten niet.
Hi heeft twalef vogle ghemaect:
Hi heeft der vierten nu missaect.
Joseph ghinc te Jhesumme,
Ende berespten hier omme.
Jhesus sloech alte hant
Deen hant in dander hant.
Hi sprac: Ic wille dat ghi leeft nu
Ende henen vlieghet, dat heet ic u.
Also saen als hijt gaerde
Vloghen si henen haerre vaerde,
Daer sijt alle zaghen toe.
Hem allen wonderes doe
(*)
Van desen tekene groot ,

*

(*)

Titel. I. H. vogh. m. v. erden; I. ende henen vl.; H. die henen vl. Vs. 2. H. modere. 4. I.
eerdenne; H. erdene. 6. I. die dat. 7. H. te Josephe; I. nu ontbr. 9. I. H. voghele; H. nu gh. 10.
H. Mi dunct, hi d.v.m.; I. Mij wondert dat hij d.v. mesraect. 11. I. tot; H. te Jhesomme. 12. I.
Ende verspracken h.; H. heresptene. 14. I. H. Deene. 15. I. dat ontbr. 16. I. H. vliecht; I. dat
ontbr. - zeggic u. 17. H. alsijt. 18. I. henen ontbr. - haerder; H. hoerre. 20. H. Hen; I. H.
wonderde. 21. I. teekenne al bloot; H. tekenen al bloet.
Lees al bloot, zoo als in de variant.
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*
Dat dat kint wrachte zo groot.
Sulke prijsden zine dade,
Ende sulke keerdent int quade,
25 Ende brochten die bootscapen
Voor die princhen der papen,
+
So dat die mare wert becant
Over al inder Joden lant.

+

(E. Fol. XLVIII. v. 1.)

*Hoe des princhen kint doot bleef, ende noch een ander dat Jhesus

weder leven dede. - XXII.
Echter gheviel dat Jhesus
Op sinen putte speelde aldus
Als hi te voren hadde ghedaen.
Doe so quammer toe ghegaen
5 Vanden princhen des papen zone(*),
Die quader kintscheit was ghewone;
+
Ende hadde in sijn hant een roede,
Daer hi mede, in evelen moede,
Jhesus werc ontwee stiet.
10 Jhesus sprac, als hi dat ziet:
O zaet der quader nidicheit,
Ghefundeert op alle archeit,

*

*

(*)

Vs. 22. H. Die dat; I. Dat hij wr. alsoe. 23. I. prisen - daden; H. sijn. 24. H. Ende ontbr.; I. in
quaden. 25. I. bootscappen. 26. I. Vore. 28. I. Doer al der papen lant, maar tusschen al en
der is met eene latere hand in bovengeschreven.
Titel. I. ander kint dat hij w. Vs. 1. I. H. Echt; I. ghevielt. 2. H. sine putten; I. dus. 3. H. Alse.
4. I. Doen quam dair toe. 5. I. H. Vd. papen des princhen z. 7. H. sijn ontbr. - ene. 8. I. met;
H. Daer mede hi; I. H. in overmoede.
De lezing der variant is verre te verkiezen.
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Des duvels kint altemale,
Sekerlijc, ic segt di wale,
Die vrucht van dinen zade
Sal cranc sijn, vrooch ende spade,
Ende dine wortelen mede
Sullen sijn zonder vochthede,
Ende dine telghe in dinen daghen
En sullen ghene vruchte draghen.
Ende daer sijt alle zaghen toe,
Bleef dat kint doot doe.
Joseph nam Jhesum mitter vaert,
Ende leidene thuus waert.
Maria die ghinc met.
Doe so quam al onghelet
Een ander kint van fellen wille,
Ende spranc al zwighende stille
Op Jhesus scouderen, om dat hine
Quetsen woude of doen pine,
Hadhijt moghen bringhen toe.
Jhesus sprac tote hem doe:
‘Du en salte keren niet ghesont
Van desen weghe, doe ic di cont.’
Mettien viel dat kint doot.
+
Vader ende moeder maecten rouwe groot
Ende misbaer, doe sijt vernamen,

Vs. 13. I. H. Sduvels. 14. I. H. seghdi. 15. H. vrocht. 16. H. cranken vr. 17. I. wortele. 18. I.
vruchthede. 19. I. dijn telgheren in dine. 20. I. vrucht; H. vrocht. 23. I. nam Jhesus ter; H. nam
Jhesumme. 25. I. Maria zoe gh. 27. I. van argher w. 28. I. H. al ontbr. 29. H. scoudre. 30. I.
wilde ende d.; H. ofte. 31. I. Hadde hijt; H. Haddijt. 32. I. H. te hem. 33. I. Dune soudt niet
keeren g.; H. Du en sout niet keren gh. 34. H. w. dat doe; I. ic u c. 35. I. H. tkint. 36. I. H.
rouwe ontbr. 37. I. H. Ende ontbr.
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Ende die vriende alle te samen
Riepen lude: Hoe comt dat dit kint
Sijn woort niet meer en wint?
Al dat hi spreect dat gheschiet,
Des en ghebreect emmer niet:
+
Ja, eer hi twoort uut laet gaen,
Is sulcstont sijn wille ghedaen.
Doe ghinghen moeder ende vader
Te Joseph beide gader,
Ende spraken tote hem aldus:
‘Doet wech desen Jhesus:
Men sal hem te rechte verbieden
Te wonen metten lieden;
Ofte leert hem dathi benedien can,
Ende niet en maledie voort an.’
Doe Joseph hoorde dese woort,
Streec hi te Jhesumme voort.
Hi sprac: ‘Waer omme doedi
Dus groot vernoye mi?
Tfolc maect alle daghe
Over u grote claghe,
Ende wort op ons al ontsint,
Ende ghi wort onghemint
Over al hier int lant.’
Jhesus antwoorde te hant:

Vs. 38. I. alte samen. 39. I. Ende riepen. - lude ontbr. 40. I. Sine woirden niet en mint; H.
nemmer en w. 42. I. en ontbr. 43. I. H. dwoort. 44. I. Es sinen w. selc stont gh. 46. I. H. Tote;
H. Josephe. 47. I. hem dus. 48. I. H. Doet henen d. 50. H. woenne. 51. I. Off; H. Oft - dadt b.
52. I. H. niet maledien. 54. I. tot Jh.; H. te Jhesomme. 55. I. doet dy. 56. I. Aldus; I. H. vernoy.
57. I. H. Tvolc. 59. I. werdt; H. wert op ons onsint. 60. I. werdt; H. wert. 61. I. hier ontbr. - H.
in dlant. 62. H. antwerde thant.
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‘Die vader leert den kinde voort
Wijsheit die ter werelt hoort:
Mijn vader leert zinen zone
Wijsheit die coomt uten trone.
Des vaders vloec niement en deert,
Dan hem allene die quaet begheert.’
Hier binnen quam tfolc al,
Ende maecten op Jhesum groot ghescal,
Ende claechden in lanc zo mere.
Joseph wert vervaert zere,
Om dat tfolc dus ghebaerde.
Doe nam Jhesus metter vaerde
Tkint biden oere daert lach,
+
Daert alt volc toe sach,
Ende hief so hoghe tkint,
Dat hem die aerde en ghereen twint,
+
Ende sprac hem aen mit zoeten zinne,
Ende sijn gheest quam weder inne,
Ende wert levende openbare,
Dies hem allen wonderde dare.

*Hoe

Jhesus disputeerde jeghen die grote clerke, ende van
wonderen die hi seide. - XXIII.
Een meester was daer, als ic las,

*

*

Vs. 64. H. ter ontbr. 67. H. vader - nieman; I. niemen. 68. I. quaetheit. 69. H. Hieren b.; I. H.
tvolc. 70. I. H. maecte; H. Jhesumme. 71. H. claghden ielanc; I. cl. zo l. 73. I. H. tvolc. 75. H.
Dkint metter oren; I. metten oeren. 76. I. H. al tvole. 77. I. H. h. op so h. dat kint. 78. H. hem
derde; I. hem en deerde niet een twint. 79. I. ane; H. h. toe m. 81. I. openbaer; H. ophenbaer.
82. H. hen; I. H. daer.
Titel. I. goede cleercken, ende wat hij hem seyde; H. wondren.
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Was gheheten Zacharias.
Die hoorde dat Cristus seide
So over grote wijsheide
Ende so menighe duechdelike zake,
Dat hijs was tonghemake.
Tote Joseph is hi ghegaen,
Ende heeften herdelijc bestaen
Met fellen stueren woorden,
Daert vele liede hoorden:
Hi sprac: ‘Ghi en wilt niet keren
U kint ter scolen omme leren
Conste ende wijsheden
Ende daer toe alle goede zeden:
Daer bi waen ic dat ghi u kint
Meer dan die wet mint
Ofte dan die oude statute,
Die doude wilen gaven ute.
Talre eerst sal sijn zijn lere,
Dathi die papen waerde ende ere,
Ende metten kindren, in allen zinnen,
Eendrachtich si ende in minnen,
Ende hem laten leren ende castien,
So mach hi ter wijsheit ghedien
Ende van zinne worden vroet,
Anders ist al niet dathi doet.’

Vs. 2. I. Die was. 3. I. H. dat Jhesus s. 5. H. doeghdelike. 6. H. hijs al to. 7. H. Tote Josephe;
I. was hij. 8. H. heeftene hardelec; I. herdelike. 10. I. lieden; I. H. toe h. 11. I. ghine. 12. I. Hu;
I. H. om. 13. I. H. wijshede. 14. I. H. Ende alle goede zeden mede. 15. I. H. wanic; H. ghi tkint.
17. H. Oft. 18. I. Diet. 19. I. Dalre - sine 1. 21. I. H. Ende ontbr.; I. kinderen; H. alle. 22. I. si
ontbr. - in ontbr.; H. ende ontbr. 23. I. Laettenne. 24. I. dyen. 25. I. sinnen. 26. I. H. Anders
en eist. - al ontbr.
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Joseph antwoorde dan:
‘Ende wie is hi, die man
Die yet daer toe dochte
+
Dat hi dat kint leren mochte?
+
Proeft, condijt gheleren yet,
Wi en verbiedens u niet.’
Jhesus antwoorde onghelet:
‘O ghebiedere der wet,
Ghi segt nu eens deels waer.
Die pointe die ghi noemet daer,
Die zullen houden uwe ghelike;
Maer ic ben op aertrike
Uutghenomen, als te voren,
Van dinghen die ter werelt horen;
Uut uwen rechte ben ic algader,
Ic en hebbe ghenen aerdschen vader.
Maer ghi en weet anders twint
Dan ghi in uwen boeken vint;
Ende ic was, zijt zeker das,
Eer dan uwe wet was.
Ghi waent zijn zonder ghelike
Van leringhen op aertrike,
Nochtan moghedi leren van mi,
Door al dat ic een kint zi.

Vs. 28. I. Ende waer es. 29. H. Die ghenoech d. t. d.; I. Die ghenouch ende d. t. d. 30. I. hij
tkint; H. dit k. 32. I. Wine. 35. I. een; H. ens. 36. I. Drie pointen die ghij houdt daer; H. noemt.
37. I. H.u. 38. I. bem op eerderike; H. ben hier op. 40. I. ter menscheyt; H. ter mensheit. 42.
H. Inne h.; I. Ende h. 43 en 44 in H. aldus: Inne u boeke ghi de wet vint, Anders en weet dire
twint; in I. In n boucken ghij die wet vint, Anders weedt diere twint. 45. I. H. Ende ontbr. 46.
I. u wedt. 48. H. Van den l.; I.l. van eerderike. 49. H. moghdi; I. moechdi l. ane mi. 50. H. Dore;
I. Nochtan dat.
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Als ic ghehoghet zal waerden
Ende gheheven vander aerden,
Sallic uwe gheslachte vellen,
So datmen nemmermeer en sal tellen
Uwe gheboorten, zonder waen,
Alsmen tote haer hevet ghedaen.
Ic weet ooc wel te voren,
Wanneer ghi waert gheboren,
Ende wanneer ghi alle sterven selt:
Dit weten is al in mire ghewelt,
Ende dies en weet uwer en gheen.’
Dies wonderde hem allen ghemeen,
Ende spraken ghemeenlike:
‘Wi en hoorden noyt dies ghelike.
Papen noch Phariseen,
+
Gramarine noch meester en gheen
En spraken nie ghelijc desen;
Nochtan so dunct hi ons wesen
Cume van vijf jaren.’
Die Phariseen ooc, twaren,
+
Seiden datsi nie kint
En vernamen so ghesint.
Jhesus antwoorde mettien:

Vs. 51. I. ghehoecht; H. ghehoeght. 52. H. ghehaven; I. verheven. 53. I. H. Sal ic u gh. 54. I.
H. datment nemmeer en. 55. I. gheboirte voert an; H. gheburen voert aen. 56. H. hare heeft;
I. tote nu heeft. 58. I. werdt; H. wort. 60. I. H. al ontbr.; I. Dat - mine. 61. I. des ne w. - ne gh.;
H. neghene. 62. H. Doen w. hen ghemene; I. Doen antwoirden sij ghemeen. 64. I. H. Wie
hoerde; I. nye. 66. I. Gramarijn. - en ontbr. 67. I. En ontbr. - niet - dese. 68. duncti; I. so ontbr.
- hi ontbr. 69. I. Cume hij oudt van; H. Cume out van. 70. I. te waren. 71. I. noyt. 72. I. H.v.
dus gh. 73. I. na dien.
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‘U wondert zere van dien
Dat ic weten zoude uwe gheboort
Ende uwen sterfdach voort;
Nu hoort wonders vele meer
Dan ic u seide eer:
Abraham, dien ghi segt algader
Dat hi is uwer alre vader,
Dien sprac ic ende sach,
Ende noch spreke op desen dach.’
Doe waren si alle zo vervaert,
Datsi niet meer te hem waert
Spreken en dorsten een woort.
Doe sprac Jhesus voort:
‘Ic hebbe hier gheweest onder u
Metten kindren tote nu,
Ende hebbe gheseit over al
Dattie wise verstaen sal,
Op dat hi is wel bedacht,
Dies ghi niet en hebt gheacht.
Salich sullen worden si,
Die te tide gheloven an mi.’

*Hoe

Jhesus ter scolen was gheset, ende hoe hi die grote clerke
verman. - XXIII.
Echter quam weder, alsic las,

*

*

Vs. 74. I. zeere, sprac hij mettien. 75. I. ic sonde w. uwe; H.u. 78. I. H. ic nu s. 79. H. Abrahame;
I. H. segt ontbr. 80. I. Seght dat hij es u v.; H. Segt dat es u v. 82. H. noch doe op. 83. I. Doen
worden sij a. zo zeere v. 84. I. H. nemmeer. 88. I. kinderen. 89. H. h. u gheseeght. 90. I. H.
Dat die. 91. I. H. hi wel is b. 93. I. H. wesen. 94. H. ane.
Titel. I. H. was t. sc. gh.; I. clercken. Vs. 1. I. H. Echt.
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Die grote clerc Zacharias,
Ende sprac te Joseph aldus:
‘Noch rade ic dattu desen Jhesus
Ter scolen wilte keren,
+
Dathi zine boeke moghe leren,
Ende daer uut spreken ende wisen,
So machmen sijn leren prisen.
Salmen proeven enighe dinghen,
Men moet uten boeken bringhen;
Maer hi neemt al in sijn hooft,
Daer omme so en ghelooft
Gheen vroet man dathi spreect:
Dit is die dinc dat hem ghebreect.
+
Wildi tkint gheven mi,
Ic salne den ouden Levi
Bevelen op zine ere,
Dathi hem lettren kennen lere
Met goedertierenheiden.’
Joseph ende Maria zeiden,
Dat het wel ware haer wille.
Jhesus zweech al stille,
Ende is mit hem ghegaen.
Levi nam dat kint zaen,

Vs. 2. I. H. Dese gr. meester Z. 3. H. te Josephe; I. dus. 4. I. H. radic. - desen ontbr. 5. I. wils;
H. willes. 6. I. mach. 7 en 8 in I. aldus: Soe machmen na sijn wijsen Sine leeringhe prijsen.
8. H. sine. 10. H. boeke. 11. I. H. nemet. 12. I. Daer bij soe ne gb. 14. H. Dits; I. H. die hem.
17. H. sijn. 18. H. Datti; I. letteren. 19. I. goedertierenheide; H. goedertiernheiden. 21. I. het
ontbr. - hare; H. hore. 22-26 in I., met eenige vermeerderingen, aldus:

Josep zweech al stille
Niet, ende beval hem tkint.
Ende Jhesus sprac niet een twint,
Ende es met hem ghegaen.
Jhesus ghinc, sonder waen,
Metten meester Levi,
Die hem wilde, gheloeves mi,
Stappans doen zegghen A;
Maer Jhesus sprac niet na.
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25 Ende woude hem doen zegghen A,
Ende Jhesus en sprac niet na.
Echt hijt hem zegghen hiet,
Ende Jhesus en antwoorde hem niet.
Levi hadde in sijn hant
30 Een roede, ende sloecher thant
Jhesum mede op sijn hoot.
Jhesus sprac: Dits wonder groot!
Sech, waer om slaestu mi?
In waerheden segghic di,
35 Dat hi diemen hier sleet
Wiser is ende meer weet
Dan hi is diere sloech:
+
Hi mochte aen hem leren ghenoech.
Ic segghe datsi alle sijn blint,
40 Die anders en weten twint
Te zegghene den volke voort
Dan si hebben ghehoort.
Si en sijn noch meer noch min
Dan een clinckende tin,
45 Dat ghenen zin en heeft,
Noch ghene verstandenesse en gheeft.

*

Vs. 26. H. Ende ontbr. 28 I. H. hem ontbr. 29. H. sine. 30. H. Ene; I. Eene - slouch te hant.
31. I. Jhesus op sijn hooft. 33. I. Segt; I. H. omme; I. slaetstu. 34. I. seggiet. 37. I. diene; H.
diene hier sl. 38. I. H. van hem; H. gnoech. 43. I. H. Die sijn no min no meer. 44. I. H. cl. eer.
45. I. hevet. 46. I. gheen; I. H. verstannesse; I. ghevet.
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Maer dat ic zegghe, groot ende smal,
Neem ic uut mi selven al,
Ende en soect in ghenen boec,
Noch ooc in andren hoec.
Op Zacharias zach hi doe,
Ende sprac hem aldus toe:
‘Meester, ghi weet wel ende versint,
Datmen die lettren onderkint
+
Vander eerster, die Alpha heet,
Tote Thau, daer dat A.B.C. uut gheet,
Dat dat doet, ende niet el,
Dat onghelike maecsel
Ende die onghelike namen mede:
Dese maken donderschede.
Nu segt mi teerst wat Thau
Bediet, dan sal ic u
Segghen wat si Alpha.’
Doe sprac Jhesus daer na:
‘Die Thau niet en versinnen,
Hoe zouden si Alpha bekinnen?
O ghi ypocriten!
Wat moghedi den volke verwiten?
Ghi wilt leren den lieden:
Ghine cont Alpha niet bedieden.
Condi Alpha bedieden mi,

Vs. 47. I. H. Maer ontbr. 48. I. Dat nemic. 49. I. Ende ontbr.; H. In s. 50. I. Noch in gheenen
anderen houc. 51. I. H. Op Zacharien. 54. I. litteren. 55. I. alpha yet. 56. H. daer dABCe ute;
I. Tote daer tAbete uut tyet. 57. I. ende ontbr. 58. I. Dan donghelijc; H. Dan donghelike. 59.
I. die ontbr. - o. manieren van n.; H. Ende donghelike. 60. H. donderschedechede. 61. I. wat
t.ha.u. 65. I. Die t.h.a.u.; H. niene can v. 66. H. soudi. 68. I. H. moeghdi; I. witen. 70. I. cond.
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Ic zegghe u wat Betha si.’
Doe vraechde hi die bediedinghe
+
Van elker lettre zonderlinghe,
Ende niement en sprac een woort.
Doe sprac Jhesus voort:
‘Segt mi, meester vander wet,
Diet al mit rechte wet,
Die A waer omme heeft si
Drie hoeke, ende waer bi
Is si optie zide te broken
Ende onder al ontploken?’
Die meester was te barenteert,
Ende al uten kere ghekeert,
Recht ofte hi ontsint ware.
Doe riep hi al openbare:
‘Here vader van hemelrike!
Wie hoorde ye des ghelike?
Dit en zoude gheen mensche wesen.
Wat moeder droech desen?
Of wat borste soech hi?
En weet wat met hem si.
Ic willen scuwen tallen daghen,
En can sine woorde niet verdraghen,
+
So ben ic versaecht van sinne.
Die wijsheit en heeft niement inne,
Hine hebbe Gode binnen.

Vs. 72. I. zeg. 73. I. vraeghdy; H. vraeghi. 74. I. letteren; H. lettren. 75. H. nieman. 77. I. Al
sij dy m.; H. Segt ghi meestre. 78. I. Diedt - weedt. 79. I. om. 80. I. hake. 81. I. Es zoe ane
deene sijde; H. op dside ghebroeken. 84. H. uut den. 85. I. H. oft. 87. I. Here ontbr. 88. I. nye.
90. H. moedere. 91. I. Ofte; H. Oft. 92. H. Inne weet; I. weet hoet met mi zij. 93. I. H. wilne.
94. H. Inne can s. woert; I. woirden. 96. I. H. Dese; H. en ontbr. - nieman.
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Met rechte zoudic ontsinnen,
Dat ic nu ben in mijn leven
Van enen kinde te scheerne ghedreven.
Ic waent mijn jongher hadde ghesijn,
Ende hi is die meester mijn.
Wat sal ic zegghen voort?
Hi spreect so subtile woort,
Dat ics niet verstaen en can.
Hier verwinnet tkint den man!
Mine conste en is twint
Jeghen dat can dit kint,
Noch alle consten waerlike.
+
Ic wane ooc zekerlike,
Dathi God si, ofte dat
Dinghel spreect in zijn vat.
Wie hi is en can ic ghesien,
Ofte wat mids hem sal gheschien.’
Doe Jhesus alle dese woort
Vanden meester had ghehoort,
Vanden einde ten beghinne,
Sprac hi met enen bliden zinne:
‘Die nu ondrachtich wesen,
Sullen drachtich sijn na desen.
Blinde zullen zien zaen,
Crepele zullen rechte gaen,

Vs. 99. I. H. ic mi hebbe in. 100. I. H. Van ontbr.; H. dscerne; I. H. ghegheven. 101. H. wanet;
I. H. jonghere. 102. I. het es. 103. I. ic nu z. 105. I. ic se n. 106. I. verwint. 107. H. Mijn const
en es twynt; I. const. 109. H. const van ertrike; I. c. van eerderike. 110. I. H. w. dat sek. 111.
I. hij God es. 113 en 114. I. Deze beide verzen ontbr. 114. H. Ocht. 115. I. H. al. 116. H. Van
desen m.; I. H. hadde. 117. H. Vande ende. 118. I. enen ontbr. 119. I. ongedrachtich. 121. I.
Blijnde. 122. H. Crople; I. Cruepelen - recht.
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Dode sullen op staen,
Die arme zullen rijcheit ontfaen,
125 Ende elc sal, zonder waen,
In hem selven ghestaen;
Want hets wortele der leventheit,
Ende der eweliker zoeticheit.’
Doe dat salighe kint Jhesus
130 Dit hadde ghesproken aldus,
Worden daer ter selver stont
Some zieke liede ghesont,
Ende doe en dorsten [si] voort ane
Hem niet meer spreken ane.

+

Vanden kinde dat vanden solre doot viel, dat Jhesus verwecte,
- XXV.
*

Onlanghe so voeren hier na
Joseph ende Maria
Te Nazareth wonen in die stede,
Ende Jhesus voer mede.
5 Op enen Saterdach ghevel,
Dat vele kindere hadden spel
Op enen solre in een huus,
Daer mede so was Jhesuus.
Daer si dus speelden over een,

*

*

Vs. 124. H. Daerme. 127. H. ets wortle delc l.; I. H. warteleder. 128. I. eeuwigher zalicheit.
129. I. dit. 130. I. Dit woort h.; I. H. dus. 132. I. Sommighe z. lieden. 133. I. H.d. si v. 134. H.
nemmeer; I. nemmermeer.
Titel. H. dat viel vd. s., dat Jh. v.; I. dat viel vd. soldere, dat Jh. v. vander doot. Vs. 2. I. H.
Woenen J. 3. I. H. wonen ontbr. 6. I. kinderen. 7. I. solder. 8. H.m. speelde Jh.; I. met speelde
Jh.
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10 Gheviel datter kindere een
Een ander van dien solre stac,
+
So dat sinen hals brac
Ende bleef doot optie stat.
Vader ende moeder vernamen dat,
15 Ende liepen te Joseph ende Marien,
Ende begonsten Jhesum betien
Dathi haer kint hadde ghedoot,
Ende maecten die claghe groot.
Jhesus die zweech al stille,
20 Ende liet hem zegghen haren wille.
Alse Maria dit hoort,
Is si ghestreken voort
Opten solre daer Jhesus stoet.
- ‘Lieve kint,’ sprac si, ‘maect mi vroet:
25 Hebdi dese dinc ghedaen?’
Jhesus is neder ghegaen
Toten kinde daert lach,
Daert alle dat volc toe sach.
Met sinen name noemde hijt do,
30 Ende riep lude: Zeno!
Sprec vollic jeghen mi.
- ‘Heer!’ sprac tkint, ‘wat ghebiedi?’
- ‘Was ict die u neder stiet?’
- ‘Heer!’ sprac tkint, ‘neen ghi niet.’

*

Vs. 10. I. Ghevielt: H. dat der; I. H. kinder. 11. H. En a.; I. H. vanden solder. 12. I. H. dat viel
ende den h. 13. I. H. op die. 15. H. te Josephe e. te M.; I. tot J.e. tot M. 16. H. Jhesuse; I. te
tyen. 17. I. H. doot. 19. I. die ontbr. - zweecht. 20. H. hen. 21. I. dat. 23. H. Op dien; I. soldere.
25. I. Heefstu; H. Hebs du. 28. I. Daer tvolc al toe; H. alt volc. 32. I. H. Here; I. gebieddy. 33.
I. H. die di n. 34. I. H. Here.
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Dies wonderde papen ende leken,
Die aen saghen dit teken,
Ende dancten Gode van dien
Datsi dat wonder hadden ghesien.

Van sinen borne stope die de hinder braken. - XXVI.
+

(E. Fol. L. r. 1.

Hier na voeren si do
Wonen in Jherico;
Ende Jhesus hadde ses jaer.
Doe sendene sijn moeder daer
5 Om borne met enen stope,
Met andren kindren te hope.
Ende als si borne hadden ghenomen,
+
Ende thuus waert zouden comen,
Quam een kint dat so stac
10 Jhesus stope, dathi brac
Ende dat borne storte neder.
Jhesus sciep doe op weder
Dien borne in sijn mantelkijn,
Ende droechen der moeder sijn.
15 Doe wert si wel gheware das,
Dat des borns min noch meer en was
Dan inden stoop te gane plach.

*
*

Vs. 35. H. Doe wonderes; I. Des w. den p. 36. H. anescouden; I. dit scone t. 38. H. dit.
Titel. I. Vanden b.; H. dien de kindere. Vs. 3. I. seven. 4. I. sendenne. 6. I. H. anderen kinderen.
7. H. alsi; I. hij b. hadde. 8. I. soude. 10. I. H. stoep. 11. I. Ende die b.; H. Entie b. 12. I. sciepen.
13. I. Den. 14. I. drouchene; H. drochghene. 16. I. sborrens; H. sbors; I. H. meer no min. 17.
I. stoepe.
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Alse Maria dit wonder sach
Ende ander wondre die hi wrachte,
20 Sette sijt al in haer ghedachte,
Ende onthielt al in haren moet,
Alse die wijs was ende vroet.

*Vander

tarwen die Jhesus sayde. - XXVII.

Hier na so gheviel dat
Dat Jhesus ghinc uter stat,
Ende brochte tarwe in sijn hant,
Ende saeydse daer op dat lant.
5 Si ghinc scone uut in haren was.
Ende doe die tarwe ripe was
Ende in ghedaen altemale,
Wasser hondert mudde wale.
Die deelde hi, groot ende smal,
10 Sinen vrienden over al.

*Hoe

Jhesus was onder die leeuwen. - XXVIII.

Het gaet een wech uut Jherico
Rechte ter Jordanen toe,
Die woeste was ende fel,
Daer die kindre van Israhel

*
*

*

Vs. 19. H. andere wondere; I. wonder dat hij. 20. I. Nam soet al; H. hore. 21. I. H. onthilt. - al
ontbr. 22. I. Als die gheene die was vr.
Titel. H. die hi s. Vs. 1. I. so ontbr. - ghevielt. 2. I. H. Dat ontbr. 3. I. Ende drouch t. 4. I. zaydese
opt l.; H. sayese d. opt l. 5. H. uut ontbr. 6. H. Ende ontbr.; I. Ende alse die; I. H. rijp. 9. H.
hise.
Titel. H. leuwe. Vs. 1. H. ute. 2. H. tier J. to; I. ter J. waert toe. 4. H. Dattie k.; I. kinder.
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Wilen doore leden
Metter arken, doe si streden
Jeghen die Philisten,
Daer si langhe jeghen twisten.
Desen wech, hebbic verstaen,
+
Is Jhesus recht uut ghegaen
Tote der Jordanen toe.
Achte jaer was hi out doe.
Bider Jordanen, alsic las,
Aen den wech een haghedochte was,
Daer in lach een leeuwinne,
Die haer jonghen daer inne
Gheworpen hadde ende voedde mede,
Also dat daer ter stede
Niement en dorste gaen.
Jhesus heeft dat verstaen,
Dat daer tfolc hadde groten vaer,
Om dattie leeuwinne was daer.
In die haghedochte streec hi doe,
Daert alt volc sach toe.
Alse [die] leeuwen hebben vernomen
Jhesum daer binnen comen,
Sijn si hem gheronnen jeghen,
Ende hebben hem thooft gheneghen.
Jhesus ghinc daer sitten neder.

Vs. 8. I. teghen. 10. H. rechte. 11. I. Toter; H. dier. 13. H. alsoe ic. 14. I. Ane; H. ene
haghedocht. 15. I. Daermen sach een; H. ene. 16. I. hare jonc; H. haere jonghe. 17. I. voede.
18. I. Also dair te dier st.; H. dat te dier st. 19. H. Niemen; I. H. zeker en d. 20. I. dit bestaen.
21. H. volc; I. Dat tvole dair; I. H. was in groten vaer. 22. I. H. dat die. 23. H. haghedocht. 24.
H. al tfolc; I. Daert tvole algader zach. 25. I. Als die I.; H. Alse die leuwe. 26. I. Jhesumme.
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30 Doe liepen daer, voort ende weder,
Die jonghen met goeder moeten,
Ende custen Jhesus Cristus voeten,
Ende speelden mit hem herde zere,
Alse quijs quans: ‘dit is onse here!’
35 Dander leeuwen, die waren groot,
Hielden nederwaert thoot,
Ende loofden Gode utermaten
Met vriendeliken ghelaten.
Tfolc dat van verren was ghestaen,
40 Ende Jhesum hadden sien in gaen,
Waenden dathi verbeten ware.
Doe seiden si openbare:
‘En hadde dese in sinen stonden
Niet ghedaen grote zonden,
45 + Hine hadde zijn jonghe leven
+
Den leeuwen dus niet ghegheven:
Dit sijn alte vreemde zaken.’
Binnen datsi dus spraken,
Quam Jhesus in corten stont
50 Daer uut gaende al ghesont,
Ende voor hem so quamen
Die leeuwen alle te zamen,
Ja die oude metten jonghen.
Die welpkine speelden ende spronghen

*

Vs. 30. I. H. daer ontbr. 31. I. H. jonghe. 32. H. Omtrent Jh.; I. Al omtrent Jh. v. 33. I. herde
ontbr. 34. I. Al in deser wijs dit es ons h.; H. Alsic wijs dits. 35. H. Dandre leuwe. 36. I. thoeft;
H. hare hoet. 39. I. Tvolc; H. Dfolc; I. H. dat verre. 40. H. hadde; I. gesien. 41. H. Waende.
43. I. sine. 46. I. dus ontbr. 48. I. H. Binnen dien d.; I. sij dit spr. 49. I. H. corter. 50. H. ute.
51. H. vore; I. so ontbr. 52. H. leuwe; I. alte s. 54. I. wulpen; H. wolpene.
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55 Voor Jhesus voete, met feesten groot;
Doude hielden nederwaert thoot,
Ende ghinghen voren ghedoochlike,
Ende neghen hem ootmoedelike.
Tfolc was zere vervaert,
60 Ende sach van verren darwaert,
Ende en dorsten niet comen naer.
Doe riep onse here openbaer
Toten volke dat daer vloe:
‘Besiet dese beesten, hoe
65 Vele si beter sijn dan ghi:
Haren here kennen zi,
Ende loven ende eren, als ghi siet;
Mar ghi en kent mi niet,
Die ghemaect sijt ghelike
70 Gods beelde van hemelrike.’
Doe so deelde Jhesus schiere
In twee ziden die riviere,
Beide ter rechter ende ter slincker hant,
Ende Jhesus leet te hant
75 Metten leeuwen ten andren boorde,
Ende seide, daert alt volc toehoorde:
‘Gaet daer ghi niement en daert,
Rechte ter steden waert
Daer ghi eerst uut quaemt,

*

Vs. 55. H. Vore; I. voeten. 56. I. Ende doude - thooft; H. waert ontbr. 57. H. vore; I. H.
ghetoghenlike. 58. I. hem vriendelike. 59. H. Tf. dat w.; I. Tvolc w. wel z. 61. H. dorste; I. Ende
ontbr. - c. dair. 66. I. heere zo k. 67. I. Ende loven ontbr. - ghij wel ziet. 68. I. ghine. 71. so
ontbr. 72. I. H. tween; I. ziden ontbr. 73. I. Beide ontbr. 75. I. anderen borde. 76. H. al tfolc. toe ontbr.; I. daer tvolc al toe h. 77. H. niemene; I. H. deert. 78. I. Recht ter stede; I. H. wert.
79. H. iersten ute.
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*
80 Doe ghi den wech harwaert naemt.
Ic wille ooc ende ghere,
+
Dat u gheen mensche en dere,
Voor dat ghi zijt gheraect
Daer ghi eerstwerf uut traect.’
85 + Die leeuwen vielen op haer knien,
Ende namen oorlof mettien,
Niet met woorden mer mit ghelaten,
Ende ghinghen wech haerre straten.
Ende Jhesus keerde weder metter vaert
90 Te Marien sijnre moeder waert.
Aldus verloste Jhesus daer
Sijn volc vander leeuwen vaer.

*Vanden

houte dat Jhesus linghede. - XXIX.

Joseph was een tymmerman
Van dinghen daer men tlant mede wan,
Alse ploechden, eeghden ende spaden,
Ende ooc van bedde staden.
5 Eens so gheviel hem dat,
Dat hi tymmerde een bed stat.
Doe hiet Jhesum Joseph die oude,
Dathi een hout corten zoude

*

*

Vs. 81. I. begheere. 83. I. H. Vore. 84. I. werf ontbr.; H. ute. 85. H. leuwe - hore. 88. I. wech
ontbr. - harer; H. gh. henen horre. 89. I. Jhesus ontbr. - keerden; I. H. weder ontbr. 90. I.
Weder te harer m.; H. Weder te sire m. 91. I. Dus; H. dare. 92. I. vanden; H. vare.
Titel. I. lenghde; H. lingde. Vs. 2. I. H. lant. 3. I. H. ploeghen; H. ende ontbr. 5. I. so ontbr. 6.
I. H. Dat ontbr. - bedde; H. enc. 7. H. Jhesum ontbr.; I. H. Jhesuze die.
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Na een ander, met eenre zaghen,
So datsi ghelijc laghen.
Jhesus dede datmen hem hiet,
Maer hine mat dat hout niet.
Ende doet ghereet was al ghemeen,
Ende ment voeghen zoude in een,
Was daer een hout, als ic las,
Dat niet lanc ghenoech en was.
Joseph stact uut ende stact in,
Maer en halp hem meer noch min;
Het en conste niet wel
Gheraken inden stapel,
Hoe hijt stac of hoe hijt nam.
Doe wert Joseph een luttel gram.
Alse Jhesus dat sach, seide hi:
‘Ghevet thout mitten einde mi,
+
Ende houtet mitten andren ende,
Ende laet ons trecken mit ghenende,
Of wijt yet ghelinghen moghen.’
Ende doe si thout aldus toghen,
Ghinct staen also houde
In die lenghe daert in sijn zoude.
Joseph maecte die bedstede voort,
+
Ende vergat niet dat woort.

+

(I. Fol. LXII. r. 2.)

+

(E. Fol. LI. v. 2.)

*

Vs. 9. H. ere. 12. I. hij en; I. H.m. thout. 13. I. H. Ende ontbr. 14. H. z. an een. 17. I. H. staect;
I. Het tweede stact ontbr. 18. I. H. hem ontbr. 19. I. H. En c. emmer n. 20. I. Ghereeken den;
H. Ghereiken sinen st. 21. I. of ontbr.; H. ocht. 22. H. alluttel. 23. H. Als; I. dit. 24. I. H. Gheeft.
25. I. H. houdet - anderen. 27. H. Ocht; I. Oft - langhen. 28. I. H. Ende ontbr.; I. dus. 29. I. H.
Ghine thout st. 30. I. In die langde, alst zijn soude; H. Inde lingde, daert wesen s. 31. H.m.
dbedde v.; I. bedde stat. 32. H. Ende en v.; I. Ende en verzat niet wort.
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die meester sterf doe hi Jhesum sloech. - XXX.

Noch worden ghebeden hier na
Beide Joseph ende Maria,
Datmen tkint sette ter scolen,
Also douderen hadden bevolen.
Doe leiden si tkint te hant
Ten besten meester diemen vant,
Om dathi hem zoude gheven voort
Wijsheit die ter werelt hoort.
Die meester was een stuer man,
Ende ghinc den kinde herdelijc an,
Ende woude hem doen zegghen Alpha.
Jhesus antwoorde daer na:
‘Segt wat Betha is mi,
Ic zegghe u wat Alpha si.’
Hier om wert die meester gram,
So dat hi een roede nam,
Ende sloech Jhesum op sijn hoot,
Ende thant viel die meester doot,
Ende Jhesus stont op ter vaert,
Ende ghinc thuus tsire moeder waert.
Joseph vernam dese zake,
Ende was zere tonghemake.
Tot Marien sprac hi aldus:

Titel. H. starf - Jhesuse; I. Jhesumme. Vs. 2. I. Beide ontbr. 3. I. Datement tkint. 4. I. H.
doudere. 5. I. leedden; H. thant. 7. I. hem geven soude v. 10. I. hardelike. 11. I. wilden d. 12.
H. antwerde hem d. 13. H. wat Detha. 14. H. seggu. 15. I. H. omme. 16. H. ene. 17. I. sl.
Jhesomme op thooft; H. op thoet. 18. I. Te hant. 19. H. stoet. 20. I. H. tsiere. 22. I. wert. 23.
I. H. Tote; I. dus.
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*
‘Ic duchte zere dat Jhesus
25 Deser dinghen te vele zal pleghen,
Dat hi sal worden versleghen
+
Van yemene in haesticheden,
Want vele volcs is ombesceden.’
Maria sprac: ‘En ontsiet u twint:
30 Die ghene diet heeft ghesint
Onder tfolc hier te dale,
Salne beschermen wale.’

+

(I. Fol. LXII. v. 1.)

*Hoe

Jhesus sinen meester den boec uter hant nam ende selve
las. - XXXI.
Echter baden die Joodsche pertyen
Joseph ende Marien,
Datmen Jhesum ter scolen kere
+
Tote enen meester diene lere
5 Soetelijc ende ongheslaghen.
Joseph ende Maria ontsaghen
Des volcs gheroep al in een,
Ende ooc die Phariseen
Ende die papen die alle daghe
10 Over hem maecten claghe,
Om dathi hem onderwonde
Wijsheden die hi vonde

*

*

Vs. 25. I. Deser dinc; H. Derre dinghe; I. H. soe vele. 26. I. H. hi werden sal v. 27. I. met h.
28. I. vele des volcx; H. onbescheden. 29. I. en ontbr.; H. onsiedu. 30. I. die hem h. 31. I.
tvolck. 32. I. Salene; H. b. harde w.
Titel. I. Hoe Jh. nam s.m.; H.m. nam d.; I. H. h. ende. Vs. 1. I. Noch b.; H. Echt. 2. I. Joseppe;
H. Ane Josephe e. ane M. 3. I. Dm. Jhesumme. 4. I. H. Tenen; I. m. ende 1. 6. I. e. Marie. 7.
H. gheroepe. 10. I. Over Jhesumme m.; H. Over Jhesuse m. 12. I. Wijsheit.
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Den volke te leren openbare,
Nochtan dathi leec ware,
Ende dat hem niet en hoorde toe.
Tkint leiden si doe
Voor enen andren wisen man.
Wel wisten si nochtan,
Dat niement daer toe en dochte
Dathi tkint leren mochte,
Want hi in hem hadde algader
Die wijsheit sijns ewichs vader.
Doe hi in die scole quam ghegaen,
Wert hi metten heilighen gheest bevaen.
Den boec nam hi alte hant
Den scoolmeester uter hant,
Daer die wet in bescreven was,
Die hi den clerken voort las.
+
Te lesene begonste hi daer
Voor alle tfole openbaer,
Niet uten boeke, daer ic of seide,
Maer uter levender godheide
Ende uten gheeste zonder gront
Sprac die ghebenediede mont,
Rechte ofte een beke diepe
Uut eenre fonteinen liepe,
Die altenen vol ware.

Vs. 13. I. H. leerne. 15. H. niene. 16. H. Dkint. 17. I. H. Vorc - anderen. 19. H. niemen; I. en
ontbr. 20. H. dit kint. 22. I. H. w. des e.; I. vaders. 23. I. inder scolen. 25. I. al ontbr. 26. H.
Dien scoelmeeste. 27. I. ghescreven. 28. H. hi v.d. cl. las; I. hij voer den volke las. 29. H.I.
soe b. hi daere; I. began. 30. I. al tvole al o.; H. Vorc al tfolc openbarc. 33. H. ut dien gh. 34.
H. benedide. 35. H. Recht oft ene: 36. H. Ut ere f. diepe; I. Die uut.
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Also openbare sprac hi dare,
Ende leerde den volke voort
Des levens Gods woort.
Die meester viel op sine knien,
Ende aenbeedde Jhesum van dien
Dathi sprac sulke woorde,
+
Die noit mensche teerst en hoorde.
Die mare brac uut in die stat.
Teerst dat Joseph vernam dat,
Wert hi herde zere vervaert,
Ende liep daer waert,
Om dathi anxt hadde groot
Ooc van des meesters doot.
Doe die meester gheware wert das
Dat Joseph daer ghecomen was,
Riep hi lude, al zine macht:
‘Joseph, ghi zout mi hebben bracht
Enen jonghere (also seidi),
Ende hi is meester boven mi.
Wie is hi in desen daghen,
Die sine woorde mochte verdraghen?
Ic en canse zeker niet verstaen.’
Doe was die scrifture voldaen,
Die ons David weten doet:
Waters is vol Gods vloet,

Vs. 38. I. H. openbaerdi dare. 42. H. anebedde; I. aenbede Jh. mettien. 44. I. noyt meester
eerst. 45. H. ut. 46. I. dat J. hoirde dat. 48. I. liep te hant tot Jhesum waert; H. liep thant te
Jh. w. 49. I. H. herde gr. 50. I. Oec om des. 51. I. H.m.w. gh. - das ontbr. 52. I. H. daer comen
warc. 53. I.I. met siere. 54. I. H. mi ontbr. 55. H. sciddi; I. seit ghij. 58. H. ghedraghen. 59. H.
Inne c.; I. Ic ontbr.
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*
(*)
Want sine bereetscap is alsoe
Joseph ende Maria voeren doe
65 + Met haren kinde Jhesum
Wonen in Capharnaum,
Dats optie zee, omme dat
Hem dat volc was ghehat
Om die wondre, die Cristus wrachte
70 Mids sijnre godliker crachte.

*Van

+

(I. Fol. LXIII. r. 1.)

enen die Joseph hiet, dien Jhesus verwecte. - XXXII.

Doe Joseph, Maria ende Jhesus
Te Capharnaum woonden dus,
Was daer een poortere, alsic las,
Die rike ende wel ghemint was,
5 Ende hiet alse Joseph hiet,
Die so ziec was dat hi verschiet.
Jhesus hoorde opter straten
Tfolc claghen utermaten
Ende maken groot misbare,
10 Om dat dese Joseph doot ware.
+
Tote Joseph sprac hi dan:
+

(E. Fol. LII. v. 1.)

*
(*)

Vs. 63. I. H. sine voreghereescap. 64. H. doen. 65. I. h. zone Jh. 67. I. Dat es; I. H. op die om. 68. H. Hen; I. Hem ontbr. - Tvolck was ghehadt. 69. I. wondere. 70. I. Met ziere; H. sire.
Tusschen vs. 63 en 64:

‘Flumen Dei repletum est aquis etc.’
*

Titel. I. Hoe hij Josep ghenas, die lach ende verschiet; H. Hoe Joseph den man ghenas mids
Gods wille. Vs. 2. H. aldus. 3. H. poertre. 5. I. H. also. 6. I. Ende wart zo zieck dat. 7. I. H. op
die. 10. I. Om ontbr. 11. H. Tote Josephe.
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‘Hoe quaemt dat ghi desen man,
Eer hi sterf, niet en stoet bi
(Hi hiet doch alse ghi),
Ende hadten doen ghenesen?’
Joseph sprac: ‘Hoe mochte dat wesen?
Dat en constic niet ghedoen.’
- ‘Neemt den doec,’ sprac Jhesus doen,
‘Dien ghi hebt op u hoot,
Ende gaet ten man daer hi leit doot:
Hi is noch opt bedde sijn;
Ende lechtene op sijn aenschijn,
Ende segt: “Jhesus moete u
Ghezonde gheven nu:”
Hi sal ghesont opstaen.’
Joseph is te hant ghegaen,
+
Ende dede also Jhesus seide.
Ende also saen, zonder beide,
Stont die man op ghesont,
Ende vraechde ter selver stont,
Wie dat die Jhesus ware.
Ende onlanghe hier nare
Voeren si wonen, ende Jhesus mede,
Te Bethleem in Josephs stede,
In sijn huus ende in sijn goet.

Vs. 12. H. quam. 13. I. stont; H. niene stoedt. 14. I. H. Hi es doch gheheeten als. 15. I. hattene.
16. I. sprac na desen. 17. I. Dan c.; H. Dat ne. 18. I. den hoet. 19. H. uwe; I. hooft. 20. I.
manne; I. H. leeght. 21. I. op dbedde. 22. I. H. legtene. 23. I. H. moet. 24. I. Ghesondt maken
nu; H. Goede gh. gh. nu. 26. I. Jhesus is; H. thant. Na vs. 26 volgt nog in I:

Van Joseppe, die ghinc
Toten man, in waerliker dinc,
27. I. als. 29. H. Stoet. 30. H. vraeghde. 31. H. dattie.
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Nu hoort voort wat Jhesus doet.
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Jhesus Jacob ghenas vander slanghen. - XXXIII.

Doe Joseph aldus bi hem
Woonde in Bethleem,
Hiet Joseph sinen outsten zone
(Jacob zo hiet die gone),
Dat hi inden hof ghinghe daer uut,
Ende lase wermoes ende cruut,
Datmen zode ende eten zoude.
Jacob ghinc also houde
Inden hof daert wermoes stoet.
Jhesus volchde hem opten voet,
So dats niet en wiste Maria,
Noch Joseph, dat hi volchde na.
Doe Jacob begonste lesen
+
Wermoes, quam met desen
Een slanghe uter aerden te hant,
Ende sloech Jacob in sijn hant,
So datsi hem te hant ontstac
Vanden venine datter in stac,
Ende dat wee quam hem so groot,
Dat hi waende bliven doot.
Bitterlijc zo riep hi:

Titel. I. Hoe hij Jacoppe - slanghe bete; H. Jacoppe - sl. venine. Vs. 1. I. al ontbr. 2. I. binnen
B.; H. binen B. 3. H. ousten. 4. I. H. zo ontbr.; H. de. 5. I. hij gh. inden h. der. 6. I. Lesen. 7.
I. H. sieden. 8. I. Ende J. 9. I. daer w.; H. daer dw. 10. H. volghdem; I. volghede op den. 11.
H. niene. 12. I. volghede; H. volghde. 13. I. began tc 1. 15. H. Ene - thant. 16. H. sl. Jacoppe
an sine; I. aen s. 17. H. thant. 18. I. fenine. 19. I. H. dwec. 21. I. Bitterlike; H. Betterlike.
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*
‘Een slanghe heeft ghedoot mi!’
Jhesus liep hem te hant toe,
Ende nammen metter hant doe
25 Daer hi dat wee in ghevoelde,
+
Ende die hant si vercoelde,
Ende Jacob en hadde ghenen noot,
Ende die slanghe lach daer doot.
Joseph ende Maria en wisten niet
30 Wat daer buten was gheschiet;
Maer doe si hadden ghehoort
Jacobs stemme ende sine woort,
Liepen si te hant dare,
Ende vonden tserpent doot voor hare,
35 Ende Jacob ghesont dies ghelike
Mids Jhesus Cristus visike,
Die alle wee mach ghenesen:
Ghebenedijt moet hi wesen!

*

Van Jhesus miraculen. - XXXIIII.
Dat Latijn seit hier na:
Alse Joseph ende Maria
Met haren maghen te zamen
In ghemeenscape quamen,

*

*

Vs. 22. I. H. Eene - doot. 23. H. thant. 24. I. H. nammene; I. bider h. 25. I. H. dwee. 26. I. H.
zoe v. 27. H. ghene. 28. I. Dese sl. bleef dair. 29. H. en ontbr. 30. I. es gh. 32. I. sijn. 33. I.
H. met vare; H. te hem met vare. 34. I. Die slanghe vonden sij doot dare; H. Dserpent vondensi
doet dare. 35. H. Ende Jacoppe; I. H. die. 37. H. al. 38. I. Gh. zo m.
Titel. H. ontbr.; I. Noch van Jhesus, hoe sine kintsheit eynde neemt (Te regt. In het tekst HS. zijn de titels van Cap. 34 en 35 verwisseld). Vs. 1. H. zeeght. 2. I. Dat J. 3. H. tsamen.
4. I. ghemeenschepen; H. ghemeenscap.
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*
5 Daer men at tenigher stede,
Was daer haer zuster mede,
Diemen heet Maria Cleophe
(Dus lasict, noch min noch mee),
Ende ooc haerre zuster kinder,
10 Ende ooc ander maghe, meerre ende minder.
Ende daer en dorste niement eten,
Eer dat Jhesus was gheseten,
Spise handelen noch broot sniden,
Noch sitten gaen voor dien tiden
15 + Dat Jhesus Cristus comen was,
Ende hi die spise over las
Met zinen heilighen monde.
Ende alst gheviel op sulke stonde
Dathi meerrede nochtan,
20 So en begonste daer nieman,
Voor dat hi quam ende hijt
+
Al hadde ghebenedijt.
Alse hi sliep, seit dat Latijn,
So quam altoos so claer een schijn
25 Omtrent hem ende so ghedichte,
(*)
Dat wonder was van sulken lichte ,
Wies glorie ende ere

*

(*)

Vs. 5. I. H. at in eenegher. 7. I. H. hiet. 8. H. lasic; I. Het eerste noch ontbr. 9. I. haerder z.
kindere; H. harre z. kindre. 10. I. H. ooc ontbr.; H. maeghde - mindre; I. mindere. 11. H.
niemen. 14. H. vore; I. gaen te dien. 15. I. Eer Jh. 19. I. merrede; H. merde. 20. I. Ende b.d.
nie man. 21. I. H. Vore. - dat ontbr. 23. I. H. Als; H. zeeght; I. dLatijn. 24. I. H. So ontbr. claren schijn. 25. I. Omtrent dair so.
Vs. 25 en 26 zijn in het tekst-handschrift in omgekeerde volgorde geplaatst, doch wij hebben
deze fout naar I. en H. verbeterd.
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Duren sal emmermere.
Hier neemt Jhesus kintscheit inde,
30 Want icker niemeer en vinde,
Also se transfereerde
Jheronimus ende keerde
Van Ebreeusche in Latijnscher tale,
Want hi beide conste wale.

*

Noch van Jhesum, ende hoe sine kintscheit einde nam. - XXXV.
Nu was Jhesus Cristus, twaren,
Ghecomen te sinen twalef jaren,
Daer die ewangelisten,
Die die waerheit best wisten,
5 Op begonsten te scriven
Jhesus leven ende sijn bedriven;
Twelke leven Jacob van Maerlant
(*)
Transfereerde alte hant

*

Vs. 29. I. n. Cristus k. 30. I. niet meer; H. nemmeer. 31. I. Alsoe als translateerde. 32. I. leerde.
33. H. in Latine t. 34. I. hijse b.
Titel. I. Van Jhesus mirakelen; H. Van Jhesus miraclen, ende ander dinc. Vs. 1. I. H. Jhesus
ontbr.; I. te waren. 2. I. H. Comen tsinen. 4. I. H. de w. 5. H. beghinnen; I. Op dbeghinnen.
6-10 in I., met twee regels meer, aldus:

*

Cristus leven ende bedriven,
Der weerliker leven te hant,
Ende der welker leven van Meerlant
Jacob wel transformeerde,
Ende den leeken volke leerde,
Uten boucke, als ic versta,
Datmen heet Scolastica.

(*)

6. H. Cristus l. 7. H. Dwelke. 8. H. Tr. met sire h.
De dichter bedoelt den Rijmbijbel, welken J. VAN MAERLANT naar de Biblia Scholastica van
PETRUS COMESTOR bewerkte.
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Uten boeken, alsic versta,
Diemen heet Scolastica,
Daer hijt sette in Dietscher tale,
Herde scone ende herde wale.
Daer so vindi Cristus leven
In Dietsche herde scone bescreven;
Daer omme en willic die saken
Die hi maecte niet vermaken,
Want hij thooft is, wildijt weten,
Van allen Dietschen poëten.
+
Maer Jhesus miraclen willic u
Some vertrecken nu,
+
Ende mitten cortsten over rinnen,
So ict best can versinnen.
Die ewangelisten ghewaghen das,
Doe Cristus van twalef jaren was,
Ende Joseph ende Maria te samen
Met Jhesum te Jherusalem quamen
Toten temple vander steden,
Om datsi daer souden beden
Op een hoghe feeste dach,
Also dat Joodscap doe plach,
Dat hi van sijnre moeder doe schiet,
Dat sijs noch Joseph en wisten niet,

Vs. 9. H. boeke. 10. H. Datmen. 11. H. set in Dietsche. 12. I. Het tweede herde ontbr. 13. I.
vindic. 14. I. H. h. wel b. 15. I. en ontbr. 16. I. H. Die Jacob m.; I. hermaken. 17. I. hij es tH.
w. 19. I. mirakelen. 20. I. Scone. 22. I. Als ic b. 23. H. Dewangelisten; I. Dewangelien. 24. H.
Doe Jhesus van; I. Dat Jhesus twalef jaer oudt was. 25. I. H. tsamen. 26. I. Met hem te. 27.
I. tempel. 28. I. daer ontbr. - beiden. 29. I. H. eenen hoghen; I. feest. 30. H. Alsoc dJ. doen;
I. Alse dJootsche volc te doen. 31. H. sire; I. Dair hij van sicre. - doe ontbr. 32. I. Daer sijt. en ontbr.
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Ende ghinc inden tempel leren,
Ende jeghen die Joden disputeren,
Die meestre vander wet waren;
Die hi so verwan, te waren,
Datsi en wisten zegghen wat:
Haer boeken en holpen hem niet een blat.
Hi brochte hem nuwe lere voort,
Die si noit en hadden ghehoort.
Doe spraken si mettien:
‘Dit wonder en was noit ghesien,
Dat dese, die gheene lettre en kint,
Dese wijsheit in hem vint.’
Sijn moeder quam daer toe ghegaen.
Si sprac: ‘Kint, wat hebstu ons ghedaen?
Wi hebben di ghesocht beide gader
Sere bedroeft, ic ende dijn vader.’
Jhesus sprac ter moeder fijn [l. sijn]:
‘En wisti niet dat ic moet zijn
In die dinghen, spade ende vroe,
Die minen vader horen toe?’
Jhesus ghinc mit zijnre moeder thuus,
Ende die meesters bleven confuus.
Ghi hebt ooc horen ghewaghen das
Hoe hi die lazersche ghenas
+
Ende hi verloste, twaren,
+

(I. Fol. LXIV. r. 2.)

*

Vs. 33. H. temple. 34. I. die meesters d.; H. die meestre d. 35. I. meesters. 36. H. twaren. 37.
I. wisten ontbr. 38. H. boeke. - hem ontbr. 39. H. hen. 43. I. litteren; H. lettren. 45. H. quammer
toe. 46. I. Ende sprac; I. H. heefstu. - ons ontbr. 49. I. der m. zijn; H. sijn. 50. I. Weetstu niet;
H. En wetti niet. 51. H. dien. 53. I. ziere; H. sire. 54. H. meestre. 55. I. ooc ontbr. 56. I. lazaruse.
57. I. H. Hoe hi; I. te waren.
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Die ghene die beseten waren,
+
Ende gheboot den quaden gheesten dat
Si te hant rumen moesten tvat.
Die yechtighe entie crepele met
Ghenas hi al onghelet
Met enen sinen woorde,
Daert volc toe sach ende hoorde;
Die blinde dede hi zien,
Ende zonderlinghe dien
Die blint was gheboren;
Dove dede hi horen
(Ghebenedijt moet hi sijn!);
Vanden watre maecte hi wijn,
Ende broot vanden stene.
Viertich daghe ghemene
Ende viertich nachte vaste hi dat
Hi daer binnen niet en at;
Dode verwecte hi mede,
Ende zonderlinghe so dede
Hi miracle scone ende groot
Aen Lazarum: die doot
Hadde gheweest vier daghe lanc,
Verwecte hi, die lach ende stanc,
Ende leefde zeder langhe stont,
Wel varende ende ghesont.

Vs. 58. I. Hem die b.; H. Hen die b. 59. I. Ende hiet den. 60. H. thant; I. te h. m. r. tv. 61. I.y.
die cruepele; H. ghichteghe ende die crople. 62. I. hij oic o.; H. hi oec al. 63. I. eenen ziene,
met eenen w.; H. enen siene ofte w. 64. I. Daer tvolc; H. Daerdt dvolc; I. H. toe ontbr. 65. H.
dedi. 66. I. sonderlinghen. 68. I. Die doeve; H. dedi. 70. H. maecti. 73. H. vasti. 75. I. Die
dode; H. Doede soe verwecti. 76. I. sonderlinghe hij d. 77. I. Hi ontbr. - Mirakelen; H. miraclen.
78. I. Aen Lasaruse; II. Ane Lazarumme. 79. H. viere. 81. I. sint; H. sider. 82. H. Welverdich.
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Doe ooc Baptista Jan
Cristum doopte dan,
Sachmen den heilighen gheest claerlike
Op hem in eenre duven ghelike,
Ende een stemme sprac daer scone:
‘Dit is mijn lieve zone,
Daer mi wel in heeft behaecht.’
Aldus so ghewaecht
+
Die scrifture, zonder wanc:
Wat holpe dat ict maecte lanc?
Alle sine werke ende sine woort,
Diemen van hem leest ende hoort,
Van sijnre gheboorten tote zire doot,
En sijn niet dan wondre groot:
Also scriven die ewangelisten,
Die die waerheit niet en misten.
+
Die twee die saghen sijn leven an,
Dat waren Matheus ende Johan,
Want si waren sine jonghers beide,
Ende saghen die waerheide
Van dien datsi screven meest;
Maer Marcus ende Lucas, alsmen leest,

Vs. 84. I. Cristumme. 86-88 in I., met twee verzen meer, aldus:

Op hem in eenre duve ghelike,
Dair hine doepte in die Jordane.
Eene stemme sprac hem ane,
Die was utermaten scone:
‘Dit es mijn lieve zone,’
86. H. ere. 87. H. ene. 88. H. Dese es. 89. I. Die mi wel b. 92. I. holpt. 93. I. Al sine wercken,
al sine word. 95. H. sire; I. H. gheboort; I. siere d. 96. I. wonderen. 97. I. H. dewangelisten.
98. H. de w.; I. der w. - ghemisten. 99. I. Dese twee; I. H. die ontbr. 100. I. was; I. H. ende
Jan. 101. I. H. jongheren. 102. H. zaghen al die. 103. I. scriven. 104. I. Maer L.e.M.
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*
105 En saghen so wel niet zijn leven:
Nochtan hebben sijt bescreven
So ghelijc den andren, diet wel besiet,
Dat luttel discoort of niet.
Ende want ghi alden dach
110 Uut den ewangelien hoort doen ghewach,
Die die ewangelisten scriven,
So laet ic u die achter bliven,
Ende sal u maken memorie
Van Nichodemus hystorie,
115 Die hi bescrijft herde scone
Van Cristum, den Gods zone.

*

Hier beghint die jeeste ons behouders, die de keyser Theodosius
vant te Jherusalem in Pylatus vierscare, inden ghemenen boeken.
- XXXVI.
Nichodemus hadde des verdient
Dat hi was heymelijc vrient
Ons heren Jhesu Cristi,
Ende was hem dicke gherne bi.
5 Ende doe die Joden Cristum vinghen,
+
Ende alle sine jonghers hem of ghinghen,
+

(I. Fol. LXIV. v. 2.)

*

*

Vs. 105. I. En ontbr. 106. I. hebbent zijt. 107. I. H. anderen; I. wel ontbr. 108. I. H. discordeert;
H. ofte. 109. I. H. ghi hoert alden. 110. I. Uter; H. Uten; I. H. hoort ontbr. 111. I. Dadt die; H.
dewanglisten. 112. H. latic nu die; I. ic dat nu a. 116. I. Van Cristus; H. Van Cristuse, den
godsone.
Titel. H. geeste. - de ontbr.; I. Die geesten van ons behouders passie, die de k.Th. vant in P.
vierscharen, in den tresoer, inden gh. b. Vs. 2. I. heimelike. 3. I. Onsen heere. 4. I. H. hem
gh. d. bi. 6. I. al die; I. H. jongheren - af.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

165

10

15

20

25

*
Ghinc Nichodemus emmer mede
Voor elken man, in elke stede,
Daer men Cristum leidde dan;
Want hi was een machtich man,
So dat hi niet en ontsach
Dat Joodscap: daer bi so sach
Hi die dinghen bat doen
Dan si die waren ghevloen.
Dese goede man Nichodemus
+
Beghint Cristus passie aldus:
Anna, Senna, Dathan ende Cayphas,
Gamaliel, Levi ende Judas,
Alexander, Syrus ende Neptalim,
Ende menich ander Jode mit him
Quamen alle voor Pylaten
Met moede groot utermaten,
Ende wroechden Cristum alle te samen
Van vele archs, van vele blamen.
Si seiden: ‘Wi kennen dat hi
Josephs ende Marien zone zi;
Nochtan seit hi tgone
Dat hi is die Gods zone:
(*)
Hi is ooc coninc , seit hi met.

*

(*)

Vs. 8. I. Voer alle m. 11. I. en ontbr. 12. I. H. DJootscap; I. be dy zo. 15. I. Die g. 16. I. al ontbr.
17. I. H. Annas. 21. H. vore. 23. I. alte s.; H. alle tsamen. 24. I. H. archs ende bl. 27. H. zeeght.
28. I. es Marien z.; H. godsone. 29. H. Hi es coninc, zeeght; I. comen.
Het tekst - handschrift en I. hebben comen, en deze lezing zou op zich zelve wel te verdedigen
zijn, maar de vergelijking van Nicodemi Evangelium, waaruit dit gedeelte vertaald is, pleit
beslissend voor de lezing van H. Daar heet het: ‘Dicit se esse filium Dei et Regem.’
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30 Hi wil breken der vadre wet,
Want hi niet en viert den Saterdach,
Die dat Joodscap oyt te vieren plach.’
Pylatus sprac na dit spreken:
‘Wat doet hi? of wat wil hi breken?’
35 Die Joden antwoorden dan:
‘Onse wet hout dat nieman
Des Saterdaghes gansen en sal,
Ende dese ganst al over al
Crepele, blinde, ende die crom gaen,
40 Lazersche, ende die mitten viant zijn bevaen:
Die gheneest hi opten Saterdach,
+
Alsmen dies niet doen en mach.
Hi en viertene, vrooch noch spade,
Ende dit sijn quade dade.’
45 Pylatus seide: ‘Waer bi
Dunct u dat dit quaet si?’
Die Joden seiden daer naer:
‘Hi is misdadich, dats waer,
Want mids Beelsebuke, sijts ghewes,
50 Die een prinche van duvelen es,
So werpt hi die duvelen uut,
Sonder anders enighe virtuut,

*

Vs. 30. I. Ende wilt; H. Hi wilt; I. vaderen. 31. H. niene. 32. I. H. Dien dJ. - vierne. 34. I. af; H.
oft; I. H. wilt. 35. H. antwerdden. 36. I. wedt houdt. 37. I. Tsaterdaechs niet g.; H. Tsaterdaeghs
gainsen. 38. I. H. Ende ontbr.; I. g. hier over; H. gainst hi al o. 39. I. Cruepel; H. Crople - entie.
40. I. H. die ontbr. - zijn ontbr.; I. met vianden. 42. H. des; I. Des niement doen. 43. I. H. Hine;
I. vierten. 44. I. zijn, dinct ons, q.d.; H. En sijn dit niet q.d. 45. I. H. Pyl. sprac w. 46. I. Dinc.
47. I. na. 48. I. dit es. 49. I. m. Beelzebuuc; H.m. Belsbuke, sijds. 50. I. H. een ontbr. - vanden;
H. duvlen. 51. H. duvle. 52. I. eenich.
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*
Ende sijn hem alle onderdaen.’
Pylatus antwoorde zaen:
Die de dinc wel besiet,
+
So en ist mids den quaden gheest niet
Duvele te werpene uut,
Mar al bi Gods virtuut.
Die Joden antwoorden ende seiden:
‘Wi bidden uwer moghentheiden
Dat ghine doet comen haestelinghe
Voor u int ghedinghe,
Ende dat ghine wilt horen an.’
Pylatus riep te hem dan
Enen bode die daer stont bi.
- ‘Zegt Jhesum,’ sprac hi
Goetlike ende met zinne,
‘Dat hi tote ons come hier inne.’
Die bode ghinc uut te hant,
Ende brocht ghedraghen in sijn hant
(*)
Ene bussele, als ic las:
En weet wedert bies of stro was.
Hi neech Jhesum mit groter waerden,
Ende spraeyde daer opter aerden
Die bussele die hi brachte zaen.
- ‘Heer,’ sprac hi, ‘ghi sult gaen

*

(*)

Vs. 56. I. So ne eist biden q.; H. metten. 57. I. Dat hij die duvele werpt ute; H. Duvle werpen
ute. 58. I. H. virtute. 61. I. H. handelinghe. 62. I. H. Vore. 65. H. stoet. 66. H. Seghe; I. Gaet,
zegt. 67. H. Ghetoghenlec ende; I. Ghetoghenlike met. 68. I. tot; H. hi tons. 69. H. thant. 70.
I. H. brachte. 71. I. Eenen bundele; H. Ene busle, alsoe ic. 72. I. In w. w. biesen; H. Inne w.
weder b. oft. 74. I. spraydet. 75. I. Dien bundele dien; H. busle. 76. I. H. Here.
Het HS. heeft Ende.
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Hier op toten rechtere nu:
+
Hi begheert te sprekene u.’
Doe die Joden dit zaghen,
Begant hem qualijc te behaghen
Datmen dit dede Jhesuse,
Ende riepen op Pylatuse:
‘Waer omme en daeddine niet voort
Eyschen hem diet toe hoort?
Maer ghi daedtene eyschen een knecht,
Die crom en weet noch recht.’
Pylatus vraechde den knechte zaen,
Waer bi dat hi dat hadde ghedaen.
- ‘Here,’ sprac die knecht te hant,
‘Doe ghi mi hadt ghesant
Te Jherusalem in die stat,
Sach ic dat Jhesus zat
Op enen ezel ghinder,
Ende dat die Ebreeusche kinder
Risere droeghen algader
+
Die hadden scone groene blader,
Ende ghinghen hem jeghen daer hi reet:
Sulc spreedde ooc sijn cleet
Inden wech daer hi leet,
Ende riepen alle ghereet:
“O sanna! hoochste coninc vri!

Vs. 77. I. op ten; H. rechtre. 80. I. Begonst; H. Begonste hen q.b. 82. I. H. Doen r. si op. 83.
I. daet ghine vort. 84. I. Heeschen niet dient; I. H. toebehort. 85. I. doetene heeschen eenen;
H. ghi ontbr. - doetene - enen. 87. I. H. knecht. 88. I. Waer omme hijt hadde; H. Het eerste
dat ontbr. 89. I. Dat doen, sprac; H. thant. 90. I. Doen hij mi. 92. Saghic. 94. H. dat dEbr. 95.
I. Risers; I. H. allegader. 98. I. sprayde. 99. I. w. al dair. 100. I. H. Si r.
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Ghebenedijt so sidi,
Die coomt inden name ons heren!”
Dit daden si hem allen daer teeren:
Daer omme woudic hem doen ere
Van dien dat ic vermochte, here.’
Die Joden riepen lude doe,
Ende spraken den knecht dus toe:
‘Der Ebreeuscher kinder tale
Die is Ebreeusch altemale,
Ende ghi sijt een Griecsch man:
Hoe verstondi Ebreeusch dan?’
- ‘Ic vraghes,’ sprac hi te hant,
+
‘Enen Jode diet mi ontbant.’
Pylatus antwoorde doe:
‘Wat riepen si ende hoe?’
- ‘Here,’ sprac die bode, alsic versta,
‘Si riepen alle: o sanna!’
- ‘Wat bediet o sanna? vraghic di.’
- ‘Here, het bediet: salich maect mi!’
Pylatus sprac ten Joden voort:
‘Ghi hebt nu wel ghehoort
Wat uwes selves kindre riepen:
Wat waendi desen verdiepen?
Wat heefti dan misdaen?’
Doe zweghen die Joden zaen.

Vs. 102. H. so ontbr.; I. zijt ghij. 103. I. Coninc inden. 104. 1. H. allen ontbr.; I. daer ontbr.
105. I. om wildic; H. hem oec d. 106. I. dien ontbr. 108. I. H. den bode; I. dus ontbr. 111. I. H.
Ende want ghi. 112. H. verstoedi; I. verstoet di dEbreusche. 113. I. vraegdes; H. thant. 117.
H. alsict. 118. I. H. Soe r. si o. 120. L. Het bediet, heere, s.; H. Het diedt, here, s. 121. I. den.
123. I. Dadt uus; I. H. selfs kinder. 124. I. H. Wat wildi d. 125. I. H. heeft hi; I. dan ontbr.
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Echter hiet Pylatus, zonder waen,
Den bode om Jhesum gaen.
Die bode keerde weder omme,
Ende seide tote Jhesumme,
Dat hi toten rechter ghinghe,
Hi wouden spreken haestelinghe.
Jhesus ghinc mit hem daer inne.
Mi dunct also in minen zinne
Dat daer liede stonden ane,
+
Die elc hielden ene vane
Daer een teken in stoet:
Dat peinsic in minen moet
Datmen doen plach aldus,
Daer dinghen zoude Pylatus.
Doe Jhesus voor die vane leet,
Boghen si alle ghereet
Ende neghen te Jhesum waert.
Doe riep Pylatus ter vaert:
‘En mercti niet, ghi heren,
Hoe dese tekene Jhesum eren,
Daer mense hout in die hant?’
+
Die Joden seiden te hant:
‘Met onsen oghen wi zaghen,
Datsi, die die tekene draghen,

Vs. 127. I. Echt dede P.; H. Echt h. 128. I. om Jhesus. Na vs. 128 volgt nog in I. en H.:
Dat hine comen daede houde (I. commen doen soude)
In wat manieren dat hi woude.
131. H. rechtre. 132. I. wilden; I. H. handelinghe. 133. I. H. gh. doe dair. 134. I. dinct dat in.
135. I. lieden; H. stoeden. 136. I. een; H. enen. 139. I. Dm. te d. 141. H. vore; I. H. vanen.
142. I. al. 144. H. r. Pyl. ghereet ter. 145. I. merct ghij. 146. I. H.t. Cristum e. 148. H. thant.
150. I. H. die de t.
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Selve neghen Jhesumme.’
Pylatus yesch voort hier omme
Die vaendraghers ende vraechde hem zaen,
Waer omme si dat hadden ghedaen.
Doe antwoorden si mettien:
‘Here, wi sijn zeker van dien
Ontsculdich altemale,
Dat moghedi merken herde wale:
Waer toe zouden wi hem nighen?
Wi saghen hemselven bighen
Die tekene die wi hilden daer.’
Pylatus sprac te hant daer naer:
‘Ic segghe u, ghi heren, wat ghi doet:
Ghi sult kiesen, dat dunct mi goet,
Twalef sterke manne nu,
Die ghi selve wilt, onder u,
Die die tekene houden zelen;
Ende ic sal hem bevelen,
Op haer hooft of te slane,
Dat si en bughen ghene vane.’
Dit was altehant ghedaen.
Doe dedemen Jhesum uutgaen
Daer hi te voren was ghestaen,
Ende weder in keren zaen,
Also was Pylatus beheet.

Vs. 151. I. n. Jhesomme. 152. I. hiesch. 153. I. vane draghers. - hem ontbr.; H. vraghden z.
155. I. met dien. 157. H. Onsculdech; I. alle te m. 158. I. H. moeghdi weten; I. herde ontbr.
159. H. soude. 162. H. thant; I. te hem dair. 163. I. zeg; H. segghu; I. H. ghi ontbr. 166. I. ghij
wilt dat o. 167. I. H. de t. 168. H. hen. 169. H. hare; I. H. af. 170. I. en nyghen gheenen; H.
boghen neghenen. 172. I. Dit vers ontbr.; H. men Jhesuse ute. 174. I. inghekeert z. 175. I.
Aldus w.
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Ende alse hi voor die vanen leet,
Neghen si Cristum, onsen here,
Als si te voren daden, min noch mere.
Pylatus wert versaecht doe.
Aldus sprac hi den Joden toe:
‘Nu sidi doch zeker das
Datter knechte scout niet en was,
Dat die tekene Cristum neghen.’
Die Joden doe stille zweghen.
+
Te hant so seindde hier na
Pylatus wijf, ver Publica,
Tote Pylatum enen bode,
Die seide datsi hem ontbode,
Dat hi hem cleine noch groot
En onderwonde van Jhesus doot:
Haer ware so vele in hare dromen
Pinen ende anxte van hem comen.
Doe dat die Joden hoorden an,
Spraken si te Pylatum dan.
‘Wi seiden u wel dat hi
Een ongherecht man si:
Desen drome, en twiveles twint,
Heeft hi uwen wive in ghesint
Mids des duvels macht,

Vs. 176. I. als zij vore die vane; H. alshi vore. 178. I. Ghelijc te; H. Alse te; I. H. daden ontbr.
180. I. Ende sprac aldus den. 182. I. Dadt der knechten scult; H. knecht. 183. H. Dattie. 185.
H. Thant. 187. I. Tote Pylatus; H. Tote Pylaten. 189. I. cleen. 190. I. Ende o.v. Cristus d. 191.
H. Hore - hoer; I. hare ontbr. 192. I. Pine ende ancxst. 193. I. H. dit; I. an dan. 194. I. zij Pylatus
an; H. te Pylaten. 196. I. ongherechtich. 197. I. H. droem; I. twivels; H. twivelets. 198. I. in
ontbr. 199. I. Overmidts der duvelen.
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200 Die hem dienen dach ende nacht.’
Pylatus keerde hem omme,
Ende sprac tote Jhesumme;
‘Waer om en antwoorddi niet?
Ghi kent wel ende siet,
205 Wat ghetughen dat u
Dese liede gheven nu.’
Jhesus antwoorde met zoeten zinne:
‘En hadden si gheen spreken inne,
Si en spraken niet te deser stonde;
210 Ende elc mach(*) met zinen monde
Spreken, ist quaet ist goet,
Maer die quaet seit, hi misdoet.’
Doe seiden douderen vanden Joodscapen:
‘Wi hebben te hem waert ghenoech zaken:
215
Deerste is, wildijt horen,
+
Hi is in keefsdoeme gheboren;
Dander, hi is van Bethleem,
Daer men die kindre omme hem
Voormaels alle onthoofde
220 Ende vanden live roofde.

*

(*)

Vs. 200. I. nacht ende dach. Dezelfde schrijffout staat ook in H., maar daar is zij door de
bovengezette letters b.a. verbeterd. Niettemin levert ons dit alweder een bewijs, dat I. tot
dezelfde HS. - familie als H. behoort. 202. I. sprac te Jhesomme. 203. H. omme. 204. I. Ghij
hoort w.; H. Ghi hoert nu w. 205. I. ghetughe. 206. I. Dese Joden gh. 207. I. Jh. zeide met.
209. I. Sine; H. tesen. 210. H. elc mach met; I. Elc mach spreken met. 211. H. Spr. si q. si g.;
I. Weder het zij q. ofte g. 212. I. seghet; H. seeght. 213. I. H. Doudere vanden Joden spraken.
214. H. gnoech. 216. I. keesdomme; H. keesdoeme. 218. I. Dair Herodes die; I. H. kinder om.
219. H. al.
Het HS. heeft: elc sprac met.
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Die derde is dat sijn moeder doe
Met hem in Egypten vloe,
Ende en dorste haer danne
Ghetroesten te niemanne.’
Doe stonden daer ander Joden bi,
Die voort traden ende seiden dathi
Van keefsdoeme niet en waer comen,
Want Maria hadde ghenomen
Met wette haren man.
Pylatus antwoorde dan
Den ouden Joden zonder beiden,
Die Jhesum keefskint zeiden:
- ‘Het schijnt,’ sprac hi, ‘openbaer,
Dat u woorde niet en sijn waer;
Want uwes selves liede tughen voort,
Dathi is van wittigher gheboort.’
Annas ende Cayphas spraken doe
Met willighen moede Pylatus toe:
‘Alle tfolc roept dathi
In keefsdoeme gheboren si,
Ende dathi is van valschen treken;
Ende dese, die met hem spreken,
Sijn vernoyeert allegadere,
Want hare moeder ende hare vadere

Vs. 221. I. H. Dat d. 223. I. hare; H. hore. 225. I. H. stoeden; I. ander ontbr. 226. I. H.v. torden.
227. I. keesdomme; H. keesdoeme niene ware. 229. I. Metter wet. 231. H. Dien. 232. I. Die
Jhesomme; I. H. keeskint. 234. I. H. uwe; I. woirden; H. niene. 235. I. uus selfs lieden; H.
selfs; I. H.t. als ghi hoert. 236. I. wetter. 238. I. H. Met hoghen m.; H. Pylatuse. 239. I. Al tvolc.
240. I. keesdomme; H. keesdoeme. 243. I. algader; H. allegader. 244. I. haer m. ende vader;
H. hoer m. ende hoer vaeder.
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245 Ende hare maghe waren heydijn,
Al ist datsi nu Joden sijn,
Ende si willen nu echt verkeren
Mids des Jhesus leren.’
Doe traden daer twalef Joden voort,
250 Der welker namen ghi nu hier hoort:
Lazar, Jacob, Achamus,
Samuel, Ysaac, Austerius,
Phineus, Crispus, Esdras,
Agrippa, Annes ende Judas;
255 Dese spraken al ongheviert:
+
‘Wine sijn niet vernoyiert:
+
Wi sijn meerre ende minder
Alle Joden ende Joden kinder,
Ende wi segghen die waerhede:
260 Wi waren ter jeghenwoordichede,
Daer Joseph trouwede Marien:
Des sullen wi over al lien.’
Doe sprac Pylatus: ‘Nu besweric u bi
Der zelver hulden, die ghi
265 Onsen here den keyser sculdich zijt,
Dat ghi mi die waerheit lijt,
Of Jhesus, als ghi seit te voren,

*

Vs. 245. I. haer voerderen w.; H. hoer vordren w. 246. I. H. dat dese nu. 247. I. Ende ontbr.
- nu ende echt. 248. I. Onse wedt met Jh. 249. I. H. torden. 250. I. H. ghi hebt ghehoert. 251.
H. Anchamus. 252. I. H. Asterius. 253. I. H. Esras. 255. I. al ontbr. 256. I. H. Wi en. 257. I.
meere. 261. H. troude. 262. I. Dies - al wel lyen; H. sele wi. 263-264 in I. en H., met twee
verzen meer, aldus:

Doen soe sprac Pylatus (I. soe ontbr.)
Tote dien twevelen aldus: (I. den twaleven)
Nu besweric u bi
Der selver hulden, die ghi
266. I. der w. lijdt. 267. I. Ofte; H. Oft - seidt.
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Van wittighen bedde is gheboren.’
Si seiden weder onghelet:
‘Wi liede hebben ene wet,
Dat wi niet en sullen zweren;
Maer hem diet willen weren
Doet zweren, - ofte neen,
Doet ons allen ghemeen
Sterven, en vindi niet ter waerheden
Die dinc, also wise zeden.’
Pylatus gheboot haestelinghe,
Dattet tfolc al ute ghinghe
Sonder die twalef, die dede hi daer
Bi hem bliven in die vierscaer,
Ende Jhesum dede hi uutwaert gaen.
Toten twaleven sprac hi zaen:
‘Nu segt mi: bi wat dinghen
Willen si Jhesum ter doot bringhen?’
Doe seiden si tote Pylaten:
‘Si beniden utermaten,
Dathi tfolc Saterdaghes gheneest.’
- ‘So, hoor ic wel, so eest
Om sine goede werken albloot
Datsi begheren sine doot?’
+
- ‘Here,’ spraken si, ‘dats waer:
Wi segghen al openbaer,

Vs. 270. I. lieden. 272. H. hen. 275. H. vindijt. 276. I. wij u seiden; H. alsoe als wise. 277. I.
H. handelinghe. 278. I. Dat tvole; H. Dat tfolc. 279. I. Het tweede die ontbr. - dare; H. tweleve
dedi dare. 280. I. Bi hem ontbr.; I. H. vierscare. 281. H. dedi; I. ute gaen. 284. H. sine ter.
285. I. zeiden die t.; H. tote ontbr. 286. I. benijdden. 287. I. tfolc ontbr. - tSaterdaechs; H.
tSaterdaghs. 288. H. ic dan w.; I. w. dat zoe. 289. I. sijn g. were bloot; H. werke. 291. I. dat
es. 292. I. H. z. uo.
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295

300

305

310

315

*

*
Die dinc maect al die werre.’
Doe wert Pylatus erre,
Doe hi verstoet dese dinc,
+
Dathi uter vierscaren ghinc
Ende seide ten Joden die daer stonden:
‘Ic hebbe nu ghenoech orconden,
Dat ic ghene misdaet en can
Ghevinden in desen man.’
Die Joden antwoorden tier stont
Ende seiden Pylatus in sinen mont:
‘En wisten wi niet openbaer
Dat hi van quaden daden waer,
Wine hadden niet ghelevert di.’
Pylatus seide: ‘Nu houtene ghi,
Ende doempten na uwe wet.’
Die Joden al onghelet
Antwoorden Pylatum danne:
‘Ons en staet te doemen niemanne.’
Pylatus is weder ghegaen
In die vierscare, ende dede zaen
Jhesum te hem comen alleen,
Ende vraechde hem tusschen hem tween:
‘Du biste der Joden coninc?’
Jhesus seide dese dinc:
‘Du segheste dese woorde uut di,

Vs. 293. I. dinc die m.; H. maket. 294. I. also erre; H. soe erre. 296. H. vierscare. 297. I. s.
den J. daer sij st. 298. H. gnoech. 300. I. H. Vinden. 301. I. te dier. 302. H. S. Pylaten; I. s.
Pylate in sine. 303. I. En ontbr.; H. wiste niet; I. H. openbare. 304. I. H. ware. 305. H. haddenne.
307. I. H. doemtene. 309. I. H. Antw. Pylatus. 310. l. doemenne; H. doedene. 314. H. vraghde;
I. Het eerste hem ontbr. 315. H. best; I. Bistu der. 317. I. H. seghs dese dinc; H. ute.
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320

325

330

335

340
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*
Ofte andre seident di van mi?’
Pylatus sprac, alst hem bestiet:
‘En ben ic dan een Jode niet?
Dijns selfs liede ende dine bisscoppe
Hebben di mi ghelevert oppe:
Wat heefstu dan misdaen?’
Jhesus antwoorde saen
Ende sprac aldus: ‘Mijn rike
En is niet van aertrike;
+
Mar hadde dat rike mijn
Van desen aertrike ghesijn,
Die ghene, die te minen dienste staen,
Hadden dat wel wederstaen
Dat ic en ware, meer noch min,
Den Joden ghelevert, als ic bin:
Nu en is, waerlike,
Van hier niet mijn rike.’
Pylatus sprac dese dinc:
+
‘Daer omme bestu coninc?’
Jhesus antwoorde nu:
‘Want ic coninc bin, dat zeghestu.’
Noch sprac Jhesus mettien:
‘Ic ben gheboren in dien
Ende comen om dat ic sal
Die waerheit ghetughen al;
Ende wie vander waerheit es,

Vs. 318. I. H. Oft andere. 319. I. als. 321. I. selfs volc ende b. 322. H. mi di. 323. H. heftu.
325. I. aldus ontbr. 326. H. Nes niet van desen ertrike; I. Es niet van desen eerderike. 328.
I. deser werelt gh. 329. I. Die ghene ontbr. - Die in m.d. gaen. 335. I. H. sprac doe d. d. 336.
H. omme soe b. 338. I. bin, seg ic n; H. seghstu. 341. H. ic al. 342. H. Der w. gh. sal.
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345

350

355

360

365

*

*
Hoort mine stemme, sijts ghewes.’
Pylatus sprac: ‘Wat is die waerheit?’
Jhesus heeft weder gheseit:
‘Wi segghen die waerheit hier;
Maer in welkerhande manier
Moet men van hem ghedoemt waerden
Die macht hebben opter aerden?’
Pylatus liet allene daer
Jhesus in die vierscaer,
Ende ghinc toten Joden te hant,
Ende seide dat hi niet en vant
In Jhesum zake en ghene.
Die Joden spraken ghemene:
‘Hi seide, hi mach den tempel breken
Ende in drien daghen weder ghereken.’
- ‘Wat tempel?’ sprac Pylatus doen.
- ‘Dien tempel, die Salomoen
Maecte in sesendeviertich jaren,
Vermat hi hem, te waren,
+
Dat hine werpen soude daer neder
Ende in drie daghen maken weder.’
Pylatus sprac na desen:
‘Ic wille ontsculdich wesen
Vanden bloede des gherechts mans.’
Die Joden riepen te hans:

Vs. 344. I. mijn - sijt zeker des; H. sijds. 345. I. H. die ontbr. 347. H. de w. hire; I. hiere. 348.
I. welkerande; I. H. maniere. 349. H. hen. 351. I. H. dare. 352. I. H. Jhesum - vierscare. 353.
H. thant. 354. I. H. niet ontbr. 355. I. ne gh. 358. I. H. Ende binnen dr. - reeken. 359. H. temple.
360. H. Den; I. dien. 362. H. twaren. 363. I. H. w. mochte n. 364. H. drien. 366. H. onsculdech.
368. I. Die J. lude r. te hants; H. r. lude thans.
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370

375

380

385

390

*

*
‘Sijn bloet, meerre ende minder,
Blive op ons ende op onse kinder!’
Pylatus yesch also houde
Die Leviten entie oude
Ende dat paepscap, daer die dinc
Vander zaken meest aen ghinc.
Hi sprac heymelijc: ‘Ghi heren, ziet,
+
Dit en soudi doen niet,
Noch hier mede niet gaen voort:
Hine heeft zijns lijfs niet verboort,
Om dathi des Saterdaechs ghenas
Den ghenen die tonghemake was.’
Doe antwoorden si met enen rade:
‘Die den keyser scande dade,
Hi hadde verdient der doot:
Dese misdaet is noch also groot,
Hi heeft Gode scande ghedaen.’
Pylatus hiet den Joden zaen
Datsi ghinghen uter vierscaer,
Ende yesch Jhesum bat naer.
- ‘Wat so sal ic,’ sprac hi,
‘Nu moghen doen met di?’
Doe antwoorde Jhesus:
‘Het is ghegheven dus.’
- ‘Hoe ist ghegheven?’ sprac Pylatus.

Vs. 369. I. meere. 370. I. ons k. 371. I. Pyl. echt a. 372. I. Die Levite ende die. 373. I.
priesterscap. 374. H. dier - ane; I. an hinc. 375. I. heimelike. 376. I. Des en souddi. 377. I.
met; I. H. niet ontbr. 378. I. hevet slijfs; H. heves slijfs. 379. I. H. tSaterdaeghs. 380. I. gheene;
H. tonghereke. 383. I. ter d. 385. I. H. sc. G. gh. 387. I. vierscharen; H. vierscare. 388. I.
hiesch hem Jh. bet naren; H. iesch Jh. hem bat nare. 390. I. H. metti. 392. I. H. aldus.
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395

400

405

410

415

*

*
Doe seide Jhesus Cristus:
‘Moyses ende die propheten
Hebben over lanc doen weten
Mine passie ende mijn verrisen,
Alsoot die boeken noch wisen.’
+
Doe dat die Joden hoorden an,
Spraken si te Pylatum dan:
‘Hoe wildi dathi doe mere
Scande Gode, onsen here?’
Pylatus antwoorde zaen:
‘Dunct u dat Gode scande ghedaen,
So leydten selve nu
Tuwer synagoghen met u,
Ende doempten na uwe wet.’
Die Joden seiden al onghelet:
‘Onse wet hout, so wie
Enen andren misdoet, dat hie
Viertichvout beteren moet;
Maer die jeghen Gode mesdoet,
Datmen stenen sal dien.’
Pylatus sprac mittien:
‘So houten, ende doet hem al
+
Dat uwe wet leren sal.’
Pylatum antwoorden si:
‘Datmen cruce dat willen wi.’
Pylatus sprac: ‘Dat en is niet goet.’

Vs. 395. H. entie. 398. I. Alse als die; H. boeke. 400. I. zij Pylaten an; H. te Pylatuse. 402. I.
Scanden. 404. I. Dinc; I. H. Gode ontbr. 405. I. H. leedtene. 407. I. H. doemtene. 408. I. H.
al ontbr. 410. I. H. anderen m.d. die. 411. I. fout; H. betren. 414. I. sprac na dien. 415. I.
houttene; H. houdtene. 416. I. wed. 417. I. Pylaten; H. Pylatuse. 418. H. Datmenne - wille.
419. H. dat nes.
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420 Doe sach hi opt volc dat daer stoet,
Ende sach daer vele liede weenen.
Hi sprac: ‘Ten is den ghemeenen
Volke niet lief Jhesus doot.’
Die Joden spraken weder bloot:
425 ‘Daer omme comen hier jonghe ende oude,
Om dat Jhesus sterven zoude.’
Pylatus sprac: ‘Wat is sine misdaet,
Dat hem emmer te stervene staet?’
- ‘Om dathi seit,’ spraken si,
430 ‘Dathi Gods zone ende coninc si.’
Nichodemus quam voort ghegaen,
Ende is voor den rechter ghestaen,
Ende bat hem dat hi horen woude
Een luttel dat hi zegghen zoude.
+
435
Pylatus sprac: ‘Segt an.’
Nychodemus sprac: ‘Ic segt u dan.’
- ‘Ic quam,’ seit hi, ‘al toten papen,
Ten oudren vanden Joodscapen,
Ende ten Leviten, twaren,
440 Die in die synagoghe versament waren.
Ic seide: “Ghi heren, ghi doet quaet,
Dat ghi zo zere staet
Om te bederven desen mensche,
Die tekene doet van wensche,
445 Die zo scone sijn ende zo goet,

*

Vs. 420. I. Hij sach op tvolc; H. folc. 422. I. H. en es; I. den gheenen. 427. H. wats. 429. I. H.
zeeght. 430. H. godsone. 432. I. Ende ghinc vor d.r. staen; H. vore den rechtre. 433. I. H.
hem ontbr. 436. I. zeg u. 437. I. Ic sprac, sprac hij t.; h. q. sprac hi. 438. I. Den; I. H. ouderen.
439. H. Entien Lev.; I. te waren. 440. H. int s.; I. H. versaemt. 443. I. H. bedervene. 444. I.
teekine.
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450

455

460

465

470
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*
Datse noit mensche en dede die hi doet.
Laet hem bliven in rasten,
Ende wilt merken ende tasten:
Ist dat hi mit Gode werct,
Sine tekene sullen ghesterct
Bliven ende altoos staen;
Ist ooc anders, zi zullen vergaen;
Want Moyses was van Gode ghesint
In Egypten, als ghi wel kint,
Ende dede tekene scone
+
Voor den coninc Pharaone,
Die hem God selve hiet doen.
Twee meestre waren daer coen,
Jamnes ende Manbres, als wi lesen,
Die tfolc daer plaghen te ghenesen,
Die ooc daden daer ter stede
Some tekenen die Moyses dede.
Ende die van Egypten hilden dan
Over Gode dese twee man.
Ende want haer tekene, twaren,
Uter macht Gods niet en waren,
So moesten si te niete gaen;
Ende die Moyses dede, moesten staen.
Hier bi zo radic u dan
Dat ghi laet rusten den man;

Vs. 446. I. en ontbr. - dede no doet; H. dede noch en doct. 447. I. Laettene bl. 456. H. Vore.
457. I. s. dede d. 458. I. meesteren; I. H.d. doen. 459. I. Jamines. 460. I. Diet tvolck pl. 461.
I. Die daden oick te dier steden. 462. I. Somme; I. H. teekene. 463. I. die Egyptine; H. die
Egyptiene. 465. I. Ende ontbr. - te waren. 467. I. H. nieute. 468. H. die ontbr. - dede ontbr.;
I. Ende Moyses teckene m. 469. I. zo ontbr. 470. I. H. gh. r. l. d.
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475

480

485

490

*

Want hine heeft, clein noch groot,
Verdient enigher doot.”’
Die Joden antwoorden nu:
‘Du bist zijn jonghere - dat bistu Ende werkes al na sine woort.’
Nichodemus sprac: ‘Nu hoort:
Is die rechter sijn jonghere, bi di
Dat hine gherne hilde vri
Ende verlooste uut uwer macht?
Daer omme heeften des keysers cracht
In dese waerdicheit gheset,
Om dathi elken sal doen wet.’
Die Joden worden erre doe,
Ende spraken Nichodemus toe,
Alse honde die op andren schieten:
‘Sire waerheit moetstu ghenieten,
Ende deel met hem hebben te samen.’
Nichodemus seide: ‘Amen!
Dit ontfa ic al ghereit,
Ghelijc dat ghi hebt gheseit.’
Doe seide een Jode, die daer quam voort:
‘Rechtere, mach ic spreken een woort?’
Die rechter seide: ‘Ja du.’
- ‘Here,’ seide hi, ‘ic segghe u,

Vs. 471. H. cleene. 474. H. best oec sijn; I. dat ontbr. 475. I. wercx - wordt; H. wercs - sijn.
477. H. de rechtre; I. rechtere s.j. bedy. 479. H. ute uwer cracht; I. uwer crachten. 480. I. Al
h.d.k. machten; H. k. macht. 482. I. Om ontbr. - soude. 484. I. H. spr. Nycodemum. 485. H.
Als - andere; I. anderen. 486. I. moestu; H. moefstu. 487. I. H. tsamen. 488. I. sprac. 490. I.
H. ghijt. 491. H. S. en J. 492. H. Rechtre, maghic spr. en w. 493. H. rechtre; I. rechtere sprac.
494. H. seidi, soe zegghic u; I. hij, zo zeg ic u.
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495 Ic lach achtendertich jaer
+
Op mijn bedde van ziecten zware.
Jhesus quam eens al dare,
Ende ghenas openbare
Beseten liede vele, twaren,
500 Ende die anders ooc ziec waren.
Doe droechmen mitten bedde mi
Tote Jhesum, ende hi
Sprac te mi eer yet lanc:
“Doch wech dijn bedde ende ganc.”
505 Ende ic dede mijn bedde wech ter vaert,
Ende ghinc ghesont thuus waert.’
+
Die Joden seiden te Pylatum dan:
‘Her rechter, nu vraecht den man
Op wat daghe hine ghenas.’
510 Doe seide die man: ‘Het was
Saterdach, doe dit ghevel.’
- ‘Her rechter, wi seident u wel,’
Spraken die Joden, ‘dathi
Den Saterdach niet en hout vri,
515 Ende die duvele dan uut coort.’
Doe quam daer een Jode voort:
- ‘Heer rechter,’ sprac hi, ‘wilt mi horen:
Blint so was ic gheboren;

*

Vs. 495. I. drieendertich; H. jare. 496. I. ziecheiden zwaer. 497. I. daer. 498. I. gh. my openbaer.
499. I. Besetene l. te waren. 500. I. die oic a.z. 502. I. Te Jherusalem. 504. H. Doe. 505. I.
Ende ontbr. 506. I. Ende ic ghinc te hant th. 507. I. tote Pylatus; H. te Pylaten. 508. I. richtere;
H. rechtre; I. H. vraeght. 509. I. H.d. dat hine. 510. I. Die man seide H. w. 511. I. Tsaterdaechs;
H. Saterdaeghs. 512. H. rechtre; I. Heer richtere. - u ontbr. 514. H. niene houdt. 515. H. Entie
duvle d. ute; I. cort. 517. I. Her rechtere. - mi ontbr.; H. Her rechtre, spr. hi, nu w. 518. I. so
ontbr.
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520

525

530

535

540

*
Ende daer Jhesus, liden zoude,
Riepic op hem also houde:
“Davids zone, wilt mijns ontfermen!”
Ende hi hoorde mijn carmen,
Ende leide op mijn oghe zijn hant,
Ende doe sach ic alte hant.’
Een ander Jode trat ooc voort,
Ende seide: ‘Heer rechter, nu hoort:
Ic was al crom; - dat ic so was,
Met enen woorde hi mi al ghenas.’
Een ander sprac ten selven male:
‘Ic was lazers altemale:
Met enen woorde ghenas hi mi.’
Een wijf stont ooc daer bi,
Diemen noemet Veronica.
- ‘Ic was ziec,’ sprac si hier na,
‘Vander bloet sucht twalef jaer.
+
Doe quam ic hem so naer,
Dat ic eens sijn cleet taste,
Ende voort aen haddic raste
Mijns onghemaecs, ende was ghenesen.’
Die Joden spraken: ‘Wi lesen
In onse wet al over al,
Dat gheen wijf tughen en sal.’
+
Doe riepen daer int ghemeen

+

(E. Fol. LVII. r. 2.)

+

(I. Fol. LXVIII. v. 1.)

*

Vs. 522. I. hij h. te hant m.; H. hi h. thant m. 524. I. H. zaghic: 525. H. tard; I. trat dair v. 526.
I. H. her; H. rechtre. 527. I. so ontbr. 528. I. H. al ontbr. 529. I. ander Jode sprac. 530. I.l. weet
wale. 532. H. stoet; I. stoet hier oic by. 533. I. H. noemt. 535. I. H. socht; I. jare. 536. H. ic
eens hem; I. nare. 538. I. voortane; H. vordane. 539. I. onghemaecx, ic w. 541. I. Het eerste
al ontbr.
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555

560

565
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Vele liede over een:
‘Hi is prophete ende goet man,
Die scone miracle doen can,
Dien de viande sijn onderdaen.’
Toten papen spraken si zaen:
‘Waer omme en ghebieddi niet aldus
Den quaden gheesten, alse Jhesus?’
Some zeiden si mede,
Hoe Jhesus opstaen dede
Lazarum ende sijn leven gaf,
Die vier daghe doot lach int graf.
Pylatus wert te hant vervaert.
Doe sprac hi dus ten Joden waert:
‘Waer bi wildi, ghi Joden,
Dit onnosele bloet doden?’
Doe dede Pylatus te heme
Comen den selven Nichodeme,
Ende die twalef Joden die ghi
Voren hoordet noemen mi,
Die ghetughet hadden openbare,
Dat Jhesus gheen keefskint en ware.
- ‘Gheraet mi,’ sprac hi, ‘des biddic u,
Wat ic hier mede mach doen nu;
Want ic duchte in minen waen,

Vs. 544. I. Vele Joden o. 545. I. H. ende gherecht m. 546. I. H. sc. teekene d. 547. I. die v.
549. I. en ontbr.; H. ghebiedi. 550. I. H. Den bosen gh.; H. als. 551. I. Zomme. 554. I. daghe
lach doot int; H. Daer menech Joede stoet omt graf. 555. H. thant. 556. I. aldus. 557. I. Waer
omme w. 558. I. H. onnosel. 559. I. Ende Pyl. dede te. 561. I. H. Joden ontbr. 562. I. Hier
voren h. seggen mi; H. horet zegghen mi. 563. I. ghetuucht; H. ghetuight. 564. I. H. Dat Cristus
gh.; I. keeskint. 565. I. H. Gheraedt; I. hij, ic bids u. 566. I. H. met. 567. I. d. na m.
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575

580

585
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Dat tfolc elc andren mach verslaen.’
- ‘Wine wetens wat doen,’ spraken si doe:
‘Wel ghewordens hem diet bringhen toe!’
Doe sprac Pylatus, twaren,
Tot allen den Joden die daer waren:
‘Het heeft een zede gheweest tote nu,
Datmen plach te latene u
Enen ghevanghenen, alst Paesdach was.
+
Ic hebbe enen, hiet Barrabas,
+
Die van manslachte is ghevaen;
Ende want ic niet en can verstaen
Dat Jhesus, cleine ofte groot,
Verdient heeft der doot,
Wien willic u dan quite laten?’
Doe riepen si tote Pylaten:
‘Doet wech desen man,
Ende laet ons quite Barraban.’
- ‘Wat doe ic dan,’ sprac Pylatus,
‘Met Jhesum, diemen heet Cristus?’
Si spraken doe met eenre druust:
‘Hi sal wesen ghecruust!’
Voort ooc zo zeiden si:

Vs. 568. I. tvolc ele anderen sal v. 569. I. H. wat doen ontbr.; I. w. niet; I. H. spr. die Joden
doe. 570. I. H. Wel ontbr.; I. Ghewerdes; H. Ghewerds hen. 571. H. Doe soe sprac; I. te waren.
572. I. Tote alden; H. Tote al dien. 573. I. H. gh. een z.t. 575 en 576 in I., met twee verzen
meer, aldus:

Eenen ghevangenen, alst quam Paeschdach,
Was quite sonder ander verdrach.
Nu heb ic eenen, sijt zeker das,
Ghevaen, die hiet Barrabas,
576. H. heet. 581. I. Dien wil ic. 583. I. H. Doet ons w. 584. I. quiten. 585. H. doe ic doe, sprac.
587. H. doe ontbr. - ere druist I. eere. 588. I. Wij willen dat hij zij gh. 589. H. zo ontbr.
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590 ‘Ist dat ghine laet vri,
So en sidi niet des keysers vrient.
Hi en heves ooc niet verdient,
Want hi seide openbare,
Dathi Gods zone ende coninc ware:
595 Lichte ghi begheert ooc dat hi
Onder den keyser een coninc si.’
Pylatus wert te hant erre.
- ‘Altoos,’ sprac hi, ‘maecti werre
(So daden u vordren) ende perlement,
600 Datter waerheit wel is bekent,
Ende ghi waert oit quaet ende fel
Den ghenen die u daden wel.’
- ‘Wie dede ons wel?’ spraken si.
- ‘U here u God,’ seide hi,
605 ‘Die uwe vorders verloste scone
Uter macht van Pharaone,
Daer si verdruct waren zwaer.
Uut Egypten leidde hise daer,
Ende door die zee ghemeen,
610 Dat hem twater niet en ghereen;
In die woestine voedde hise met
Met manna ende voglen vet,
Ende drinckedse mit watre mede,

*

Vs. 591. I. So ne sij dij; I. H. skeysers. 592. H. Hine; I. Hine heeft jeghen u niet. 594. H.
godsone. 595. H. Lichte begherdi oec; I. Lichte begheerde hij oec. 597. H. thant. 599. H. uwe;
I. vorderen. 600. H. Dat ter. 601. I. Ende waren oyt. 603. I. Wye daden. 604. H. Uwe h.; I. H.
sprac hi. 605. I. u vorderen; I. H. verloeste. 607. H. Doe si. 608. H. Ute Eg. leiddise. 609. H.
dore. 610. H. hen; I. H. dwater; H. niene. 611. H. voeddise. 612. I. ende met voghelen; H.
ende met v. 613. H. drinkese; I. drinctese met borne mede.
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Dathi hem uten stenen springhen dede;
615 Die [wet] hi hem daer toe gaf.
+
Nochtan ghinghen si hem af,
Ende en kendens groot noch half,
Ende aenbeedden een calf,
Datsi van metale ghieten daden,
620 Haers selfs Gode in smaden;
Ende doe haer God dit wreken woude,
Verbadse Moyses also houde.
Dit so weetti ooc alle wel.
Nu haetti ooc ende sijt fel
625 Jhesum, uwen coninc.’
Pylatus stont op met deser dinc,
Ende woude uter vierscaren gaen.
Doe riepen die Joden zaen:
‘Wi lien dattie keyser coninc es,
630 Niet Jhesus, des sijt ghewes.
Doe Herodes quam te voren
Dat een coninc ware gheboren,
Alsoot hem te voren brochten
Drie coninghen diene zochten,
635 Dede hine zoeken also houde,
Om dat hine doden woude.
Joseph, zijn vader, nammen te hant,

*

Vs. 614. I. H. hem ontbr. - steene. 615. H. De wet hi hen; I. Die wet die hij. 617. I. kendene
al no h. 618. I. Maer aenbeden; H. Maer anebeedden. 619. I. van eere gh.; H. van ere gh.
620. I. in versmaden. 621. I. H. Ende ontbr. 623. H. wetti; I. weet ghij; I. H. ooc ontbr. 624. I.
Nu zo haedt ty ende. 625. I. Jhesomme. 626. H. stoet - derre. 627. I. wilde. 629. H. ghien; I.
H. dat die; I. k. ons c. 632. I. wair. 634. H. coninghe; I. Die drie coninghe ende sochten. 635.
H. Dedine. 636. I. soude. 637. I. H. nammene; H. thant.
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640

645

650

655

660

*

*
Ende voerden in Egypten lant.
Doe dede Herodes, twaren,
Die kindre van twee jaren
Doden, ofte daer beneden,
In Bethleem der steden.’
Doe Pylatus dit verstoet,
Wert hi versaghet in zinen moet.
Toten Joden sprac hi mittien:
‘Is hi dit, die ghene dien
Herodes zochte? zegghet mi.’
Si antwoorden: ‘Dit zelve is hi.’
Pylatus wert noch meer vervaert.
+
Sine hande dwoech hi ter vaert,
Ende sprac voor tfolc dat daer stoet:
‘Ic en wille des gherechts mans bloet
Scout hebben noch misdaet:
Dat siedi wel die hier staet.’
Doe riepen die Joden ghinder:
+
‘Sijn bloet si op ons ende op onse kinder!’
Doe dede Pylatus zonder beiden
Jhesum voor hem leiden,
Daer hi in zine dingbanc zat.
Tote Jhesum sprac hi dat:
‘Ic sal di gheselen doen na dat statuut,
Dattie oude princhen gaven uut;

Vs. 638. I. voerdene; H. voerdenne. 639. I. te waren. 640. I. Alle die kinder; H. kindere. 641.
H. of. 642. I. Te B. in der. 643. I. Alse Pyl. 644. I. versaecht; H. versaeght. 646. I. hi ontbr.
647. I. segt. 649. I. werdt doen m. 651. I. H. Hi sprac; H. vore; I. tvolc. 652. I. en ontbr. 653.
I. Gheene scult. 656. I. si ontbr.; I. H. ons k. 658. I. Jhesomme; H. vore. 659. I. sijn. 660. I.
Tote Jh. Cristum. 661. I. sal u doen gh. na de statute; H. na tstatuut. 662. H. Dat doude; I.
Die doude - ute.
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665

670

675

680

685
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Want dijns selfs gheslachte heeft di
Over sculdich gheproevet mi.’
Dit was te hant ghedaen.
Doe so hiet Pylatus zaen
Jhesum anden cruce slaen.
Doe so sachmen Jhesum gaen
Uter vierscaren te sijnre passien waert,
Met tween dieven ghescaert,
Daer hi tusschen hem beiden was:
Deen hiet Gysmas, dander Gesmas.
Dus ghinc hi mit desen convente
Ter steden vanden tormente.
Daer daden si uut sinc cleder,
Ende bonden hem omme weder
Een linen cleet, ende hebben hem met
Een doornen crone opt hooft gheset.
Aen dat cruce hinc hi al daer
Tusschen twee dieven, dats waer:
Ter rechter ziden hinc Gysmas,
Ende ter slincker Gesmas.
Jhesus sprac: ‘Vader, en wreect dit niet!
Ten weet niet wat het doet, dit diet.’
Sine cleder deelden si.
+
Tfolc dat daer stont bi
+

(I. Fol. LXIX. v. 1.)

*

Vs. 663. I. Want ontbr. 664. I. Oversculdich; I. H. gheproeft. 665. I. was alte h.; H. thant. 667.
I. Jhesomme an een; H. ane enen. 668. H. Daer soe. 669. H. vierscare tsire; I. tsiere passie.
671. H. hen. 672. I. H. ende dander. 674. I. H. Toter stede; H. van dien. 675. I. sij hem uut;
H. se hem uut. 677. I. Een zijden cl. 678. H. Ene dorne; I. doorne - op thooft. 679. I. Ane den;
H. Ane dat; I. H. al ontbr. 680. H. dieve; I. H. dat es. 681. H. zide. 682. H. slinkere; I. sl. zijde
G. 684. H. En w.; I. Sij en weten wat zij doen niet. 685. H. cleedere; I. H. zoe d. 686. I. Dat
volc dat stont daer bij; H. stoet.
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690

695

700

705

710

*

*
Bespottene, dat is waer.
Der papen princhen, die daer
Stonden, ende die oudren mede
Spraken onder hem daer ter stede:
‘Ander liede maect hi ghesont,
Ghenese hemselven te deser stont!
Of hi Gods zone is, so ga af,
Alse hi zelve te verstane gaf.’
Riddren stonden daer also wel,
+
Die ooc met hem maecten spel.
Si mengheden galle ende asijn,
Ende settent anden mont zijn,
Ende boden hem drincken alsoe,
Ende spraken hem aldus toe:
‘Ist dattu der Joden coninc zijs,
Verlosse diselven dijns lijfs.’
Longius ontdede met groten ghere
Jhesus zide mit enen spere,
Daer bloet ende water uut ran.
Pylatus dede scriven dan
An tcruce daer hi ane hinc:
‘Dit is Jhesus, der Joden coninc.’
In Ebreeusch, in Griecsch ende in Latijn
Moeste dit daer ghescreven sijn.

Vs. 687. H. Bespottenne. 688. I. prince. 689. H. Stoeden entie ouderen; I. oudere. 690. H.
hen; I. H. daer ontbr. 691. I. lieden; H. maecte. 692. H. teser. 693. I. Es hij G. zone, so; H. Es
hi godsone, soe. 694. I. H. Als. 695. I. Ridders - dair oic a.; H. stoeden. 697. I. H. mingden;
I. al daer g.e. aysijn. 698. I. setten; H. ane den. 701. H. Es dattu. 702. I. Verloesse dij selven,
want lijs; H. Verloes di zelven, wantus lijs. 703. H. ondede. 704. I. Cristus. 707. I. H. Aent cr.;
I. an. 708. H. Dits. 709. I. In Hebreusche. 710. I. daer ontbr.
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715

720

725

730
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Doe seide die een dief, Gysmas,
Die ter rechter ziden ghehanghen was:
‘Is dattu Cristus biste, zoe
Verlosse diselven ende ons daer toe.’
Doe sijn gheselle dat hoorde,
Scaut hine vanden woorde:
- ‘En ontsiestu,’ sprac hi, ‘Gode niet,
Die hier staet in dit verdriet?
Wi hebben te rechte loon ontfaen
Van dat wi hebben misdaen,
Maer dese en dede noit quaethede.’
+
Doe sprac hi noch ende zede:
‘Here, ghedenct mijns tier tijt
Alse ghi in u rike zijt.’
Jhesus sprac: ‘Du salte, dat zegghic di,
Huden zijn int paradijs met mi.’
Doe wertet doncker in die werelt wijt
(Het was omtrent sexten tijt),
Ende bleef ooc doncker alsoe
Toter hogher noenen toe.
Des tempels zeil daer ter stede
Scoorde in tween sticken mede.
Mettien so riep Jhesus

Vs. 711. I. H. deen dief, Gesmas. 712. I. H. ter slincker z.; I. ghehanghen ontbr. 713. I. H. Eist
d. Cr. bist. 714. H. Verloese; I. Verloesse; H. selven ontbr. 715. I. Doen dit sijn gh. h. 716. H.
Scout; I. Versprac h.; I. H. van dien. 717. H. onsiestu. 718. I. H. staes. 720. I. Van dien dat;
H. wi hier h. ghedaen. 721. I. H. Maer ontbr. 723. I. te dier. 724. I. H. Als; H. uwen. 725. H.
du sout; I. du saels, zeg ic dij. 726. H. Heden int p. sijn met; I. Noch heden int p. sijn met.
727. H. wardt; I. wert - inder. 728. I. sexetijt; H. sexte tijt. 731. I. dair tier. 732. I. Scuerde in
twee. 733. H. Met dien; I. so ontbr.
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740

745

750

755

*
Met groter stemmen aldus:
‘Vader, inden handen dijn
+
So bevele ic den gheest mijn!’
Ende te hant doe hi dat seide,
Gaf hi den gheest, zonder beide.
Doe Centurio hadde ghesien
Dese wondre daer ghescien,
Dancte hi Gode ende sprac dan:
‘Seker, dit was een gherecht man;’
Ende dat volc, dat daer stoet,
Wert versaghet in sinen moet,
Ende clopten voor haer herten doe,
Ende keerden thuus waert alsoe.
Centurio vertrac te hant voort
Dathi ghesien had ende ghehoort.
Doe Pylatus dat verstoet,
Wert hi zo droeve in sinen moet,
Dathi binnen dien daghe omme dat
Noch en dranc noch en at.
Die Joden dede hi tote hem comen.
- ‘Hebdi,’ sprac hi, ‘vernomen
Die dinghen die daer sijn gheschiet?’
Si seiden: ‘Daer an en leghet niet:
Ten was eclipsis der zonnen maer,
+
Also si pleecht op sulc jaer.’

+

(E. Fol. LVIII. v. 1.)

+

(I. Fol. LXX. r. 1.)

*

Vs. 735. I. in die h. 736. I. So ontbr. - Beveel; H. bevelic. 737. H. thant. 740. I. wondere. 742.
I. Seker ontbr.; H. en gh. 744. I. versaecht; H. versaeght. 745. I. clopte voer therte; H. vor
hore. 746. I. Ende ghinghen th. 747. I. Cent. te h. vertrac v.; H. Cent. thant vertrac v. 748. H.
Wat hi; I. H. hadde. 749. I. H. dit. 751. I. H. hij in dien d. om. 752. I. H. Noyt en. 753. H. dedi;
I. te hem. 754. I. hij, yet v. 755. H. dinghe. 756. I. ane en leecht; H. an gheleeght. 757. I. H.
Het was; H. eclyps.
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760

765

770

775

780
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Jhesus vrienden stonden daer
Van verren ende zaghen naer,
Ende wive die hem volchden na
Uten lande van Galylea,
Ende scouweden Jhesum van verren ane
Met menighen groten trane.
Te hant quam een man hier na,
Joseph van Arismathia,
Dats een stat inder Joden lant.
Dese man hi was becant
Een goet man ende gherecht,
Ende en hadder niet mede gheplecht,
Noch ghevolghet, lude noch stille,
Der Joden ghetughe noch haren wille;
Mar hi was zalichlike
Verbeidende Gods rike:
Joseph was sijn name.
+
Hi verbat Jhesus lichame
Pylatum, diene hem gherne gaf.
Den lichame dede hi af,
Ende wantene in een zuver cleet,
Ende leidene in sijn graf ghereet,
Int welke dat voor dien dach
Noit ander mensche en lach.
Doe die Joden vernamen dat

Vs. 759. H. vriende stoeden. 760. I. ende hoirden n. 761. I. H. volgeden. 763. I. Ende saghen
Jh.; H. sc. Jhesus. 765. H. Thant q. en m.; I. q.h. na een m. 766. I. H. Joseph ontbr.; I. Van
Ar. zeg ic dan. 767. I. Dat es; H. ene. 769. I. ende een gh.; H. ende en gh. 770. I. H. hadde;
I. met. 771. I. H. ghevolght; I. 1. of st. 772. I. Der Joden vroughen no; H. Der Joeden wroeghen
noch. 775. I. sinen; H. sine. 776. I. v. Gods l. 777. I. H. Pylaten. 778. I. hij doen af; H. dedi
doen af. 781. I. In w.; I. H. vore. 782. I. H.m. in en.
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785

790

795

800

805
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Dat Joseph den lichame verbat
Ende ten grave hadde ghedaen,
Ghinghen si te hant na hem staen,
Ende na die twalef die te voren
Jhesum in wette seiden gheboren,
Ende Nichodemum daer toe,
Ende na dandre die doe
Hadden voor Pylatus oghen
Jhesus goede werken vertoghen,
Also ghi voren hebt ghehoort:
+
Ende si en dorsten niet comen voort.
Doe si hem alle borghen dus,
Toende hem allene Nichodemus,
Want hi was der Joden vorste.
Die Joden vraechden hem hoe hi dorste
In die synagoghe comen, bidi
Hi hadde gheweest volgher Cristi,
Ende des hi ghenieten sal.
Dies moetti ghenieten al
In dander werelt te zamen.
Doe sprac hi: ‘Amen! Amen!’
Joseph quam ooc voort doe,
Ende sprac den papen dus toe:
‘Waer bi stoordi u omme dat
Dat ic Jhesus lichame verbat?

Vs. 784. I. H. Dat ontbr. 785. I. hadden. 786. H. thant. 788. I. Jh. te w. 789. H. Ende na Nich.;
I. daer ontbr. 790. I. dandere. 791. I. voir Pylaten o. 792. H. werke; I. betogen. 793. I. Alse;
H. vore. 794. H. si ontbr.; I. En d. zij niet. 795. H. hen; I. allen. 796. I. Toechde. 798. H. hem
ontbr. 799. I. s. sijn bedy. 800. I. H. volghere. 801. I. dies. 802. H. Des; I. H. moetstu. 804. I.
Hij sprac doe; H. Amen dricwerf. 806. H. dien; I. H. aldus. 807. I. Waer omme st.; I. H. om.
808. I. H. Dat ontbr.
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815

820

825

830
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Dat is waer: ic dedene af,
Ende leidene in mijns selfs graf,
Ghewonden in een cleet rene,
Ende decte tgraf met enen stene.’
Joseph wert te hant ghevaen
Ende in vaster hoede ghedaen,
Ende si seiden hem openbare,
+
Dathi niet waerdich en ware
Datmen graven zoude in die aerde,
Maer in sijnre groter onwaerde
Soudemen sijn vleesch, na sijn leven,
Den beesten ende den voglen gheven.
Doe sprac Joseph mettien:
‘Dit is ghelikenisse van dien
Dat hem Golias verwaende
Ende David doden waende,
Dien God halp inder noot.
Die prophete seit albloot:
“Gheeft mi op die zake,
Ic sal selve doen die wrake.”’
Doe wert Pylatus meer vervaert,
+
Ende dwoech sijn hande ter vaert,
Ende sprac met innighen moede:
‘Ic ben onsculdich van desen bloede,
Als ic te voren dede verstaen.

Vs. 809. H. Dats. 810. I. leydenne. 811. H. en. 812. I. Ende ic d. 813. H. thant. 814. I. in een
vaste; H. vaste. 817. H. menne; I. H. in deerde. 818. I. sijnre ontbr.; H. sire. 819. I. na sinen
l. 820. I. voghelen. 822. H. Dits. 824. I. Ende Davitte; H. Ende Davite. 825. I. H. uter n. 826.
I. seghet; H. zeeght. 827. I. op dese z. 828. I. doen dij wr. 832. I. H. van sinen bl. 833. I. H.
Alsoe.
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840

845

850

855
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Doe antwoorde di mi zaen:
“Sijn bloet si, meerre ende minder,
Op ons ende op onse kinder!”
Ende ic vruchte dat Gods gramheit
Comen sal, alse ghi seit,
Ende zwaerlijc op u sal wesen.’
Joseph wert met desen
In een sterke camer ghedaen,
Daer hi vaste in was ghevaen,
Daer gheen veinstre aen en was.
Ende Annas ende Cayphas
Besloeghen vaste die dore,
Ende setten daer goede hoeders vore:
Ende also zoude hi ligghen dare
Tote Saterdach leden ware.
Na desen Zaterdach so quamen
Alle die papen te samen,
Die Leviten ende ander Joden,
Om datmen Joseph zoude doden,
Ende datmen daer visieren zoude
Wat dode hi sterven woude.
Doe die raet vergadert was,
+
Hieten Annas ende Cayphas
Datmen Joseph brochte voort.

Vs. 834. H. antwerdet; I. a. hij mi. 835. I. zij mi meere. 836. I. ons k. 837. I. ic duchte. 838. I.
H. als ghij hebt gheseit. 839. I. op hem sal. 841. I. H. eene st. camere. 842. H. vaste ontbr. inne; I. was bestaen. 843. I. gheene; H. enghene; I. H. ane. 845. I. H. Versloughen. 846. I.
Ende lieten dair; H. Ende lietender g. hoede. 847. H. soudi. 848. I. H. Tote dat Sat. 849. I.
Inden Sat.; H. Na den. - so ontbr. 851. I. dander. 852. I. H. dm. Josephe. 853. I. H. woude.
854. I. doode dat hij; I. H. soude. 855. H. ghegadert. 856. I. Hiet. 857. I. Dm. Joseppe; H. Dm.
Josephe.
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Haer ghebod was zaen ghehoort.
Men ontsloet die dore alte hant,
Diemen wel ghesloten vant,
So dat haer en lette niet,
Maer Joseph en vantmen niet.
Doe dat die Joden vernamen,
Die daer alle stonden te samen,
Waren si zere te barenteert
+
Ende van wondere al ontkeert.
Daer si aldus in wondre staen,
Coomt een ridder in ghegaen,
Die een hadde gheweest daer af
Die hoedde ons heren graf,
Ende brochte hem nuwe mare:
- ‘Ghi heren,’ sprac hi, ‘hoorter nare:
Ic sal u zegghen nuwe dinghe:
Het quam een grote aerdbevinghe,
Daer wi biden grave laghen;
Den ynghel Gods dat wi zaghen
Den steen of doen allene,
Ende ghinc sitten opten stene.
Sijn aenscouwen, zonder waen,
Was als een blixeme ghedaen,
Sijn cleder wit als een snee.
Van vare wert ons so wee

Vs. 859. I. H. al ontbr.; H. thant. 860. I. Dm. vaste; I. H. besloten. 861. I. H. hare. 862. H. Maer
Josephe. 864. H. stoeden; I. H. tsamen. 866. H. wondre. 867. I. Ende dair zij dus in wondere.
868. H. en. 869. H. en. 870. I. hoede; H. hoedden. 871. H. hen; I. nyemare. 872. I. hoort hier
n. 873. I. nyenwe mare. 874. H. ene; I. groot eertb. dare (om de schrijffout in het vorige vers
te vergoeden). 876. I. die wij. 877. I. H. af. 878. I. H. Ende hij gh. 880. H. ene. 881. H. Sine
clecdre - en; I. als die snec. 882. I. H. vare was ons.
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Dat wi alse doot laghen daer.
Doe hoorden wi den ynghel openbare
Jeghen die vrouwen spreken,
Die daer ten grave quamen ghestreken.
Hi seide: “En ducht u niet: wi weten wel
Dat ghi Jhesum soect - ende niement el Die ghecruust is: hi is opverstaen,
Ende voren in Galylea ghegaen,
Also hi te voren seide:
Siet hier die stat daer men in leide.
Hine is hier niet, dat ghijt wet.
Nu gaet henen al onghelet,
Ende zegt zinen jongheren dathi
+
Uten grave verresen si
Ende is te Galilea waert.”’
Die Joden worden meer vervaert;
Doe si hoorden dese tale,
Deden si te hant altemale
Die ridders voor hem comen,
+
Die ware ten grave hadden ghenomen.
Si vraechden hem openbaer:
‘Jeghen wat vrouwen sprac dinghel daer?
Ende waer om en greeptise niet an?’
Die riddren antwoorden dan:
‘Om dat wi alse dode laghen,

Vs. 883. H. als doede; I. doden. 884. H. hoerde; I. H. openbaer. 887. I. en ontbr.; I. H.n. ic
weet wel. 888. H. niemen. 889. I. opgestaen. 890. H. vore. 891. I. hij van eersten s. 892. H.
de - menne. 893. H. Hi nes; I. niet ongheledt. 894. H. al ontbr.; I. Nu ontbr. - h. dair ghise
wedt. 900. I. Sij daden te; H. Ende daeden thant. 901. I. ridderen; H. riddren vor hen. 903. H.
hen; I. hem ontbr. - openbare. 904. I. dare. 905. I. H. omme; H. greepdise an. 906. I. ridderen
a. hem d. 907. I. also.
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Doe wi Gods ynghel zaghen:
So zere waren wi ontdaen:
Hoe zouden wise dan ghevaen?’
Die Joden spraken: ‘Bi onsen here!
Wine ghelovens min noch mere.’
Die ridders antwoorden doen:
‘Ghi hebt hem meerre wonder zien doen,
Dies ghi en ghelovet niet:
Hoe zoudi ons gheloven yet?
Maer weet dathi leeft, zonder waen,
Dien ghi ant cruce daet slaen;
Ende wi horen hier alte hant
Van Joseph, dien ghi metter hant
Vinghet, om dathi Jhesum was hout,
Ende dat ghine leit in u behout,
Ende besloeghet vaste die dore,
Ende leidter uwe hoeders vore:
Ende als ghi weder quaemt ter doren,
Haddi Joseph verloren.
Levert Joseph, uwen gast,
Dien ghi in die camere sloot so vast,

Vs. 909. H. warewi. 910. H. soudewise. 912. I. gheloeven u min; H. gh. u min. 913. H. riddren;
I. ridderen a. hem d. 914. H. wondre. 915. H. Die. 916. H. souddi. 918-921 in I., met twee
verzen meer, aldus:

Dien ghij aen teruce deedt slaen,
Ende es weder in sijn lijf;
Ende wij hoeren hier, sonder blijf,
Dit van Joseppe te hant,
Dien ghij vingt metter hant,
Om dat Josep Jhesum was houd,
918. H. anc deruce daedt. 920. H. Van Josephe. 921. H. Vinght. 922. I. H. Ende ontbr. - leidt;
H. uwe. 923. I. versloucht; H. versloeght. 924. I. leidt daer u hoede. 925. I. weder ontbr. 926.
II. Josephe. 927. I. Joseppe; H. Josephe. 928. I. ghij besloten hadt so.
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Wi zullen u leveren Jhesumme,
930 Dien wi hoeden in sine tomme.’
Die Joden seiden: ‘Nu besiet,
Joseph en sullen wi u leveren niet:
Hi is in Arismathia.’
- ‘Ende Jhesus is in Galylea,’
935 Spraken die riddren doe,
+
‘Alse dinghel sprac den vrouwen toe.’
Doe die princhen vanden papen
Ende doudre vanden Joodscapen
Hoorden dese zelsiene mare,
940 Waren si in groten vare,
Ende maecten enen zonderlinghen raet,
Ende seiden: ‘Het ware ons quaet,
Dattie mare van deser zake

*

(E. Fol. LIX. v.2. I.
Fol.LXXI. r.2.)

Vs. 929. I.I. Jhesomme. 930. I. Die; H. hoedden - tumme. 932. H. Josephe en selewi levren;
I. u ontbr. 933. I. in Aromathya. 935. I. ridderen. 936. I. Als; H. Alsoe. 938. H. doudere; I.
dandere. 939-942 in I., met vier verzen meer. aldus:

Dese mare hadden verstaen,
Seiden zij den drien saen:
‘Houdt der wedt ghebode,
Ende lijdt der wairheit vor Gode
Van desen selsender dinghen.’
Dese drie seiden handelingen
In haren heymeliken raet:
Het ware ons algader quaet,
Te weten: de afschrijver, door de toevallige gelijkheid van vs. 937 vlg. met 987 vlg. misleid,
had eerst vijftig verzen overgeslagen; maar, zijne fout bemerkende, heeft hij die trachten te
herstellen, door de te vroeg geschrevene verzen op zijne wijze aan den zamenhang alhier
vast te knoopen. Hij heeft echter door het een en ander (zoo als hij meermalen doet) louter
onzin voortgebragt. Gelukkig nog, dat hij de hier te onpas ingeslopene verzen op hunne plaats
herhaald heeft. 939. H. zelsene. 941. H. enen heimcliken r. 942. H. Si s. 943. I. Dat die m.;
H. Dat de m.
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945

950

955

960

965

*

*
Onder tfolc uut brake;
Want tfolc zoude met allen
Te Jhesum lopen en[de] aen hem vallen,
Ende zo bleven wi onteert.’
Doe wart haren raet also ghekeert,
Datmen hem, die hoeden tgraf,
Herde vele ghels gaf,
Om datsi maken zouden mare
Dat hem Jhesus lichame ware
Ghestolen inder nacht diep,
Doe tgheselscap lach ende sliep;
Ende al waert dattet zo quame
Dat Pylatus dit vername,
Si zoudent wel also bedriven
Datsi onghemoit zouden bliven.
Die ridders namen tgheniet,
Ende seiden also men hem hiet;
Maer die warighe mare
Was haren woorden contrare:
Die rechte waerheit, groot ende smal,
Brac uut al over al.
Twee papen so quamen daer na,

Vs. 944. I. tvolck; I. H. ute. 945. I. tvole. 946. H. ende ane; I. Aen Jhesumme l. ende v. 947.
H. blevewi ondeert. 948. H. hoer; I. Dair wert hare wedt also verkeert. 949. H. hen; I. H.
hoedden. 950. I.v. goets gaff. 951. I. sij souden m.m. 952. H. hen. 953. H. inden. 954. I. en.
955. I. H. dat soe. 956. I. dat v. 958. I. onghemoedt. 959. H. riddren; I. ridderen nament gheniet.
960. H. hen. 961. I. dat w. 964. H. ute; I. uut ende ute over. 965-969 in I.; met twee verzen
meer, aldus:

Een quam doe hier na,
Die Phinees hiet, ende Oda:
Pape was hij inder wedt,
Ende ghebiedere vander wedt.
Elc van desen, verstaet,
Ende Aggeus, een pape ende raedt,
Dese drie lieden quamen
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970

975

980

985

*

*
Hieten Phinees ende Oda,
+
Die ghebieders waren vander wet,
Ende Aggeus, die Levite, met.
Dese drie liede quamen
Uut Galylea te zamen
In Jherusalem ter synagoghen,
Ende seiden voor der papen oghen:
‘Den selven Jhesum dien ghi
Cruustet, dien zaghen wi
Opten berch van Oliveten,
+
Daer hi selve was gheseten
Met sinen elf jongheren,
Ende sprac aldus te hen:
“Gaet over al in aertrike,
Ende predict den volc ghemeenlike,
Ende doopt inden name des vader
Ende tsoons ende tsheilichs gheest algader:
Die ghedoopt is ende gheloven zal,
Die sal behouden bliven al.”
Hier na saghen wine, twaren,
Opwaert te hemele varen.’
Doe die voorste vanden papen
Ende doudren vanden Joodscapen
Dese mare hadden verstaen,

Vs. 966. H. Die hieten. 967. H. ghebiederen. 972. H. vore. 973. I. Dien. 974. H. Crucet. 977.
I. twalef. 978. I. hem. 979. I. eerderike. 980. I. H. volke. 981. I. svader; H. tsvaeder. 982. I. H.
Ende ontbr.; I. ende ontbr.; H. des heylechs gheests; I. H. te gader. 984. I. H. Die ontbr. 985.
H. saghe; I. zaech wine te waren. 986. I. H. inden hemel. 987. I. vorsten. 988. I. doude; H.
doudere.
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990 Seiden si den drien zaen:
‘Hout der wet ghebode,
Ende lijdt der waerheit voor Gode
Van deser zelsienre dinghen.’
Dese drie seiden haestelinghen:
995 ‘Sijt des zeker ende ghewes:
Leeft die here, die God es
Abrahams, Ysaacs ende Jacobs mede,
So hebben wi u die waerhede
Gheseit in zekeren woorden.’
1000
Doe die Joden dat hoorden,
Daden sise zweren onghelet
+
Opten boec van Gods wet,
Datsi hier of nemmermeer woort
En souden vertrecken voort,
1005 Ende gaven hem na dat
Vele van haren scat,
Ende hebbense na dat
Uut Jherusalem der stat
Met drien boden ghesant,
1010 Die elken leidde in sijn lant,
Om datsi daer bi zouden
Jeghen niemene tale houden.
Hier na zaen zo quamen
Die Joden alle te samen,

*

Vs. 990. I. ten. 992. H. lijt - vore. 993. I. desen; I. H. selsender; H. dinghe. 994. H. Die drie;
I. H. handelinghe. 997. I. Abraham, Yzaac e. Jacob m. 998. H. hebbe. 999. H. Gheseeght.
1001. H. se ontbr. 1002. H. Op den; I. vander Gods. 1003. I. H. af; I. nemmeer wordt; H.
nemmer. 1005. H. hen; I. H. datte. 1006. I. H. scatte. 1007. I. se te hant na; H. se thant na.
1008. H. Ute. 1010. I. H. sijn hant. 1011. I. Daer bij om dat sij souden. 1012. I. niement. 1014.
I. alte s.; H. tsamen.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. LXXI. v. 2.)

207
*
1015 Ende beweenden dese mare,
+
Ende maecten jammerlijc misbare.
Si spraken onder hem lieden:
‘Wat mach dit wonder bedieden,
Dat wi in Israhel nu zien?
1020 Of wat sal daer na gheschien?’
Annas ende Cayphas, twaren,
Die voorste der papen waren,
Wouden dandre troosten doe,
Ende spraken hem aldus toe:
1025 ‘Souden wi so dwaes wesen
Dat wi gheloven zouden desen,
Die hoedden Jhesus graf?
Si ghinghen haers woords af,
Om dat wi hem gaven ghichte:
1030 Sine jongheren gaven hem ooc lichte
Ghelt, om te makene mare
Dat Jhesus verresen ware,
Ende den lichame stelen zouden,
Draghen dan daer si wouden.
1035 Men sal ooc niet, dat weet wale,
Gheloven vreemder liede tale,
Die comen van hier ende van daer;
+
Want ghi siet openbare,
Dat wise om ghelt ghecreghen

*

Vs. 1016. I. jammerlike. 1017. I. Ende spr.; H. hen. 1018. H. dieden. 1020. I. Ofte wat salre
na; H. Oft wat salder na. 1021. I. te waren. 1023. I. Wilden dandere. 1024. H. hen; I. hem
dus. 1025. I. wij dus dw. 1028. I. haer. 1029. H. hen; I. ghiften. 1033. H. lichamen. 1034. I.
Ende dr. 1035. I. niet dat ontbr. 1036. I. lieder. 1037. I. H. off van. 1038. I. H. openbaer. 1039.
I. om dat ghelt.
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1040 Datsi haer mare versweghen.
Set u te rusten van desen:
Die dinc sal lichte anders wesen.’
Doe stont op Nichodemus,
Ende sprac toten Joden aldus:
1045 ‘Ghi horet wel die zaken,
Die de drie manne spraken:
Alse dat Jhesus verresen ware,
Ende dat zine zaghen openbare
Bi sinen jongheren gheseten
1050 Opten berch van Oliveten,
Ende dat hi daer ter vaert
Op voer te hemele waert,
Ende dathise predicken ende dopen hiet.
Nu merct wel ende besiet:
1055 Uwe boeken ghewaghen das,
+
Doe verloren wert Helyas,
Dattie liede seiden meest,
Datten ghegrepen had een gheest,
Ende hadden ghevoert (dit mocht sijn wel)
1060 Int gheberchte van Israhel.
Der propheten kinder
Ghinghene zoeken ghinder,
Mar sine constens niet vinden.
Docht u goet, men zoude daer zinden
1065 Goede liede diene zochten:

*

Vs. 1040. I. hare; H. hore. 1041. I. Sedt; H. rasten. 1043. I. stont ontbr.; H. stoet. 1045. I.
hoordet. 1047. I. Als. 1050. H. Op den. 1052. I. hemel. 1055. I. H. U b.; H. boeke. 1057. I. H.
Dat die; I. lieden s. meeste. 1058. H. hadde en; I. hadden gheeste. 1059. H. ghevuert, dat
m.; I. gh. het mochte. 1062. I. Ghinghen. 1063. I. H. sine mochtens n.
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1070

1075

1080

1085

*

*
Waert dat sine vinden mochten,
So waren wi zeker van desen
Dat hi ware verresen:
So zouden wi dan met allen
In penitencie vallen,
Ende in rechter boeten staen
Van dat ane hem is misdaen.’
Dese raet dochte hem allen goet.
+
Si zenden wech mitter spoet
Die Jhesum zochten, alsmen hem hiet;
Ende sine constens vinden niet.
Si keerden weder omme,
Ende seiden: ‘Jhesumme
En vinden wi niet, wats mach ghescien;
Maer Joseph hebben wi ghesien
TArismathia in die poort,
Dien ghi uut uwen slote verloort.’
Doe ghemeenlijc dat paepscap
Ende al dat volc vander Joodscap
Ane hoorden dese boodscap,
Hadden si grote blijscap,
Om datsi Joseph hadden vonden

Vs. 1067. H. ware. 1069. H. soude. 1070. I. H. in penitencien. 1072. H. an; I. dat wij hebben
m. 1073. I. Desen; H. hen. 1074. I. Ende senden; H. sendden. 1075. H. hen. 1076-1080 in I.
aldus:

Maer sij keerden over niet,
Ende seiden den Joden inden rinc:
Wine vinden Jhesomme nyewerinc;
Maer weedt wel van dien
Dat wij Joseppe hebben ghesien
1080. H. Maer Josephe. 1081. I. THarismathya; H. de. 1084. I. al tvolc; H. al tfolc. 1085. I.
Dese b. ane h. 1086. I. Hadden sij blijscap vanden woirden. 1087. H. Om ontbr. - si Josephe.
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1090

1095

1100

1105

1110

*
Ende Jhesum niet vinden en conden.
Si quamen te zamen ende ondersochten,
Hoe datsi Joseph mochten
Ghewinnen tote hin.
Doe droech hem also die zin,
Datsi hem lettren zenden goet,
Daer dus in ghescreven stoet:
‘Gods vrede metti si,
+
Ende met hem allen die di zijn bi!
Wi hebben misdaen, dat kennen wi,
Beide in Gode ende in di.
Wilt ghewaerdighen dat ghi
Tote ons coomt zeker ende vri.
Wi kennen wel dat die raet,
Dien wi op di hadden, was quaet.
Daer bi halp di Gods ghenade
Uut onsen bosen rade.
Vrede si met di, Joseph here,
Die waerdich bist alre ere!’
Hem zevenen namen si, twaren,
Die Joseph beste vriende waren.
Dat paepscap seide hem dat:
‘Als ghi coomt tier stat
Daer ghi Joseph vint, groeten dan,
+
Ende spreect hem goedertierlijc an,

+

(E. Fol. LX. v. 2.)

+

(I. Fol. LXXII. v. 1.)

*

Vs. 1088. I. Ende Jhesomme. 1089. I. H. tsamen. 1090. I. sij Joseppe; H. si Josephe. 1091.
I. hem; H. hen. 1092. H. hen - sen; I. den sin. 1093. I. H. letteren; I. sonden senden. 1095.
H. met di. 1096. H. hen; I. die sijn by dy. 1097 en 1098. I. Deze beide verzen ontbr. 1099. I.
gheweerden. 1102. H. Die. 1103. I. Dair omme h.u. 1104. H. Ute. 1105. I. metti. 1106. H.
alder. 1107. H. Hen; I. te waren. 1108. I. H. Die Josephs; H. vrient. 1109. H. hen. 1110. I. te
diere. 1111. H. grnetten.
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1115

1120

1125

1130

1135

*
Want hi heeft u allen lief,
Ende dan gheeft hem desen brief.’
Doe si dus te zamen
Voor Joseph quamen,
Groeten sine te hant,
Ende gaven hem dien brief in die hant.
Ende als hine hadde ghelesen,
Sprac hi: ‘Ghelooft moete wesen
God, die mi verlooste mitter spoet,
Datsi niet en storten mijn bloet!’
Mettien custe hise zaen,
Ende heeftse in huus ontfaen.
Des anders daghes nam hi die vaert
Met hem te Jherusalem waert.
Doe si naecten Jherusalem,
Liep dat volc jeghen hem,
Ende riepen alle te gader:
‘Wellecome, Joseph vader!’
Hi antwoorde weder met desen:
‘Gods vrede moet met u wesen!’
Si custene, ende Nichodemus
Ontfincken eerlijc in sijn hus.
Des daghes dierre naest was,
+
Quamen Annas ende Cayphas
+

(E. Fol. LXI. r. 1.)

*

Vs. 1115. I. Ende doen. 1116. I. Voer Joseppe; H. Vore Josephe. 1117. I. H. Gruetten; H.
sine altehant; I. sine, zij u becant. 1118. I. hem den br. in sijn h.; H. inde h. 1119. H. alse.
1120. I. H. moet God w. 1121. I. H. God ontbr. 1122. H. niene; I. en ontbr. - sturten. 1124. I.
H. heefse in sijn h. 1125. I. Sander daechs; H. daeghs. 1126. H. hen. 1127. I. H. hi naecte.
1129. I. alle teenen g.; H. alteg. 1130. I. Willecomme. 1132. I. H. u allen w. 1133. I. H. custenne.
1134. I. Ontfinckenne - huus; H. Ontfinckene - huis. 1135. I. H. daeghs dier. 1136. I. Quam.
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1140

1145

1150

1155

1160

*

*
Ende met hem Nichodemus,
Ende seiden Joseph aldus:
‘Segt die waerheit Gode van Israhel
Dies wi u vraghen: zo doedi wel.
Wi sijn zere tonghemake daer af
Dat ghi Jhesum leidt int graf,
Ende omme dat wi u doen
Niet en vonden int prisoen,
Daer ghi zo vaste in waert ghedaen.
Wi bidden u, doet ons verstaen
Hoet met u is vergaen,
+
Ende hoe dat ghi zijt ontgaen.’
Joseph antwoorde: ‘Doe ghi
Des Vridaghes hadt ghevaen mi
Ende vaste ghedaen in uwe hachte,
Quam omtrent middernachte
Jhesus voor mi staen doen,
Daer ic lach in mijn orisoen;
Ende des huus hoeken viere
Worden op ghehaven schiere.
Hier of ic mi zo vervaerde
Dat ic neder viel ter aerde.
Doe nam hi mi mitter hant,
Ende hief mi op alte hant,
Ende goot mi water onder die oghen,

Vs. 1137. H. hen. 1138. I. s. Joseppe; H. S. Josephe. 1139. I. Gode ontbr. 1140. I. H. Des.
1143. I. H. om; I. u ontbr. 1144. I. U niet; H. Niene. 1147. I. Hoet v. es m. u. 1148. I.o. nu.
1150. H. Svrindaeghs; I. Aldus hadt; I. H. ghevanghen. 1151. I. vast - u h. 1152. I. ontrent der
m. 1153. I. H. vore. 1155. H. hoeke. 1156. I. Worde op gheheven. 1157. H. af; I. af dat ic mi
v. 1158. I.v. op deerde. 1160. I. hiep. - al ontbr. 1161. I. Ghij good mi dwater; I. H. doghen.
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1165

1170

1175

1180

*
Ende ghinc mi thant staen droghen,
Ende custe mi ende sprac mi an:
“Joseph, wie ben ic?” Ic seide dan:
“Lieve here, mi dunct das
Dat ghi sijt Helias.”
- “Helias,” sprac hi, “en ben ic niet:
Ic ben Jhesus, dien ghi hier ziet,
(*)
Wies lichame ghi daet af
Ende met uwen handen leit int graf.”
- “Here,” sprac ic mittien,
“Mocht ic u graf dan zien?”
Doe leidde hi mi zonder beide
Ter zelver steden daer icken leide,
Ende toonde mi daer te hant
+
Tcleet daer ickene in want,
Ende den wisch, dies ghelooft,
Dien ic hem leide onder thooft.
Ic sprac: “Ghelooft si hi mit eren,
Die quam inden name ons heren!”
Ende te hant leidde hi mi daer na
Te minen huse tHarismathia.
Doe kendic dat hi Jhesus ware:

*

(*)

Vs. 1162. I. te hant. 1164. I. ben ic, sprac hij dan. 1165. I. dinct; H. dunket. 1167. I. en ontbr.
1168. I. die. 1169. I. daet; H. daedt. 1170. I. Met uwen lichame leidt; H. Ende met uwen handen
leidt. 1173. I. beyden. 1174. H. stat; I. stede d. ickene. 1175. H.t.d. mi thant; I. toechde mi te.
1176. I. Tselve cleet. 1177. H. den ontbr.; I. H. des. 1178. I. Die. 1179. I. hi ontbr. 1180. I.
naem. 1181. H. thant. 1182. H. mijn huis tArism.
In dit en het volgende vers heb ik de lezing van H. in den tekst opgenomen. Het tekst handschrift heeft verkeerdelijk:

Wies lichame ghi daer af
Met uwen handen leit int graf.
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Te hant aenbede icken dare.
1185 Voort sprac hi tote mi:
“Binnen viertich daghen, zegghic di,
En zoutu uut dinen huse niet gaen.
Te minen jongheren ga ic zaen.”’
Doe dese mare ende dese woorde
1190 Die papen ende die Joden hoorden,
Quam hem anxt aen so groot
Datsi vielen alse doot
Ter aerden, taensichte neder waert,
Ende riepen alse volc vervaert:
1195 ‘Wat is des tekens bediet,
Dat hier nu is gheschiet?
Want wi kenden beide gader
Jhesus moeder ende zijn vader:
Dit wonder en was nie ghehoort.’
1200 Doe trat een Levite voort.
- ‘Ic kende,’ sprac hi, ‘twaren,
Sine maghe, die goede liede waren
Ende Gode zere ontsaghen,
Bedens ende vastens plaghen,
1205 Ende Gode van haerre haven
Offerhande ende aelmoesen gaven.
Ooc is mi kenlijc wel,
Doemen brachte inden tempel,

*

Vs. 1184. H. Thant anebeedickene; I. anebeeddic hem. 1186. I. dage, seg ic. 1187. I. sultu
uut uwen h.; H. uten h. 1189. I. H. worden. 1190. H. entie. 1191. H. hen. 1193. I. H. daensichte.
1195. I. teekenne. 1198. I. sinen; H. sijn ontbr. 1199. I. H. en ontbr. 1200. I. H. tart. 1201. I.
te waren. 1204. I.v. sij vele pl. 1205. H. horre. 1206. I. Offerande; H. Offrande; I. H.
aelmoesene. 1208. I. Dat men; H. Doen menne.
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1210

1215

1220

1225

1230

*

*
Daer en die heylighe Symeoen
Ontfinc, dat hi sprac doen:
“Nu laet, heer, na dijns selfs woort,
Dinen knecht in rusten voort;
Want nu hebben die oghen mijn
Aen ghescouwet dijn aenschijn,
Dattu bereides te voren,
+
Eer ye mensche wart gheboren.”
Vanden kinde propheteerde hi met:
“Siet, dese is hier gheset,
Om dat hi sal doen in Israhel
+
Menighen vallen ende op staen also wel.”
Doe sprac hi ter moeder waert:
“Door dijn ziele zal gaen een zwaert;”
Ende vele ander dinghen mede
Propheteerde hi daer ter stede,
Daer men wel bi merken mach
Dat aen Cristum vele ghelach.’
Die Joden seiden alle danne:
‘Senden wi om die drie manne,
Die ons zeiden tandren daghen,
Datsi Jhesum zitten zaghen
Opten berch van Oliveten,
Ende laet ons die waerheit bat weten.’
Doe dedemense comen zaen,

Vs. 1209. I. H. Daerne. 1211. H. lach, here; I. heere, na dinen word. 1212. H. in paise v. 1214.
I. Ane ghesien; H. Ane ghescout. 1215. I. bereeddes. 1216. I. Eer ic m. 1217. I. hi ontbr. 1219.
I. hij doen sal in. 1220. I. also ontbr. 1221. I. te siere m. 1222. I. Dore dijn herte sal; H. Dore
dine - en. 1223. H. dinghe. 1224. I. H. Propheteerdi. 1226. H. ane Jhesuse v.; I. Wat ane
Cristomme gh. 1228. H. Sende; I. omme. 1229. I. tanderen. 1230. I. zij Cristum sitten. 1232.
I. bat ontbr.
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1235

1240

1245

1250

1255

*

*
Ende heeftse echter mit eede bevaen.
Si seiden: ‘Leeft God van Israhel,
So saghen wi herde wel,
Dat hi mit sinen jongheren sprac,
Ende daer na thant te hemele trac.’
Doe schiedmense haestelinghe,
Ende deedse zegghen zonderlinghe
Datsi seiden als te voren.
Alse Annas ende Cayphas dit horen,
Spraken si al onghelet:
‘Dat is houdende onse wet,
Dat alle orconde zullen staen
Die uut twee ofte drie monde gaen;
Mar dits emmer wonder groot
Dat Jhesus, die was doot,
Op ghehaelt zoude wesen.
Hets waer, wi lesen
Dat Enoch op ghehaelt was,
Ende die prophete Helyas,
Ende ooc Moyses, die heylighe man,
Want men sijn graf niet vinden en can.
Dese waren doch, ter selver stont
+
Datmense haelde, al ghesont;
Maer Jhesus, - die was ghevanghen,
Ende aen enen cruce ghehanghen,
Sijn zide met enen spere doirsteken,

(E. Fol. LXI. v. 2. I. Fol.
LXXIII. v. 1.)

Vs. 1234. I. Ende men heefse met; H. heefse echt. 1238. I. Ende te hant daer na te hemel;
H. Ende thant daer na themele. 1239. I. H. handelinghe. 1241. I. H. Ende si. 1242. I. Als.
1245. I. H. oirconden. 1246. I. H. oft uut drie; H. monden. 1247. I. dit es. 1250. I. Het es; H.
Ets. 1252. H. Entie. 1253. I. oic lichte M. die selve man; H. oec M. lichte, die h. 1258. H. ane;
I. enen ontbr. 1259. I. H. Sine.
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1260 Datter tbloet uut quam ghelijc eenre beken,
Met doornen doorsteken zijn hoot,
Ende aen tcruce hinc al doot,
Dat wi aenscouweden algader,
Ende dien Joseph, onse waerde vader,
1265 Metter hant int graf leide,
Alse hi selve seit ende seide: Dat die zoude sijn verresen,
Dunct ons dat meeste wonder wesen
Dat ye was in aertrike:
1270 Men sach nie des ghelike.’
Joseph die stont op doe,
Ende sprac Annas ende Cayphas toc.
Hi sprac: ‘Wel so mach u
Van Jhesum wondren nu,
1275 Dat hi levende uten grave quam,
Ende daer na op te hemele clam;
Maer meer mach u wondren des,
Dat hi niet allene en es
Vander doot op ghestaen,
1280 Maer vele liede, dats zonder waen,
Heeft hi verrisen doen met hem,
Die gaen ende staen in Jherusalem.
Wi kenden alle meest Symeoene,

*

Vs. 1260. I. Dair dbloet uut ran g.; H. dbloet uut ran gh. ere. 1261. I. doornen stekende doir
sijn hooft. 1262. H. ant cruce; I. Aent cruce doot, des ghelooft. 1263. I. aenscouwen; H.
anescouden; I. H. alle gader. 1264. I. dien ontbr. 1266. I. zeghet; H. zeeght. 1268. I. Dinet mi
dat; H. ons dmeeste. 1269. I. eerderike. 1270. H. noyt. 1271. I. H. die ontbr.; H. stoet. 1274.
H. wonderen; I. Dit groot wonder dincken nu. 1275. I. Dat Jhesus 1. 1276. I. dair toe ten h.;
H. na te h. op clam. 1277. I. H. wonderen. 1280. I. lieden. - dats ontbr. 1281. I. H. hi d.v. met.
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*
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Den heylighen pape in sinen doene,
Die Jhesum in sijn hande ontfinc,
Doemen eerst ten temple met hem ghinc.
Twee zonen hadde hi voorwaer.
Wi waren meest alle daer
Daer si verschieden beide,
Ende daer mense int graf leide.
Dese sijn levende op ghestaen:
+
Hare grave zietmen wide ontdaen:
Te samen quamen si ghegaen
(Dat doe ic u voorwaer verstaen)
In Arismathia die stede.
+
Daer sijn si in haer ghebede
Al stille, datmense niet en hoort:
Jeghen niemene en spreken si woort.
Mijn raet is dat wi daer treken,
Ende vriendelijc jeghen hem spreken.
Moghen wise voor ons bringhen,
Si zullen ons zelsiene dinghen
Segghen, des zijt ghewesse,
Van haerre verrisenesse.’
Desen raet dochte hem allen goet.
Daer trocken si henen mitter spoet,
Annas, Cayphas, Joseph also wel,
Nychodemus ende Gamaliel.

Vs. 1284. I. Dien. 1285. I. H. sine; I. hant. 1286. I. eerst ontbr. - tempel. 1287. H. haddi. 1288.
I. Wij m.a.w.d. 1291. I. Die zijn. 1292. H. Hoer; I. Haer graven. 1293. I. q. gh. zij. 1294. I. ic
voirwaer verstaen dy. 1296. I. zij nu in; H. hore. 1297. H. datmens. 1298. I. iement spr. een
w. 1299. I. dair gaen. 1300. H. vriendelike - hen; I. vriendelije ontbr. - spr. saen. 1302. I.
selsenne; H. selsene. 1304. H. horre. 1305. H. Dese - hen; I. a. wesen g. 1306. H. si ontbr.
1307. I. Annas ende C.
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1310

1315

1320

1325

1330

*

*
Toten graven sijn si ghegaen:
Die vonden si open staen.
Van daer trocken si voort
THarismathia in die poort.
Daer hebben sise ghesien
In haer ghebede op hare knien.
Si gheboghen tote hem hoveschelike,
Ende custense waerdelike,
Ende brachtense mit hem ter vaert
Ter stat van Jherusalem waert,
Tote in die synagoghe doe.
Die doren slootmen alle toe;
Gods wet brochtmen voort te hant,
Ende leiden tboec in haer hant,
Ende beswoerense bi Gode Adonay
Ende van Israhel, ofte si
Aene Jhesum gheloofden clare,
Ende ofte hi verresen ware,
Ende hoe dat mochte wesen
+
Datsi dus waren verresen.
Alse Carinus ende Lucius
Besworen waren aldus,
Beefden hem alle haer lede:
Sere versuchten si ooc mede,
Ende sloeghen te hant metter vaert

Vs. 1309. I. grave. 1312. H. TAr. 1314. I. H. haer ontbr.; I. hair kn. 1315. I. boghen; H. hen
hoefschelike. 1316. I. custene vriendelikc. 1317. H. hen. 1320. I. alle doe. 1321. I. H.
brachtmen; H. thant. 1322. H. leide; I. den bouc in hare. 1324. I. off; H. dat si. 1325. H. An;
I. In Jhesumme. 1326. I. of; H. oft. 1328. I. dus ontbr. 1331. H. hen; I. H. al. 1332. H. Sere
suchtensi; I. Zeere soe suchten zij; I. H. ooc ontbr. 1333. H. thant.
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1335

1340

1345

1350

1355
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Die oghen te hemele waert.
Een cruce maecten si te hant
+
Op haer tonghe mitter hant,
Ende spraken: ‘Gheeft ons perkement:
Wi zullen u thant doen becant
Met scrivene, in corte woort,
Dat wi ghesien hebben ende ghehoort.’
Dat wert hem te hant ghegheven.
Doe zaten si neder ende screven
Elc van andren zonderlinghe,
Ende seiden teerst dese dinghe:
‘Here Jhesu Criste, die cons gheven
Den doden op verstaen ende leven,
Ghehinghet nu den knechten dijn,
Die hier toe nu besworen zijn,
Datsi die grote wondere moghen
Desen volke voort vertoghen,
Dat dine godlike crachte
In die deemster helle wrachte,
Dattu ons te heelne bevales,
Doe du dine vriende daer hales. Doe wi metter vadre scaren
In die zwarte deemsterheit waren,
Quam een groot licht ende een claer

Vs. 1334. H. Doeghen op te; I. Haer ogen op te hemel. 1335. H. thant. 1337. I. H. Si spraken.
1338. I. H. thant ontbr. 1339. I. H. corter. 1341. H. hen thant. 1343. I. H. anderen. 1344. I.
ierst - dinghen. 1346. I. Die doode doen opstaen. 1347. H. Ghehinc; I. Ghehinct. - nu ontbr.
1348. I. toe ontbr. 1349. I. H. dine; H. grote ontbr. - wondre. 1351. I. die g. 1352. I. H. Inder
d. hellen. 1353. I. helene bevaeldes. 1354. I. du dair dine vr. haeldes; H. vrient. 1355. I.
vaderen schare. 1356. H. In dier swarter; I. Inder zwaerer. 1357. I. Daer quam; H. en gr. - en
cl.
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1360

1365

1370

1375

*
Op ons allen ghevallen daer,
Dat scoonre was of noch also scone
Dan die zonne anden throne.
Doe verblijdden alle gadre
Die propheten entie vadre.
Adaem, onse eerste vader, zeide:
+
“Dit is dat licht des vaders der ewicheide,
Dat hi ons gheloofde te zinden
Ende alle dien ghenen diene minden.”
Doe riep die prophete Ysaias:
Doe ic op aertrike levende was,
Propheteerde ic van desen lichte,
Dat des zoons vader teenre ghichte
Mids sinen zone nu heeft ghesint
Desen gheseelscape dat hi mint.
Doe so propheteerde ic dat:
“Tfolc dat in die deemsterheide zat,
Dat scouwede een licht herde groot;
+
Ende die woonden int rike der doot,
Hem wart een scone licht gheboren.”
(*)
Dit propheteerde ic langhe hier voren ,

*

(*)

Vs. 1359. H. ocht n.; I. noch ontbr. 1360. H. ane dien. 1361. I. verbliden alle gadere. 1362. I.
ende die vadere. 1364. I. Dit es tlicht; H. Dits licht; I. H. tsvaders. 1365. I. beloofde. 1366. I.
den gh.; H. de gh. 1368. I. eerderike. 1369. I. H. Propheteerdic. 1370. H. tsoens - teere; I.
tsoons tsvader teere ghifte. 1371. I. Mids ontbr. - nu ontbr. 1373. I. H. propheteerdic. 1374.
I. Tvolc - inder; H. inde; I. H. deemsterheit. 1375. I. Daer soude een I. comen gr.; H. een ontbr.
1376. I. w. in die doot. 1377. H. Hen w. en scoen; I. werdt eene. 1378. I. H. propheteerdic te
voren.
Tusschen vs. 1378 en 1379:

‘Populus qui sedebat in tenebris,
Vidit lucem magnam; habitantibus
In regione umbre mortis etc.’
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1380

1385

1390

1395

1400

*

*
Ende dit is dat selve licht
Dat ons hier nu verlicht.’
Doe waren wi alle in groter vrouden
Vanden lichte dat wi daer scouden.
Doe quam daer Symeoen, onse vader,
Ende seide: ‘Sijt blide algader!
Ic ontfinc, bequame ende scone,
Jhesum Cristum, den Gods zone,
In minen arme, zoete ende zachte,
Doemen jonc [ten] tempel brachte.
Die heilighe gheest mi doe leerde,
Dat ic van hem propheteerde
Ende sprac aldus dese woort:
“Nu laet, here, in rusten voort
Dinen knecht; want die oghen mijn
Hebben aenghesien dijn aenschijn,
Dattu bereet hads te voren,
Eer ye mensche wert gheboren:
Du best tlicht der liede, dat weet ic wel,
Ende blijkscap dijns volcs van Israhel.”’
Doe verblijdden wi noch meer
+
Dan wi ghedaen hadden eer.
Doe quam daer een toe ghegaen,
Recht als een heremite ghedaen.
Doe vraechden hem die vadre dare
Ende die propheten, wie hi ware.

Vs. 1380. I. hier ontbr. 1384. I. H. allegader. 1387. H. mine; I. armen. 1388. H. menne j.; I. H.
ten t.; H. temple. 1392. H. lach, h. in rasten. 1394. H. ane ghesien. 1396. I. Eer ic m. 1397.
H. dlicht; I. licht der lieder. - dat ontbr. - dat ontbr. 1399. I. verbliden zij; H. verblidden si. 1400.
I. H. si. 1402. H. ermite. 1403. H. vraghden; I. vaderen. 1404. H. wi hi.
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*
1405 Hi sprac: ‘Ic ben Jan die Dopere,
Jhesus Cristus voorlopere;
Ic ben die stemme die voor hem liep,
Ende in dier woestinen riep.
Doe ic hem op enen dach
1410 Te mi waert comen zach,
Propheteerde [ic], doe hi quam:
“Nu siet hier dat Gods Lam,
+
Dattie zonden ofdoet.”
Ic dooptene, des zijt vroet,
1415 In die riviere van dier Jordane.
Die heilighe gheest sprac hem daer ane
In eenre duven ghelike,
Ende sprac openbaerlike:
“Dits mijn zone, die ic minne,
1420 Daer ic mi behaechde inne:
Dien so willic dat ghi hoort.”
Nu sijt blide alle voort:
Hi naect u, hi is hier bi,
Die u allen sal maken vri.’
1425
Doe Adaem hoorde ane,
Dat Jhesus in die Jordane
Van Janne was ghedoopt,
Wert hi meer noch verhoopt.
Hi sprac al zonder lette

*

Vs. 1405. H. de doepre. 1406. H. voreloepere. 1407. H. vore. 1408. I. H. inder. 1410. I. H.
Tote mi w. 1411. I. H. Propheteerdic. 1413. I. H. Dat die z. af d. 1414. I. doepte, sijt des vr.
1415. H. Inde rivire; I. H. vander. 1416. I. daer ontbr. 1417. H. ere. 1418. I. H. seide. 1419. I.
Dit es. 1420. I. behaghe; H. behaeghde. 1421. I. wil ic. 1422. I. s.a. bl. v. 1426. I. H. Dat
Cristus in. 1428. I. H. hi noch meer; H. verhopt.
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*
1430 Tote sinen zone Sethte:
‘Nu vertrecke hier, so doestu wel,
Wat tote di sprac die ynghel,
Doe ic di ten paradise gaen dede
Om olie der ontfermichede,
1435 Omme datmen mine lede
+
Bestriken zoude daer mede,
Doe ic van ziecten was zwaer.’
Seth sprac: ‘Vader, ghi segt waer:
Doe ic voor die poorte quam,
1440 Sprac dynghel die mi vernam:
“Du best om niet uut ghetiet:
Dijn vader en mach noch niet
Der olien hebben te deser stont,
Die hem sal maken ghesont;
1445 Maer over vijf dusent jaer
Ende over twee hondert hier naer
So sal op aertrike comen scone
Die hoghe vraeye Gods zone,
Ende sal menscheit nemen ane,
1450 Ende ghedoopt sijn in die Jordane;
Ende als hi daer ghedoopt es,
So sal uut hem, des sijt ghewes,
+
Olie vloeyen der ontfermichede,
Daer hi gansen sal mede
1455 Al dat volc, groot ende smal,

*

Vs. 1431. H. Seth, vertrec hie; I. Segt, vrient, so. 1432. I. H. dinghel. 1435. I. H. Om. 1436. I.
Striken. 1437. I. H. was zo zw. 1441. I. best comen hier omme niet. 1443. H. teser. 1444. H.
Diene s.; I. hem m.s. gh. 1445. H. dusentech. 1446. I. H. over vijf h. (Te regt, blijkens Nicodemi
Evangelium, Cap. XIX); I. daer n. 1447. I. eerderike. 1448. I. Die heylighe Gods. 1452. H. ute.
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1460

1465

1470

1475

1480

*

*
Dat ane hem gheloven sal,
Ende quite maken van allen zonden;
Ende dan in dien stonden
Sal dijn vader worden ghesmeert
Metter olien die hi begheert,
Ende Cristus, die Gods zone fijn,
Sal die zelve olie sijn,
Die uut sijnre ontfermicheit sal rinnen
Op alle die ghene diene minnen,
Ende die sal uwen vader
Ende sine vriende algader
Uut allen vernoye leiden
Inder ewigher salicheiden.”’
Doe die propheten entie vadre
Ende die heilighen allegadre
Die hoghe mare hoorden an,
+
Waren sijs alle te blider dan.
Nu quam Sathan, die here groot,
Die die prinche is vander doot,
Ende sprac der hellen dus ane:
‘Ghereet u allen tontfane
Den ghenen, die zeide openbare
Dathi Cristus, die Gods zone, ware;
Nochtan is hi mensche, dats waer,
Want hi jeghen die doot hadde vaer,
Bi dien ic hoorden spreken bloot:

Vs. 1457. I. alle. 1459. I. H. werden. 1461. H. godsone. 1463. H. sire; I. sijnre zijden sal. 1464.
H. al. 1466. I. alle gader. 1467. I. alle v. leedden. 1469. I. H. ende die; I. vadere. 1470. H.
Entie; I. heilighe alle gadere. 1471. I. H. Dese. 1472. H. al. 1474. I. H. die ontbr. 1475. I. H.
aldus. 1476. I. H. Ghereedt; I. u als to.; H. u alse to. 1478. H. godsone. 1479. I. dat es. 1481.
I. hoorde.
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1485

1490

1495
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1505
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(*)
“Mijn ziele is droeve toter doot .”
Hi heeft gheweest in alre wijs
Onse grote adversarijs.
Die ic lazers maecte ende crom,
Besetene, gychtighe, dove ende stom,
Ganste hi met enen woorde:
Dit wonder men noit en hoorde.
Desen hebbic ter doot bracht:
Hi coomt hier zaen in onse macht.
Siet hoe ghine wilt ontfaen:
+
Hi heeft mi vele vernoys ghedaen.’
Die helle antwoorde na desen:
‘Hoe soude dat moghen wesen,
Dat een puer mensche met zire machte
Wederstaen soude uwe crachte?
En was noit mensche op aertrike
So machtich, so vrome noch zo rike,
Hine moste u sijn onderdaen
Ende hier in onse prisoen gaen:
Daer omme so duchtic mi
Dattie Godheit in hem si,
Ende, coomt [hi] hier, sijt zeker dies,
Datter aen leit onse grote verlies,
Ende daer toe dijn groot ongheval,

*

(*)

Vs. 1482. I. H. Mine; H. es seerech t. 1486. I. H. Beseten; I. yechtich; H. ghichtech; I. H. doef.
1489. I. heb ic. 1493. H. antwerdde. 1495. H. en; I. met sijnre cracht. 1496. I. uwe macht.
1497. I. n. man op. 1499. I. moeste; H. moestu. 1502. I. Dat die. 1503. I. H. c. hi hier. 1504.
I. Dat dair; I. H. ane leeght; I. ons groet.
Tusschen vs. 1482 en 1483:

‘Tristis est anima mea usque ad mortem.’
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1520

1525

1530

*

*
Dat di ewelijc bliven sal.’
Sathan antwoorde na dien:
+
‘Soutstu twivelen ofte ontsien
Hem tontfane in dijn behout,
Die di ende mi so menichfout
Ghecreet heeft ende ghestoort?
Ic hebbene gheproeft ende ghecoort.
Weet ooc dat ict daer toe brachte,
Dat doude Joodsche gheslachte
Al in roere wert jeghen hem
In die stat van Jherusalem.
Een cruce ic ghereiden dede,
Daer men aen hinc sine lede,
Ende hande ende voete doorsloech:
En doochde noit mensche zulc onghevoech.
Sijn zide dede ic met enen spere
Ontwee steken, dit was mijn ghere.
Hine mach nu nietmeer spreken:
Sijn herte is op dat breken.
Hi sal hier comen herde zaen,
Ende u ende mi sijn onderdaen.’
Die helle antwoorde doe:
‘Du sprakes mi also toe,
Dat mi dese zoude hebben ghenomen
Sielen die hier waren comen,

Vs. 1506. I. H. Datti; I. e. dueren zal. 1507. H. antwerdde. 1508. H. Soudstu - oft; I. of. 1509.
I. H. dijn onthout. 1510. I. Die u ende. 1511. I. Diewile heeft ghestoort. 1512. I. hebbe gh.
1513. I. Ic daer. 1514. I. oude. 1515. I. roeren werdt. 1518. I. H. ane. 1519. H. doresloech.
1520. H. doeghde; I. nie m. 1521. I. Sine; I. H. dedie. 1522. I. H. dat w. 1523. H. Hi en; I. m.
u; I. H. nemmeer. 1524. H. Sine. 1525. I. herde ontbr. 1527. H. antwerdde. 1528. I. spreecx;
H. spraecs.
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1535

1540

1545

1550

1555
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*
Ende weder ten live brachte.
+
Hier esser noch in mire hachte,
Die wilen dat selve deden,
Niet met crachte, mer met beden,
Die si daden, des sijt ghewes,
Ane Gode die alles machtich es.
Hi verloossese van deser stede
Met sijnre eyghenre moghenthede.
Maer mi wondert van desen Jhesus,
Dat hi mi zoude aldus
Zielen ontrecken uut mire macht
Met sijns selfs eyghenre cracht.
Mochte hi yet zijn die ghene,
+
Die Lazarum allene
Uut deser steden trac
Met enen woorde dathi sprac,
Sonder yement te roepene an?’
- ‘Dit selve is hi,’ sprac Sathan.
Doe die helle dat hoorde,
Sprac si ten eersten woorde:
‘Ic beswere di bider moghentheiden
Die wi hebben onder ons beiden,
Dattune hier en bringhes niet:
Quaem hi hier, ons waer evel ghesciet.
Heeft di vergheten dat hi

Vs. 1531. I. w. hebben te. 1532. I. miere machte. 1533. I. wile. 1536. I. H. almachtich. 1537.
I. verloestese; H. verlozese. 1538. H. sire; I. eyghender. 1539. I. verwondert. 1541. I. met
siere macht. 1542. I. eyghender. 1543. I. Mocht; H. Mochti iet - de. 1544. H. Die Lazarumme.
1547. H. iemene; I. yemenne te roupen. 1548. I. Dat s. 1553. I. en ontbr.; I. H. brings. 1554.
I. H. Quame. - hier ontbr.; H. ware. 1555. I. Hebdy v.
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Lazarum maecte vri,
Die doot was vier daghe lanc,
Ende int graf lach ende stanc,
Dies wi hier so zeker waren?
Hi verhief hem als een aren,
Die sine vloghele scuddet vanden naten,
Ende voer also sierre straten;
Wine constens niet ghehouden:
Weder wi wouden ofte en wouden,
Voer die ziele wech ter vaert.
En wart noit zo zere vervaert,
Als ic was van Jhesus woorde,
Doe ic zine stemme zegghen hoorde:
“Lazarus, nu coomt hier uut.”
Ic verloos al mine virtuut,
Ende ooc al mine ambachte
+
Waren berooft van haerre machte.
In sulken anxt en quam ic nie.
Sathan, wel weet dattie,
Die dat met enen woorde dede,
In hem heeft die Godhede
Ende recht God es, sijt zeker des,
Die ter werelt comen es
Om die menscheit te vertroostene
+
Ende menschelijc nature te verloossene:

+

(E. Fol. LXIII. v. 2.)

+

(I. Fol. LXXV. v. 2.)

*

Vs. 1559. I. H. Des; I so ontbr. 1560. I. een harent. 1561. H. vlogle; I. H. scudt. 1562. I. sijnre;
H. sire. 1564. I. of ne w.; H. oft en woude. 1565. H. z. en w.; I. ter waert. 1566. H. Inne w.; I.
was n. zoe zeer. 1568. H. sire stemmen; I. zegghen ontbr. 1569. I. Segghen: Lazare, comt;
H. Lazare, nu com. 1570. I. mijn. 1571. H. alle; I. mijn. 1572. I. harer; H. harre. 1574. I. H.
Sathan, weedt (H. wet) wel dat die. 1577. H. Een r. - sijds ghewes; I. sijts ghewes. 1580. I.
mensche n. te loestene; H. menschlike n. te verloestene.
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1585

1590

1595

1600

*

*
Dats claerlijc mijn gheloven.
Comt hi hier, hi sal ons beroven
Van onsen ghevanghenen, ende die ontleiden
Te sijnre eweliker zalicheiden:
Dats in sijn heilighe hemelrike,
Dat gheduren sal ewelike.’
Binnen desen datsi dus spraken
Onder hem tween van desen zaken,
Quam te hant, zonder verdrach,
Oft ware een groot donreslach.
Een stemme sprac ten selven tiden:
‘Doet op uwe poorten wide,
Ghi princhen! daer moet zaen
Der glorien coninc in gaen.’
In groten anxte waren si doe.
Die helle sprac Sathanne toe:
‘Vollic, Sathan, ganc van mi,
Mine herberghe ontsegghic di.
Oftu nu goet vechtere sijs,
So ganc nu vechten, ende bejaghe prijs
Jeghen der glorien coninc.
Du vermaets di so hoghe dinc
Jeghen hem te doene:
Laet sien, bistu nu yet coene?’

Vs. 1581. I. Dat es; H. claerlike. 1582. H. Comti; I. roeven. 1583. H. entie; I. ende ontleedden.
1584. I. siere; H. sire ewegher. 1585. I. Dat es; H. sijn ontbr. 1586. I. H. dueren. 1587. I. H.
dus ontbr. 1588. H. hen; I. deser. 1589. H. thant. 1590. I. H. donderslach. 1591. H. Ene - tide.
1592. I. op die poorte; H. u p. al w. 1593. I. H.m. nu z. 1597. I. Volleke. 1598. I. ontseg ic.
1599. H. Ocht du nu g. vechtre; I. nu ontbr. 1600. I. H. nu ontbr.; I. ende ontbr. - bejaghen;
H. b. den prijs. 1602. I. vermaeds dy hogher. 1604. I. H. bestu; I. b. soe c.
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*
1605

1610

1615

1620

1625

Die helle gheboot haren ambachten,
Datsi die poorten wel wachten,
Ende sloten, gryndelen ende ameiden
Voor die poorten vaste leiden,
Ende niement in en lieten gaen,
Waer bi dat niet en worde ghevaen
Die die ghevanghenen hilden daer,
+
Die alle hadden groten vaer.
Doe die propheten entie vadre
Entie heilighen allegadre
Dese wondre hadden ghehoort,
+
Spraken si ghemeenlike dese woort:
‘Doet op uwe coperen poorten, ghi!
Laet in der glorien coninc vri!’
Coninc David sprac na desen:
‘Doe ic op aertrike hadde mijn wesen,
Propheteerde ic dat God, onse here,
Die poorten ghemaect van ere
Altemale ontwee stac,
Ende die yseren slote brac,
Ende nam die sine daer te hande
(*)
In midden sinen viande .’

*

(*)

Vs. 1606. I. sij hare poorte. 1607. I. Ende groote grendelen; H. grendele. 1608. H. Vore; I.
poorte. 1609. H. niemene; I. niemenne. - in ontbr. 1610. I. Van diere waren in gh. 1611. I. H.
de; H. ghevanghene. 1612. I. Hadden alte gr. 1613. I. ende die vadere. 1614. I. Ende die
heilige alle gadere. 1615. I. wonderen; H. hadde. 1616. I. ghemeene; H. ghemeenlec. 1617.
I. u eerine p.; H. u eerne p. 1618. I. ingaen der. 1619. I. Die coninc. 1620. I. eerderike. 1621.
I. H. Propheteerdic. 1624. H. Entie yserne; I. sloten. 1625. I. daer ontbr. - te handen; H.
thanden. 1626. I. sine; I. H. vianden.
Tusschen vs. 1626 en 1627:

‘Qui contrivit portas ereas et
Vectes ferreas confregit, etc.’
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*

1630

1635

1640

1645

Doe sprac daer Ysayas:
(*)
‘Ic sprac, doe ic op aertrike was :
“Die dode sullen op staen,
Die inden grave sijn bevaen;
Ende die dan sijn te dien tiden
Opter aerden, zullen verbliden;
Ende die dau, die van Gode comen zal,
Sal hare ghesonde wesen al.”
Noch in eenre ander stede
(†)
So propheteerde ic mede :
“Ver doot, waer is dijn gaert,
Daer du mede waers so haert?
Waer is, ver helle, dijn zeghe,
Dien du hads alle weghe?”’
Doe dat die heilighen hoorden,
Verstonden si van dien woorden.
Si seiden: ‘Doet op uwe poorten nu,
Ver helle! wi zegghen u,
Ghi sijt verwonnen, zonder waen,
+
U macht heeft nu al ghedaen.’
Hier binnen quam, zonder verdrach,

*

(*)

Vs. 1627. I. Doen seyde; I. H. daer ontbr. 1628. I. eerderike. 1629. I. dooden. 1630. H. graven.
1632. I. sellen. 1633. H. Entie; I. Ende die dan van. 1634. I. haer. 1635. H. ene; I. Noch meer
an diere stede. 1636. H. propheteerdic. 1638. I. hart. 1640. I. H. in allen. 1641. I. heilige. 1642.
I. zij die. 1643. I. op die p.; H. u p. 1647. H. Hier en b.
Tusschen vs. 1628 en 1629:

‘Exurgent mortui et resurgent
Qui in monumentis sunt, et cetera.’
(†)

Tusschen vs. 1636 en 1637:

‘Ubi est, mors, aculeus tuus?
Ubi est, mors, victoria tna?’
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1650

1655

1660

1665

*
Een stemme als een donreslach,
Ende die stemme sprac ten selven tide:
‘Doet op uwe poorten wide,
Ghi princhen! daer moet, zonder waen,
+
Der glorien coninc nu in gaen.’
David sprac, sonder beide,
Toter hellen ende seide:
‘Dese woorde ic propheteerde,
Also mi die heilighe gheest leerde:
Dat ic doe seide, dat zegghic nu:
“Hi is sterc, dat zegghic u,
In stride machtich ter stede,
(*)
Ende coninc der glorien mede .”
“Die selve here, doe hijs gaerde,
Sach vanden hemele optie aerde,
Om dat hi dat zuchten woude verstaen
Van hem die waren ghevaen,
Ende ontbinden die kindre met,
(†)
Die onder die moorders waren gheset .”
Ende du, versmaedde helle, doe

*

(*)

Vs. 1648. I. H. Eene - donderslach. 1649 en 1650. H. in omgekeerde volgorde aldus: Doet
op die poerten wide, Ende sprac tien selven tide. 1649. I. die stemme ontbr. - te dien s. 1650.
I. op die p. 1652. I. nu ontbr. 1653. H. sprac doen zonder; I. sprac doen ende zeyde. 1654.
I. H. sonder beyde. 1656. I. Als; H. de. 1657. I. H. Het tweede dat ontbr.; I. seg ic. 1659. I. ter
selver stede; H. telker stede. 1662. I. hemel; I. H. op die. 1663. I. wilde. 1664. H. hen. 1665.
I. kinder. 1666. I. mort.
Tusschen vs. 1660 en 1661:

‘Dominus fortis et potens, dominus
Potens in prelio, et cetera.’
(†)

Tusschen vs. 1666 en 1667:

‘Dominus de celo in terram aspexit,
Ut audiret gemitus compeditorum.’
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1670

1675

1680

1685

1690

*

*
Dine poorten op, die noch zijn toe:
Laet in der glorien coninc, hets tijt.’
Doe dat sprac coninc Davijt,
Quam der glorien coninc ghegaen
In die helle, alse mensche ghedaen,
Ende verlichte met sire moghentheit
Der hellen zwerte deemsterheit,
Ende scoorde die bande die
Te voren en waren ghescoort nie,
Ende visiteerde ons die daer saten
In deemsterheit groot utermaten
Ende in die scaduwe vander doot,
Daer hi ons halp uter noot.
Doe dit aen sach die helle
+
Ende haer minister quaet ende felle,
Dat Jhesus quam dus stoutelike
In hare macht, in haren rike,
Ende van sijnre eyghenre machte
So groten licht met hem brachte,
Dattie helsche deemsterheit daer
+
Verlichte so openbaer,
Worden si alle so vervaert,
Datsi en wisten warwaert.

Vs. 1668. I. H. Op dine p. die. 1669. H. Lach - ets. 1670. I. Doen sprac die c. David. 1672. I.
H. als. 1673. I. sijnre. 1674. I. donckerheit. 1675. I. schuerde - banden. 1676. I. H. Te ontbr.;
I. Voren ghescuert en w. nye; H. Vore gh. en worden nie. 1677. I. visenteerde. 1678. I.
deemsterheiden. 1679. H. in de scadue; I. scade. 1681. H. anesach. 1682. H. hore ministere
quade. 1683. I. H. Dat Cristus q. 1684. H. hoer m. ende in hoer r.; I. hare r. 1685. H. sire.
1686. I. groot lichte voer hem; H.I. vore hem. 1687. I. Dat die h. donckerheit. 1688. I. so ontbr.;
H. Verl. al o. 1689. I. so ontbr. 1690. H. si ne w. w.
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1695

1700

1705

1710

1715

*

*
Si riepen lude: ‘Wi
Sijn alle verwonnen van di!
Wie bistu - sech ons dat Die hier dus cooms in onse stat,
In onse macht, in onse behout,
Als een kempe vrome ende stout?
Sech ons wanen du cooms,
Die onse macht aldus verdooms?
Wie bistu - sech ons bloot Die so cleine sijs ende so groot,
So neder ende so machtich,
Ridder so stout ende so crachtich,
Die verwint dus alle dinc,
Ende is der glorien coninc,
Die doot is ende ooc leeft,
Ende ons allen versaecht heeft,
Ende uut onser moghentheiden
Onse ghevanghene wilt leiden?
Wie bistu - doch ons hier bekint Die onse ghevanghene hier ontbint
Vander erfsonden ende absolveert
Ende inden eersten state keert,
Also of si niet vonden
En waren inder erfsonden?
Wie bistu - sech ons mede -

Vs. 1691. H. r. alle l. 1693. I. H. bestu; I. zegt. 1694. I. comt. 1696. H. kimpe; I. vroem. 1697.
I. Segt. 1698. I. ons m. dus; H. mach. 1699. I. H. bestu; I. zegt. 1700. I. cleen. 1702. I. Ridder
ontbr. 1703. I. H. verwins; I. aldus. 1704. I. Ende bist d. 1705. I. doot bist ende leefs. 1706.
H. versaeght; I. heefs. 1708. I. ghevanghenen wils; I. H. ontleiden. 1709. I. H. bestu; I. doet;
I. H. hier ontbr. 1710. H. Die de gh.; I. ghevanghenne. 1711. H. Vanden. 1713. I. H. Alse.
1714. I. Ende w. 1715. I. H. bestu; I. zegt.
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1720

1725

1730

1735

1740

*

*
Die de helsche deemsterhede
Met godliken lichte verclaert,
Ende ons allen mede vervaert?’
In desen anxte, in desen doene
Riepen alle die legioene
Vanden duvelen dare,
+
Begrepen met groten vare.
Si seiden: ‘Wanen bistu, Jhesu,
+
Die so sterc ende so clare bist nu,
So zuver ende so ombesmet,
Quite van allen blame met?
Die werelt, die voor desen dach
Onse renten ons te zendene plach,
Ende tonsen ghebode stont ye,
Sine seinde ons nie
Doden mensche aldus ghedaen.
Wie bistu dan - dat doch ons verstaen Die dus onvervaerdelike
Cooms binnen onsen rike,
Om onse scade, om onse verlies,
Ende onse torment niet en ontsies?
Bestu yet die selve man,
Daer ons onse prinche Sathan
Of seide so menichwerven,
Hadde hi di doen sterven,

Vs. 1716. I. der hellen. 1717. I. verclaers. 1718. I. a. daer m. vervaers. 1721. H. dien duvlen.
1723. I. H. bestu. 1724. I. ende ontbr.; I. H. claer best. 1725. H. onbesmet. 1726. I. H. alre;
H. blamen. 1727. I. H. vore. 1728. H. rente; I. ons ontbr. - sendenne. 1729. I. tot onsen; H.
stoet. 1730. H. Si en zende; I. senden. 1732. H. Wi bestu dan, doe ons; I. bestu, doet ons.
1733. I. H. onvervaerlike. 1735. I. Ende onsc sc. ende ons v. 1736. H. tormente niene onsies;
I. en ontbr. 1737. I. H. selve ontbr. 1738. H. ons ontbr. 1739. I. H. Af.
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1745

1750

1755

1760

*
Dathi dan zoude moghentlike
Here sijn van al aertrike?’
Ende alte hant na dese dinc
So greep der glorien coninc
Sathanne, ende slotene mede
Inder hellen deemsterhede,
Ende sine claerheit bequame
Keerde hi te hant op Adame.
Te hant ontfinc die helle danne
Met groten gheschelde Sathannc
Int nederste der hellen doe,
Ende sprac hem aldus toe:
‘O prinche zot ende ries,
Toebringhere alles verlies,
Der ynglen scheren ende spot,
Der gherechter menschen zot,
Hoe dorstu in dijn ghehinc
Crucen der glorien coninc,
Die met sijnre doot heeft betaelt
+
Den groten roof dien hi hier haelt?
(*)
Sech, wat heefstu, dwaes, ghedaen ?
[Jhesus, die hier nu comt ghegaen,

*

(*)

Vs. 1741. I. dan ontbr. 1742. I. eerderike. 1744. I. ghegreep. 1745. I. slotenne. 1746. I. H. h.
nederste stede. 1748. I. hi ontbr. - te h. tote Ad.; H. thant. 1749. H. Thant. 1751. I. In n. 1753.
I. sodt. 1755. I. inghelen; H. ingle. 1757. I. darstu. 1759. I. ziere; H. sire. 1760. I. die hij: 1761.
I. Segt; H. heeftu.
1762. nu ontbr.
Hier ontbreken in ons tekst - handschrift twee bladen of acht kolommen, loopende tot vs.
2076 van dit Cap. Wij hebben deze leemte uit HS. H. aangevuld. De verschillende lezingen
van dit gedeelte zijn dus allen uit I.
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1765

1770

1775

1780

1785

*

*
Heeft met sire godliker claerhede
Verlicht die doet der demsterhede,
Ende ons in enen kerker ghesloten:
Dien heefti ontwee ghestoten,
Ende ontbint die ghevanghene sijn:
Sine duchten nemmeer ons anscijn.
Die onder onse tormente laghen,
Te suchtene ende te weenne plaghen,
Toenen nu blide manieren.
Het schijnt si selen ons assailgieren
Hier in onse proper rike.
Dits verwandelt haestelike!
Want die weenen zouden ende screyen,
Sitten als die hen meyen!
O prince Sathan, dul algader,
Van alre quaetheiden vader,
Hoe soe dorstu dit doen?
Die ghene die in onse prisoen
Vander werelde beghinne
Waren altoes in horen sinne
Van alre ghenaden onthoopt,
Mi dunct hier nu anders noopt.
Men hoert hier niet zuchten no stenen,
Ulen, carmen no wenen,
Noch in harre gheens anscijn
En vintmen van tranen tekenkijn.

Vs. 1763. sijnre g. claerheden. 1764. deemsterheden. 1765. kerkar besloten. 1766. heeft hij.
1768. onse. 1770. zuchten - weenen. 1771. Toeghen. 1772. aselgieren. 1774. Dies v. 1775.
ende ontbr. 1776. hem vermeyen. 1778. quaetheyt. 1781. weerelt. 1784. dinct dat nu hier a.
1785. niet ontbr. - steenen. 1786. Hulen. 1787. haere ne gh. 1788. teekijn.
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*
O prince van groeter cracht,
1790 Die alleene hads in dine macht
Alle die slotele vander hellen,
Ende here waers vanden ghesellen,
Alle de rijcheit die
Du bejaghes vormaels nie,
1795 Mids dat Adaems onnoeselhede
+
Int paradijs ant hout mesdede,
Die heefti ontoghen, des sijt vroet,
Scrucen hout daer Cristus ane stoet.
Alle dine vreude verghinc,
1800 Doe du cruces desen coninc.
(*)
[ Voertane sal sijn dij bekent
Dat eeuwelike groot torment,]
Daer du ewelec zouds bliven
In mijn hoede met dien caytiven.
1805
O du prince Sathan,
Die alle quaetheit ierst began,
Ende hoeverde ierst toe brocht,
Du soud tierst hebben ondersocht,
Oftu in Jhesum hads vonden
1810 Eneghe zake van zonden;
Ende als du sijn leven grondes,
En ghene zake en vondes
Van zonden in al sinen doene,

*

(*)

Vs. 1789. vander hogher cr. 1793. die rijcheden. 1794. ye. 1797. heeft hij. 1798. Der crucen
- an. 1799. vruechden. 1803. eeuwelijc in sult bl. 1804. mine h. metten. 1806. alle vule q. ierst ontbr. 1807. Die h. - brochte. 1808. soudt ierst - ondersochte. 1809. in Jherusalem. 1811.
du al sijn. 1812. Ende du ne gh.
Vs. 1801 en 1802 ontbreken ten onregte in H. Wij hebben ze uit I. in den tekst opgenomen.
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1815

1820

1825

1830

1835

*

*
Hoe waerstu, Sathan, dan soe coene,
Dattune cruces soe jammerlike
Ende hier brachts in onse rike,
Den onnoeselen, den gherechten,
Die ons nu sal ontcrechten
Onse ghevanghene, die wi houden
Ende die ons werden zouden?’
Doen die hille dit vertrac
Ende jeghen Sathanne aldus sprac,
Seide der glorien coninc
Toter hellen dese dinc:
‘Sathan hi sal na desen
Ewelec onder dine macht wesen,
In Adaems ende sire kinder stede,
In die utterste demsterhede.’
Ende thant na dese woert
Sprac der glorien coninc voert:
‘Comt te mi, alle ghi sante mijn,
+
Die ghebeeldt sijt na mijn anschijn,
Die mids den houte enten duvle met
Verdoemt waert ende hier gheset.
Ghi sijt verloest, dat segghic u,
Mids des levens houte nu.
Die duvel, u viant groet,
Es verdoemt ende oec die doet.’
Ende hier na versaemden thant

Vs. 1814. w. Sath. ye so. 1815. cruustet. 1818. ontrechten. 1819. ghevanghenen. 1820. die
ontbr. - ons noch w. 1826. Eeuwelike sonder m. 1827. ziere. 1828. Inder uterster. 1829. te
hant. 1831. ghi ontbr. - santen. 1832. ghebeelt sijn. 1833. ende den duvel. 1835. dat ontbr.
1838. oec ter doot. 1839. Ende ontbr. - versaemde te hant.
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*
1840 Alle die heileghen onder Gods hant.
Onse here nam Adame doe
Metter rechter hant, ende sprac hem toe:
‘Metti si dewelike vrede,
Ende met alle dinen kindren mede,
1845 Die mine gherechte minschen wesen!’
Adaem viel thant na desen
Vore ons heren voete dan,
Ende sprac hem weenende dus an:
‘Met rechte, here, soe lovic u,
1850 Want ghi hebt mi ontfaen nu,
Ende verloest uten banden
Van minen swaren vianden.’
Alle die heileghen vielen mede
Tons heren voeten optie stede,
1855 Ende riepen alle ghemeenlike:
‘Ghi, verloestere van ertrike,
Sijt nu comen, als ghi daedt weten
Mids der wet enden propheten.
Datsi te voren daeden verstaen,
1860 Hebdi, here, nu voldaen.
Mids den cruce hebdi
Ons vander doet ghemaect vri;
Mids dcruce sidi hier comen,
Ende [hebt] uter hellen ons ghenomen.
1865 Wi bidden u, here, oetmoedelike,

*

Vs. 1840. die ontbr. 1843. die eeuwelike. 1844. dine kinderen. 1845. mensche. 1846. te hant.
1847. Voer - voeten. 1848. aldus. 1854. op die. 1856. verlossere van eerderike. 1857. daet.
1858. wed der pr. 1859. deden. 1863. den eruce sij dij. 1864. Ende hebt ons uter h. gh.
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1870

1875

1880

1885

1890

*
Ghelijc dat ghi op ertrike
Dcruce in memorien
+
Hebt gheset uwer victorien,
Dat ghi in die helle alsoe met
Teeken uwer victorien set,
Soe dat daer vortdane mere
Die doet nemmeer en regere.’
Onse here stac uut sine hant daer,
Ende maecte een cruce openbaer
Op Adame ende dandre thant.
Adame nam hi metter rechter hant,
Ende leidde Adame uter hellen:
Hem volghden met al sine ghesellen.
David riep doe lude ende sere:
(*)
‘Zingt nuwen zanc onsen here ,
Want hi wonder heft ghedaen!’
Daer na soe seide hi zaen:
‘Onse here heeft teser stont
Sine zalecheit ghemaect cont,
Ende die gherechtecheide sijn
Ghebaert vore sijns volx anscijn.’
Alle dandere riepen doe:
‘Dese glorie hoert sinen heileghen toe!
Gheloeft si hi met eren,
Die quam inden name ons heren,

*

(*)

Vs. 1866. eerderike. 1867. Teruce. 1868. gh. te uwer. 1870. Dat teekijn - zedt. 1871. daer
ontbr. - voert ane. 1872. regneere. 1875. ende op dandere te hant. 1876. hij bider h. 1878.
volgheden na al sijn. 1883. te deser. 1885. gherechticheden. 1886. voir.
Bij dit vers is op den kant bijgeschreven:

‘Cantate domino canticum novum, etc.’
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1895

1900

1905

1910

1915

*

*
Onse here, onse God, die ons gheeft
Daer hi ons met verlicht heeft!’
Doen riepensi alle na:
‘Amen! Amen! Alleluya!’
Die prophete Micheas
Ende elc prophete die daer was
Riep uut sire prophesien iet
Dat mer noch in ghescreven siet,
Te Gods love, te sire ere,
Datsi propheteerden wilen ere,
Dat rechte waren proper dinghe
Tese feesten zonderlinghe.
Doe riepen die sante ghemeenlike:
+
‘Dit es onse God ewelike,
Die ons zonder failgeren
Ende zonder inde sal regeren.’
Onse here hilt Adaems hant,
Ende leverdene Michiele thant,
Den archangel, ende daer
Volghden hem alle die heileghen naer;
Ende Michiel in deser wise
Leidese inden paradyse,
Quite ende vri van alre nose,
Mids der gracien gloriose.
Doen si dus ghinghen blide ghemoet,
Quamen twee manne in hoer ghemoet,
Die out waren van daghen.

Vs. 1892. ons ontbr. - mede. 1897. ziere. 1899. l. ende te siere eeren. 1901. dingen. 1902.
Te deser feeste zonderlinghen. 1903. santen. 1904. Dat. 1905. faelgieren. 1906. Ende ontbr.
1908. leverden Sinte Mychiel te hant. 1909. archangele e.d. naer. 1910. Volgheden a.d.h.
daer. 1911. Ende Sint M. in diere w. 1912. Leeddese.
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1920

1925

1930

1935

*
Die heileghen begonste hen vraghen:
‘Wie sidi - zegt ons ter vaert Die inder hellen met ons niene waert,
Ende hier nu tesen tide
Int paradijs sijt soe blide?’
Doen antwerdde die een
‘Ic ben Enoch’ van hen tween,
‘Dien God op derde halen dede,
Ende voeren hier in deser stede.
Dese ander dats Helyas,
Die oec op derde ghehaelt was,
Ende op enen viereghen waghen
Hier int paradijs wart ghedraghen.
Daer toe heeft ons God ghenomen,
Soe wanneer Antkerst es comen,
Dat wi jeghen hem zelen striden.
Ende dan tien selven tiden
Dat wi striden jeghen hem,
Sal hi ons in Jherusalem
Verslaen, dats seker waer;
(*)
Ende over vierdalven dach daer naer
Soe selewi vander erden

*

(*)

Vs. 1918. Die een b. hem te vr. 1920. in die helle - niet en. 1921. te desen tijden. 1923.
antwoirde. 1924. hem. 1926. inder st. 1927. dat es. 1930. wart ontbr. 1932. Dat w. Antikerst
sal c. 1934. te dien. 1937. dat es. 1938. Ende dan over vierdalven daer naer. 1939. zelen wij.
Het HS. heeft letterlijk:

Ende ou' .iii

daer naer

dach

Naar aanleiding der variant heb ik dit als vierdalven gelezen:
zal hetzelfde als ons ½ zijn.
Het teeken
geeft te kennen, dat het woord dach op die plaats moet ingevoegd worden.
In Nicodemi Evangelium, Cap. XXV, heet het: ‘post triduum et dimidium dierum.’
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1940 In die wolken verhaven werden.’
+
Doen quam daer een ander ghegaen,
Alse en onsalech mensche ghedaen,
Ende brachte op sine scoudren, waerlijc,
En teeken enen cruce ghelijc.
1945 Doene die heileghe zaghen an,
Seidensi: ‘Wie bestu dan?
Dine ghedane toent al clare
Dattu best en mordenare.
Wat diedt dat teeken dattu
1950 Op dine scoudren draghes nu?’
- ‘Seker,’ sprac hi, ‘ghi seght waer:
Mordere wasic al mine jaer,
Ende dede alrehande quaet daer bi.
Daeromme cruisten die Joeden mi
1955 Met Jhesum Cristum, zonder verdrach.
Ende alsic alle die wondre sach
Die mids den cruce ghescieden daere,
Kindic thant openbare
Dat hi meester ware der naturen
1960 Ende sceppere alre creaturen,
Ende coninc almechtech mede.
Ende alsic mine bede
An hem dede min no mere
Dan aldus: “Ghedinc mijns, here,

*

Vs. 1940. verheven. 1942. Als een salich (Ten onregte. In Nicod. Evang., Cap. XXVI, heet
het: ‘vir miserrimus’). 1943. sijn scouderen waerlike. 1944. Een teekin - ghelike. 1945. heiligen.
1946. b. man. 1947. toecht. 1948. een. 1949. bediet dit teekin. 1950. Draeghs op dine
scouderen nu. 1951. ware. 1952. Moordenneere - alle mijn jare. 1956. wonderen. 1957. daer.
1958. te hant al openbaer. 1959. was. 1960. scepper aller. 1961. Ende a.c.m. 1962. ghebede.
1964. ghedinct.
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*
1965 Als du coms in dijn rike,”
Antwerdde hi mi haestelike:
“Du soud noch heden in mijn
Paradijs met mi sijn.”
Dit teeken gaf hi mi doe,
1970 Ende sprac mi aldus toe:
“Met desen teekene, in deser wise,
Soutu wandelen ten paradyse.
(*)
Ghevallet soe datti dinghel,
Diet paradijs hoedt, niene kint wel,
1975 Soe toene hem dit teeken zaen,
+
Ende doch hem dan verstaen
Datti Cristus daer zend,
Die ant cruce es ghetorment:
Hi sal di in laten dan.”
1980 Doe mi dinghel sach an,
Ende ic die waerheit seide,
Liet hi mi in zonder beide,
Ende sette mi altehant
(†)
Int paradijs ter rechter hant,
1985 Ende sprac te mi dese woert:
Beidt hier een luttel, gaet niet voert:
Hier comt Adaem, dierste vader,
Ende sine kinder allegader,
Die wel ende gherechtelike

*

(*)
(†)

Vs. 1965. Alstu. 1966. Antwoirde. 1967. Du saelt n. 1972. Soudtu. 1973. Ghevalle zo dat
dinghel. 1974. Die tparadijs h. niet en k. 1975. toecht hem dat teekin. 1976. doet. 1977. Dat
dy - zendt. 1981. ic hem die. 1986. Beit. - hier ontbr. 1988. kinderen.
Het HS. heeft dattie.
Het HS. heeft paradys.
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*
1990 Leefden op ertrike,
Die Jhesus Cristus heeft ghehaelt
Ende mids des crucen doet betaelt.
Aldus soe comic nu
Int gheselscap van u.’
1995
Doen die vadre hadden ghehoert
Van dien mordere dese woert,
Sprakensi ghemeenlike:
‘Gheloeft si God van hemelrike,
Die sine gracie dus, twaren,
2000 Gheven can mordenaren!
Almechtech vader, ewech here,
Die de zonderen dus sere
Mids sire goetheit can beraden,
Ende bringhen ter eweliker ghenaden!’
2005 - ‘Amen! Amen!’ riepensi dan.
Dus hoerden ende saghen an
Ic Karinus ende ic Leutius
Gods verborghen wonder aldus,
Ende vorder dan ghi hier siet
2010 En hebwi orlof te zegghene niet
Gods ons heren heimelecheide.
+
Michiel darcangel tote ons seide:
‘Gaet in Jherusalem die stede,
Ende sijt daer in uwe ghebede,
2015 Ende maect cont ende ghewesse

*

Vs. 1990. op dit eerdrijke. 1991. Cristus ontbr. 1993. come ic. 1994. gheselscappe. 1995.
vaderen. 1996. Vanden moordenare. 1999. te waren. 2002. den sondare. 2003. ziere godheit.
2004. eeuweger. 2007. ende Lencius. 2010. hebben wij - seggen. 2011. verholenheide. 2012.
darchangele. 2013. Gaet te Jh. in die. 2015. m. ons condt.
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2020

2025

2030

2035

2040

*

*
Jhesus Cristus opverstannesse.
Ghine selt spreken niet en waert,
Maer sijn of ghi stom waert,
Tote dat die ure comen es
Dat u God ghehingt des
Dat ghi sine wondre vertrecket voert,
Die ghi ghesien hebt ende ghehoert.’
Oec beval ons alsoe wel
Michiel die archangel,
Dat wi onse wandelinghe zouden
Over die Jordane houden;
Want daer esser vele van desen
Die met ons sijn verresen,
In orkontscapen aldus
Dat verresen es Cristus.
Ons es ghehingt dat
Wi drie daghe in dese stat
Met onsen maghen moghen bliven,
Ende Paesschen met hen bedriven,
In orkontscape, sijds ghewes,
Dat Cristus verresen es.
Wi sijn ghedoept in die Jordane,
Ende hebben witte stoelen ontfaen.
Doen drie daghe waren leden
Na der Paesschen besecheden,
Ghegreepse ene wolke zaen
Die met ons waren op ghestaen,

Vs. 2016. op ontbr. 2017. een woort. 2018. zijt off. 2020. ghehinghe. 2021. wondere vertrect.
2023. b. hij ons. 2024. Mychiele den a. 2029. oirconscapen. 2031. es verhinc oic dat. 2032.
Wie. 2034. hem. 2035. orconscapen, sijts. 2037 en 2038. Deze beide verzen ontbr. 2039.
dagen. 2040. bescheeden. 2041. Begreepse een.
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2045

2050

2055

2060

2065

*

*
Ende voerese over die Jordane:
Nimmeer en sietmense voerdane. Dit sijn die wondre daer af
Ons onse here orlof gaf
Dat wi u cont zouden maken,
Ende anders enghene zaken.
Loeft desen selven here,
+
Ende kint hem ende doet hem ere,
Ende wilt te penitentien vaen:
Hi zal uwes ontfarmen zaen.
Gods vrede, Jhesu Cristi,
Met u allegadren si,
Die emmer ende in alre tijt
In sine ewecheit es ghebenedijt!
Doen si dit hadden gheïnt
Ende ghescreven int parkemint,
Ghelijc als ghi hebt ghehoert,
Gavensi hoer ghescriften voert
Den vorsten Joeden die daer waren.
Karinus gaf tsine, twaren,
Cayphen, Annen ende Gamaliele:
Dit waren Joeden van vordele.
Leutius gaf tsine, alsic versta,
Nichodemuse ende Senna.
Ende altehant daer ane
Verwandelde hoer ghedane,
Ende worden blickende claer,

Vs. 2043. voerdese. 2044. Nemmeer. 2045. die ontbr. - wondere. 2048. ne gh. 2049. Lovet.
2050. kendt. 2054. Dit vers ontbr. 2055. aller. 2056. edelheyt. 2057. dat h. ghehent. 2058. in
een p. 2060. ghescrifte. 2061. v. oudere die. 2062. gaff - te waren. 2063. Carphen, A.e.
Gamalelc. 2065. Lentinus. 2068. hare. 2069. clare.
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*
2070 Ende men sachse niet daer naer.
Die scriften ten zelven stonden
Worden alsoe ghelijc vonden,
Datsi van ere lettren niet
En discordeerden in alt bediet.
2075
Doen dat paepscap hadde ghehoert
+(*)

Dese saken ende dese woort,
Spraken si: ‘Sekerlike,
Dits Gods were van hemelrike!
Ghelooft si hi voor alle namen
2080 In secula seculorum: Amen!’
Met desen sijn si zaen
Uter synagoghen ghegaen,
Elc toten sinen waert,
Sere bevreest ende zere vervaert.
2085 Nychodemus dede te hant
Al dit Pylatus becant,
+
Ende Pylatus dede, al zonder letten,
Alle dese dinghe zetten
Inden ghemenen boec openbaer,
2090 Die hoorde te sijnre vierscaer,
Daer men alle dinghen in screef
Diemen te sire dincbanc bedreef.

*

(*)

Vs. 2070. nare. 2071. ghescriften. 2073. eenre litteren. 2074. in elc b.
2076. I. sake. 2078. I. Dit es. 2079. H. vore. 2083. I. tote. 2084. I. ghevreest. - zere ontbr.
2085. H. thant. 2086. I. H. dit Pylatuse. 2087. I. dede ontbr.; I. H. al ontbr. 2088. I. Dede al
dese; I. H. dinghen. 2089. I. H. openbare. 2090. I. ziere vierschare; H. sire vierscare. 2091.
I. dinc in bescreef. 2092. I. Datmen tsiere; H. tsire dingbanc.
Hier vangt ons tekst - handschrift weder aan.
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*

Vanden epistelen die Pylatus sende aen den keyser Claudius. XXXVII.

5

10

15

20

‘Den Roomschen keyser Claudius
So groetet Poncius Pylatus! Niewelinghe so gheschiede dat
Alte Jherusalem in die stat,
Dattie Joden, mids felheit groot,
Jhesum brachten ter doot,
Nochtan dat hem wileneer
Gheloofde hare God, hare heer,
Als sijt noch bescreven vinden,
Dat hi hem enen zoude zinden
Uten hemele, mids ene maghet fijn,
Die haer coninc zoude zijn.
Doe dese Jhesus comen was,
Ende si gheware worden das
Dathi spreken dede die stomme
Ende rechte gaen die cromme,
Die dove horen, te waren,
Ghenesen die lazers waren,
Quade gheeste jaghede uut,
Dode verwecte mids zire virtuut,
Den winden gheboot zijn ghehinc,
+
Droechsvoets opt water ghinc,
+

(E. Fol. LXV. r. 2.)

*

Titel. I. H. Vander; H. epystlen - ander k.; I. ane. Vs. 1. I. Een Roemsche; I. H. coninc. 2. I.
groet; H. gruetet. 3. I. H. so ontbr. 5. I. H. Dat die; I. met f. 6. I. Jhesumme. 7. H. hen; I. H. w.
eere. 8. I. Gheloofden dat haer God, haer heere; H. hoer - hoer here. 9. H. Alsijt; I. ghescreven.
10. H. hen; I. hem noch soude. 11. I. eenre; H. ere maeght. 15. I. H. die ontbr. 18. I. Ende
gh. 19. I. gheesten; I. H. jaeghde; I. hij uut. 20. I.v. hij met siere. 21. I. wijnden gh. hij sijn. 22.
I. Droegh voets hij op dwater; H. over dwater.
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25

30

35

40

45

*
So datter Joden een groot deel
Gheloofden claer ende gheheel
Dathi ware die Gods zone,
Worden si zo gram om dat gone
Ende met felheden so bestaen,
Dat sine te hant daden vaen
+
Die princhen vanden papen
Ende die meestren vanden Joodscapen,
Ende leverden mi, dats waer,
Om dat ic rechtre was daer,
Ende seiden dat openbaere,
Dathi ware een toverare
Ende jeghen hare wet wrachte.
Ic, die mi niet en wachte
(*)
Ende haren woorden gheloofde dan,
Dede doen gheeselen den man,
Ende gaffen hem over alsoe;
Ende si cruustene doe,
Ende leidden doot int graf.
Mijn ridders waren hoedren daer af,
Ende bleven daer bi,
Want die Joden badens mi;
Nochtan is hi op verstaen

*

(*)

Vs. 23. H. dat der - en. 24. I. clare. 25. H. godsone. 26. I. om tghone; H. omt gone. 28. H.
thant; I. deden. 30. H. Entie meestre der; I. meesters vander. 31. H. leverdenne. - mi ontbr.;
I. dat es. 32. I. richter. 35. I. haer wed. 37. I. hare; I. H. gheloofde. 38. I. Ic dede. - doen ontbr.
39. H. gaven hen; I. hem ontbr. 40. I. cruustenne. 41. I. H. leydenne. 42. I. Mine ridderen; H.
riddren; I. H. hoedren ontbr. 43. I. Behoeders, ende; H. Hoeders, ende blevenre bi. 45. I.
opghestaen.
Het HS. heeft gheloofden.
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50

55

60

65

*

*
Des derden daghes ende wech ghegaen.
Doe dit die papen hoorden spreken,
Wart hare felheit so ontsteken,
Datsi minen ridders gaven
Vele ghelts van haren haven,
Om datsi segghen souden clare,
Dathi hem ghestolen ware
Van sinen jonghers bi nachte,
Doe hem niement daer en wachte.
Al namen mine ridders gheniet,
Nochtan en zweghen zijs niet
Si en daden die waerheit verstaen,
Hoe Cristus was opghestaen,
Ende hoe hem tpaepscap ghelt gaf
Om datsi zwighen zouden daer af.
Here, dit is al die waerhede,
+
Ende waer dat yement anders zede,
So houdet over loghene, here.
Ghelooft den Joden min noch mere,
+
Waert datsi anders seiden u.
Uwer moghentheit hebbic nu
Die waerheit gheseit clare,
Alst gheviel in mine vierscare.’ Pylatus was wijs ende vroet,

Vs. 46. H. derds daghs; I. daechs. 47. I. die Joden h. 49. H. riddren. 50. I. ghels van hare; H.
ghelds ende horre. 51. I. sij souden seggen cl. 52. H. hen. 53. I. H. jongheren. 54. I. H. Doens
hem niemen. 55. I. Aldus n.m. ridderen; H. Alse n. minen riddren. 56. H. Nochtan soe en; I.
H. sij n. 57. I. Sine. 58. H. op verstaen. 59. I. hoe ontbr.; H. hen dpaepscap. 61. H. dits; I. al
ontbr. 62. I. H. waert; I. dat u y.; H. ieman. 63. I. loghenne. 65. I. Van dat zij a. seggen u. 66.
I. heb ic. 67. I. w. al gh. 68. H. Alsoet; I. Hoedt gh. onder die v.
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*
70 Ende dachte wel in sinen moet,
Dat versumet ware alte groot
Ane Jhesus Cristus doot,
Ende hem daer omme op enighe daghe
Daer na zoude volghen plaghe,
75 Ende dattie Joden souden
Op hem werpen die scouden,
So dat hi voren heeft ghesint
Ende den keiser doen bekint
(*)
Hoe dat daer ghevaren ware ,
80 Eer dat hem quame ander mare.
Hem seide waer sijn waen:
Hi wert daer zeder om ghevaen
Ende in enen kerker ghedaen.
Ende alse hi hadde verstaen
85 Dat aen sijn lijf zoude gaen,
Doodde hi hemselven zaen.
Ooc wert Jherusalem die stat
Al ghedestrueert na dat,
Datmen scone bescreven vint,
90 Ende die moeder at haer kint
Eermen die stat mochte winnen:
So groten hongher wasser binnen.

*

(*)

Vs. 71. I. verswijmt (er zal versuymt bedoeld zijn); H. versuemt. 73. H. Ende dat om eneghe;
I. Ende dat in eeneghen dagen. 75. I. H. dat die. 77. H. vore; I. gesendt. 79. I. H. daer gh. w.
80. I. H. dat ontbr.; I. quam andere; H. andre. 82. I. H. warter; I. sindert; H. sider; I. H. omme.
83. I. karker. 84. I. H. als; I. hij heeft v. 85. H. ane; I. Dadt over hem soude. 87. H. Doe wart;
I. werdt Jh. in die. 88. H. ghestrueert. 92. H. groet; I. was daer b.
Het HS. heeft: daer ware ghevaren.
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*
Hier of die hystorie voor ende na
Vintmen scone in Scolastica,
95 Ende ooc salic van dien
Hier na setten, mach gheschien,
Gans mi God van hemelrike,
Die ghelooft si ewelike!

*

Noch van Nichodemus, ende ander dinc. - XXXVIII.
Nychodemus en doet gheen ghewach,
Dat Jhesus opten Donredach
+
Savonts met [sinen] jongheren at
In Symoens huse daer hi zat,
5 Daer hi in broot ende in wijn
Maecte den lichame zijn,
Daer hi sine jonghers mede
Monichde daer ter stede,
Ende ooc den quaden Judas;
10 Nochtan was Cristus zeker das
Datten Judas verraden zoude;
Nochtan so en woude
Hi Judas, wats gheschiet,
Dat sacrament wederzegghen niet,
15 Om dat hine niet en woude blameren

*
*

(E. Fol. LXV. v. 2. I. Fol.
LXXX. r. 1.)

Vs. 93. I. H. af distorye; H. vore. 97. I. Jans; H. Ans.
Titel. H. van Nichodemuse. Vs. 1. I. H. en ontbr. 2. I. donderdach; H. donresdach. 3. H.
Savonds; I. H.m. sinen j. 4. I. huus - sadt. 5. I. H. brode. 7. I. H. jongheren. 8. I. Muenechde;
H. Moneghde. 11. I. Dat hem. 12. I. Nochtans zone w. 13. H. Hi Judase. 14. I. Tsacrament;
H. Dsacrament. 15. H. niene; I. en ontbr. - wilde.
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20

25

30

35

*

*
Voor dandre noch scandaliseren;
Want hadden dandre gheweten
Wies hem Judas hadde vermeten,
Si hadden te hant omme dat
Ghedoot optie selve stat:
Daer bi heelde Cristus die dinc,
Door al dat hem aen sijn leven ghinc.
Hier omme pleechtmen over al,
Daer die priester monighen zal
Onder tfolc openbare,
Dathi niement en is contrare
Dat sacrament te ghevene dare:
Al kende hine moordenare,
Hine mochts hem niet wedertrecken,
Om datter tfolc op zoude mecken,
Ende die ghene mids desen
Gheblameert zoude wesen;
Mar hi, dat verstaet,
Die tsacrament daer ontfaet
In hooft zonden onwaerdelike,
Ontfaet sijn doemsel ewelike.
Dus so maecte Cristus
Dat eerste sacrament aldus Dat was den heilighen lichame zijn -

Vs. 16. H. Vore dandre ende sc.; I. Vore dandere ende scandeleren. 17. H. haddent; I. dandere.
18. H. Wes. 19. H. haddenne thant; I. H. om. 20. H. Ghedoedt daer op tie stat; I. Gh. daer op
die stadt. 21. H. bi hal Cr.; I. bij zweech Cr. 22. I. Door al ontbr. - aen dleven; H. ane tleven.
24. I. mueneghen. 25. I. Onde tvolck. 26. I. niemenne; H. niemene. 27. I. H. Tsacrament. 28.
H. kinde. 29. I. mochs. 30. I. tvolc; H. tf. omme soude. 33. I. hij die dat. 34. I. Die d. ts. o.; H.
dsacrament. 36. I. Hij ontfaet sijn doemsdeel e. 37-48. I. Deze twaalf verzen ontbr. 38. H.
Dierste. 39. H. sine.
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*
40 Beide van brode ende van wijn,
Daer hi sine jonghers mede
Monichde ter zelver stede,
+
Eer hi van hem scheiden woude;
Want hi wiste wel dat hi zoude
45 Te hant daer na sijn ghevaen,
Ende datsi hem of zouden gaen.
Doude eewe hier indt,
Ende dat nuwe testament beghint
Mids Cristum, zijt zeker das,
50 Die dalre eerste priester was
+
Ende dat sacrament van dien outare
Alre eerst maecte dare,
Daer elc priester macht heeft af:
Ghelooft si hi diet ons gaf!
55
Nychodemus en seit ooc niet
Hoe Judas Gode verriet,
Hoe Cristus inden hof ghinc
Daer en dat Joodscap vinc,
Hoe Pieter sijns messaecte,
60 Hoemen nachts met hem waecte,
Hoemen leidde te zire confusen
Tote Anna ende te Cayphas husen,
Hoemen hem al dien nacht mede
Onwaerde ende scande dede,

*

Vs. 40. H. wine. 41. H. jongheren. 43. H. hen. 45. H. Thant. 46. H. af. 47. H. int. 48. H. dnuwe.
49. I. Midts. 50. I. Die deerste. 51. H. dsacrament; I. tsacrament vanden. 54. I. gaff. 55. I. en
ontbr.; I. H. zeeght. 58. I. H. Daerne. 60. I. snachts; H. snachs. 61. H. Hoemenne I. tsier; I.
siere. 62. H. Te Annen; I. Te Annas ende tot c. H. 63. I. hem ontbr. - den. 64. I. Onweerde
hem ende.
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*
65 Also men in die ewangelie vint:
Dies en seit Nichodemus twint.
Dat coomt lichte bi dien
Dat hijs niet en hadde ghesien
Ende des nachts niet en was daer bi.
70 Daer bi zo beghint hi
Daer hijt eerst ane zach:
Dat was des morghens, alst was dach
Ende men mit hem openbare
Ten ghedinghe quam ter vierscare,
75 Daer men mit hem dinghen ghinc,
Also ghi voren horet die dinc.
Want wilen en mochte nieman
Meer dan hi hadde ghesien an
Van eersten yet bescriven:
80 Dat laet men nu zere bliven!
Want si die nu dichten,
Willent al berichten
+
Dat gheschiet te deser wilen
(Nochtan datsi in hondert milen
85 Niet en waren daert ghesciede),
Alsoot hem zegghen die liede;
+
Wedert loghene si ofte waer,
Si settent in scrifte daer;

*

Vs. 65. I. in dewangelien; H. in dewanglisten. 66. H. Des en seeght; I. Des en zeeght hij niet
een twint. 68. H. niene. 69. H. Ende snachs niene; I. En snachts. - daer ontbr. 70. I. Dair
omme b. 71. H. ansach. 72. I. H. smorghens. 76. H. vore; I. hoerdet. 77. I. en ontbr. 78. I. hijs
gh. h. an. 79. I. H. Van geesten yet. 80. I. laedt. - nu ontbr. 81. I. zij dit nu. 82. I. Ende willent.
85. H. Niet na en. 86. H. hen. 87. I. Weder het lueghene zij off; H. oft. 88. H. int scrift; I.
ghescrifte.
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95

100

105

110
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Si slaen die waerheit vanden monde
Mids den valschen orconde,
Dat hem te voren bringhen
Loghenaren van vele dinghen:
Ende die waerheit blijft verzweghen.
Dits moort van hem dies pleghen.
Men sal emmer lieghen niet
In hystorien, wats gheschiet;
Want hystoron, in Griexscher tale,
Dat is zien, dat weet wale;
Ende daer of, alsic versta,
So is comen hystoria,
Om datse niement dichten en mach
Dan die ghene diese aen sach.
Elc dichter, waer hi si,
Hoede hem emmer dat hi
Uter waerheit niet en kere;
Want vintmen valsch zine lere,
So is hi, na mine wete,
Een val[s]ch dichtere, een valsch poëte,
Wies boeke men te handen
In een vier zoude verbranden,
Ende sal verliesen dichters name
Te sijnre eweliker blame.

Vs. 89. I. Ende sl.; I. H. den ontbr. 90. I. Met v. oirconden. 91. I. Die hem; H. hen. 92. I.
Lueghenen; I. H. van meneghen d. 94. I. Dit es; H. hen. 97. H. hysteron, in Dietsche t.; I.
hystorie, weedt wale. 98. I. sien, in Griexer tale; H. w. men w. 99. H. daer na af; I. af. 101. I.
dats; I. H. niemen. 102. I. diet aen. 103. I. dichtere; H. dichtre. 105. H. niene. 108. I. H. valsch;
H. dichtre. 109. I. bonc; H. thanden. 112. I. ziere; H. sire.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

260

*

Van Cristus verrisenisse, sine opvaert, ende hoe hi sine apostelen
sende den heilighen gheest, ende hoe si schieden. - XXXIX.

5

10

15

20

*

Doe die Joden Cristum vinghen,
Ende hem sine jonghers of ghinghen
Ende al zine vriende inder noot,
Ende si wisten dat hi was doot,
Hadden si al tghelove verloren
So wat hi hem te voren
+
Ghepredict hadde ende ghedaen:
+
So dat tghelove moeste staen
Allene op een wivekijn:
Dat was Maria, die maghet fijn.
Sine jongheren hadden in haren waen
Dathi niet op en zoude staen,
Mar al doot bliven zoude
Alse puer mensche in die moude,
So dat tghelove, alsic screef,
Allene op Marien bleef
Van des Vridaghes, dathi ant cruce hinc,
Tot des Zondaghes, dattie zonne opghinc,
Daer die Saterdach tusschen leecht.
Daer bi ist datmen noch pleecht
Opten Saterdach te mere

Titel. H. verrisene - hi sinen apostlen; I.v. ende van sijnre opv. - hij sinen a. - hoe dat zij. Vs.
2. I. H. jongeren af. 3. H. alle. 5. I. H. alle. 6. H. hen. 9. I. Alleene aen een. 10. H. maeght. 13.
I. Maer dat hij al. 14. I. m. op die. 17. H. Van sVridaeghs; I. Van tsVriendaechs. - an tcruce.
18. I. H. Tote tSondaechs, dat die. 19. I. H. leeght. 20. H. pleeght.
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30

35

40

45

*

*
Haer dienst doen ende ere.
Maer doe Cristus was verresen
Ende hem vertoende dien ende desen
Vrijfwerf opten Paeschdach,
Daer men met live ane zach,
Gheloofden zine jonghers eerst das
Dathi met live verresen was.
Weet ooc, doe Cristus verschiet
Ende die ziele uten lichame schiet,
Voeren godheit ende ziele met In die helle al onghelet;
Nochtan en wert vander godheiden
Cristus lichame nie ghescheiden.
Doe die helle was ghestoort,
Also ghi voren hebt ghehoort,
Keerde die ziele weder af
Ten lichame in dat graf.
Daer verresen over een
Godheit, ziele ende menscheit ghemeen,
Ghelijc datsi alle te samen
In Marien lichame quamen.
Nie zeder en schiet die godheit
+
Van Jhesus Cristus menscheit,
Noch nemmermeer sceden en sal:
Dit zullen wi gheloven al.

Vs. 22. I. Haren; H. Hare; I. H.d. te doene. 24. I. vertoechde d. en d. 25. I. Vierwaerf. 26. I.
H. menne - aen. 27. I. H. jongheren. 30. I. uut hem liet; H. uut hem sciet. 31. I. H. Voer. 34.
I. H. niet. 35. I. ghestort. 36. I. Alsc; H. vore. 38. I. H. Toten. 40. H. ende z.; I. ende ontbr. 41.
I. Wel gh. also sij tsamen; H. tsamen. 43. I. zinder; H. sider. 44. I. menschelicheyt. 46. H.
selewi.
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*
Nu moghedi vraghen waer bi
Cristus niet op en voer doe hi
Vander doot was verresen,
Maer viertich daghe na desen
Beidde al tenen gader
Eer hi voer te zinen vader.
Daer sijn goede redene toe:
(*)
Want die apostelen behoefden doe
Gods troost herde wel,
Ende dat en mochte niement el
Doen dan Cristus, twaren;
Want ware hi op ghevaren
Te hant doe hi was verresen
Ende glorificeert hadde ghewesen,
So en hadden daer na moghen
Aensien gheen menschelike oghen,
Ende zonder hem te scouwene an
Met lichame ghelijc enen man,
So en hadden si nemmermeer verstaen
Dathi op ware ghestaen
Metten live, wats mochte ghescien
(Si hadden so zere ghewont ghesien!);
+

50

55

60

65

*

(*)

Vs. 47. I. H. moeghdy. 48. I. niet ontbr. 50. I. daghe van d. 51. I. Beyde hij al. 52. I. H. hij
opvoer tsinen. 53. I. H. redenen. 54. I. dapostelen behoufden; H. dapostlen behoefden. 55.
H. troests. 56-58 in I. aldus: Ende hem ne mochte niement el Met roukeloesen troosten
verclaren; Ende waer hij dan opghevaren. 56. H. nieman. 59. H. Thant. 60. I. gheglorificeert.
61. I. Sone; H. haddene. 62. H. Anesien gheene; I. gheen ontbr. - menschelijck. 63. I. H.
scouwen. 64. H. lichamen. 65. I. Sone - volstaen. 66. H. w. verstaen. 68. H. haddenne.
Het HS. heeft gheloofden, maar de lezing van I. en H. is buiten twijfel de ware.
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70

75

80

85
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*
Maer doe si met goeder moete
Saghen sine hande ende zine voete
Voren ende na te menigher stont,
Also hi ant cruce was ghewont,
Ende dathi ooc met hem at,
So gheloofden si te bat
Dathi verresen was te samen
Beide met ziele ende met lichamen;
Want een gheest, wats gheschiet,
So en machmen tasten niet,
Noch hi en mach ooc niet eten.
+
Hier bi so wast goet weten
Dathi met live verresen was,
Also ic u te hant las.
Rechte also men een kint,
Dat hem niet en versint,
Allencskine smeken moet,
Alst weent ende gram is ghemoet,
Eerment te pointe can ghesetten,
+
Also woude Cristus letten
Ende sijn jonghers met zoeticheiden
Ten gherechten ghelove leiden,
Ende met openbaren betoghe,
Dat nemmermeer en loghe
Noch dat niement en mocht verkeren.

Vs. 69. I. moeten. 70. H. Saghe; I. voeten. 71. H. Vore; I. Vor - ter m. 72. I. Also als hij. 73. I.
hij daer met; H. hen. 75. I. ware; H. tsamen. 76. H. zielen; I. lichame. 77. I. eenen; H. gheenen
gh. 79. H. hine. 80. I. H. so ontbr. - g. te w. 82. I. Also als ic te. 83. I. Recht a.m. tkint. 85. I.
Al eenskene; H. Allenskene. 86. H. w. oft gr. 88. I. wilde. 89. I. H. sine jongheren; I. zoetheden.
90. I. H. Ten rechten. 93. I. dat ontbr. - niemen en mach; H. nieman en mochte.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. LXXXI. r. 2.)

+

(E. Fol. LXVII. r. 1.)

264

95

100

105

110

115
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*
Hier aen so moghedi leren
Waer bi Cristus te hemele niet en clam
Te hant doe hi uten grave quam.
Die scrifture maect ons ooc wijs,
Dat Cristus int aerdsche paradijs
Was dese viertich daghe
Daer ic nu of ghewaghe.
Tusschen dat Cristus den gheest gaf
Ende dathi verre[e]s int graf
Waren rechte viertich uren,
Also ict vant inder scrifturen.
Ende om dat sine jonghers, twaren,
Dese viertich uren waren
In bedroeftheiden groot
Om sine jammerlike doot,
So beidde hi viertich daghe te gader
Eer hi op voer te zinen vader,
Also ic alte hant
Hier voren dede becant.
Ende rechte opten viertichsten dach
Die na sijn verrisen ghelach,
Quam hi daer sine jonghers waren
+
Versament al in eenre scaren,
Daer hi hem troostelijc sprac toe.
Ooc seide hi hem doe:

Vs. 94. I. H. moeghdi. 95. I. H. te hemele ontbr. - niet op en. 96. H. Thant. 97. H. Dscrifture;
I. ooc ontbr. 98. H. in derdsche. 100. I. H. af. 102. I. H. verrees. 103. I. rech v. 105. I. H.
jongheren; I. te waren. 107. I. bedroeffenesse. 109. I. beide. 110. I. H. op ontbr. 111. I. ic u
te; H. ic u alte. 112. H. vore. 113. I. recht na opten. 114. I.v. lach. 115. I. H. jongeren. 116. I.
Versaemdt; H. Versaemt - ere. 117. I. hijse troostelike; H. hen. 118. H. hen.
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*
‘Ic vare te minen vader,
Die vader is uwer allegader.
Den heilighen gheest zal ic u
Cortelike senden na nu;’
Ende vele ander woorde so sprac
Hi onder hem ende vertrac
Van goeden trooste goet ende claer.
Ooc was sijn moeder Maria aldaer.
Doe saghen si claerlike
+
Dathi op voer te hemelrike.
Daer si dus saghen opwaert,
Sprac een stemme ter vaert:
‘Ghi manne van Galylee,
Wat bescouwedi opwaert mee,
Dus zere met wonder bevaen?
Also ghine op zaghet gaen
Ten hemele van hier neder,
Also sal hi comen weder:
Dat sal wesen alse hi zal
Dese werelt doemen al:
So sal hi comen al dier ghelike
Dat hi voer te hemelrike,
Daer hi elken loon sal gheven
Van dathi hier heeft bedreven.’
Doe die elfste dach quam

Vs. 120. H. algader; I. uwer aller vader. 122. H. Cortelinghe; I. na ontbr. 123. I. Ende oic v.a.
woirden hij sprac. 124. I. Onder hem lieden ende v.; H. hen ende daer v. 125. I. H. tr. scone
ende. 126. I. H. Oec zoe was. - Maria al ontbr. 130. H. ene; I. st. metter. 132. I. scoudi; H.
bescoudi. 133. I. wondere; H. wondre. 134. I. ghine saeght opgaen; H. ghine saghet op g.
137. I. H. als hi al. 138. I. H.d. sal. 139. I. c. in die gh.; H. c. inde gh. 140. I. Als hij.
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145

150

155

160

165

*
Dat Cristus hier na te hemel clam,
Quam die heilighe gheest in vier ghelike
In die apostelen ghemeenlike
In een huus besloten allene,
Daer si alle in waren ghemene.
Ende also zaen, in waren dinghen,
Als si den heilighen gheest ontfinghen,
Was hare stoutheit so groot,
+
Datsi en ontsaghen zweert noch doot:
Also waren si ontsteken.
Ooc so consten si doe spreken
Alle talen diemen vant,
Ende si consten alte hant
Alle scrifturen ende clergien,
Alse meesters van theologien.
Si waren alse volc dat is dronken,
Dat met des heilichs gheests voncken
Ontsteken is altemale.
Maniere, ghedane ende tale
Worden doe verwandelt meest:
Dit wrachte daer die heilighe gheest.
Te samen bleven si aldus
Tote in die maent van Julius,
Ende deelden al ghemene
+
Datsi hadden, groot ende clene;

+

(I. Fol. LXXXI. v. 2.)

+

(E. Fol. LXVII. v. 1.)

*

Vs. 144. I. H. Na dat. - hier na ontbr.; I. hemele; H. hemle. 145. H. de; I. in ontbr.; I. H. viers.
146. H. dapostlen; I. dapostelen ghemeennentlike. 147 en 148. I. H. In omgekeerde volgorde.
148. I. H. in ontbr. 149. I. ware. 150. H. Alsi den. 151. I. haer. 152. H. Datsi nontsaghen. 154.
I. H. so ontbr. 157. H. ende alle cl.; I. scr. in cl. 158. H. meestre. 159. I. als. 160. I. met
tsheylichs gheest. 162. H. Mainiere. 166. H. inde; I. H. Junius.
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180

185
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Want sine hadden anders af
Te leven dan datmen hem gaf.
Sinte Pieter, des ghelooft,
Bleef van hem allen thooft
Ende paeus in Cristus stede.
Sine misse, die hi dede,
En hadde niet meer aen, voor noch na,
Dan die woorde, alsic versta,
Die Cristus sprac met zinen monde
Des Donredaechs ten avontstonde,
Dat dat eerste sacrament was
Ghemaect, alsic u hier voren las,
Ende een pater noster daer toe:
Dit was die misse doe,
Ende niet meer, voor noch naer:
Aldus stont menich jaer.
Zeder sijn paeuse ghecomen,
Dierre meer toe hebben ghenomen,
Alse introitum ende graduale,
+
Epistelen, ewangelien also wale,
Kyrieleyson ende alleluia alsoe,
Gloria in excelsis ende credo,
Prefacio ende sanctus voort,

Vs. 169. I. H. si en. 170. I. levenne. - dat ontbr.; H. levene - hen. 172. I. vanden anderen th.;
H. vanden andren th. 175. I. Ende h. nemmeer, verre no na; H. En h. nemmeer an, vore. 178.
I. Sdonderdaechs ter; H. Sdonresdaeghs ter avenstonde. 179. H. Dat dierste; I. Daer deerste.
180. I. H. Ghemaect ontbr. - Also ic; H. vore. 181. I. H. eenen. 183. H. nemmeer, vore; I. vore
of n. 184. H. stoedt. 185. I. Sindert; H. Sider; I. H. comen. 186. H. Diere; I. Die m. dair toe.
187. I. Als; I. H. introite; I. gradale; H. gredale. 188. I. Epystolen; H. Epistlen, ewangilien
altemale. 191. I. Prophecien ende.
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195

200

205

210

215
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Dat nu al ter missen behoort,
Collecta, secreta ende complenden,
Dat ite daer die missen op enden,
Ende vele anders dincs dat ic u
Onghenoemt late nu.
Dat en hieltmen twint dan
Doe die heilighe kerke eerst began;
Maer omme maken te mere
Gods dienst ende sijn ere,
So hebben die paeuse, zonder waen,
Alle dese dinc daer toe ghedaen,
Ende elc heeft zijn bedieden al,
Alsic hier na zegghen zal.
Rechte opten vijftienden dach
Die in die maent van Julius ghelach
(Dats die dach, alsmen ons zeit,
+
Daer der apostelen dach op leit)
Doe schieden si ghemeenlike
Harentare in aertrike,
Alse hem Cristus hadde doen verstaen.
Hi hadde ghesproken: ‘Ghi sult gaen
In die werelt, weder ende voort,
Predicken des gheloven woort,
Ende dopen daer toe mede
Inden name der drievoudichede:

Vs. 192. H.m. hoert. 193. I. H. Collecten; H. secreten. 194. I. H. Ende ite; I. op ontbr. 195. I.
dincs ontbr.; H. dings. 197. H. Des en; I. Des een twint en hilt dan. 199. I. H. om. 200. I. H.
sine. 201. I. pause saen. 202. H. Al; I. dese ontbr. - dinghen. 203. I. bediet. 205. I. H. Recht;
I. op den viertiensten. 206. H. inde; I. H. Junius lach. 207. I. Dat es. 208. H. apostlen; I. dach
in l. 210. I. Hier ende dair in eerdrike. 211. H. hen. 213. H. Inde. 214. I. Ende pr. des gheloeves;
H. sgheloeven. 216. I. driefoudichede; H. drievoldechede.
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225
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Die ghedoopt wort int ghelove fijn,
Sal zeker behouden sijn.
Als ghi staet voor die heren,
Dien ghi prediken sult ende leren,
So en voorpeinst niet wat
Ghi segghen zult, want optie stat
Sal u ghegheven sijn ghewelt
Wat ghi hem daer zegghen zelt.
Selke tekene, als ic doe,
+
Seldi doen ende meerre daer toe.’
Aldus zo ghinghen si uut,
Noord, oost, west ende zuut,
Ende predicten ende leerden
Daer si tfolc mede bekeerden.
Dit sijn zij die pylare dan,
Daer die kerke eerst op began
Ende op ghesticht is, dies ghelooft,
Daer Cristus of is thooft,
Ende wi alle zijn sine lede,
Die ontfaen hebben kerstenhede
Ende verbeidende sijn salichlike
Die ghemeenscap in hemelrike,
Daert al sal comen teenre scaren
Die Gode kindre op aertrijc waren,

Vs. 217. H. werd; I. wert inden name mijn. 219. H. Alse - vore. 220. I. Die. 221. I. Sone. 222.
I. want ontbr. - op die. 223 en 224. I. Deze beide verzen ontbr. 223. H. gh. werden gh. 224.
H. hen. 226. I. meer. 227. I. H. Dus. 228. I. w.o. ende z. 230. I. zijt tvolc; H. si volc. 231. I. zij
ontbr. - pylaren. 232. I. H. eerst ontbr. 233. I. H. des. 234. I. H. af. 235. I. sijn sijn l. 238. I. Dat
gheselscap van h. 239. H. tere. 240. I. Die Gods kinder op eerderike; H. Die Goede k. (Men
wachte zich, dit voor het adj. goede aan te zien. De naam van God wordt in H. steeds Goed,
Goeds, Goede geschreven) - ertrike.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. LXXXII. r. 2.)

270

245

250

255

260

*

*
Ende den Lam zullen volghen na,
Ende singhen lude: ‘Alleluya!’
Dan sal dit arme ellende
Al comen sijn tenen ende,
Ende die heilighe kerke sal
Daer boven sijn versament al
In éne glorie, in één accoort,
+
Dat nemmermeer en wert ghescoort:
Dats onse erve, onse woninghe;
Hier sijnt al gheleende dinghe.
Die heilighe kerke, dat weet wel,
Dat en is niet die tempel,
Of dat huus dat daer staet,
Daer dat volc in beden gaet;
Maer der heyligher kerken bediede
Is sameninghe der goeder liede,
Alse paeuse, bisscoppe ende clerke,
Dese sijn die heilighe kerke,
Ende al dat leeke volc daer toe mede,
Dat ontfaen heeft kerstenhede
Ende in rechten ghelove waect
+
Ende na dat ewighe rike haect:
Dits die heilighe kerke, sijts vroet,
Niet dat huus daer men den dienst in doet.

Vs. 241. I. H. den Lamme. 243. I. die; H. arm. 244. H. ten ende. 245. H. Entie. 246. I. H. b.
versaemt sijn al. 247. I. een gl. 248. I. en ontbr.; H. werd ghestoert. 250. I. alle gh. dingen.
251. I. dat ontbr. 252. I. Dan es niet dan die. 255. I. bedieden (Desgelijks in H., maar daar is
de fout door eene stip onder de n aangewezen en verbeterd). 256. I. Es versameninge der
g. lieden. 257. H. Alle p.b. papen, cl. 259. H. alt l.; I. al ontbr. - daer toe ontbr. 261. H. in
gherechten. 262. H. na deweghe. 263. I. Dit es. - heilighe ontbr.; H. des sijt vr. 264. I. II. Niet
thuns; I. men die misse in.
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Van tween regementen, ende van Petren ende van Pauwelse, ende
ander dinc. - XL.

5

10

15

20

Twee regementen beghinnen nu,
Die ic beide wille noemen u.
Deerste is dat gheestelike,
Tander dat keyserlike.
Dat gheestelijc beghint scone
Op Jhesum, den Gods zone:
Dat keyserlike beghint dan
Op Octaviane, den goeden man;
Want Cristus, sijt zeker das,
Deerste paeus op aertrike was,
Ende Octavianus Augustus
Was deerste keiser, wi vinde[n]t dus,
Gheweldich van al aertrike:
Noit zeder en quam zijns ghelike.
In eenre tijt waren si beide:
Also mi die scrifture zeide,
Was Cristus gheboren, weet voorwaer,
In Octavianus tweendeviertichste jaer,
Ende na Cristus gheboort
Dertien jaer also voort
(*)
So sterf keyser Octaviaen .

*

(*)

Titel. I. van Peteren - Pauluse, ende oec mede van a.d.; H. van Petre ende P. Vs. 1. I. H.
regimente. 4. I. H. Dander es dat; I. keyserrijcke. 5. I. H. gheestelike. 6. I. H. Op Cristum; H.
godsone. 7. I. keyserrijcke. 10. I.p. in eerderike; H. p. in ertrike. 11. I. Ende Octaviaen. 12. I.
die ierste k. wij lesent dus; H. vindent. 13. I. eerderike. 14. I. Nye sinder; H. Nie sider q. sijn.
15. H. ere. 16. I. Als; H. mi dscrifture. 17. I. H. Want Cr. gh. wart over (H. vore) waer. 18. I.
H. In Octaviaens. 19. H. na ontbr. 21. H. staerf; I. st. die k.
Het HS. heeft Octoviaen.
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Jhesus Cristus, dats zonder waen,
Was die hoochste ende deerste mede
Die ter werelt hielt paeus stede.
Een ewangelie seit dat
Jhesus Cristus paeus zat
Tweendedertich jaer alsoe
Ende ooc drie maende daer toe;
Nochtan Jan Gulden mont
Maect ons op Matheus cont,
+
Dat Cristus leefde voorwaer
Al uut drie ende dertich jaer
Ende ooc also vele meer, alsic las,
Alse van Kersavonde tot Paeschen was.
Also las ic openbaer,
Dat het was vijf dusent jaer
Nader werelt eerste beghin
Ende ooc twee hondert, een min.
Na die passie ons heren
Sat Pieter paeus met eren
In dat lant van Orient,
Vier jaer ofte daer omtrent.
Namaels so quam hi voort
TAntyochen in die poort,
Ende besat den stoel daer
Achte daghe ende seven jaer.

Vs. 23. H. endie ierste. 24. I. spaeus. 25. H. Ene; I. H. zeeght. 27. I. Dertien jaer; H. jare. 28.
I. ooc ontbr. - maenden. 29. I. Guldemont. 30. I. H. op Matheuse. 31. H. vore waer. 33. I. H.
ooc ontbr. 34. H. van Kerssavonde; I. H. tote. 35. I. H. Oec las ic openbare. 36. H. Dattet; I.
het ontbr.; I. H. jare. 37. I. H. ierst. 38. I. H. jaer, een. 42. I. off; H. oft. 43. I. so ontbr. 44. I.
Tot Anthiochen. 45. I. besadt; H. dare. 46. I. dagen; H. jare.
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Te Romen quam hi na dat,
Daer hi den paeus stoel besat
Vijfendetwintich jaer ende zeven maent
Ende achte daghe onghewaent.
Twe epistelen maecte dese here,
Die de heilighe kerke prijst zere.
Vele jongheren hadhi ghemeen,
Daer Marcus of was een,
Dien hi uter vonten hief
Ende sonderlinghe hadde lief,
Die ene der ewangelien screef,
Alsoot Zinte Pieter bedreef;
Want Marcus en hadt niet al ghesien:
Dies maecte hem Pieter vroet van dien
Mids den heilighen gheeste doe,
+
Die hem beiden halp daer toe.
Niet langhe na dit ghesciede
Dat Pieter uut sende vele liede
Van sinen jongheren, voorwaer,
Om tghelove topenbaren hier ende daer,
+
Daer Sinte Marcus een of was,
Die de eerste kerke, als ic las,
Stichte in Alexandrien,
In die ere Cristus den [l. des] vrien.

Vs. 47. I. H. Te Rome. 48. I. bezadt. 49. H. jare. 50. H. Ende oec a.; I. dagen. 51. H. epistlen.
53. I. H. hadde hi. 54. I. aff; H. af. 56. H. Dien hi zond.; I. Ende ontbr. - hadde hine 1. 57. I.
een. 58. I. Also alst. 59. H. had; I. H. al n. gh. 60. I. H. Des; H. vruet. 61. I. H. gheest. 62. H.
hen. 63. I. H. na dat dit. 64. I. Sinte Peter seinde v. lieden; H. Zendde Peeter v. 1. 65. H.j. uut
v.; I.j. hier ende daer. 66. H. Omt gheloeve te baerne h. en d.; I. Om ontbr. - te predeken
voirwair. 67. I. H. Marc - af. 68. I. H. decrste. 70. H. In dere; I. Cristi; I. H. des vrycn.
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Paulus quam te Romen daer na,
Ende huerde een scuere, als ic versta,
Niet verre buten der poort,
Daer hi in vertrac Gods woort
Metten broedren die daer quamen,
Die sine heilicheit vernamen.
Ende omme dat die wise Seneca,
Neroens meester, alsic versta,
Daer niet en dorste gaen omme dat
Sijn meester den kerstenen was hat,
So senden si brieve onderlinghe
Ende waren ghevriende zonderlinghe,
Die welke brieve, zonder waen,
Grote wijsheit hebben bevaen
Ende van leringhen grote bediede.
Noch so hebben vele liede
Dese zelve lettren in Latijn,
Die zwaer ghenoech te verstane zijn.
Pieter die was deerste die sette
Die viertich daghe met wette
Te vastene voor Paeschdach;
Ende ooc, alsict ghescreven zach,
Sette hi te vastene voort
Den Advent voor Gods gheboort,
In ghedinckenes ende eren

Vs. 71. I. H. Pauwels q. te Rome. 72. H. eene. 75. I. H. broederen. 76. I. Ende sine. 77. I. H.
om; H. dat ontbr. 78. I. m. was, a. 79. I. niement en; H. niene; I. H. om. 80. I. m. vanden k.
was gehaedt; H. was ghehat. 81. I. sende hij. 85. I. H. groot; I. bedieden. 86. I. lieden. 87. I.
Die selve letteren. 88. H. gnoech; I. verstaen. 89. I. H. Het eerste die ontbr. 91. H. vore. 92.
I. als ic. 94. I. Den avont v.; H. vore. 95. H. ghedinken; I. ghedinckenessen ende teeren.
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Der twee toecoomste ons heren:
Deen toecoomst, als ict vernam,
Dathi hier neder inden vleessche quam;
Dander sal ten oordele sijn,
Alse die werelt sal nemen fijn.
Pieter ende Pouwels worden bede
+
Buten Romen an die stede
+
Op enen dach ghepassijt,
Niet teenre stede, mer teenre tijt.
Daer na groefmen hare lichamen
Bi Neroens palayse te samen,
Daer onser vrouwen kerke nu steet,
Diemen Terebinto heet.
Mertens coronike maect ons wijs
Dat doe paeus zat Cornelijs,
Ende die Grieken doe, voorwaer,
Dese twee lichamen stolen daer,
Om dat sise ter avonturen
Int lant van Grieken wouden vuren.
Doe riepen die duvelen openbaer,
Die in die afgode woonden daer,
Met luder stemmen herde zere,
Alsoot woude onse here:
‘Ghi Romeine, bescuddet nu
Uwe gode! Men ontvoertse u!’

Vs. 96. I. Den twee toecomsten. 97. H. Dene; I. H. ic v. 98. I. H. hier ontbr. 100. I. Als die
werel. 101. I. werden. 102. H. Buten Rome. 104. H. teere - teere. 105. H. Daer ontbr. - hoer;
I. hair. 106. H. tsamen. 108. H. Dm. in Terebinte; I. Dm. Interehinte heedt. 109. I. Martens maec. 110. I. zadt. 111. I. Daer die; H. Dat die. 112. I. lichame steelden. 114. I. wilden. 115.
H. duvle. 116. H. inde; I. afgoden. 118. I. H. Also alst; I. wilde. 119. I. Ghij Romeynen, bescudt;
H. bescud. 120. I. U g. - ontvoerse; H. onvuerdze.
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Die kerstine moedden dit ghescal
Op hare apostelen al;
Die heidine waenden ooc, twaren,
Dat hare afgode ontvoert waren.
Dus wert al in roere ghinder,
Kersten, heyden, meerre ende minder,
Ende volchden den Grieken naer.
Doe si des worden ghewaer,
Worpen si die lichamen mettien
In enen putte, ende ghinghen vlien.
Paeus Cornelijs, die goede man,
Deedse uut trecken dan.
Ende doe si al ghemene
Over hoop laghen die bene,
En wiste men niet, te waren,
Welke Pieters of Pouwelse waren.
Doe vasten die goede lieden,
Ende baden Gode met mieden,
+
Dathi hem te kennen gave
Die rechte waerheit hier ave.
Doe antwoorde een stemme zaen
+
Van boven, ende dede verstaen:
‘Des visschers sijn die minder bene,
Ende des predikars die meerre allene.’

Vs. 122. H. apostlen. 123. I. te waren. 124. H. ontfuert. 125. H. al ontbr. 126. I. Kerstine,
heydene, meere. 127. I. volgheden; H. volghden; I. H. nare. 128. I. des w. wel; I. H. gheware.
129. I. met dien. 131. I. Paeus Cornelius. 132. I. H. ute. 133. H. alle. 134. I. hoepe. 135. H.
wist - twaren. 136. I. Die welke; H. Dwelke; I. H. oft Pauwels. 137. I. H. liede. 138. I. H. met
niede. 139. H. hen; I. hem teekene g. 140. H. De. 141. H. andwerdde ene. 143. H. mindre.
144. I. Eens predikaers die meere; H. Ende spredekers.
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*
145 Doe leidmense ghescheden
Van een in tween steden.
Paeus Silvester quam daer na,
Ende deelde, alsic versta,
Ghelijc dese ghebeenten beide,
150 Als dathi van beiden leide
In elcs kerke waerdelike doe,
Ende wyhede die kerken daer toe.
Dander apostelen, alsic zeide vore,
Ghinghen al die werelt dore
155 Tghelove leren ende openbaren,
Ende worden alle martelaren,
(*)
Alse die ghene die, zonder letten,
Haer lijf voor tghelove zetten.

*

Dat Pater Noster ende daer of die bediedenisse. - XLI.
Die twalef apostelen, men seit also,
Maecten eerst den Credo,
Daer die twalef pointen in staen
Die onsen ghelove aen gaen,
5 Die ic u in Dietscher tale

*

(*)
*

Vs. 145. I. H. leyde mense; I. verscheeden. 146. I. twee. 147. I. Pauwels Silv. 148, 149. I. H.
Ende d. ghelijc, als ic v. Dese gh. b. 151. I. elke - weerdelic; H. werdelijc. 152. I. wijde; H.
wide de. 153. H. apostle. 155. H. Theloeven. 156. I. alle predicaren. 157. I. Als; H. Alse. 158.
H. vore.
Het HS. heeft Alle.
Titel. I. H. Die P.N. e.d. af. Vs. 1. H. apostle - seeght; I. men seit ontbr. 3. H. poente. 4. H.
ane. 5. I. u ontbr.; H. in Dietsche.
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Soude segghen, constic wale.
Mar ic wille u, leeken lieden,
Den Pater Noster eerst bedieden,
So ic best can te deser stonde,
Dien god sprac met sinen monde,
(*)
Die in Dietsche aldus es :
‘Vader onse, die inden hemel es,
Gheheylicht moete dijn name zijn!
Toecome ons dat rike dijn;
+
Dijn wille moete ghewaerden,
Alse inden hemel ende inder aerden;
Ghif ons huden ons daghelics broot;
Ende verghif ons onse scouden groot,
Also wi sijn ghewoene
Onse sculdaren te doene;
En leidt ons niet in coringhen,
+
Maer losse ons van quaden dinghen.’
Dese woorde al en staen niet
Also men inden Pater Noster ziet,
Want die rime si belettet
Dat mense zom anders zettet,
Maer die verstandenis ende die zin

*

(*)

Vs. 6. I. H. Seggen soude; H. constict. 7. H. u ontbr. 8. H. tierst. 9. H. teser. 10. I. Die. 12. H.
bes. 13. I. moet. 14. I. Toecomen is ons. 15. I. Dinen w. moet. 16. I. Alsoe; I. H. h. als inder.
17. I. Gheeft; H. Ghef; I. H. heden; H. onse daghelike. 18. H. verghef; I. vergheeft ons onse
mesdaet gr. 20. H. Onsen sculderen; I. sondaren. 21. I. Ende 1. - in becoringen. 22. I. verlost;
H. loest - quaeder dinghe; I. H. (aan het slot van dit vers) Amen! 23. I. woorden; H. w. en st.
al n. 24. I. ment int. 25. I. r. soe beledt. 26. I. somme - zedt. 27. I. H. verstannesse; I. Het
tweede die ontbr.
Hiernevens staat op den kant pr̃. nr̃. d.i. pater noster.
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Die is hier meer noch min.
Nu siet, kinder allegader:
Cristus aen riep ‘zinen vader,
Die hier boven is inden hemel:’
Daer ane moghen wi merken wel,
Dat een vader is, noch meer noch min,
Die altoos is zonder beghin
Inder ewigher godhede,
Die inden hemel hout zine stede,
Diemen met rechte aenroepen zal,
Want hi machtich is van al,
Sonder beghin in sijnre naturen,
Daer alle beghinne uut ruren,
Sonder wies hulpe nieman
Een ure gheliden en can.
Nu volghet hier thant na desen:
‘Gheheilicht moete dijn name wesen!’
Ane dit woort moghen wi leren,
Dat wi altoos loven ende eren
Sullen den vader, die ons sciep
Ende ten edelen wesene riep,
Ende hemele ende aerde mede
Tonsen behoef worden dede
+
Ende al datter binnen es.
Ooc zullen wi hem dancken des
Dathi ons gaf ontsterflijc

Vs. 28. I. H. Die sijn h. 30. I. Cr. r. an sinen. 31. I. H. hier ontbr. 32. H. an. 33. H. en; I. H. Het
eerste noch ontbr. 36. I. houdt. 37. I. Dien; I. H. men van rechte. 39. H. sire. 40. I. beginnen;
I. H. ute. 42. I. H. Eene; I. gheleeden can. 43. I. H. volght; I. te hant. 44. I. moet dine. 45. H.
An. 47. I. Den vader zelen, die. 48. I. wesenne. 49. I. hemel. 50. H. werden; I. wesen. 53. I.
ontsterfelijc; H. onsterflijc.
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Een ziele hem zelven ghelijc,
Ende meensaemheit mit hem
Int overste Jherusalem,
Ende onse nootdorfte daghelike
Ons verleent op dit aerdrike.
Hier na zo volghet alsoe:
‘Dijn rike moet ons comen toe:’
Daer an moghen wi merken wel,
+
Dat deewighe vader - ende niement el Dat ewighe leven gheeft
Elken dies verdient heeft,
Ende dat macht ende toeverlaet
Altemale an hem staet.
Daer om sullen wi, vrooch ende spade,
Roepen op zine ghenade,
Dat wi sine gracie hebben moghen
Te comene voor zine oghen
In sijn ewich salich rike,
Dat duren sal ewelike.
Hier na volghet mettien:
‘Dijn wille moete gheschien
In hemel ende in aerde met:’
Dats te verstane, dat ghijt wet,
Dat sijn wille in hemelrike
Ende ooc in dit aertrike

Vs. 54. I. H. Eene; I. z. die h. - gelijct. 55. I. ghemeensaemheit. 56. I. H. In doverste. 57. H.
noetdorfste. 59. I. zo ontbr.; H. volght. 62. H. niemen. 63. H. Deweghe I. gheef; I. Deeuweghe
I. maer en gh. 65. I. dat die m. 66. I. Altemael. 67. I. H. omme. 70. I. Om te commene; H.
vore. 71. I. eeuwege salighe. 73. H. volght; I. met dien. 74. I. Dinen w. moet. 75. I. Inden h.
e. in deerde. 76. I. Dat die verstannesse die ghij wet. 78. I. eerderike.
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Altemale gheschie ghereet,
Wedert ons si lief ofte leet,
Ende dat wi al onsen wille
In hem setten, lude ende stille,
Ende al nemen over goet
So wat hi met ons doet.
Hier na volghet opter steden:
‘Ons daghelics broot ghif ons heden:’
+
Daer aen moghen wi sijn vroet,
Dat van Gode al comen moet
Dies die mensche leven zal:
Hets waer, van hem comet al.
Ooc moghen wi merken dat,
Dat wi om en ghenen scat
Bidden en sullen, groot noch clene,
Maer om onse nootdorft allene;
Want daer staet voren albloot:
‘Ghif ons onse daghelics broot.’
Daer omme niet, zekerlike,
Dat wi leven op aertrike,
Dat en is mar een dach van heden:
So saen is die tijt leden.
Tweerhande broot God gheeft,
+
Daer die mensche bi leeft,
Die leven sal ombesmet
Aen ziele ende aen lichame met.

Vs. 79. I. ghescien. 80. H. oft. 85. H. volght; I.v. ter stede. 86. I. geeft; H. ghef. 87. I. ane. 88.
I. van hem al. 89. H. Des; I. Daer aff die. 90. H. Ets; I. comtet. 92. I. en ontbr. 93. I. en ontbr.
94. I. nootdorst. 95. H. vore. 96. I. Gheeft; H. Ghef; I. H. dagelilike. 98. H. Wat wi; I. eerderike.
99. I. H. Dan es. 103. I. ombeledt; H. onbelet. 104. I. Ane. - ende ontbr. - ane.
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105 Teen broot [hoort] der zielen toe:
Dats gheestelijc broot, ic vint alsoe,
Daer die ziele bi wort ghevoet,
Als ons Cristus selve bevroet.
Hi sprac met zinen monde rene:
110 ‘Niet inden brode allene
En leeft die mensche, dat verstaet,
Maer int woort dat uut Gods monde gaet.’
Tander broot in sire wise
Dat is des lichamen spise,
115 Daer men tlijf bedraghet mede.
Aldus zo zullen onse bede
Ende onse meninghe wesen,
Als wi den Pater Noster lesen.
Nu volghet hier na altehant,
120 Als ict int Latijn vant:
‘Laet ons onse sculde varen,
Alse wi doen onse sculdaren:’
+
Hier aen moghen wi beseven,
Dat God die zonden mach vergheven.
125 Ja, al hadde een mensche, zonder waen,
Alle die zonden ghedaen
Die alle menschen ye ghededen,
God die zoudse met eenre beden,
Die uut rechten rouwe ghinghe,

*

Vs. 105. I. H. Deen; I. hoor der; H. hoert ter. 107. I. werdt; H. werd; I. H. ghevoedt. 108. I.
Alse ons s. Cr.; I. H. bevroedt. 112. H. in dwoert; I. ute; I. H. Gode gaet. 113. I. H. Dander; I.
siere. 115. H. dlijf bedraeght; I. dlijf ontdraeght. 116. I. zo ontbr. - beden. 119. H. volght; I. al
ontbr. 120. I. Als ic in Latine ghescreven v. 121. H. scouden; I. sonden. 122. I. Also - sondaren;
H. onsen. 123. I. ane. 125, 126. I. H. Ja, al H. z.w. Een mensche al d.z. gh. 128. I. H. die
ontbr.; H. ere; I. bede.
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130 Alle(*) vergheven haestelinghe;
Want sine grote ontfermicheit
(David inden souter seit)
Boven alle sine werken gaet:
Dats ons een groot toeverlaet.
135 Maer datter na aldus staet:
‘Verghif ons onse misdaet,
Also wi verghevens pleghen,’
Dats ons herde zere jeghen:
Daer bidden wi wrake, als ghi siet,
140 Over ons, en vergheven wi niet.
Sal ons vergheven onse here,
+
Wi moeten vergheven in sijn ere,
Ofte hi loont ons met gheliken:
Hem en can niement ontwiken.
145
Hier na volghet haestelinghe:
‘En leidt ons in ghene coringhe.’
Niet en verstaet in dit woort,
Dat God, onse here, yement becoort
Anders dan tallen goede,
150 Want hi is onse vader ende onse hoede;
Maer onse verstaen is in desen,
Dat hi onse hulpe wille wesen

*

(*)

Vs. 130. I. Alle v. sonderlinghe; H. Al v. handelinghe. 132. I. Also David; H. Alse David. 133.
I. al sijn; H. werke. 134. I. Dat es; H. en. 135. I. Maer dair na alzo staet. 136. I. Vergheeft; H.
Verghef. 137. I. wij te verghevene. 138. I. Dat es. 139. H. bidde. 142. I. sine. 143. I. Off; H.
Oft. 144. I. niemant; H. nieman. 145. H. volght handelinghe; I. handelinghen. 146. H. leid; I.
ons niet in becoringhen. 148. H. iemene; I. H. coort. 149. I. Ander dan tote allen. 150. H. hijs;
I. ons v. - ende ontbr. 151. I. Maer elc sal hem verstaen in d.
Het HS. heeft Ende v.h., doch wij hebben dit naar I. en H. verbeterd.
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Die coringhen te wederstane,
Als si comen ons ane,
So dat wire in en duren niet.
Lieve kinder, nu besiet
Ende merket dat voorwaer
Die coringhen sijn herde zwaer,
+
Datmen die moet wederstaen,
Ghelijc den ghenen die ghevaen
Is in enen stride groot,
Die emmer moet bliven doot
Hine verwere hem vromelike.
Daer omme zullen wi innichlike
Gode bidden, dat hi
Ons in coringhen sta bi,
Die ons die viant nacht ende dach
Ane draecht, so wat hi mach,
Mit groter subtijlheiden,
Hoe hi ons mach verleiden;
Want hi een doot viant es
Allen menschen, sijts ghewes,
Daer jeghen ons nieman
Bat dan God ghehelpen en can:
Ende daer helpt hi ons gherne toe,
Op datwi zelve willen alsoe.
Nu so volghet hier na voort

Vs. 153. H. De; I. coringhe. 154. H. Alsi; I. H. ons c. ane. 155. I. wiere. 157. I. merct d. vore
w. 158. I. H. Dat c. 159. I. H. Ende dm. 160. I. H. bevaen. 161. I. Sijn in. 162. H. emmer blivet
d.; I. Ende hem verweren of bliven d. 163. I. Dus moeten sij hem weren vr. 164. H. selewi; I.
wij neerstelike. 166. I. H. In c. ons sta. 168. I. so ontbr. 170. I. verleedden. 171. I. H. een ontbr.
172. I. H. Alre m.; H. sijds. 174. H. ghehulpen. 177. I. so ontbr.; I. H. volght; I. na ane v.
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180

185

190

195

*
Des Pater Noster leste woort,
Daer wi roepen op Gods ghenade,
Dathi ons ‘vrie van allen quade.’
Dit woort heeft in hem beloken
+
Al dat hier voren is ghesproken,
Want hier is onse begheren,
Dat ons God wille weren
Al dat ons mach zweren
Ende aen ziele ende aen lijf deren,
Ende dathi alle onse dinghe
Tenen goeden ende bringhe. Amen!
Dit is dat selve orisoen
Dat Jhesus Cristus sprac, doen
Hi menschelijc ghinc op aertrike,
Tote sinen vader van hemelrike.
Dese bedinghe is also goet,
Datse elc priester zegghen moet
Telken ghetide dathi doet.
+
Diese dicke seit, hi is vroet:
Al sijn die woorden clene,
Die sin is groot ende rene.

*

Dit is dat Ave Maria. - XLII.
Hoort hier die selve groete,
Scone, bequame ende soete,

*

*

Vs. 178. I. H. Des P. Nosters. 179. I. Want wij. 181. I. Dat. 182. H. vore. 184. H. Dit vers ontbr.
186. H. ane - ane; I. live. 187. I. dat wij a.o. dinghen; H. al. 188. I. eynde moeten bringen. Amen ontbr. 191. I. mensche gine op eerderike. 196. I. H. zeeght. 197. H. die worde.
Titel. H. Dit es die A.M.; I. Die A.M. in Dietsche. Vs. 1. I. hier ontbr.
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5

10

15

20

25

*

*
Daer wi mede groeten daghelike
Die coninghinne van hemelrike,
In Dietsche, so ict best versta.
‘Ic groete di, Maria,
Gracien vol! die here metti zi!
Voor alle wive ghebenedijt zidi!
Die vrucht uwes lichamen
Is ghebenedijt! Amen!’
Amen sette ic daer selve toe,
Omme die rime te vinden alsoe.
Ooc weet ter waerhede,
Dat dinghel Maria niet en sede:
Dat heefter die kerke toe gheset,
Ende Sente Jans moeder, Elysabeth,
Sette daer toe, ghelovets mi:
‘Benedictus fructus ventris tui,’
Doe si Maria ontmoete,
Ende elc andren lieflijc groete,
Ende Elysabethten kint, datsi droech
In haren lichame, opt kint loech
+
Dat Maria hadde ontfaen.
Doe so sprac Elyzabeth zaen
Up die ure ende ter selver tijt:
‘Die vrucht uwes lichamen is ghebenedijt.’

Vs. 3. H. met grueten. 4. I. Der c. 5. I. H. ic b. 6. I. H. gruete. 7. I. vul, onse heere; H. ons h.
met di. 8. H. Vore; I. allen wiven; H. benedijt. 9. H. De vrocht. 10. H. Es benedijt. 11. H. setticker
s.; I. zeg icker s. 12. H. Om - venden; I. vindenne. 13. I. weedt ter waerheden. 14. H. niene.
15. I. heeft die k. daer mede gh. 16. I. Ende Sint; I. H. Lijsbet. 17. I. gheloeves. 19. H. si
Marien; I. H. ontmoette. 20. I. anderen. - lieflijc ontbr.; H. groette. 21. I. H. Ende Lijsbetten.
22. I. op tkint. 24. I. Doen sprac Lijsbette; H. spr. Lijsbeth. 25. I. H. Op; I. ende ontbr. 26. H.
vrocht uwes lijfs es benedijt.
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*

Dit is die Credo. - XLIII.
(*)

Ic ghelove in Gode den vader
Aelmachtich, die algader
Hemel ende aerde sciep scone;
Ende in Jhesum Cristum, sinen zone,
5 + Onsen enighen here ghewes;
Die vanden heilighen gheest ontfaen es,
Gheboren vander maghet Marien;
Ghepassijt vanden quadyen,
Onder Pylatus moghentheit,
10 Ghecruust, doot int graf gheleit;
Ter hellen voer hi neder:
Des derden daghes verrees hi weder;
Ende clam te hemele algader,
Ende sit ter rechter hant sijns vader;
15
Van daer hi weder sal comen
Levende ende dode domen;
Ic ghelove inden heilighen gheest met;
Ende inder heiligher kerken wet;
Ende int ghelove der kerstenhede,

*

(*)

Titel. H. Dit es dit Cr. in Dietsche; I. Die Cr., dair die twalef pointen in zijn des kerstins gheloefs.
Vs. 2. I. Almachteghen. 7. H. maeght. 8. H. van dien. 12. H. Sderds daghs; I. daechs. 13. H.
ten hemelen. 14. H. Ende set ter. 15. I. w. comen sal. 16. I. domen al. 19. I. kerstinede.
Hiernevens staat op den kant de naam van den Apostel, van wien dit lid van het Credo
afkomstig is. Zoo ook telkens bij de volgende artikelen; en wel aldus: I. S. Pieter. II. S. Andries.
III. S. Jacob. IV. S. Jan ewangelist. V. S. Thomas. VI. S. Jacob die minder. VII. S. Philips.
VIII. S. Bertelmeeus. IX. S. Matheus. X. S. Symon. XI. S. Judas. XII. S. Mathijs. - Deze opgave
wordt noch in I. noch in H. gevonden.
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*
20 Alder heilighen meensaemhede,
Alder zonden verlatenisse;
Des vleeschs verrisenisse;
Ende dat ewelike leven. Amen! Hier hebdi alte zamen
25 Die twalef pointen, zonder waen,
Die onsen ghelove ane gaen;
Die elc mensche moet gheloven,
Die comen wille hier boven:
Ende die an dat minste twivelde yet,
30 Hine bleve behouden niet.
Die apostelen, men leest also,
Maecten den Credo.
Hets waer, die woorde hier niet en zijn
Also si ligghen int Latijn
35 In ordinancien ghesettet,
+
Want die rime si belettet,
Het moet met fortsen sijn also;
Maer die sin vanden Credo
Is hier gheheel altemale
40 Ende meer noch min, dat weet ic wale.
+
Vele liede sijn die poghen
Hoe si andre begripen moghen,
Ende sien in anders oghe een mul,
Dies si beide haer oghen hebben vul:

*

Vs. 22. I. Ende in des. 23. I. Ende in dat eeuweghe; H. eweghe. 25. H. poente. 28. I. wil. 29.
I. H. an dminste; H. twide iet. 30. I. H. Hi en. 31. I. Dapostelen; H. Dapostlen. 32. I. desen Cr.
33. I. Het es; H. Ets - niene. 34. I. in tLatijn. 35. H. ordinanchen; I. ghezedt. 36. I. rime zoet
beledt. 37. H. forchen; I. met zoeten sin a. 39. I. H. al gh.; I. H. gh. ende a. 40. I. dat ontbr.
41. I. H. die daer na p. 42. I. andere; H. andren beghripen. 43. I. in eens a. 44. I. H. Des.
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*
45 Daer omme moeten hem die vroeden
Jeghen die begripers hoeden.

*

Hier beghinnen die paeuse op Cristum, ende striken voort tote
Kaerle, ende wat elc sette. - XLIIII.
Hier voren seide ic u aldus
Dattie eerste paeus was Cristus,
Ende dat Pieter na dat
Paeus bleef in Cristus stat,
5 Ende wat Pieter ooc sette
Te houdene inder wette:
Nu hoort van paeusen mere:
Na Pietre wart paeus ende here
Linus, die heilighe Tuscaen.
10 Hi sat paeus, zonder waen,
Elf jaer, drie maende, dertien daghe.
Dese sette, zonder saghe,
Dat wive inder kerken zouden
Hare hooft bedect houden,
15 Om datmen inder kerken
Hem te min zoude merken,
Want die oghen dicke verleiden
Den mensche uut zijnre innicheiden. -

*
*

Vs. 45. H.m. hi die. 46. H. der b.
Titel. H. striken tote Karlen voert, ende wat elc paus sette; I. toete den groeten K. - zedte. Vs.
1. H. vore seidic. 2. I. H. Dat deerste. 5. I. zedte. 8. I. Na Peteren; I. H. p. een h. 9. I. Junius,
die. 10. I. sadt. 11. I. jare; H. maent; I. H. ende d. d. 13. I. Dat die wiven. 14. I. Haer hoofden;
H. Hoer hoefde. 15. I. dat mer. 16. I. H. Hens te. 17. I. diewijl verleedden. 18. H. sire; I. Den
man ter luxurheden.
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*
Gods martelare sterf hi.
20
Cletus wert paeus, ghelovets mi,
Ende hi waest elf jaer.
Een Romein was hi voorwaer.
Dese ordineerde mede
Al te Romen in die stede
25 Eenendetwintich priestre wel gheleert,
(*)
Alse Pieter voren hadde gheviseert .
[Hi screef ierst salutem
+
Et apostolicam benedictionem.
Hi starf heilech martelare.
30
Den stoel besat daer nare
Clemens, die oec Romein was.
Dese sende, alsic las,
Seven notarise uut
(Die van sinne niene waren ruut)
35 In seven riken, om datsi
Vernemen zouden verre ende bi
Die viten der martelaren,
Ende in scriften bewaren
Hoe dat inden hoer dinghen,
40 Ende te Rome die bringhen.
Hi was oec die ierst woude

*

(*)

Vs. 19. I. m. was hij. 20. I. Clerus - geloves. 21. I. H. hi ontbr. 22. I. Die een R. was, dats waer.
24. I. Al tote R.; H. te Rome. 25. I. priesteren. 26. H. vore.
27. saluten. 30. besadt. 33. Sevene. 34. sinnen niet w. 38. En in ghescriften. 39. hare. 40. te
R. dan br. 41. oic deerste die w.
Hier ontbreken weder in ons tekst-handschrift twee bladen of acht kolommen, loopende tot
vs. 347 van dit Cap. Wij hebben deze leemte uit HS. H. aangevuld, met bijvoeging der
verschillende lezingen van I.
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45

50

55

60

65

*
Dat tspaus stoel staen zoude
Inde hoechste stede, om dat dien
Alle die liede souden sien
Ende hi alt volc weder saghe.
Hi woude oec datmen plaghe
Tfolc te vermene alsoe wel,
Soemen ierst mochte na toepsel;
Want si anders, twaren,
Volmaect kersten niene waren.
In Poenten wart hi versent daer naer,
Ende inde zee gheworpen daer,
Daer hi in lach langhe stonden.
Sider soe wart hi vonden
Vanden bisscop Cirille
(Alsoet was die Gods wille,
Doen dwater was sire verde)
Ende te Rome gheleit in derde,
Daer hi vele miraclen dede.
Hi hilt des paus stede
Neghen daghe ende twee maent
(*)
Ende tien jaer , onghewaent.
Anacletus na hem quam:
+
Een Griec waest, alsic vernam.
Dese ordinerde dat
In kerstenheit telker stat

*

(*)

Vs. 42. spaeus. 43. In die. 44. lieden. 45. Ende dat hij al tvolc. 46. wilde. 47. Tvolc vermen.
48. Als men m. na doopsel. 49. te waren. 50. Volmaecte kerstine niet en w. 51. In Ponten versendt d. na. 52. in die. 54. Sindert werdt. 56. Also alst was. 57. siere. 59. hij mirakelen
vele. 62. Ende neghen jaer o. 66. kerstinhede.
Het HS. heeft tien daghe.
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70

75

80

85

90

*
Gheen clerc, jonc noch oude,
Croec noch baert voeden en soude.
Dese dede oec ghebieden
Over al den kerstenen lieden,
(*)
Datmen priestren , vroech ende spaede,
Werdecheit ende ere daede;
Want si wert sijn alder eren
Die Gods lichame sacreren:
Te voren en plachmens niet. Paus sat hi, als men siet,
Neghen jaer, twee maende met
Ende tien daghe, dus eist gheset.
Euaristus besat hier na
Des paus stoel, alsic versta:
Een Griec waest, alsmen leest,
Sijn vaeder hadde een Joede gheweest.
Dese ordineerde mede
Al tote Rome in die stede
Seven titele, dat ghijt wet,
Van priestren ende dyakenen met,
Die den paus, vroech ende spaede,
Verhoedden in sine predecade,
Dat hem die scalke niene betien
Dat hi sprake uut heresyen
Oft recht gheloeve en hilde niet,

*

(*)

Vs. 68. souden. 71. priesteren. 72. Weerdichede. 73. alre. 75. en ontbr. 76. zadt. 78. ghesedt.
79. Enaristus besadt. 80. Den p. 82. een ontbr. 84. tote Romen. 85. tytelen, dair ghij wedt.
86. priesteren, van dyaken. 88. Verhoeden. 89. niet en. 91. Of rechte gh. en dade n.
Het HS. heeft riddren.
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95

100

105

110

115

*

*
Daermen hem in begrepe iet.
Dese maecte oec mede
Dattie maghe in elker stede
Den huweleec sekeren souden
Van hen die vergaderen wouden,
Ende dat die priester dan thuwelijc
Vergaderen souden feestelijc
Metter heilegher kerken bande:
+
Dus houdment in selken lande. Martilie heeft hi ontfaen
Onder den keyser Troyaen,
Ende es in Rome, alsmen seit,
Bi Sente Peetre gheleit.
Hi besat den stoel daer
Seven maende, twee daghe, tien jaer.
Alexander wart paus doe,
Dierste paus die hiet alsoe.
Romein was hi, ende sette mede
Datmen sout ten wijwatere dede
Ende water ten wine name,
Daermen sacrerde Gods lichame:
Daermen denecheit bi mach merken
Jhesu Cristi ende der kerken.
Hi maecte, alsic vernam,
Ter messen: Qui pridie quam
Pateretur, ende duert alsoe om

Vs. 94. Dat die - elke. 95. Dat huwelic. 96. hem. 97. priestere dat huwelec. 100. hout ment
noch in. 102. k. Traeyaen. 104. Bij S. Peteren. 105 en 106. Deze beide verzen ontbr. 107.
werdt. 108. die ontbr. 110. wijn watre. 115, 116 aldus: Hij maecte ter messen, als ie vernam:
Qui pridie priusquam. 117. duert ontbr. - um.
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120

125

130

135

140

*

*
Tote: ‘hoc est corpus meum,’
Daer den lichame ons heren
De priestren mede sacreren;
Ende datmen dat sacrament
Vander edelster bloemen diemen vent
Maken soude, subtijl ende clare,
Want alsoe te mechtegher ware. Martilie heeft hi ontfaen
Onder den keyser Adriaen,
Doen hi paus hadde gheweest daer
Twee daghe, vijf maent end acht jaer.
Sixtus, dierste die soe hiet,
Wart nu paus, alsoemen siet.
Romein was hi, eens scapers sone,
Die vele doghden was ghewone.
Hi dede ter messen aldus:
‘Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!’
Hi gaf oec ute tghebod
Dat corporael zoude sijn
+
Niet siden, maer vlessen fijn,
Ongheverwet, al wit.
Oec soe maecte hi dit
Dat wive niet en souden
Handelen noch bloot houden
Ghewide vate des outaren. Hi starf een der martelaren:

Vs. 118. Tote vort: h. e. enim c.m. 120. Die priesters. 122. vint. 124. te menegher. 128. ende.
130. alsmen. 131. sceppers. 132. duechden. 133. Hier dede hij ter. 136. uut gebood. 138.
Niet linen m. vlassin f. 141. Dat die w. 143. Ghewiede vaten vanden o.
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*
145 Hi wart onthoeft, dats clare,
Doen hi twee maent ende tien jare
Ende eenendetwintich daghe, alsmen leest,
Salech paus daer hadde gheweest.
Cellephorus wart paus ghemaect.
150 Goet man was hi ende wel gheraect.
Een Romein was hi algader:
Een hermite was sijn vader.
Dese sette ende woude
Dat paepscap vasten soude
155 Vore Paeschen seven weken,
Om datsi boven den leken
Alsoe vele meer daeden
Penitentien ende weldaeden.
Ter messen dede hi also:
160 ‘Gloria in excelsis Deo,’
Dies men te voren niene plach.
Ende datmen opten Kerstdach
Drie messen soude singhen,
Dede hi oec toe bringhen.
165
Dierste messe gaet ane
Als ierstwerf crayt die hane:
Dan soe naket middernachte,
(*)
Om dat Cristus, die God almachte ,
Tier tijt oedmoedechde hem

*

(*)

Vs. 145. claer. 146. maende - jaer. 149. Colloporus. 152. heremite. 154. Dat dat p. 155. Voer.
160. in exc. doe. 161. niet en. 166. yersweerf. 167. n. der m. 168. dat Cr. God almachte. 169.
Te diere tijt oetmoedichde.
Het HS. heeft die godermachte. Misschien beteekent dit de goddelijke magt hebbende. Doch,
twijfelachtig als deze verklaring is, achtte ik het raadzamer, de lezing van I. in den tekst op
te nemen.
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*
170 Gheboren te sine in Bethleem.
Dandere es inde dagheraet,
Om dat die herdden, dat verstaet,
Anebeedden ten selven stonden
+
Tkint inde wieghe ghebonden.
175
De derde es opten dach,
Daermen in verstaen mach
Den dach des lichts, alsic vernam,
Daer onse verloestenesse op quam. Ghemartilijt soe wart hi,
180 Ende gheert Sente Peetre bi.
Elf jare was hijt ende mee
Drie maent, twintich daghe ende twee.
(*)
Iginius , die een Griec was,
Wart nu paus, alsic las.
185 Dese sette ende woude
Dat peterne ende pete hebben zoude
Dkint dat ter vonten quame.
Ene epistle screef hi bequame
Vander drievoldechede
190 Ende vander incarnatien mede.
Hi was paus drie jaer,
Drie maent, ses daghe vorwaer.
In Sente Peeters kerke wart hi
Begraven, alsoe lesen wi.

*

(*)

Vs. 171. Dander es in die. 172. herden. 174. in die. 175. Die. 177. lichs. 178. verlossere ave
q. 179. soe ontbr. - werdt. 180. gheeert S. Peteren. 181. jaer w. hij e. 182. Paeus twee maent.
183. Iginius. 184. Wardt. 185. Die s. 186. petren e. metren h. souden. 187. Een kint datter.
188. Een epystele. 189. drievuldicheden. 191. p. vier j. 194. aldus so 1.
Het HS. heeft Lgimus
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*
195

200

205

210

215

220

*

Pius wart paus na dien,
Ende was een Ytalien.
Dese maecte ende woude
Datmen Paeschdach houden soude
Altoes opten Zondach,
Dies men te voren niene plach.
Ende om dat vele liede dan
Sere twivelden hier an,
Soe quam dinghel van hemelrike
In eens bisscops ghelike,
Ende gheboet dat si souden
Paeschdach opten Zondach houden.
Dese sette oec dat
Datmen Joeden telker stat
Ten doepsele ontfaen soude,
+
Die kersten werden woude.
Inne vinde niet wel dat,
Hoe langhe hi paus sat.
Anichetus quam hier na
Van Surien, alsic versta.
Dese verboet den papen oec
Te voedene baert ende croec,
Ende ronde crunen souden sceren.
Daermen den bisscop soude sacreren,
Souden drie bisscoppe sijn toe,
Want dapostlen plaghen alsoe;
Ende ten erdsbisscop alsoe wale

Vs. 198. Dm. Paesschen dach. 200. niet en. 201. lieden. 202. twivelen. 207. zedte. 208. tot
elker. 209. doopsel. 211 en 212 in omgekeerde volgorde aldus: Hoe langhe hij paeus zadt,
Niet wel en vindic dat. 213. Anichenis. 214. Van Syrien. 219. Daer souden dric bisscoppen.
220. dapostelen plagens. 221. eertschen bisscoppe.
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225

230

235

240

245

*

*
Souden comen altemale
Die bisscoppe die daer sijn
In sire provinchien termijn,
Ende hem doen onderhoerechede. Dese hilt des paus stede
Elf jaer, der maende drie
Ende vier daghe, alsoe ict zie.
Sother wart paus ghecoren,
Was ute Campanien gheboren.
Dese sette oec ende woude
Dat gheene nonne en soude
Ter kerken gheven wierroec,
No ghewijt vat handelen oec,
Maer datsi wijle draghen souden,
Alsoe die nonnen noch houden.
Hi sette oec, alsoe ment scout,
Dan gheen wijf en ware ghetrout,
Die priester en hadse bracht te gadre
Met wille van moedre ende van vadre
Ofte harre naester maghe. Hi sat paus eenendetwintich daghe,
Drie maent ende ellef jaere,
Ende starf oec martelare.
[E]leutherius, alsic versta,
+
Een Griec, wart paus hier na.
Coninc van Bertaingnen, Lucius,
Screef an desen paus aldus

Vs. 223. bysscoppen. 224. ziere. 227. maenden. 228. als ic zie. 230. Ende was uut. 233.
wyeroec. 235. wielen. 236. Also zij noch ter tijt h. 237. sedte oec, alsmen sc. 238. Dat gheene.
- en ontbr. 239. gadere. 240. moeder - vadere. 241. harer. 243. Vier m. 244. oec ontbr. 245.
Elencherius. 246. werdt. 247. van Bertanien.
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250

255

260

265

270

*

*
Dat hi kerstendoem wilde ontfaen.
Die paus sende daer zaen
Hen tween diene altehant
Doepten ende al sijn lant.
Ende daer int lant telker stat
Daer een bisscop der afgode sat,
Dede hi sitten, alsic las,
Enen bisscop die kersten was.
Dese sette oec ende woude
Datmen niemanne werpen en soude
Uut sinen state, ute sinen grade,
Hine ware tierst van sire mesdade
Berucht int openbare:
Om dat Cristus wiste clare
Dat Judas was en quaet,
Dien hi nochtan liet in sinen staet,
Om dat hi niet ghewroecht en was. Eleutherius, alsic las,
Starf en heilech martelare.
Paus sat hi vijftien jare,
Seven maent, daghe vive:
Doen schiet hi vanden live.
Victor, dierste die soe hiet,
Wart doen paus, alsoemen siet.
Hi was gheboren uut Affrike.
Dese gheboet nernstelike

Vs. 251. Hem. 253. daer ontbr. 255. Daer dede hij setten. 257. oec ontbr. 258. niement. 259.
uut s. gr. 260. w. eerst v. siere. 261. Betuucht. 263. een. 264, 265 aldus: Die nochtan in sinen
staet Bleef, des hij niet ghewroucht was. 267. een. 268. zadt. 269. Seven dage ende der
maenden vive. 271. deerste paeus so h. 272. Wardt d.p. almen. 274. nerenstelike.
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275 Dat die liede emmer souden
Den Paeschdach des Sondaghs houden,
Tusschen dat de mane viertiene
Ende eenendetwintich, na minen siene,
Na hore prime out ware:
280 Dus houdment noch alle jare.
Dese sette oec ende gheboet
+
Datmen elken mensche ter noet
Kersten daede talre stonde
Soe waer datmen water vonde. 285 Hi starf heilech martelare,
Doen hi twee maent ende tien jare
Ende tien daghe paus hadde gheweest,
Alsmen inde coronike leest.
Zepherinus wart paus na dat,
290 Ende was van Rome der stat.
Dese sette oec, twaren,
Dat elc kersten van twalef jaren
Spaeschdaghs ter kerken quame
Ende Gods lichame daer name;
295 Ende dat die vate des outaren
Tennen oft glasen waren;
Ende datmen ten ghesetten tide
Der priesteren ordenen wijde
Met groeter sollempniteit,
300 In als volx jeghenwerdecheit. -

*

Vs. 275. lieden. 276. tSondaechs. 277, 278 aldus: Tusschen dat dic mane Eenendetwintich
daghe, na minen wane. 280. houdt men. 281. oec ontbr. - ende hij gheboodt. 282. mensche
ontbr. 283. doen soude talre. 288. Also men in die corniken. 289. Lepherinus. 290. van Romen.
291. te waren. 292. kerstijn. 293. Spaechdaechs. 295. dat ontbr. - vaten. 296. Teenin oft
glasin. 297. teenen gh. 298. ordene. 300. al svolcxs jeghenwoirdicheit.
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305

310

315

320

325

*

*
Paus sat hi neghen jaer,
Ses maent, tien daghe daer.
Calixtus wart paus ghecoren,
Een heilech man, van Rome gheboren.
Dese maecte, alsoe wijt scouwen,
Die kerke van onser vrouwen
Over die Tybre die riviere;
Ende oec quatertempren viere
Zette hi inden jare. Hi starf heilech martelare,
Doen hi vijf jaer paus hadde gheweest,
Twee maent, tien daghe, alsmen leest.
Urbanus wart paus doe,
Die ierst den name hadden alsoe,
Gheboren ute Rome der stat.
Dese ordeneerde oec dat
Dat ghewijde vate souden
+
Tennen sijn, selverijn oft gouden.
Valerianuse bekeerde hi,
Die edcl was ende vri,
Sente Cecilien brudegoem,
Ende gaf hem dat kerstendoem,
Die soe heilech wart daer nare
Dat hi starf martelare.
Dese paus was nochtan
Van gheslachte een edel man,
Ende wijs daer toe mede

Vs. 301. jare. 302. Seven m. ende tien dagen dare. 305. Dese dede maken, als wijt. 307. de
r. 308. oec ontbr. - quader temper. 311. adde. 315. uut Romen. 317. Die ghewyede vaten.
318. Teenen zijn, silveren of g. 319. Valerianus. 321. brudegomme. 322. kerstendomme. 327.
Ende edel daer.
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330

335

340

345

*
In doeght ende in suverhede,
Dien men om sine doeght groet
Dicwile die stat verboet.
Int leste wart hi ghevaen
Ende in enen kerker ghedaen,
Daer hi langhe in doeghde sere:
Doen wart onthoeft die here.
In desen tiden, alsic merke,
Begonste die heileghe kerke
Ierstwerf thoren bederve
Te besittene rente ende erve
(Want daer te voren, sekerlike,
Leefde dpa[e]pscap na ghelike
Dat dapostlen wilen plaghen
Te levene in horen daghen):
Dat was van ghelde ende van haven,
Dat hen deen ende dander gaven
In aelmoesenen, te waren,
Om datsi mate liede waren. -]
+(*)

Achte jaer regneerde hi,
Elf maende, twalef daghe daer bi.
Pontius die Romaen
350 Wart paeus hier na zaen,
Ende wart in ellende ghesent,

*

(*)

Vs. 328. duechden - suverheden. 329. Diemen om sijn dueght. 332. karker. 333. doechde.
334. werdt hij o. 335. tijde. 337. te haren. 338. renten. 340. dat paepscap magherlike. 341.
Ghelijc dapostelen. 343. Want sij hem moesten laven. 344. Bij dat hem. 346. lieden. 348. I.
H. maent. 351. I. werdt; I. H. ellenden.
Hier vangt ons tekst - handschrift weder aan.
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355

360

365

370
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Daer hi martelare is gheënt.
Te Romen wart hi zeder bracht,
+
Ende daer gheleit in sijn gracht.
Dese sat paeus vijf jaer,
Twee maende, twee daghe daer.
Nu seit men voort aldus
Dat paeus wart Cyriacus;
Maer omme dathi den stoel liet,
Als tpaepscap weder riet,
Ende te Coolne nam sinen wech
Metten elf dusentech
Magheden, die hi alle dede
Kersten te Romen in die stede,
So en is hi niet met
Int ghetal der paeuse gheset.
Paeus was hi, alsomen waent,
Een jaer ende drie maent.
Encheros quam hier na:
Een Griec wast, alsic versta.
Datmen bisscoppe mochte verwandren
Vanden enen stoele ten andren,

Vs. 352. H. hi in martilien es; I. ghehendt. 353. H. Te Rome - sider; I. sindert. 354. H. sine.
355. H. jare. 356. I. H. maent; I. acht daghe; H. dare. 357. H. seeght; I. H. men voirwaer a.
358. I. H. Dat nu w.p. Cyr. 359. I. H. om. 360. I. H. Alst paepscap. 361. I. te Cuelene; H. te
Coelne. 362. H. ellef. 363. H. Maeghden; I. Maechden dien. 364. H. te Rome. 366. I. paeusen
ghesedt. 367. I. alsmen. 369-371 in I., met twee verzen meer, aldus:

Antheros quam hier naer.
Een Griec was hij voirwaer;
Ende brachte op hier na
Datmen mochte, alsic versta,
Die bysscoppen verwanderen
369. H. Ancheros. 370. H. was hi, alsic. 371. H. bisscop. 372. I. stoel ten anderen.
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380

385

390

395
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Ende datmen der martelaren vite
Bescriven zoude met vlite,
Sette dese in sine jare;
Ende hi sterf ooc martelare.
Drie jaer hi paeus sat
Ende vijftien daghe in die stat.
Fabianus wart paeus doe,
Een Romein, ic vint alsoe.
Dese Fabianus was
Metten andren, alsic las,
Daer men den paeus kiesen zoude.
Een duve quam daer also houde
Uten hemele op sijn hoot,
Ende sprac tote hem albloot:
+
‘Du sout paeus sijn,’ dats waer.
+
Dus so coossen God daer.
Hi sette, alsict ghescreven zach,
Datmen opten witten Donredach
Dat crisma soude sacreren,
Dattie bisscoppe noch hanteren.
Hi leidde een heilich leven.
Martelie wart hem ghegheven
Onder Decius, den here,
Die de kerstine haette zere.
Dertien jaer sat hi paeus doe,

Vs. 375. I. Dit sette hij in s. jaren. 376. I. H. hi ontbr. 377. I. zadt. 378. H. inde. 380. H. vindt.
382. I. anderen, alsoe ic. 384. I. H. Eene. 385. H. hemle; I. hemel - hooft. 386. I. sprac te hem.
387. I. Du saelt p.s. dat es. 388. H. koesene; I. coessenne God aldaer. 389. I. H. als ic
bescreven. 390. I. donderdach; H. donresdach. 392. I. H. Dat die; I. bysscoppen. 393. I. Ende
he leyde. 397. H. jare.
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305

400

405

410

415

420

*

*
Twalef maende, elf daghe daer toe.
Donacianus wart paeus dan,
Een verdoemt kersten man,
Want hi den zondare ontleide
Hope van ghenaden ende ontseide.
Een consilie was omme dat
Versament te Romen in die stat,
Daer tsestich bisscoppe waren,
Die uut gaven, te waren,
Met goeden ripen rade,
Dattie zondaren ghenade
Hebben zullen Gods ons heren,
Die hem te penitencien keren. Ic en vant niet noch en las
Hoe langhe dese paeus was.
Cornelius wart paeus hier na:
Romein was hi, als ic versta.
Dese sette, na sijn gheren,
Dat priesters mochten zweren
Om zekere zake, om ware dinc.
Hi dede ooc daer toe sijn ghehinc,
Datmen Pietre ende Pouwelse beide
In andren steden leide.
Decius, die felle here,
Maecte desen martelere,

Vs. 398. I. Neghentien maent; H. maent. 399. H. Novacianus; I. Novacius. 401. H. sonderen.
403. I. H. Eene concilie w. om. 404. I. Vergadert te; H. Versaemt te Rome inde. 405. I.
bysscoppen. 406. H. ute g. twaren. 408. I. H. Dat die; I. sondare. 410. H. hen. 411. I. H. In
vant. 415. I. Die - begheren. 416. I. priesteren; H. priestren. 417. I. seker. 418. I. Hij deder
oic toe. 419. I. Dm. Petrus e. Pauwels. 420. I. anderen. 422. I. martelare.
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430
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440

445
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Doe hi twee maende, drie jare
+
Ende tien daghe hadde gheseten dare.
Lucius was Romein mede,
Die daer ooc hielt die stede.
+
Dese hadde ooc gheset
Dat twee priestre, drie dyakene met
Biden bisscop sijn zouden,
Om gherecht ghelove te houden.
In ellenden wart hi ghesint.
Te sire kerken keerde hi sint,
En[de] Valerius, die tyran,
Dede hem thooft ofslaen dan,
Doe hi paeus hadde gheweest daer
Drie daghe, drie maende, drie jaer.
Stephanus wert paeus na dat,
Gheboren van Romen der stat.
Dese sette in zinen daghen
Dat priesters niet en zouden draghen
Daghelijcs ghewijde ghewaden,
Sonder alsi misse daden:
Noch houdent die priesters zoe.
Doe hijt bracht hadde daer toe
Datmen die afgode of werp,
Al waest hem te doene scerp,
Wart hi onthooft in ene stede,

Vs. 423. I. maent ende drie jaer. 424. I. dair. 426. I. hilt sine stede. 427. I. Die. 428. I. priesteren
ende drie dyaken. 429. I. H. b. altoes sijn. 430. I. gherechte. 432. H. Tsire; I. siere. 433. I. H.
Ende. 434. I. H. af. 435. I. dare. 436. I. H. maent; I. jare. 438. H. van Rome. 439. I. zedte in
sine. 440. I. priesteren; H. niene. 441. H. Daghelijc. 442. I. als zij. 443. I. priesteren; H.
priestren. 445. I. H. dafgode af. 447. I. in die stede; H. een.
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450

455

460

465

470
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Daer hi stont ende misse dede,
In sijn vierde jaer, dat ghijt wet,
Twee maende, vijftien daghe met.
Sixtus dander nu paeus was:
Een Griec was hi, als ic las.
Dese sette ende woude
Datmen ghene misse en soude
Doen opten outhare,
Die voren niet ghewijt en ware.
Hi ende Felicissimus
Ende met hem Agapitus
Worden onthooft, dats waer,
+
Doe hi elf maende ende een jaer
Ende ses daghe paeus hadde ghesijn:
Dus las ict int Latijn.
Dyonisius wert paeus hier na,
Eens monics zone, alsic versta:
Wanen hi was, en vintmen niet.
Dese was die eerste die schiet
+
Kerchove ende prochien met,
Ende heeft elker prochien gheset
Haren pape ende termine,
Ende dat elc andren tsine
Laten zoude met goeden vreden,
Want papen gherne over treden.

Vs. 448. H. stoet. 449. I. dat ontbr. - ghij wedt. 450. I. H. maent. 453. I. zedte. 454. H. Dm.
engheene. 455. I. op die openbaer outare. 456. H. vore. 458. H. hen. 459. I. dat es. 460. I.
H. maent. 461. I. seven d. 462. I. H. Dus soe las. 464. I. H. moencs. 465. I. en ontbr. 466. I.
iersten; H. ierst; I. H. Het tweede die ontbr. 467. I. Kerchoven. 469. I.p. eenen t. 470. I. H.
Om dat elc anderen.
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480

485

490
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Martelare sterf hi, alsmen zeecht,
Ende wart biden paeuse gheleecht,
Doe hi drie maende ende twee jaer
Paeus hadde gheseten dare.
Felix wart paeus nu:
Romein was hi, dat zegghic u.
Hi sette datmen misse
Op die ghedinckenisse
Der martelaren doen soude,
Om Gods ons heren houde.
In sine kerke wert hi begraven,
Die hi maecte met zire haven
Op een mijlkijn Romen bi.
Martelare zo sterf hi.
Hi sat paeus, alsmen waent,
Drie jaer ende tien maent.
Euticianus, die Tuscaen,
Wart paeus hier na zaen.
Dese groef, wien zoos wondert,
Tweendeviertich ende drie hondert
Martelaren metter hant.
Hi sterf martelare, als ict vant,
Doe hijt achte jaer hadde gheweest,
+
Tien maende, viertien daghe, alsmen leest.
Gayus wert nu paeus ghecoren,

Vs. 473. I. zegt. 474. I. H. paeusen; I. ghelecht. 475. I. H. maent; H. jare. 476. I. daer. 478. I.
dat ontbr. - seg ic. 479. H. messen. 480. H. Op ghedinkenessen. 481. I. martelien soude
doen. 482. I. Alsmen hier voren heeft gheploen. 484. H.m. van sire; I. siere. 485. I. mile; H.
mijlken Rome. 486. I. zo ontbr. 487. I. zadt. 488. I. H. Twe; H. jare. 489. I. Euticiamus; H.
Enticianus. 491. I. w. dat w. 494. I. ic. 495. H. achte ontbr.; I. jare. 496. I. H. maent.
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515
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Was van Dalmacien gheboren.
Dese sette ende woude
Dat onghelovich volc niet en zoude
Kerstine wroeghen van enigher dade,
Dat hem soude doen onstade,
Ende dat papen noch clerken en zouden niet
Te rechte staen also goet als yet
Voor rechters die waerlijc waren.
Hi starf heilich martelare,
+
Doe hi vier maende ende elf jaer
Paeus hadde gheseten daer
Ende neghen daghe daer toe voort.
Vanden paeusen meer nu hoort:
Marcellinus, alsict gome,
Wart nu paeus, ende was van Rome.
Keyser Dyoclecianus
Dwanc desen Marcellinus,
Dat hi den afgoden wierooc gaf.
Ene consilie quam hier af
In Gampanien, te waren,
Daer twee hondert bisscope waren,
Twintich min, dat verstaet.
Daer verlijde hi zine misdaet
Met berouwe herde groot.

Vs. 498. I. Hij was. 499. I. ende hij w. 500. H. volc ontbr. - niene. 502. H. hen; I. hem d.s.o.
503. I.p. of clerc; H. pape no clerc en soude. 504. H. als g. 505. H. Vore rechtre die werelec;
I. rechtere die weerlic; I. H. ware. 506. I. staerff. 507. I. drie; I. H. maent - jare. 508. I. H. dare.
510. H. paus. 511. I. H. als ic. 512. H. van Romen. 513. I. Die keyser. 515. H. wierroec. 516.
I. concilie. 517. I. H. In Campanien. 518. I. bysscoppen; H. bisscoppe. 520. I. belyde. 521. I.
berouwenessen gr.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. LXXII. r. 1.)

310

525
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535
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Asschen spraeyde hi op zijn hoot,
Ende dede een hare an.
Den bisscoppen bat hi dan
Datsi hem sijn oordeel setten:
Hi wout aen gaen zonder letten
Voor dathi hadde misdaen.
Die bisscoppen antwoorden zaen,
Dat dat niet wesen en soude
Dat die minder doemen woude
Den meerren, ende seiden met:
+
‘Pieter, u meester, als ghi wel wet,
Lochende ooc Gods, dats waer.
Wie was vanden apostelen daer,
Diene doemen dorste dan?
Ghi weet wel zelve, nieman.
Maer hi ghinc uut haestelike,
Ende weende bitterlike.
Daer omme doemt u zelven nu
Met uwen monde, dat raden wi u.’
Te hant so antwoorde hi:
‘So doeme ic uten stoele mi,
Ende ic vermeensaemt hier al
Datmen mi ter aerden doen sal.’
Voort sprac hi wenende zere:
‘Ic en bin niet waert der ere

Vs. 522. I. spreyde. 523. I. H. eene. 526. I. wilt; H. woudt ane. 527. I. H. Vore. 528. H.
bisscoppe antwerdden. 530. I. mindere; H. mindre; I. H.d. zoude. 531. I. meerderen e. zeyde.
532. H. uwe; I. wel ontbr. - wedt. 534. H. apostlen. 535. H. verdoemen. 536. I. H. w. selve
wel n. 540. H. raede; I. radic u. 541. H. Thant soe antwerdde; I. so ontbr. 542. H. doemic; I.
domt uten. 543 en 544. I. Deze beide verzen ontbr. 543. H. vermeesaemt. 544. H. men ontbr.
546. I. Ic ontbr. - ben n. weerdich; H. In ben.
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550

555

560

565

570

*

Dat ic priester bliven zoude,
Want die begheerte vanden goude
Mi also ghierich maecte,
Dat ic der waerheit missaecte.’
Voor den keiser ghinc hi zaen,
Die hem thooft of dede slaen,
Om dathi verlijde dare
Dathi warich kersten ware.
Doe hi twintich daghe onwaerde
Gheleghen hadde boven die aerde,
Baerde hem Sinte Pieter dan
Marcellise, den goeden man,
Ende hiet hem, zonder beide,
Dat hine in die aerde leide.
Zeven jaer, twee maende, daghe vijftien
Sat hi paeus, na minen ziene.
Marcellijs, die Romaen,
Wart te paeuse doe ontfaen.
Dese sette te Romen in die stat
Vijftien cardenaelscape, omme dat
Si vrooch ende spade zouden
Doopsele ende sepulture houden.
Om dathi eren en woude niet
+
Die afgode, alst hem die keyser hiet,
So dede hi hem, also las ic,

Vs. 548. I. H. die ontbr. 550. I. w. besaecte. 551. I. H. Vore. 552. I. af; H. Th. dede af sl. 553.
H. verlide; I. verlijdde al d. 554. I. ghewarich. 555. H. dertich d.; I. dertich jaer o. 556. I. H. b.
deerde. 558. I. Maercellinen. 560. I. H. in deerde. 561. I. H. maent; H. vijftiene. 562. I. Sadt.
565. H. Dese dede te Rome inde; I. zedte. 566. I. cardinale; I. H. om. 569. I. dat die heeren
en wilden niet. 570. H. Dafgode; I. Dafgode laten, als hem. 571. I. also ontbr.
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580
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Beesten hoeden ende quic;
Ende om dat sine clerke nachts quamen
Ende sine uten stalle namen,
Deden die keyser weder vaen,
Ende slotene inden stalle zaen
Biden beesten, daer hi starf:
Sint dathi den stoel verwarf
Achtien daghe ende vijf jaer.
Nu hoort wat volghet hier naer:
Eusebius, die Griec was,
Wart paeus nu, als ic las.
In sinen tiden, als wi leren,
Wert ghevonden dat cruce ons heren:
Daer omme sette hi feestelike
Te vierne int kerstenrike
+
In Meye den derden dach. Paeus sat hi, als ict zach,
Twee jaer, twee maende doe
Ende vijftien daghe daer toe.
Melchiades wart paeus nu.
Dese sette, dat zegghic u,
Onder kerstenheit ende woude
Datmen niet vasten en zoude
Des Donredaghes noch Zondaghes met,
Daer omme dattie heidine wet

Vs. 572. I. hueden. 573. I. clercken snachts. 574. I. zij hem. 575. I. Dede hem die. 576. I. H.
stal. 579. H. jare. 580. I. H. volght; H. nare. 584. I. H. Wart vonden; I. teruce; H. deruee. 586.
H. vierne ontbr.; I. in k. 588. I. H. Paeus was hi; H. alsoe; I. H. ie. 589. I. jare. 590. H.
vijfendetwintich. 592. I. zedte. - dat ontbr. 595. I. Sdonderdaechs no tSondaechs; H.
Sdonresdaghs no Sondaghs. 596. I. H. dat die; I. heydenne.
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Dese twee daghe hilt, twaren,
Datsi heilighe vastene waren. Drie jaer, zes maende hi paeus zat
600 Ende achte daghe, wi lesen dat.

*

Vanden paeus Silvester, ende van den keyser Constantijn, hoe
dathi bekeerde ende vele duechden dede. - XLV.
Silvester wart paeus ghecoren,
Een heilich man, van Romen gheboren,
Die eerste die also hiet.
Dese, alsmen bescreven ziet,
5 Maecte een consilie hier na
+
In die stat van Nichena.
Daer vergaderden teenen hope
Driehondert ende achtien bisscope,
Die kersten ghelove daer
10 Ontbonden ende maecten claer.
Die paeus ooc daer sette
Vele rechte ende wette,
Ende vrijde daer die kerke,
Dats noch ghenieten die clerke,

*
*

Vs. 597. I. te waren. 598. H. Datsi twe heileghen waren; I. helich vasten. 599. H. jare. 600. I.
d. soe wij.
Titel. H. p. Silvestre, e. van k. Constantine, hoe hi b. - doeghden; I. Deze titel ontbreekt,
loopende de volgende 214 verzen (Cap. 45 in E.) onmiddelijk achter het voorgaande hoofdstuk
door, zoodat, wat in E. Cap. 46 is, in I. Cap. 45 wordt. Vs. 1. H. Silv. die w. 2. I. H. van Rome.
3. H. Dierste; I. Deerste die alder ierst zoe h. 4. I. alsomen. 5. I. H. eene concilie; I. daer na.
6. H. Inde; I. H. van Nichea. 9. I. tkersten; H. dkersten. 11. I. zedte. 12. I. rechten. 13. H. vride;
I. wijde. 14. I. H. die ontbr.
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15 Mids den keyser Constantijn,
Die hi mitten handen zijn
Doopte ende bekeerde mede;
Des welcs Constantijns lede
Inder vonten, ter selver stont,
20 Van lazarien worden ghesont;
Want hi teerst, zijt zeker das,
In alle zine lede lazers was.
Dit was die eerste keiser die
+
Kerstendom ontfinc ye,
25 Ende ooc die kerke vrijde mere
Dan anders dede enich here.
Tote noch, also men leest,
So en hadde niement gheweest
Die lien dorste clare
30 Dathi recht kersten ware;
Want die keysere waren heyden,
Die daer na laghen leiden
Hoe sise des lijfs beroofden
Die aen Cristum gheloofden,
35 Alse den paeusen wel scheen:
Want luttel ofte en gheen
Mochts ontgaen tote hare
Hi en starf martelare,
Alse ghi voren hebt ghehoort.
40 Nochtan waest na Gods gheboort

*

Vs. 15. I. H. k. Constantine. 16. I. H. Dien - sine. 21. I. eerst. 22. H. al. 23. I. Hij was; I. H.
deerste. 25 en 26 in I. aldus: Ende oec der kerken eere Meer dede dan eenich heere. 25. H.
vride. 27. I. alsmen. 28. I. So ontbr.; H. nieman. 31. I. keysers. 34. I. H. ane. 35. I. Alsoe. 36.
H. oft; I. en ontbr. 37. I. En mochte. 38. I. Hine staerf. 39. I. Alsoe; H. Als ghi vore.
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*
Driehondert jaer, alsict las,
Eer Constantijn keiser was,
+
Daer menich martelare binnen
Sijn bloet storte van minnen.
God en woude niet ghedoghen,
Dat sine kerke zoude hoghen
Mids hem die sloeghen ende tortten,
Maer mids hem die stortten
Om tghelove hare bloet.
Bedwonghen kersten was noit goet:
Kerstenheit is edel alsoe,
Daer en mach niement comen toe,
Die verstandenesse heeft ghenomen,
En moet uut eyghenen wille comen,
Daert die heilighe gheest in sint.
Die heilighe gheest, alsmen vint,
Werct waer dat hi wille,
Ende elre so staet hi stille.
Daer omme so seit dat Latijn,
Dat vele lieden gheroepen zijn
Ende luttel liede vercoren:
Dits dat wi daghelics horen
In die ewangelie lesen.
+
Nochtan sal onse ghelove wesen,
Die wel doet ende daer in volstaet

Vs. 41. I. H. als ic. 44. I. stortte. 45. I. wilde. 46. H. k. zonder h.; I. boghen. 47. H. hen; I. sl.
en corten. 48. H. hen; I. storten. 49. H. Omt gh. 50. I. nie. 52. H. niemen. 53. I. H. verstannesse.
55. I. Daerne die - zendt. 56. H. De; I. vendt. 57. I. Wercket. - dat ontbr. 58. I. eldere. - so
ontbr. 59. I. H. so ontbr.; I. zeghet; H. zeeght. 60. H. liede. 61. I. lieden. 62. I. Dit machmen
dagh. h. 63. I. H. dewangelic. 64. I. ons. 65. I. Dat weldoen - volstaen.
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Dathi in dat ewelike leven gaet,
Ende die anders doet dathi sal
Inden eweliken helschen wal.
Aldus so stont dat kerstenheide,
Also ic u hier voren seide,
Bedruct herde zwaer
Wel omtrent driehondert jaer,
Dat luttel yement dorste lien
Dathi was van Cristus pertyen.
Daer si misse zouden lesen,
Dat moeste heymelike wesen
In kelren ofte in crochten,
Ofte ofweghes in haghedochten.
+
Daer toe hadden si, als ic las,
Enen outhaer die houten was,
Binnen hol als een scrine,
Dien vier kindre, al zonder pine,
Droeghen wel met vier ringhen,
Daer men heimelicste volbringhen
Mochte den dienste ons heren,
Om dat ontsien van quaden heren.
Sinte Pieter ende dander mede
Die na Cristum hilden den paeus stede,
Songhen alle op dien outhaer
Tote Silvesters tiden daer.

Vs. 66. H. in deulijc 1.; I. in deeuwelike 1. sal gaen. 67. H. Entie. 68. I. val. 69. I. H. Dus soe
stoet. 71. H. sware. 72. H. jare. 73. H. ieman. 75. I. Daer hij m. soude 1. 76. H. heimelec. 77.
I. In kerken; I. H. oft. 78. I. Of afweghes; H. Oft afweeghs. 80. I. Een. 81. H. ene. 82. I. Die;
I. H. kinder. - al ontbr. 84. I. heymelichs; H. heimelecst. 85. I. H. dienst. 86. I. H. Om dontzien.
87. H. Sente Petre e. dandre. 88. I. H. na hem h. spaeus. 89. H. op dit o. 90. I. tijde.
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Doe Constantijn, zonder waen,
Kerstenheit hadde ontfaen,
Oorloofde hi sameninghe
Den kerstinen onderlinghe
Te houdene hier ende daer,
Ende Gode te dienen openbaer.
Kerken maecte dese here
In des behouders Cristus ere.
Ene consilie hi te gader dede
Te Nichena in die stede,
Daer drie hondert bisscope te zamen
Ende omtrent achtien quamen
(In die welke, alsict als,
+
Men seit dat Sente Niclaeus was),
Om datmen daer verdriven zoude
Tonghelove dat woude
Een Arrius bringhen voort,
Daer hi aen dede meer dan moort.
Constantijn die was daer,
Ende gaf paeus Silvester, dats waer,
Alle die digniteite scone
Die behoorden ter keyser crone,
Dies die kerke noch heeft te bat.

Vs. 94. I. sonderlinghe (In H. stond ook eerst zonderlinghe, maar daar is de z weder
uitgekrabd). 95. I. houdenne; H. dare. 96. I. dienenne; H. dienne openbare. 99. I. H. concilie;
H. gadre. 100. I. H. Te Nichea; H. de. 101. I. Daer vier h. bysscoppen; H. bisscoppe; I. H.
tsamen. 102 vlgg. De volgorde der verzen in H. aldus: 102, 105, 106, 107, 108, 103, 104,
109. - 103. H. In de; I. H. als ic. 104. I. zeghet; H. seeght dat Senter Claus. 106. H.
Dongheloeve; I. Dongheloeveghe volc dat w. 107. I. Een Errius. 108. H. Dar. 109. I. Const.
gaff daer; H. die gaf daer. 110. I. H. Ende gaf ontbr.; I. Paeuse S. voirwair; H. Paus Silvestre,
d. w. 112. I. H. Die hoirden; I. toter keysers. 113. H. Des; I. Die de.
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Doe trac hi zaen na dat
Te Constantinoble in die stede,
+
Die hi na hem heten dede,
Ende sette daer hoochlike
Den stoel vanden keiserrike,
Daer hi stont vier hondert jaer
Ende achtendesestich daer naer,
Eer die Romeine daer toe quamen
Datsi weder keiser namen:
Dat was Kaerlen, den vromen here,
Diet daer weder sette in die ere;
Ende van daen voort aen mee
Bleven ter werelt keysere twee:
Dene hoort den Grieken toe,
Dander den Latinen alsoe;
Maer der Grieken macht ende ere
Is te vallen herde zere;
Want der Latinen keiser heeft al
Macht ende ere, groot ende smal,
Op dathi hem so setten can
Dat hem God sire hulpen an.
Constantine in Grieken lant
Houtmen over enen sant.
Men viert daer die feeste, als ict sach,
Opten eenendetwintichsten dach

Vs. 115. H. Te Const. der stede; I. Te Constantinobelen der stede. 117. I. hoghelike. 118. I.
van k. 119. I. H. stoet. 120. I. Ende a. e. s. vore waer. 121. I. die Romeynen. 123. I. was
Kaerle, die vrome. 124. I. Diedt - in de; H. in sine ere. 125. I. H. van dan; I. aen ontbr.; H.
vordane. 126. I. Bl. der w. keysers. 127. I. H. Deen; H. den Griken. 131. H. der Latine. 134.
I. siere h. jan. 135. I. Maer Const. 136. I. Houdt men. 137. I. H. dair sine f. als ic. 138. I.
eenentw.
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Die in die maent van Meye leecht.
Mertens coronike seecht,
Doene Silvester doopte daer,
Dathi quite wert ende claer
Van al sijnre lazerien,
+
Datmen hem doe hoorde lien
Dathi opter uren daer
Cristum sach openbaer.
Hi was naerste telker stede
Te Gods dienste ende eersaem mede,
Ende dede meerren die kerken,
Ende eerde papen ende clerken.
Hi dede stichten vast ane
Dat palays ter Latrane
Een kerke in Cristus eren,
Des behouders, ons heren.
Daer men tfondament groef,
+
Droech hi tes fondaments behoef
Op sine scoudren, met waerden,
Twalef manden met aerden.
Hi deedse Silvester wijen
Ende met privilegien vrijen,
Ende daer toe heten mede
Die hooft kerke van kerstenhede.

Vs. 139. H. inde; I. legt. 140. I. Martins. 142-145. I. Deze vier verzen ontbr. (De afschrijver
heeft zich vergist, doordien vs. 141 en 145 beiden op daer uitgaan). 142. H. Dat ontbr. 143.
H. sire. 145. H. dare. 146. H. openbare. 147. H. was ernstech; I. neerenstich. 148. I. eere
saen m. 149. I. kerke. 150. I. Hij eerde - clercke. 151. H. dede oec st.; I. H. vaste. 153. I. H.
Eene; I. k. Cr. teeren. 156. I. hij des f. 157. I. H. scouderen. 158. I. maenden. 159. I. Ende
deedse Silvesteren; H. Silvestre wien. 160. I. vryen; H. vrien. 162. H. hoetkerke.
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Noch houden die Romeinen daer
Dese wijnghe, dats claer,
Opten neghenden dach, alsmen zeecht,
Die na alre heilighen dach leecht.
Ende recht op dien selven dach,
Daert alle tfolc toe sach,
Quam in die kerke een beelde staen
Aen die want, na Cristum ghedaen,
Oft daer aen ware ghescreven,
Dat van boven wert ghegheven,
Met handen ghemaect niet,
Datmen daer noch staen ziet.
In dese zelve kerke daer
Is noch die houten outhaer,
Daer Sinte Pieter misse op dede
Ende sine nacomelinghe mede.
Doe die paeus al over al
Stenen outharen beval,
Dede hi in die kerke dare
Bliven desen outhare,
In Sinte Pieters ere,
+
Ende dat daer op nemmermere
Ander priestre, vrooch noch spade,
Dan die paeus misse en dade,
Datmen noch hout, zonder saghe;

Vs. 163. I. H. die Romeyne. 164. I. H. dat es; I. waer. 165. I. neghensten; I. H. seit. 166. I. H.
leit. 167. I. H. opten s. 168. I. Daer al tvolc; H. Daer dat volc al toe. 169. H. in de. 170. I. Aen
den weech; H. de; I. H. na Cristus. 171. I. H. ane; I. waer. 175. I. In die selve. 176. I. dien.
178. H. nac. oec m. 179. I. Het eerste al ontbr. 180. I. outaer; H. outare. 181. H. Dedi inde; I.
daer. 182. I. outaer. 184. I. dat ontbr. 185. I. H. priester. 186. I. en ontbr. 187. I. H. houdt.
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Want telken witten Donredaghe
Setmen dien outhare voort,
Ende, also den paeus toe behoort,
Doet hire Gods dienst op,
Ende anders en gheen bisscop,
+
Ende Paesch avonds, dat verstaet,
Alsmen vander vonten gaet.
Boven die haghedochte, alsmen zeit,
Daer Sinte Laurens in leit,
Dede hi een kerke maken
Van zere chierliken zaken,
Ende trappen aen die haghedochte,
Daer men mede in gaen mochte
Ten lichame, alsmen woude.
Een lantaerne van goude
Dede hi maken ende hanghen daer,
Die de haghedochte maecte claer.
Twee kerken maecte hi meere
In Pieters ende Pouwels ere,
Ende haer lichamen beide
Hi in harde dierbaer vate leide,
Ende makedse rikelijc menichfoude
Beide van zilvere ende van goude. Hi starf, als ic versta,

Vs. 188. I. w. Donderdage; H. w. Donresdaghe. 189. I. Sedt men; I. H. outaer. 190. I. alst
den; I. H. paeusen; H. toe hoert. 191. I. H. hiere; I. dienste. 192. I. en ontbr. 193. I.
sPaesdaechs; H. sPaeschavonds. 195. H. de haghedocht; I. haghedochten. 196. I. Dair Sinte
Pieter begraven leyt. 197. H. Dedi ene; I. hij die k. 198. I. Van sinen ch.; H. Van ere sierliker.
199. H. ane de; I. hagedochten. 200. I. H. in ontbr. 202. I. H. Eene. 203. H. Dedi. 204. H.
haghedocht. 207. H. hare. 208. H. h. dire v.; I. diere vaten. 209. I. maectese rijke m.; H.
makese rike m.
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*
In een stat, hiet Nichena,
In salicheden ende in eren.
Hi voer ter glorien ons heren.

*

Hoe die keyserinne Helena bekeert wart, ende wat wonder daer
gheviel. - XLVI.
Alse was kersten Constantijn,
Helena, die moeder sijn,
En woude noch kersten worden niet,
Maer hielt haer an dat Joodsche diet,
5 Nochtan dathi haer letren zende,
Daer si claerlijc mede kende
+
Dat sijn lijf ende sijn vel
Ghenesen ware int doopsel.
Ten lesten quamt daer toe
10 (Want God, onse here, woudt alsoe),
Dat Helena halen dede
Over al die Joodschede
+
Twalef meestre van groten liste,
Ja die wijste diemen wiste;
15 Ende die zouden disputeren met
Paeus Silvester vander wet,
Ende wie van hem bleve boven,

*
*

Vs. 212. I. In die stad van Nythomia; H. ene - heet Nichonia. 213. I. In saleghen eynde met
eeren. 214. I. H. Ende voer; I. in die glorie.
Titel. H. die ontbr. - wondre dat gh.; I. (Cap. 45). Vs. 1. H. Al w. 3. I. wilde; I. H. werden. 4. H.
hilt hore ant Joedsche; I. hilt hare als Jootsche. 5. H. hare lettren; I. litteren. 8. H. waren. 9.
I. H. quaemt. 10. I. wilt. 11. I. Dat Hel. soucken d.; H. Dat Hel. soeken d. 12. I. H. Onder alle
die; I. Joothede. 13. I. meesters; H. groeter. 14. I. die beste dm. 16. I. Den paeus Silv. metter
wedt; H. Paus Silvestre. 17. H. hen.
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Sine wet zoude Helena loven.
Dus quam Helena daer,
Ende brachte haer Joden voor haer,
Ende Constantijn brochte jeghen hin
Paeus Silvester, meer noch min.
Wat holpe dat ict maecte lanc?
Silvester an haren danc
Verwan die meestre algader,
Alsoos hem onste deewighe vader.
Watsi seiden ofte brachten voort,
Dat en was mar een oort
Jeghen Silvesters argumente:
Si verloren alle die vente.
Doe si waren aldus erre,
Daden si halen enen verre
Die wilt was ende onghiere.
Desen verre brachtmen schiere
Inden rinc voor alle die liede,
Daer wonder groot ghesciede.
Een der meestre tote hem ghinc,
Ende las hem in sijn ore een dinc
Dat van machte was zo groot
Dattie verre viel steen doot.
Doe sprac die meester, als een zod:
‘Dit verbiede ic uwen God,

Vs. 18. H. Sijn; I. An sine wed - geloeven. 19. I. H. dare. 20. H. br. hare J. vore hare; I. br.
haer Jootsche scare. 21. I. H. brachte; I. him; H. hen. 22. I. Paeuse; H. Paus Silvestere, m.
no men. 23. I. holpt. 25. I. meesteren alle gader. 26. I. Also hem jonste die eeuwege. 27. I.
seiden ende br.; H. oft. 28. H. Dat ne; I. maer al een wort. 30. I. H. al. 31. I. dus. 33. H. welt
- onghehiere. 35. I. rinc daer alle; H. vore al. 37. I. meester. 38. H. sine. 40. I. H. Dat die; I.
viel neder d. 41. H. alse; I. H. sot. 42. I. H. verbiedic.
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*
Jhesum, dathijs niet en doet.’
Doe Silvester dit verstoet,
Gaf hi sijn herte te Gode waert,
Ende sprac daer na mitter vaert:
+
‘Het sijn vele minder zaken
Dat levende doet maken,
Dan leven doen die dode:
+
Dat staet allene aen Gode.
(*)
Moghedi uwen God verbidden des,
Dat [hi] dese beeste, die doot es,
Leven doet ende opstaen met,
Wi houden ons aen uwe wet:
En condi des ghedoen niet,
Ende ist dat mi gheschiet,
Dat ghi dan ghelovet mi
Dat onse wet beter si.’
Dit wart daer ten selven tiden
Gheconsenteert in beiden ziden
Tusschen Helena ende Constantine.
Doe waest al verloren pine,
Die Joden en haddens gheen macht:
Silvester aen riep Gods cracht,
Ende die verre, ter selver stont,

*

(*)

Vs. 43. I. Jhesomme; H. niene. 45. I. Gaff. 47. H. Et. 48. I. H. Die l.; I. d. te m. 49. I. Dan die
l. doet die. 50. I. al an; H. al ane. 51. I. Moeghdy; H. Moghdi; I. H. verbidden. 52. I. H. Dat hi
dese. 53. H. doe. 54. I. ons alle an. 56. I. Ofte dat dat mi es gh.; H. dat het mi. 57. I. ghij mi
ghelooft mi. 59. I. werdt. 60. I. an b. 61. H. Tusschen Helenen. 62. H. verloerne. 63. I. H. en
ontbr.; I. hadden; I. H. gheene. 64. I. H. riep die Gods. 65. H. Entie.
Het HS. heeft verbieden, doch wij hebben de lezing van I. en H., als alleen met den zin
strookende, in den tekst opgenomen.
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Stont op sine voete ghesont,
Ende ghinc danen hi quam,
Te weyden als een lam.
Doe wart bekeert Helena
Ende al dat haer volghede na,
Ende die Joden alle mede
Ontfinghen dat kerstenhede.
Helena, dese keyserinne,
Wart een grote santinne,
Van Gode also vercoren,
Dat dat cruce, dat was verloren
Drie hondert jaer ofte daer omtrent,
Daer Cristus aen stont gheprent,
Mids haer, te desen stonden,
Met miraclen wart vonden,
Onder die aerde daert lach
Verborghen herde menighen dach,
Allen kerstinen ombecant.
Die Joden wisten wel te hant
Doe si Cristum hadden doot,
+
Dat hare destructie groot
+
Aen dat heylighe cruce ghelaghe
Ende daer toe hare grote plaghe,
So dat si met scalcheiden
Drie crucen in die aerde leyden,

Vs. 66. H. Stoet; I. H.v. al gh. 68. I. H. Ter weeden waert als. 70. H. hare volghde. 72. I. Ontf.
daer k. 73. I. Helena, die k. 74. I. Werdt; H. ene. 75. I. Met Gode. 76. I. H. Dat cruce; H.
vercoren. 77. H. jaere oft; I. of. 78. H. ane stoet; I. aen was ghetorment. 79. I. hare; H. hore,
tesen. 80. I. mirakelen. 81. I. den eerden. 82. I. H. Gheborghen; I. herde ontbr. 83. I. Elken
kerstin; H. onbekant. 84. H. thant. 85. I. Dat zij. 86. I. haer; H. hore destruxie. 87. I. Ane laghe. 88. I. toe harde gr. 90. I. inder eerden; H. in derde.
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*
So diepe dat was wonder.
Ons heren cruce leiden si onder,
Ende dandre, in waren dinghen,
Daer die twe dieve aen hinghen,
95 Die leiden si daer boven.
Dit daden die Joden verscroven,
Hoe dat quame tote andren stonden
Dat dese crucen worden vonden,
Datmen niet en worde gheware
100 Welc dat heilighe cruce ware.

*

Hoe Helena dat heylighe cruce vant. - XLVII.
Helena, die keyserinne,
Woude nu wesen in inne,
Waer dat cruce ware ghedaen
Daer Cristus aen hadde ghestaen.
5 In Jherusalem trac si daer nare,
Ende dede comen voor hare
Alle die Joden vander stede
Ende ooc van buten mede.
Ende alse die Joden teenre scaren
10 Voor Helena versament waren,
Vraghede si hem aldus:
‘Waer is thout, daer Cristus,

*

*

Vs. 93. I. dander in ware. 94. I. dieven; I. H. ane. 95. I. daer ontbr. 96. I. H. verscoven. 97. I.
q. tanderen; h. q. tandren. 98. I. Dat zij d. - worden ontbr. 99. I. Ende datmen; H. niene. 100.
I. Welc deen cruce vor dander ware.
Titel. I. (Cap. 46) thelich; H. theileghe. Vs. 2. I. Wilde w. nu in. 3. I. waer gh. 4. H. ane. 6. H.
vore. 9. I. als; H. tere. 10. H. Vore Helenen versaemt; I. vergadert. 11. I. H. Vraeghde; H. hen.
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Onse behoudre, hinc an?’
Die Joden antwoorden dan,
Datsijs en wisten niet.
Helena beval ende hiet,
Datmen alle die Joden schiere
Verbrande in enen viere.
Doe dat die Joden saghen,
Begonste hem des wanhaghen,
+
Ende namen enen, hiet Judas,
Die daer onder hem was,
Ende leverdene der vrouwen,
Ende seiden, bi haerre trouwen!
Souds haer berechten yeman,
+
Dat soude wesen die man;
Want sine vorders hadden den zede,
Datsi altoos die waerhede
Van kinde te kinde hadden gheseit,
Waer dat cruce waer gheleit;
Ende dathi ooc so wijs ware,
Hi soude wel berechten hare
Waer of datsi begaerde.
Doe liet si haerre vaerde
Alle dander Joden gaen,
Ende hielt desen Judas ghevaen.
Helena sprac met aernste groot:

Vs. 13. I. H. behoudere. 14. H. andwerdden; I. a. saen. 17. I. alle ontbr.; H. al. 18. H. Verbernen
soude in. 20. I. Beghan hem des te w. 21. I. H. hiet ontbr. 22. H. hen. 23. I. leverden. 4. I. s.
haer by tr.; H. S. hare bi tr. 25. I. Soudt; H. hare. 27. I. den ontbr. - zeden. 28. I. waerheden.
30. H. ware gh. 33. I. H. af. 34. I. harer. 35. I. dandere; H. dandre. 36. I. H. hilt. 37. I. met
neerste H. met ernste.
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40

45

50

55

60

*

*
‘Nu sich, dijn leven ende dijn doot
Sijn beide hier gheset voor di:
Wiltu leven, so wise mi
Die stede, zonder beiden,
Daer dine vordren dat cruce leiden.’
Judas, die wijs was ende vroet,
Ende dat wel wiste ende verstoet
Datter Joden grote plaghe
Ane Cristus cruce ghelaghe,
Waert dattet worde vonden,
Antwoorde ten selven stonden:
‘Die stede, daer ghi omme vraghet mi.
En weet ic niet waer si si;
Want het was langhe te voren
Eer ic ter werelt wart gheboren,
Doe dat zoude sijn gheschiet.’
- ‘Biden ghenen die hem crucen liet!’
Sprac Helena, en si dat
Ghi mi wijst die selve stat
+
Daer u vorders dat cruce leiden,
Ic sal u, al zonder beiden,
Also jammerlijc bederven,
Dat ghi van honghere zult sterven.
Ende thant, zonder meer zegghen,
Dede sine inden kerker legghen,

Vs. 38. I. dijn lijf ende; H. dine doet. 39. H. b. gh. h. vore; I. b. ghesedt h. vore. 40. I. wijst; H.
wijs. 42. I. voerderen; I. H. tcruce. 45. I. Dat der. 47. H. dat w.; I. dat ware v. 48. H. Andwerde;
I. Hij antwoirde. 49. I. H. vraeght. 52. I. was gh. 53. I. Hoe dat sy gh. 54. H. Biden here die.
56. I. mi niet en w.; H. de. 57. I. vorderen tcruce; H. vordren deruce. 59. I. jammerlike; H.j.
doen b. 60. H. hongre. 61. I. te hant. 62. H. Dedsine; I. Dede zo hem in eenen k.
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*

*
Daer hi zeven daghe lach lanc,
Dat hi en at noch en dranc.
Doe riep hi met stemmen groot:
+
‘Men helpe mi uut deser noot!
Ic sal u wisen, zonder beiden,
Waer mine vorders tcruce leiden.’
Doe wart hi thant uut ghedaen,
Ende hi is haestelijc ghegaen
Toter stede van Calvare.
Op Gode riep hi dare,
Dat hi vertoonde openbare
Die stede daer dat cruce ware.
Doe beefde, daert menich zach,
Die stede daer dat cruce lach.
Judas ghinc daer graven te hant
Omtrent twintich scherden, ende vant
Drie crucen tenden een.
Doe en was daer haerre gheen,
Die gheweten consten clare
Dat welke Cristus cruce ware.
Doe si in twivele, zonder waen,
Toter noenen dus hadden ghestaen,
Brachtmen ghinder also houde
Enen doden, alst God woude;
Op welken doden men leide

Vs. 67. I. u ontbr. 68. I. H. Daer; I. vorderen; H. vordren deruce. 69. I. werdt hij te hant. 70. I.
H. hi ontbr.; I. haestelike. 73. I. vertoechde. 74. I. daer teruce; H. daert cruce. 76. I. daer
tcruce; H. daert cruce. 77. H. thant. 78. I. tw. gheerden, ende; H. screden. 79. H. cruce. 80.
I. Doen ne w.d. haer ne gh.; H. harre. 81. I. H. conste; I. claer. 82. H. Dwelc; I. Welc Cr. cr.
was daer. 83. H. in twiste. 84. I. H. dus ontbr. 86. I. als. 87. I. doode dat men.
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*
Deerste twee crucen beide,
Dies hem twint en was te bat;
Maer also zaen alse dat
Derde cruce quam daer an,
Wart die dode levende dan.
Doe loofden si ghemeenlike
+
Onsen here van hemelrike,
Ende Helena, om dese zaken,
Dede daer een kerke maken
Optie stede, meer noch min,
Ende sette daer dat cruce in,
Verchiert harde menichfoude
Beide met silvere ende met goude.
Judas wart kersten dare,
Ende wart bisscop daer nare
Van Jherusalem der stede.
(*)
Onse here verwijsde hem mede
Die nagle, die ghinghen onsoete
+
Door sine hande, door sine voete.
Doe hi kersten wart aldus,
Wart hi gheheten Quiriacus,
Ende wart heilich man daer nare,
Ende starf zalich martelare,
Wies passie ende leven

*

(*)

Vs. 89. H. Des. 90. I. als dat. 92. I. Werdt. 95. I. H. om die z. 96. I. H. eene. 97. I. Op die. 98.
I. dair tcruce. 99. H. Versiert. 101. I. H. daer. 102. H. naer; I. na. 104. I. Ende wijsde ons mede.
105. I. naghelen, die hem o. 106. H. Dore s.h. ende s.v.; I. Doer handen ghinghen ende dor
voete. 107. H. Doen si k.; I. H. was. 109. I. w. een h. 110. I. Oec st. hij m.
Het HS. heeft .
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Die kerke heeft scone bescreven.
Dus onste God, onse here,
Sente Helena sulke ere,
115 Dat mids haer, in dien stonden,
Sijn heilich cruce wart vonden,
Daer hi zonder sine scout
Des menschen zonden ane gout.

*

Hoe Silvester den drake bant, ende ander dinc. - XLVIII.
In Romen lach een drake
In een hol, gheheten een lake,
Die daer dede grote plaghe;
Want hi dode alle daghe
5 Zes dusent menschen, alsic las,
Met sinen gheblase dat venijnt was.
Silvester, dien God minde,
Sette in Gode zijn gheninde,
Ende heeft priestre tote hem ghenomen,
10 Ende is toten hole comen,
+
Daer hi neder moeste stappen
Anderhalf hondert trappen,
Eer hi den drake vant.
Een cruce maecte hi te hant:
15 Den drake bant die here

*
*

Vs. 112. I. H. k. se: H. b. 113. I. jonste. 114. H. Sente Helenen selker. 115. H. hare; I. haer
te dien. 116. H. heileghe; I. cruus. 118. I. sonden ontgout.
Titel. I. (Cap. 47) ende a.d. ontbr. Vs. 1. I. H. In Rome; H. en. 4. H. doedde. 5. I. duust. 6. I.
s. blase; I. H. die v. 9. I. priesteren met hem. 12. I. H. Onderhalf. 14. H. thant. 15. I. H. Dien.
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*

*
So vaste, dathi nemmermere
Uut en coomt voor doemsdach,
Ende daert menich mensche toe sach,
Sloot hine daer vaste ende wale
Met starken doren van metale.
Dus verlooste Silvester dare
Romen van dien groten vare,
Ende dat meeste deel vander stat
Ontfinc kerstendom omme dat.
Hi sette ooc, dese heilighe vader,
+
Dattie ghewaden algader,
Daermen op sacreert bequame
Gods ons heren lichame,
Niet en mochten zidijn zijn
Noch ooc gheverwet vlassijn,
Maer wit vlassen, zijt zeker dies,
Alsoot uter aerden wies,
Om dat Cristus was int graf gheleit
In een zuver wit cleit.
In desen tiden bekeerden met
Vele liede aen Cristus wet.
Elammanus ende Dyoscorus
Ordineerden ooc doe aldus,
Datmen die salmodien

Vs. 16. H. vaste ontbr. 17. H. Ute; I. come; H. vore. 18. I. Ende ontbr.; H. mensche ontbr. 19.
H. daer ontbr. - vast. 20. H. motale. 21. I. verloste - daer. 22. H. Rome; I. den - vaer. 24. I. H.
om. 25. I. oic, die h. 26. I. H. Dat die gh. allegader. 27. H. sacreerd; I. sacreerde. 29. I. H.
mochte. 30. I. ooc ontbr. 33. I. dat Jhesus int gr. w. gh.; H. dat Cr. int gr. w. gh. 34. I. een wit
suver cl.; H. suver wit linen cl. 36. I. lieden - wedt. 37. I. Elmarius ende Deocerus; H. Flamanus
ende Dyoscherus. 38. I. doe ontbr. 39. I. die psalmen dien.
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*
40 Singhen zoude in twee pertien,
Alsmen noch pleecht in desen tide:
Teen vaerse in deen zide,
Ende tander ter ander ziden:
Dies men niet en plach voor dien tiden.
45
Silvester sterf in payse,
Ende bi Octaviaens palaeyse
Wart hi begraven, sijts ghewes,
+
Daert nu Ten hoofde gheheten es.
Maer nu rust hi, als ic versta,
50 In een clooster, heet Monaucula,
In een bisscopdom dat gheheten is
Episcopatus Mutinensis. Drieendetwintich jaer hi paeus zat,
Vijf maende ende elf daghe na dat.
55 Die daghelijcs seit desen here
Een Pater Noster in Gods ere,
Sal te zinen einde, zonder waen,
In gherechten ghelove volstaen.
Marcus zat paeus, onghewaent,
60 Twe jaer, vijftien daghe, achte maent.
Dese sette ter missen also
Hoghe te singhen den Credo.

*

Vs. 40. I. Seggen; I. H. tween. 41. I. noch ontbr.; I. pl. te d. tijden; H. pl. tesen t. 42. I. H. Deen
veers; I. inder eenre zijden. 43. I. Dit vers ontbr. (Ook in H. was dit vers eerst overgeslagen,
maar daar is het aan den voet der bladzijde bijgevoegd); H. dander. 44. H. niene - vore. 47.
H. sijds. 50. I. H. eenen; I. heedt; I. H. Novancula. 51. H. bisdom. 52. I. Ep. Invincensis. 53.
H. Tweendetw. jare; I. zadt. 54. I. H. Tien m.; I. ende ontbr. - neghen d. 55. I. daghelic zeght;
H. daghelijc seeght. 56. I. H. Eenen. 57. H. tsinen. 59. I.p. sonder waent. 60. H. jare, vijf d.;
I. d. ende drie m. 62. I. te ontbr.; H. singhene.
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*

Julius wart paeus hier naer,
Ende wast meer dan elf jaer.
Een zeent hilt hi, alsic versta,
+
In die stat van Nichena.
Daer versamenden tenen hope
Drie hondert ende achtien bisscope.
Daer wart verdoemt tien hove
Arrius valsche ghelove;
Want hi seide openbare,
Dattie zone minder ware
Dan die vader inder Godheit:
Dit was alte quaet gheseit.
Nochtan hilt hem aent ghone
Constantius, Constantijns zone,
Daer die kerke mede doghede zere;
Want hi was een quaet here,
Ende dede hem pine ende groot verdriet
Die dit onghelove en hilden niet.
In dier tijt dat dit gheschiede,
Waren vele heyligher liede,
Sinte Niclaeus ende Sinte Eusebius,
+
Sinte Hilarius ende Sinte Maximinus,
Die bisscop van Triere was,
Ende Anastasius, als ic las,
Bisscop van Alexandrien,

Vs. 63. I. H. nare. 64. I. H. waest - jare. 65. I. H. Eenen. 66. H. In de stat te Nichea; I. Nychea.
67. I. H. versaemden. 68. I. bysscoppe. 69. I. werdt; H. verdoemt ontbr. 72. I. Dat die; H.
mindre. 74. I. H. Dat. 75. H. an dat gone. 76. I. Constantinus, Const. 77. H. met; I. H. doeghde.
79. H. hen. 80. H. dit ghelove. 81. I. Inden tijde; H. Inder. 83. I. ende ontbr. 84. I. Sente Hylaris.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. LXXV. v. 2.)

+

(I. Fol. XCIII. r. 2.)

335

90

95

100

105

110

*

*
Die goet clerc was van theologien,
Die den ‘Quicumque vult’ dichte,
Daer hi tghelove mede verlichte
Vander heiligher drievoudichede
Ende vander incarnacien mede. Keyser Constancius versende
Desen Julius in ellende,
Daer hi tien jaer doghede noot.
Doe Constancius was doot,
Is hi te Romen ghekeert
Te zinen stoele, ende gheert
Van leken ende van clerken,
Ende stichte sint twee kerken. Elf jaer was hi paeus daer,
Twee maende, achte daghe, voorwaer.
Liberius wart paeus sint,
Dien die keyser heeft versint,
Om dathi niet en wilde lien
+
Arrius heresien.
Drie jaer was hi daer.
Ten stoele quam hi daer naer,
Ende dede des keysers raet
Met Arrius ghelove quaet.
Dus zat hi des keysers paeus dan,
Als een onghelovich man. -

Vs. 88. I. H. clerc ontbr. - was in th. 90. I. H. met. 91. I. H. kerken drievuldichede; H.
drievoldechede. 93. I. Die keyser Constantinus die v. 95. I. jaer in doechde; H. doeghde. 96.
I. Doen Constantinus. 97. I. H. te Rome. 98. I. gheeerdt; H. gheeert. 99. I. en v. 102. I. H.
maent; I. d. daer naer. 103. I. zent; H. sent. 104. I. H. versent. 105. H. woude. 107. H. jare.
111. I. hi ontbr. - tskeysers; H. hi tkeysers. 112. H. Alse.
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120
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130

135

*

*
Zestien jaer regneerde hi,
Zeven maende, drie daghe, lesen wi.
Doe dese Liberius was versent,
Alsic te hant dede bekent,
Sat Felix paeus een jaer;
Ende om dathi zeide voorwaer
Ende proefde openbare,
+
Dattie keyser onghelovich ware,
Dede hi hem thooft ofslaen;
Ende daer na sat, zonder waen,
Liberius der jaren vive
Paeus, ghelijc enen keytive.
Damasius wart paeus ghemaect,
Die in dichten was wel gheraect:
Te vaersene was hi goet clerc,
Hi dichte menich goet cort werc.
Jheronimus te zire ghichten
Sende hem vele scrichten,
Hoe dat paepscap zoude leven.
Mede heeft hi hem ghegheven
Dese twee vaerse, weet wel dat:
‘Gloria patri’ ende ‘Sicut erat,’
Datmen die mede zonghe over luut
Telken dat een zalm ghinghe uut.
Damasius deedt houden alsoe.

Vs. 113. H. jare. 114. I. maenden; H. maent. 116. I. Alst te h. was b.; H. thant. 117. I. Sadt.
118. I. hi ontbr. 119. I. Felix al o. 120. I. Dat die. 121. I. Soe dede; H. thoef; I. H. af. 123. H.
jare. 126. H.d. wel was gh. 127. I. versenne. 128. I. cort ontbr. 129. I. H. ziere ghiften. 130.
H. scriften; I. ghescriften. 131. H. dat dpaepscap. 133. I. twee werken, w. w. 134. I. ende
ontbr. 135. H. Datment met; I. met sanghe; I. H. over ontbr. 136. H. salme; I. psalme. 137. I.
dede dit.
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Vele zanten leefden doe,
Merten ende Ambrosius,
Jheronimus ende Basilius,
Apollinarius ende andre met,
Die hier niet en sijn gheset.
Jheronimus met sire pine
Trac den zouter in Latine.
Damasius maecte mede
+
Te Constantinoblen in die stede
Een zeent, daer te samen
(*)
Hondert ende vijftich bisscope quamen.
Daer wart verdoemt aldus
Die valsche clerc Mechedonius,
Die zegghen woude openbare,
Dattie heilighe gheest gheen God en ware.
Daer wart verclaert, sijts ghewes,
Dattie heylighe gheest es
Een mede substancie algader,
+
Ghelijc den zone ende den vader. Damasius sat paeus daer
Luttel meer dan achtien jaer.

*

+

(E. Fol. LXXVI. r. 2.)

+

(I. Fol. XCIII. v. 2.)

Vs. 139. I. Martin. 141. I. Apollinaris ende dander. 142. H. niene. 143. I. H. siere. 144. H.
soutere int. 146. H. Te Constantinoble; I. Te Constantinobelen inder. 147. I. H. Eenen. 148.
I. H. bysscoppe. 149. I. Derwaert v. 150. I. valsche aert Machedamus; H. cl. Macedonius.
151. I. wilde. 152. H. Dat dheileghe; I. Dat die. - gheen ontbr. 153. H. sijdts. 154. I. Dat die.
155. I. H. Eene. 157. I. zadt. 158. H. Een luttel.
(*)

c

In ons tekst-handschrift is dit getal voluit geschreven, maar in H. is het uitgedrukt door i
,
dat is anderhalf hondert.
namelijk is ons ½. Zie onze Aant. op B. II, Cap. 36, vs. 1938, en
vergelijk straks bij vs. 242.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

338
*
Elboricus wart paeus dan,
160 Ende was een goet gherecht man.
In desen tiden, ic las aldus,
Trac die bible Jheronimus
Uten Ebreeusche in Latine,
Dathi niet en dede al zonder pine.
165
In desen tiden, alsmen vint,
So wart gheboren een kint
In Emaus dien casteel,
Dat beneden was al gheheel
Toten gordele ende al een,
170 Ende daer boven ghedeelt in tween,
Twee borsten, twee hoofden mede,
Ende elc hadde zine verstandelhede
Ende zonderlinghe zijn weten:
Alse deen sliep, woude dander eten.
175 Rechte tote twee jaren
Sterf teen kint, te waren,
Ende tander sterf daer na
Des derden daghes, alsic versta.
Ende in deser selver stont
180 So was Jan Gulden mont,
Die eerstwerf priester was
Van Antyochen, als ic las,

*

Vs. 159. I. Albertus; H. Albericus. 161. I. tijde; I. H. lese. 162. I. bybele. 163. I. Uten
Hebreuschen; H. Uten Ebreuschen. 164. H. nien dede; I. H. al ontbr. 165. I. tijde. 166. H. So
ontbr. 167. I. den. 168. H. Dat levende was; I. H. al ontbr. 169. H. Tote den; I. gordel. 171. H.
borste - hoefde. 172. I. verstandichede. 174. I. Als - wilde. 175. I. Recht te haren tw.; H. thoren
tween. 176. H. Staerf; I. H. deen; H. twaren. 177. I. H. dander; H. staerf. 178. H. Sderds
daeghs; I. Tsanderdaeghs. 180. I. H. Guldemont.
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*
Ende aerdsch bisscop na dat
Van Constantinoblen der stat. Albericus sat paeus al daer
+
Niet vele min dan sestien jaer.
Anastasius wart paeus nu.
Dese sette, dat zegghic u,
So wie dat een lit ghebrake,
Dathi te paepscape niet en trake;
Ende dat staen zoude oude ende jonghe,
+
Alsmen die ewangelie laze of zonghe. Drie jaer ende sesendetwintich daghe
Sat hi paeus, zonder zaghe.
Innocencius wart paeus doe,
Deerste paeus die hiet alsoe.
Dese sette ende woude
Dat tfolc altoos vasten zoude
Opten Saterdach,
Om dat God doe int graf lach
Ende sine jonghers ooc vasten dan.
Ooc sette dese goede man
Vele rechten van clerken
(*)
Ende van goeden vander kerken,
Die hi alle scone bedreef.

*

(*)

Vs. 183. H. ardsbisscap; I. eertsbysscop. 184. I. Van Constantinobele; H. van Constantinoble.
185. I. Albertus. 186. I. veel. 188. H. Dese hi s.; I. dat ontbr. 189. I. wien een ledt; H. wien
een let. 190. I. ten paepscap. 191. H. dat ontbr.; I. H. souden. 192. I. H. dewangelie; I. laze
of ontbr.; H. ocht. 193. I. sestien d. 194. I. Sadt. 195. I. Inn. zadt p. 198. H. Dadt volc; I. tvolc;
I. H. altoos ontbr. 199. I. H. Altoes o.; H. opden. 201. I. jongheren; H. jongre; I. ooc ontbr.; H.
vaste. 202. I. H. goede ontbr. 203. H. rechte; I. van kerken. 204. I. g. heiligen werken. 205. I.
H. bescreef.
Het HS. heeft vandēr.
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225
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*

*
Vele ongheloofs hi verdreef.
Den paes sette hi ooc, sijts vroet,
Te ghevene daer men misse doet.
Vijftien jaer hi paeus zat,
Twee maende, twintich daghe na dat.
Zozimius wart paeus hier na.
Dese maecte, alsic versta,
Ende sette ooc voor recht dan
Dat en gheen eyghen man
Te clercscape en mochte ghedyen,
Ende datmen ooc zoude wien
Des Paeschs avonds, als ghi ziet,
Die grote kaerse, dies men noch pliet;
Ende dat gheen clerc so coene en ware
Dathi dranc vercochte openbare.
Rechte ooc in desen stonden
Wart Sinte Stevens lichame vonden,
Die drie hondert jaer ofte daer omtrent
Verborghen lach ombekent. Achte maende sat hi paeus daer,
+
Vijfendetwintich daghe ende twee jaer.
Bonifacius ordineerde dat
+
Wijf noch nonne ghewijt vat,
Noch dinghen die ghewijt waren
Die hoorden ten outharen,

Vs. 207. H. Des p.; I. Den paeus (!); H. oec, des sijt vr. 209. I. Twintich j.; H. jare. 210. H.
maent. 211. H. Zozimus; I. Gerimus. 212. H. alsict. 213. I. zette over rechte. 214. I. en ontbr.
215. H. Ten; I. clercscap. - en ontbr. 217. H. Spaeschavons; I. Spaeschs avont, men siet.
218. H. De - des; I. k. alsmen. 219. I. coen. 221. I. H. Recht. 222. H. Wart Sent; I. lichaem.
223. I. of; H. oft. 224. I. H. Gheborghen; H. onbekent. 225. H. maent; I. zadt; H. dare. 226. I.
daghen; H. jare. 229. I. dinc; H. dinghe; I. H. ware. 230. H. tien; I. H. outare.
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*
Handelen en zouden noch dwaen. Paeus zat hi, hebbic verstaen,
Drie jaer ende achte maende:
Dus vant ict int scrift staende.
Celestinus deerste was
Paeus na desen, als ic las.
Dese ordineerde aldus
(*)
Datme[n ‘Judic]a me, Deus ’
Voor d[en introit]um vander missen
Seggh[en zoude] zonder cissen,
Ende datmen dien zoutere, alsic las,
(†)
Die van anderhalf hondert zalmen was,
Telker missen moeste zinghen;
Want te voren, in waren dinghen,
En wasser anders niet toe gheset
Dan epistelen ende ewangelien met.
Ende hier bi, zo hebbic vernomen,
So sijn uten zalmen ghecomen
Introitum ende graduale
Ende offertorium also wale,
Diemen alle zinghen moet

*

(*)

(†)

Vs. 232. I. zadt. 233. H. jare; I. ende ses m. 234. H. vandict; I. vindict int ghescrifte. 236. I.
Paeus hier na, als. 239 en 240. H. in omgekeerde volgorde aldus: Segghen soude sonder
chissen, Vore dintroyt vander missen. 239. I. Vore dintroijt. 240. I. cessen. 241. I. die; H.
soutre. 242. I. van tween h. psalmen. 244. I. ware. 245. I. En ontbr. 246. I. H. depystole ende
dewangelie. 247. I. H. zo ontbr.; I. heb ic. 248. I. psalmen comen; H. ghenomen. 249. I.
Introyten; H. Introyte; I. H. gradale. 250. I. H. offertorien.
Een rond gaatje in het perkament heeft hier eenige letters weggenomen, die wij uit de variant
hebben aangevuld. Aan de keerzijde valt dat gaatje buiten de kolom en heeft derhalve niets
beschadigd.
Dit getal is in H. op dezelfde wijze geschreven als boven in vs. 148.
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255

260

265

270

275

*

*
Eermen die sacrificie doet.
Hi sende, alsic ghescreven vant,
Patriciuse in Yerlant,
Sente Mertens zuster zone,
Daer hi tfolc bekeerde scone.
Hi verdoemde mede dan
Nestoriuse, den valschen man,
Die zegghen woude also
Twee persone in Cristo,
Ende confirmeerde tier uren
Enen persone in twe naturen:
Dene nature die godhede,
+
Ende dander die menschede. Paeus zat hi, zonder zaghe,
+
Achte jaer ende neghen daghe.
Sixtus, die derde van dien
Namen, wart paeus mettien.
Dese sette ende woude
Dat gheen clerc en zoude
Hem doen wijen hier noch daer,
Dan int bisdom danen hi waer.
Hi stichte in Romen, alsict hore,
Onser vrouwen kerke Majore.
Kerken verchierde hi menichfoude
Beide mit zulvere ende mit goude.
Den armen gaf hi vele haven.

Vs. 253. H. bescreven. 254. I. H. in Hyerlant. 255. I. Sinte Martins. 256. I. tvolc. 258. H. de.
259. I. Die ligghen wilde. 261. I. te dier. 262. I. H. persoen; H. tween. 263. H. Deen. 264. I.
H. dandere. 265. I. zadt. 266. I. H. jare; I. ende elf d. 268. I. H. Name. 271. I. wyen; I. H. dare.
272. I. bysscopdom; I. H. ware. 273. I. st. by R.; H. in Rome; I. H. als ic. 275. H. versierde.
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280

285

290

295

300

*
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Bi Sinte Laurens wert hi begraven.
Leo, die eerste, als ic las,
Die paeus van dien name was,
Sende vele epistelen ute
Van des gheloven virtute.
Doe die Wandalen alle tlant
Ghedestrueert hadden mitter hant,
Verchierde hi die kerken weder,
Ende vernuwede op ende neder
Der kerken ambachte ghewijt.
Hem gheviel op enen tijt
Dat vele liede te samen
Te sijnre hant offeren quamen,
Daer een scone wijf custe zine hant,
Daer hi of becoort wort thant:
Dat rouwede hem zo bitterlike,
Doe hi thuus quam heymelike,
Also hem sine consciencie gaf,
Dat hi zine hant sloech af,
Om datsi zake was der dinc.
Doe hi niet ter kerken en ghinc
Ende daghelijcs misse niet en dede,
+
Also te voren was zijn zede,
Maecte tfolc gheruchte groot.
Doe hi was in deser noot,

Vs. 278. I. Bij Sente Lauwereynse es hi; H. Bi Sente Laureinse es hi. 279. I. deerst; H. dierste.
281. H. epistlen. 283. H. die Wandelen alle dlant; I. die Wandelden al dlant. 284. H.
Ghestruweert. 285. H. Versierde; I. kerke. 286. I. vernieudese. 289. I. lieden. 290. H. Te sire;
I. Tsiere. 291. I. eene. 292. H. Daer af hi b. wart; I. hij b. was af te hant. 293. H. Dat rau hem;
I. beroude; H. betterlijc. 294. H. heimelijc. 295. I. Alse. 299. I. d. niet misse en. 300. H. Alse;
I. Als - sine. 301. I. tvolc.
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305

310

315

320

325
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Riep hi onser vrouwen an,
Ende vaste ende beedde dan;
Ende si quam daer hi lach
+
Ende met zinen oghen toe zach,
Ende sette hem aen zijn hant,
Ende hi was ghesont te hant.
In deser tijt, weet wale,
Destrueerden tlant van Ytale
Die Goten ende Vrancrike mede,
Daer si braken menighe stede. Eenendetwintich jaer regneerde hi,
Ende bina vier maende daer bi.
Hylarius wart paeus nu.
Dese sette, dat segghic u,
Ende ordineerde ende woude
Dat gheen paeus en zoude
Ordineren, die hi wilde
Dat paeuscap na hem hilde.
Artur was nu, alsic las,
Die coninc van Bartaengien was,
Die met so groter hoveschede
Ende met zijnre groter doghet mede
Al brachte onder zine hant
Vrancrike ende Vlaender lant,
Denemerken ende Noorweghen,

Vs. 304. I. beede. 305. I. q. al d. 307. I. H. ane; H. sine. 308. I. So dat su ghenas te; H. thant.
309. I. In die tijt. 310. I. Destrueerde; H. Struerde dlant. 311. I. e. Vranckerijc; h. e. Vrankerike.
314. I. vier jaer d.; H. maent. 316. I. Die s. - zeg ic. 320. I. H. paepscap. 321. H. Arture. 322.
I.v. Bertaenien; H.v. Bertaingen. 323. I. met siere gr. hoofschede; H. met sire gr. hoefshede.
324. H. met ontbr. - sire gr. doeght. 325. I. bracht - sijn. 326. I. Vranckerijcke; H. Vrankerike.
327. I. Denemerke.
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330

335

340

345

350
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Die Arture alle neghen
Om sine goedertierenheit groot
Ende anders om en ghenen noot.
Eens nam hi sine vaert
Met heer crachte te Romen waert,
Ende beval zinen broeder tlant.
Doe hi quam aen des berchs cant,
Quam hem bootscap haestelijc,
+
Dat sijn broeder valschelijc
Ane hem toghe die crone
Ende ooc sijn wijf: dat en was niet scone.
Doe keerde hi weder also houde;
Ende rechte daer hi landen zoude
Ende uten scepe te lande gaen,
Heeften sijn broeder daer bestaen.
Daer vachtmen mit nide groot.
Walewijn bleef daer doot,
Daer Artur harde droeve om was.
+
Doch wan Artur den pas
Ende den opganc, al wast hem zware.
Doe orlogheden si zeven jare.
Int einde vergaderden si
Tenen wighe der zee bi,
Daer Artur zere wart ghewont.
In een scip viel hi ter stont,

Vs. 328. H. Die Arturen. 329. H. goedertiernheit. 330. I. en ontbr.; I. H. gheene. 332. H. te
Rome. 333. H. dlant. 336. I. vastelijc. 337. I. H. trocke die. 338. I. H. dan w. 340. I. H. recht;
I. lande. 344. H. Walewein die bl. 345. H. Daer Arture; I. H. harde ontbr.; I. omme dr. w. 346.
H. wan Arture. 347. I. H. waest h. zwaer. 348. I. orloochden; H. orloeghden; I. H. jaer. 349.
H. In dende. 350. I. Teene w. daer sij bij. 351. H. Daer Arture; I. Daer Aertuer wert zeere g.
352. H. tier.
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355

360

365

370

375
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Ende voer in een eylant,
Daer men noit zeder en vant,
Maer bleef verloren, alsict vinde:
Noch en weet men niet zinen inde. Paeus zat Hylarius
Zeven jaer, ic vint aldus,
Drie maende ende tien daghe:
Dit so houdic zonder zaghe.
Simplicius quam hier na,
Een heylich man, alsic versta.
Die stat van Romen schiet hi
In vijf prochien, lesen wi,
Ende in elke, dat ghijt wet,
Heeft hi enen priester gheset,
Die anders en dede, meer noch minder,
Dan hi biechte ende doopte kinder,
Ghelijc dat noch cureite zijn.
In deser tijt was Meerlijn
In Bartaengien, die den lieden
+
Dinghen zeide die ghescieden.
Sijn moeder was begheven
Ende leedde eenre nonnen leven;
Ende als si allene was,
Quam die quade gheest, als ict las,
Ghedaen als een jonc man,

Vs. 354. I. menne niet zindert; H. menne noysider. 355. I. als ic. 356. I. H. sijn; I. ende. 357.
I. zadt. 358. I. H. Ses j. ic vindt. 359. I. H. maent. 360. I. houdt; H. houdet; I. H. al z. 363. H.
De; I. H. van Rome. 364. I. pr. zo l. 365. I. elke, als ghijt wedt. 366. I. ghesedt. 367. I. mee.
369. I. cureiten. 371. H. In Bertaingen. 372. H. Dinghe. 374. I. leyde; H. ere. 375. H. alsi a.;
I. alsoe a. 376. I. H. als ic. 377. I. Ghegaen.
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380

385

390

395

400
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Ende sachse herde lieflijc an.
Doe hi dit langhe hadde ghedaen,
Quam hi int leste voor haer staen
Daer si was heymelike,
Ende helsdese lieflike;
Ende hier of, alsmen vint,
Bleef si draghende kint.
Doe so dede die coninc maken
+
Enen toorne van groten zaken;
Ende so wat die goede man
Sdaghes dede maken daer an,
Dat lach smorghens aldaer neder.
Die coninc besochte voort ende weder
Onder alle zine wise doe,
Hoe dat mochte comen toe.
Die meesters, die van nide groot
Gherne hadden ghesien Meerlijns doot,
Om dathi so vele wiste
Te zegghene van groter liste,
Antwoorden dan openbare:
‘Waert dattie mortere ware
Ghemengt met eens kinds bloede dan
Dat noit vader en ghewan,
Twerc zoude wel comen toe.’
Die coninc dede zoeken doe
Al zulken kint naernstelike

Vs. 380. H. vore; I. H. hare. 382. H. helsese; I. H. vriendelike. 383. I. H. af. 386. I. H. torre.
388. I. Sdaechs; H. Sdaeghs. 389. I. H. al ter n. 390. I. besocht; H. versochte. 393. I.
meesteren; H. meestre. 396. I. zegghenne v. groten. 397. H. Antwerden si o.; I. Antw. dat o.
398. I. dat die; H. moertre. 399. I. eenen. - kinds ontbr. 400. I. Die n. 401. I. H. Dwerck. 403.
I. Al selc een k. neerstelike.
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405

410

415

420
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Tallen steden in sijn rike,
So langhe datmen Meerline vant.
Want daer kindere speelden opt zant
Ende zere scouden onderlinghe,
+
Sprac teen kint dese dinghe:
‘Du waers zonder vader gheboren:
Ic hebt diselven zegghen horen.’
Daer aen kindemen openbare,
Dat dat kint zonder vader ware.
Doe hi quam voor den coninc,
Sprac hi te hant dese dinc:
‘Heer coninc, ic ben verraden.
Mijn bloet en mach in staden
Uwen werke staen twint;
Maer doet graven int fondamint:
Ghi zult daer vinden die zaken
Daer bi dat uwe werke braken.’
Die coninc dede graven te hant
So langhe dat hi ondervant
Waer of twerc te valne plach,
Daert menich mensche aen sach.
Dus so maecte hi, twaren,
+
Alle die meesters loghenaren,
Die conste hadden so groot,
Ende verloste hem zelven vander doot. -

Vs. 405. I. dm. Meerlijn. 406. I. kijnder; H. kindre; I. H. op tsant. 407. I. scolden. 408. I. H.
deen; I. dingen. 411. H. ane. 414. H. thant. 416. I. m. niet st. 417. I. Uwe w. en st. 419. H.
daer ontbr. 420. I. Waer. 421. H. thant. 422. I. hij daer onder v. 423. I. H. af; I. dwerck; H.
twere ontbr. 424. I. Daer; I. H.m.m. toe sach. 425. I. Daer so - te waren. 426. I. meesteren.
427. I. H. Dit vers ontbr.; maar in I. volgt na vs. 428: Ondancs die meesters groot.
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*
Simplicius zat paeus daer
430 Luttel meer dan vijftien jaer.
Felix wert paeus, alsmen ziet,
Die derde die also hiet.
Een kerke stichte dese here
Te Romen in Sinte Jacobs ere.
435 Hi sette ooc ende woude
Datmen die kerke wijen zoude,
Ende dat ooc elc man,
Diemen in rechte sprake an
Ofte wroechde in enigher zaken,
440 Datmen hem respijt zoude maken,
Daer hi hem binnen mochte beraden
Ende antwoorden met staden,
Ende dat die wroegher ooc clare
+
Niet en soude sijn van quader mare. 445 Hi sat paeus achte jaer, elf maent
Ende zeventien daghe, alsmen waent.
Gelasius, als wi lesen,
Wart nu paeus na desen.
Dese maecte orisone,
450 Tracten ende ymnen scone.
Ter prefacien dede hi best:
‘Vere dignum et justum est.’
Rechte in desen stonden

*

Vs. 429. H. dare. 430. H. Alluttel - jare. 431. H. almen. 432. I. derde paus also. 433. I. H.
Eene. 434. H. Te Rome; I. in Sint. 436. H. keerken wien; I. wyen. 438. I. int r.; H. sprect, doch
op den kant staat, als verbetering: l' sprake. 439. H. Oft; I. H. wr. van e. 440. I. hem soude
r.m. 442. H. antwerden. 443. H. dattie wroeghere; I. ooc ontbr. 444. I. H. Niet en ontbr. 445.
I. H. paeus ontbr.; I.j. ende twee m.; H.j. ende elf. 446. I. d. paeus, a. 447. H. alsoe. 448. I.
Werdt. 450. H. Tracte. 453. I. Recht.
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460

465

470
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Wart Sinte Michiels kerke vonden
In een steenrootse, alsmen daer ziet:
Wiese maecte, en weetmen niet.
In deser tijt ooc vonden was
Die lichame van Sinte Barnabas,
Ende die ewangelien hem beneven
Die Matheus hadde bescreven
In Ebreeusche mit sire proper hant. Gelasius, also ict vant,
Sat acht maende ende acht jaer
Ende achtendetwintich daghe paeus daer.
Anastasius wart paeus nu.
+
Dese sette, dat zegghic u,
Dat om errescap noch om haten
Gheen priester en zoude achter laten
Sine ghetiden, groot noch clene,
Sonder die misse allene. Twee jaer sat hi paeus doe
Ende elf maende daer toe
Ende drieendetwintich daghe met:
Dus vindict int Latijn gheset.
Symachus ende Lauwerencius
Worden beide ghecoren aldus
Al te Romen inder steden.
Hier omme worden ghescheden

Vs. 455. H. ene steenroke; I. daer ontbr. 456. H. Wise. 458. H. van ontbr. 459. I. H. dewangelie;
I. dew. hadde b. 460. I. ghescreven. 461. H. In Abreusche; I. H. siere; I. propere. 462. I. als
ic. 463. I. H. maent - jare. 464. I. H. dare. 466. I. Die s. 467. I. eerscip. 468. I. en ontbr. 471.
H. jare. 472. I. Ende tien maenden. 474. I. vant ict; H. vendict. 475. h. e. Laurencius. 476. I.
gh. dus. 477. H. te Rome.
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485
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Paepscap ende leeke mede,
+
So dat daer was groten onvrede;
Doch mids Diederic den coninc
Wart so ghesaect die dinc,
Dat Symachus paeus is bleven.
Daer na wert hi nochtan verdreven
Om dinc diemen hem teech an,
Ende Laurencius wert paeus dan.
Tpaepscap mids desen zaken
Ghinc echter nu pertien maken,
So dat zwaerlijc nu ghinc staen.
Een zeent wart nu te zamen ghedaen.
Daer versamenden tenen hope
Twee hondert ende twintich bisscope.
Symachus purgeerde hem claer
Van datmen hem over seide daer,
Ende hi was paeus gheconfirmeert,
Ende Laurencius wert ghecondempneert.
In desen tiden, ic lese aldus,
Wart kersten Clodoneus,
Die coninc was van Vrancrike,
Die van duechden was rike.
Hem dede kersten Sinte Remijs.

Vs. 480. H. groet. 481. H.m. Diderike. 482. I. so ontbr.; H. ghesaet; I. H. dese d. 484. H. Daer
ontbr.; I. nochtans. 485. H. dinghen. 486. I. Ende Lauwerencius. 487. H. Dpaepscap bi d.; I.
bij d. 488. I. Gh. nu echt p.; H. echt. 489. H. dadt. 490. I. Eenen zeendt werdt. - nu ontbr.; H.
w. tsamen nu gh. 491. I. H. versaemden. 492. I. H. bysscoppe. 493. I. clare. 494. H. dm. over
hem s.; I. dare. 495. I. H. hi ontbr. - wert; I. paeus ontbr. 496. H. Ende Laureins; I. Ende
Lauwerencius werdt. 497. I. tijde. 498. I. k. Cleodoneus; H. k. Clodoveus. 499. I. H. van
Vranckerike. 500. I. Dat van; H. doeghden. 501. H. Het dedene k.
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510
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520
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Een kerke stichte hi te Parijs
In Pieters ende Pouwels ere,
Die hi rike maecte zere.
In deser tijt, ic lese aldus,
+
Leefde die goede clerc Boëcius,
Sinte Remijs ende Maxencius,
Sinte Leodegarius ende Arnulphus. Seven maende ende zestien jaer
Sat Symachus paeus daer
Ende achtendetwintich daghe daer toe.
Hormisda wart paeus doe,
Die vele goets den armen gaf,
Om dat sire zouden leven af.
Die kerken verchierde hi mede
+
Met ornamenten telker stede.
Te Sinte Pieters wert hi begraven,
Daer hi liet van sire haven
Een stuc zulvers, dat woech tier stont
Dusent ende viertich pont. Neghen jaer ende achtien daghe dan
Sat hi paeus, dese goede man.
Jan, deerste die so hiet,
Wart paeus nu, alsmen ziet.
In desen tiden, waerlike,
Bekeerde tot Cristum Vrancrike.

Vs. 502. I. H. Eene; I. stichti te. 503. I. ende in P. 505. I. desen tijden, ic vint a.; H. ic vinde a.
506. I. die vroede cl. 508. I. H. Sente Leodegarijs. 509. I. H. maent ende vijftien. 511. I. Ende
achtien d. 512. I. Hormadus. 514. I. siere. 515. I. kerke; H. versierde. 517. H. Tsente. 518. I.
Te samen leide hij dair van siere h. 519. I. het w. ter st. 520. I. H. Dusentich. 521. I. H. jare;
I. acht d. d. 523. I. die also. 524. I. Wart nu p. als. 525. I. tijde. 526. I. H. te Cr. Vranckerike.
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Diederic, alsic las,
Die der Goten coninc was
Ende Ytalien hadde onder dan,
Vinc desen eersten Jan
Ende incarcereerden mede,
Daer hi zaen zinen eynde dede;
Dat God wrac, alsic versta;
Want Diederic sterf cort daer na,
Ende een heylich heremite zach
In visioene daer hi lach,
Datmen in tormente scerp
Sijn zielc in die helle werp. Hi was acht maende ende twee jaer
Ende achtien daghe paeus daer.
Felix die vierde wart paeus dan.
Hi sette, dese goede man,
Datmen bestriken zoude die liede,
Eer si vander werelt schieden,
Met heiligher olien, als ghi ziet,
+
Datmen noch te doene pliet. Vier jaer, twee maende sat hi
Paeus ende dertien daghe daer bi.
Bonifacius quam nu, alsic las,
Die dander vandien namen was.
Dese sette inder kerken

Vs. 529. I. onderdaen. 530. I. iersten Jan saen. 531. I. Ende karkereerdene; H. incarcererdene.
532. I. sijn. 534. I. H. st. saen d. 535. H. en h. ermite; I. hermite. 538. H. Sine z. in de h. 539.
I. H. maent. 542. I. goeden. 543. H. de; I. H. lieden. 544. I. Eer dat sij. 545 en 546. I. in
omgekeerde volgorde aldus: Datmen n. te d. pl. Metten sacramente, als ghij siet. 547. I. Drie
j.; H. jare; I. H. maent; I. zadt. 548. I. daghe ontbr. 550. I. H. name. 551. I. Die s.
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555

560

565

570

575

*

Dattie leeke vanden clerken
Verscheden zouden, vrooch ende spade,
Alsmen misse daer in dade. Twee jaer, sesendetwintich daghe
Sat hi paeus, zonder zaghe.
Johannes wart paeus doe,
Dander die hiet alsoe.
In desen tiden, ic vinde aldus,
Leefde Sinte Maurus,
Sinte Benedictus jongher was. Paeus sat hi, alsic las,
Twee jaer ende vier maent
Ende ses daghe, alsmen waent.
Agapitus wart paeus hier na.
Dese sette, alsic versta,
Dattie papen altoos zouden
Des Zondaghes processie houden,
Datmen noch hout wale
In kerken convenciale. Elf maende sat hi paeus, dese here,
Viertien daghe ende nemmere.
Silverius moeste paeus nu wesen.
Die keyser versende desen
Verre lants in ene stede
Daer hine doen doden dede,

Vs. 552. I. Dat die. 553. I. zouden ontbr. 554. I. H. Alsmen daer in m.d. 555. H. jare; I.j. ende
s. 559. I. tijde - vint; H. vindt. 561. I. jonghere; H. jongre. 562. I. sadt; H. alsoe ic. 563. H. jare.
567. I. Dat die. 568. I. Des Sondaechs; H. Des Sondaeghs processien. 569. I. houdt; H.
houdet. 570. I. H. conventuale. 571. I. Ses; I. H. maent. - hi ontbr. 575. I. een. 576. I. H. hine
dan dooden.
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Dat toe brochte, alsic versta,
Die keyserinne Theodora,
Om dat hi weder niet woude ontfaen
Enen bisscop, dien hi hadde ghedaen
Te banne ende verdoemt beide,
Om dathi jeghen tghelove seide. Hi sat vijf maende, der jaren drie
Ende elf daghe paeus, alsic zie.
Virgilius wart paeus dan.
+
Belligarius, die hooft man,
Verlooste Romen dat beseten was
+
Vanden Goten, alsic las;
Daer hi een cruce wan ter selver stont
Van goude dat woech hondert pont,
Dathi Sente Pieter gaf.
Noch en stont niet af
Theodora die keyserinne,
Si en dede met fellen zinne
Desen paeus ooc vaen,
Om dathi niet en woude ontfaen
Den bisscop voren ghenoemt,
Dien Agapitus hadde verdoemt.
Ende daer hi in ene kerke vloe,
Dede sine uut trecken doe,
Ende een zeel binden omden hals,

Vs. 577. I. Dat daer toe. 579. H. w. en w.; I. niet en wilde. 580. I. H. hadde ontbr. 581. H. b.
hadde ende. 582. I. jeghent tgh. 583. I. H. maent; I. der ontbr.; H. jare. 584. H. Ende neghen
d.; I. als ic lye. 586. I. dese h. 587. H. Verl. Rome. 589. I. cr. vant ter. 590. I. g. het w. 591. I.
hij Sinte Peteren; H. hi Sente Peetre. 592. I. H. stoet. 594. I. So dede. 596. H. niene; I. wilde.
597. I. Desen b.; H. vore. 598. I. Die. 599. I. een. 600. H. Deedsine; I. ute. 601. H. en seel b.
anden.
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Ende dede hem so vele onghevals,
Datmen vander morghenstonde
Sloyde toten avonde,
Ende in enen kerker leide dan,
Daer hi starf een heylich man.
In desen tiden, ic lese aldus,
Was die clerc Theophilus,
Die Cristum ende sire moeder ghinc af
Om dinc die hem die duvel gaf;
Die zeder tote hem selven quam,
Ende sulc berou ane nam
Dat hem Maria scone
Versoende aen haren zone.
In desen tijt, des sijt wijs,
So sterf Sinte Remijs,
Die de kerke te Riemen daer.
Berechte tweendeseventich jaer. Paeus zat Virgilius
Achtien jaer, ses maende aldus
Ende sesendetwintich daghe mede.
Pelagius besat die stede.
Dese sette ende woude
+
Dat twaerlijc rechte zoude
Over die ghene rechten, twaren,
+
Die in onghelove waren,
Ofte die mit arghelist

Vs. 603. I. H. Datmenne. 604. I. Sleypte; H. Sloyde al t. 607. I. dese tijt. 609. I. Die Cristus e.
siere. 611. I. sindert in hem; H. sider te hem. 612. I. berouwe. 615. H. deser; I. tijde, sijt des
w. 620. H. jare; I. H. maent. 621. I. daghen. 624. H. Dat dw.; I. Dat weerlike gherechte. 625.
I. te waren. 626. I. Die ongheloevich. 627. H. Ocht; I. argher liste.
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Int ghelove zaeyden twist.
In desen tijt, hebbic verstaen,
Was in Scollant Sinte Brandaen,
In wies vite, als ic sach,
Men groot wonder lesen mach.
Ende Sinte Stevens ghebeente mede
Was te Romen ghebracht in die stede
Ende bi Sinte Laurens gheleit. Paeus zat dese, ter waerheit,
Vier jaer, der maenden tiene,
Vijftien daghe, na minen ziene.
Jan wart paeus na desen,
Die derde Jan daer wi of lesen.
In deser tijt, ic lese aldus,
Was die goede clerc Fortunatus,
Die wise poëte vercoren,
Uut Ytalien gheboren,
Die te Tours quam, om dathi daer
Sinte Mertens vite bescreef claer,
Ende bisscop wart na dat
Tote Poitiers in die stat.
In deser tijt sachmen varen
In die lucht vierighe scaren,
Ende daer na besaten te hant
Die Lombaerde Ytalien lant.

Vs. 628. I. twiste. 629. I. H. deser; I. heb ic. 634. I. H. te Rome bracht; H. inde. 635. I. bij Sinte
Lauwerens; H. bi Sente Laureinse. 636. I. sat hij, ter. 637. I. Twee j.; H. jare - maende. 638.
I. H. Vijfendetwintich; I. daghen. 640. I. H. af. 641. I. ic vindt a.; H. ie vind a. 644. I. Die uut
Yt. was gh.; H. Ute. 646. I. Sinte Martijns vite screef. 648. H. de. 649. I. desen tijden. 650. I.
vier scaren. 651. H. thant. 652. H. De; I. Die Lombaerden.
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Een kerke dede maken dese here
In Philips ende Jacobs ere;
Ende doe hise hadde ghewijt,
Starf hi in corter tijt.
Ic en vant niet claer dat
Hoe langhe hi paeus zat.
Benedictus, deerste die so hiet,
+
Wart nu paeus, alsmen ziet.
In des paeus tiden, alsict vant,
Wonnen die Lombaerde Ytalien lant,
Doe hongher was ende sterfte groot.
In deser jammerheit bleef doot
Benedictus, dese goede man,
+
Die paeus hadde gheweest dan
Een maent, achtien daghe, vier jaer.
Doe so wort paeus daer
Pelagius, die ghecoren was
Sonder des keysers beheet, alsic las,
Dat voren niet en mochte ghescien:
Ic en weet hoet nu quam te dien.
Doe belaghen, ic lese dat,
Die Lombaerde Romen der stat.
Het reghende zo zere dan
Dattie Tybre te Romen ran
Over die muer vander stede,

Vs. 653. H. Ene. 654. I. ende in Jac. 657. I. In vant noyt cl.; H. clare. 658. I.l. tijt hij; H. [lang]hen
tijt hi. 660. I. H. Wart p. nu, a. 661. I. tijde, als men v. 662. I. die Lombaerden. 664. H.
[jam]-merecheit. 665. I. die g. 667. I. achtendetwintich d.v. jare. 668. I. dare. 670. I. tskeysers;
H. skeysers. 671. I. H. Dat te v.; H. niene. 672. H. In w.; I. En w. 673. I. las. 674. H. Die Lomb.
Rome; I. H. die st. 675. I. reynde oic zoe; H. rechende oec soe. 676. I. H. Dat die T. te Rome.
677. I. H. muere.
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Die groten scade in Romen dede.
Ende vanden beesten die verdroncken,
Die daer laghen ende stoncken,
Storven so vele liede, sijts ghewes,
Dat wonder te segghene es:
Dat meest dede dien stanc
Van enen drake die daer verdranc. Tien jaer sat hi paeus daer.
Gregorius wert paeus daer naer,
Gregorius wert paeus daer naer,
Deerste die was van dien name,
Een reyne lerare sonder blame,
Die de heilighe scrifture ontbant
Ende ondersochte ende ondervant.
Omtrent viertich omelien
Maecte hi te sire pertien
Ende ander scriften vele.
Hi ontbant Job ende Ezechiele.
Een clooster maecte hi mede
+
In sine eyghene woninc stede,
So datmen seide openbare
Dathi een aerdsch ynghel ware,
Om dathi leidde claerlike
Een hemels leven op aertrike.
Hi maecte die statioene,
Diemen te vastenen pleecht te doene

Vs. 678. I. H. grote; H. in Rome. 680. I. H. Ende daer na l. 681. I. Het storven; H. sijds. 682.
I. zegghenne. 683. I. meeste d. die, H. de st. 684. I. daer ontbr. 685. H. jare. 687. I. Die deerste
was. 688. I. reyn leeraer. 692. I. siere. 693. I. ghescriften. 694. H.o. Joppe. 695. I. H. Eenen.
696. I. eyghenne woninghe st. 698. H. hi en erdersch. 700. H. hemelsch; I. eerderike. 702. I.
H. vasten.
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Van kerken te kerken in die stat
Van Romen: noch houtmen dat
Te vastenen daer te desen stonden,
+
In verlatenissen des volcs zonden.
Hi dede ooc, zonder waen,
Hooft ende lede ofslaen
Allen beelden mit zinen gheboden,
Die ghemaect waren na die afgode,
Om dat hi clare ende wale
Tonghelove altemale
Ontwortelen woude ende verdriven,
Datter niet meer en zouden becliven.
Hi dede ter missen, alsic versta:
‘Dies que nostros in tua
Pace disponas’, datmen leest daer
Daghelike in dien outhaer.
Hi was deerste, lesen wi,
Die screef: ‘servus servorum Dei,’
Dats ‘knecht der Gods knechte:’
Dit scriven die paeuse van rechte.
Door al dat hi was so gheraect
Ende in alle doghet so volmaect,
Nochtan hadhi adversarise groot,
Diene beneden na sine doot,

Vs. 703. I. te kerken ontbr.; H. inde. 704. H. Van Rome - houdmen; I. Die van R. houden noch
dat. 705. I. H. vasten; H. tesen. 706. I. verlatenesse; H. verlanessen svolcs. 708. H. Hoefde;
I. Hoofden ende leden; I. H. af. 709. I. H. ghebode. 710. I. H. na dafgode. 711. I. claer. 712.
I. H. Dongheloeve. 713. I. wilde. 714. H. Dattet meer; I. H. soude; I. bliven. 717. I. leest ontbr.
718. I. Daghelicx sinct inden. 721. I. knechte der. 723. I. H. Dore. 724. I. allen duechden; H.
doeght. 725. H. haddi; I. hadde hij adversarijs. 726. I. Dien beniden na sijn.
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Om dathi hadde so goeden name,
Ende om sine ewelike blame
Sine boeke wouden verbranden gaen,
En hadde een sijn dyake ghedaen,
Die ten heilighen zwoer dat
+
Die heilighe gheest op hem sat
Als een duve met lichte
Daer hi screef ende dichte,
Ende dat hijt sach openbaer. Hi sat paeus dertien jaer,
Ses maende, tien daghe daer toe.
Damanus wart paeus doe.
Dese sette ende woude
Datmen inder kerken luden zoude
Tallen ghetiden, alsmen noch doet. Paeus sat hi, des sijt vroet,
Een jaer, vijf maende, neghen daghe:
Dit houde ic al zonder zaghe.
Bonifacius die derde
+
Wart nu vanden stoele herde.
Hi sette dese saken
Datmen een groene laken
Opten outhaer zoude legghen. Paeus sat hi, hoor ic zegghen,
Achte maende ende nemmere.

Vs. 727. I. H. Om ontbr.; H. Datti; I. so groten n. 728. I. omme. 729. I. boucken wilden. 730.
H. En hadt; I. Ende hadden sine; I. H. dyaken. 733. H. ene. 735. H. openbare. 736. H. jaren.
737. H. maent. 738. H. Hamanus; I. Amandus werdt. 740. H. inde kerke. 741. I. H. alst n. 743.
I. maent ende drie d.; H.m. ende n. 744. I. H. houdic. 746. I. H. Wart vd. st. nu h. 748. I. groen;
H. gruene. 749. H. outare. 750. I. hoirden wij; H. hoere wi. 751. I. H. maent; I. niet meer.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. XCVII. v. 2.)

+

(E. Fol. LXXX. r. 1.)

362
*

755

760

765

770

775

*

Bonifacius wart doe here,
Die vierde die hiet alsoe.
Dese paeus brochte dat toe
Aen den keyser, die hiet Focas,
Dat Sinte Pieters kerke was
Hooft kerke waerlike
Van allen kerken van aertrike.
Ooc bejaghede hi, ic lese daer af,
Dat hem die selve keyser gaf
Den ronden tempel mede
Daer te Romen in die stede,
Die ghemaect was wilen eer
Inder godynnen Thebes eer,
Die der goden moeder hiet,
Alse wilen plach dat heyden diet.
Dien tempel wijde hi mit eren
+
In die ere der moeder ons heren
Ende alle Gods heylighen met.
Priesters heeft hire in gheset
Die ten ewighen Gode horen,
Daer men den duvelen diende voren.
Noch hetet te deser stonde
Onser vrouwen kerke Rotonde.
Alre heilighen feeste sette hi
Ende alre zielen dach daer hi. -

Vs. 753. H. De. 754. I. dat ontbr. 755. I. H. Ane; I. H. Pharas. 757. I. Die hooft. 758. I.
eertderike. 759. H. bejaeghde; I. bejaechde - leser af. 762. I. Die staet te; H. te Rome inde.
763. I. H. eere. 764. I. H. eere. 765. H. gode. 766. I. pl. theydin; H. pl. theiden. 767. I. Den.
768. H. In dere. 769. I. allen. 770. I. hij dair gh. 772. I. H. duvel d. te v. 773. H. te derre st.
775. I.f. maecte hij. 776. I. alder.
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Ses jaer hielt hi die stede
Ende vijfendetwintich daghe mede.
Deus dedit quam hier naer
Ende wast twintich daghe ende drie jaev.
Daer dese custe aen den mont
Enen lazarsschen, wart hi ghesont.
Bonifacius die vijfte die.
Wart paeus nu, alsict zie.
Dese sette dat wijf ende man
+
Wesen souden inden ban,
Die roofde of stale in die kerke. Hi sat paeus, alsic merke,
Dertien daghe ende vijf jaer.
Honorius zat paeus hier naer.
Dit was een heilich man.
Alle tgoet dat hi ghewan
Gaf hi den armen mildelike:
Vele kerken maecte hi rike,
Die hi verchierde menichfoude
Van ghesteente, zulver ende goude.
Drie kerken stichte hi mede
Daer te Romen in die stede:
Deene in Sinte Agnieten ere,
Daer in groefmen desen here. -

Vs. 777. I. H. hilt; I. hij doen st. 778. I. eenendetwintich. 779. I. H. nare. 780. I. Ende bleef tw.;
H. jare. 781. I. H. ane; I. de m. 782. H. lazerzen; I. lasersen, hij w.g. 783. I. de vijfste. 784. I.
Soe hiet, wart p. als ic zie. 786. H. soude. 787. I. roefden of steelde inder kerken; H. oft stole.
- die ontbr. 788. I. Dese sat; H. alsict. 789. I. jare. 790. I. H. Hon. wart p.; I. nare. 791. H. en.
792. I. Al. 793. H. meldelike. 795. H. versierde. 796. I. ghesteenten, van silver; H. selvere; I.
H. ende van g. 798. I. Te Rome binnen der st.; H. te Rome inde. 800. I. den h.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. LXXX. r. 2.)

364

805

810

815

820

*

*
Twalef jaer hi paeus sat
Ende elf maende na dat
Ende sevenendetwintich daghe daer toe.
+
Severinus wert paeus doe,
Heilich in allen manieren,
Gheraect ende goedertieren.
Die clercscap minde hi ende eerde,
Der kerken lof hi meerde,
Ende milde hi jeghen die arme was.
Hi sat een jaer paeus, als ict las.
Doe groevene sine clerke
In Sinte Pieters kerke.
Jan die vierde wert paeus na dat.
Dese, mitter heiligher kerken scat,
Cochte menich dusent volcs vri
Van eyghenen dienste, seitmen mi.
Hi sat paeus neghen maende, een jaer
Ende achtien daghe ooc daer naer.
Theodorus deerste quam hier na.
Dese maecte, alsic versta,
Een boec van penitencien goet,
Daer vele oorbaers in stoet,
Ende ander dinghen sette hi mede.
Ses jaer hielt hi die stede,

Vs. 801. I. jare - zadt. 802. I. Ende neghen m. in die stat; H. maend in de stat. 803. I. seventien
daghen. 804. I. werdt. 805. H. alle. 806. I. Wel gh. e. goedertiere. 807. I. Diet cl.; I. H. hi ontbr.
808. I. Ende der k. dinghen m.; H. Ende den k. dinghe m. 809. H. melde; I. H. hi ontbr.; H.j.
darme. 810. I. sadt p. een j.; I. H. als ic. 811. I. grouffene; H. groevenne. 813. H. de v. - datte.
814. H. scatte. 815. I. dusentich volcx. 816. I. dienst; H. seeghtmen. 817. H. maent; I. m. ende
een. 818. I. ooc ontbr. 821. I. Eenen - penitencie. 823. H. dinghe. 824. I. Seven j.; H. jare; I.
H. hilt; I. die ontbr.
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825 Vijf maende, achte daghe met.
+
Merten wart daer na gheset,
Deerste die also hiet.
Van desen men ghescreven siet
Dat eens, daer hi misse dede,
830 Een quam ter selver stede
Diene doot woude slaen;
Ende daer hi tswaert uut liet gaen,
Wart hi thant staer blint.
Te Romen maecte hi een sint,
835 Daer hi condempneerde sterke
Pauwelse, den patriarke
Van Constantinobile, omme dat
Hi valschelijc patriarke sat
Ende volghede valscher leringhen.
840 + Die keyser omme dese dinghen
Versende den paeus te hant
In een verre quaet lant,
Daer hi starf salichlike
Ende voer te Gode in hemelrike.
845 Sine feeste leit, alsic sach,
Alder naest Sinte Mertens dach,
Die bisscop van Tours was. Ses jaer, twee maende, alsic las,
Ende sesendetwintich daghe mede

*

Vs. 826. I. Martin; H. w. paus hier na; I. na paus g. 830. h. q. daer ter. 831. I. wilde. 832. I.
Ende eer hij; H. ut. 833. I. te hant; I. H. blent. 834. I. eenen zeent; H. enen zent. 835. I. H.
starke. 837. H. Van Constantinoble; I. H. om. 838. H. valschlike. 839. H. volghde; I.v. der v.
leeringhe. 840. I. H. om. 841. H. thant. 845. I. leecht; H. leeght, alsmen s. 846. I. Alre n.S.
Martins. 848. I. Twe m., ses j., als ic; H. maent. 849. I. sestien d.; H. daghe hi paus was.
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850 Besat hi des paeus stede(*).
Eugenius wert paeus dan,
Die goedertierne heylighe man,
Gracilijc ende zere ghemint.
Paeus sat hi, alsmen vint,
855 Twee jaer ende achte maent,
Tweendetwintich daghe, alsmen waent.
Vitalius wart paeus nu.
Dese maecte, dat zegghic u,
Der Roomscher kerken zanc
860 Na rechter musiken ganc,
Ende concordeerden al uut
Mede opter orghene luut,
Dies men te voren niet en plach. Paeus sat hi, alsict zach,
865 Viertien jaer, maenden sesse.
+
Deo datus, seit die lesse,
Wart paeus nu ghemaect.
Dese was so wel gheraect
Ende so goedertieren te wensche,
870 Dat noit arm noch rijc mensche,

*

(*)

Vs. 850. H. Dit vers ontbr.; I. Besat hij des paeus stede. 852. I. goedertiere. 853. H. Gr. sere
ende gh. 855. H. jare; I. maende. 856. I. Vijfendetw. - waende. 858. I. dat ontbr. - zeg ic. 861.
I. concordeerde; H. concordeerdene. 862. I. orghelen. 863. H. Des - niene. 864. I. H. als ic.
865. H. jare; I. H. maende. 866. I. seghet; H. seeght. 869. I. Alsoe goedertiere. 870. I. noyt
rijck no aerme m.
Het HS. heeft dit vers aldus:

‘Aldus vindict ter waerhede.’
Doch daar de lezing van I. alleen met den zin strookt, heb ik die in den tekst opgenomen. De
afschrijver van H. was ook in de war, en heeft wel den zin hersteld, maar een vers te weinig
gegeven en alzoo het rijm veronachtzaamd.
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Die aen hem sochte troost,
Van hem keerde onghetroost. Twee maende ende vierendevijftich jaer
Ende vijf daghe sat hi paeus daer.
Decius wart paeus na dat.
+
Dese verchierde sere die stat,
Diemen tparadijs heet,
Dat voor Sinte Pieters kerke steet:
Daer wart hi begraven dan. Drie jaer sat dese man,
Vijf maende, der daghe tiene:
Dits waer na minen ziene.
Agato wart paeus daer naer,
Ende waest vijf maende ende twee jaer
Ende drie daghe daer toe.
Leo dander wart paeus doe.
Dese sette ende woude
Datmen den paes gheven zoude
In allen kerken, hier ende daer,
Als ‘Agnus Dei’ ghesonghen waer.
Van scoonre spraken was hi,
In scrifturen vroet daer bi.
Wel so sprac die tonghe sijn
Beide Griecsch ende Latijn.
Den armen was hi goet ter core,

Vs. 871. I. ane. 872. I. Dat hij van H. k. ongheloost; H. hem en k. 873. H. maent ende vier j.;
I. ende drie j. 876. I. Die v.; H. versierde. 877 en 878. H. Deze beide verzen ontbr. 877. I.
heedt. 878. I. Die vore. 880. H. sat paus d. 881. H. maent; I. m. daer der. 882. I. H. Dus vindict
na. 884. I. H. maent. 889. H. alle; I. H. dare. 890. H. Alse - ghesonghe; I. H. ware. 895. I.
cuere.
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Beide mit handen ende mit labore. Tien maende hi paeus sat
Ende zeventien daghe na dat.
Benedictus wart paeus doe,
Dander paeus die hiet alsoe,
Die hem pijnde utermaten
Te volghene zine voorsaten
In duechdeliken werken,
Ende sere minde hi die kerken. Tien maende ende twalef daghe
+
Sat hi paeus, zonder zaghe.
Jan die vijfte sat paeus nu.
Paeus sat hi, dat segghic u,
Tien daghe ende een jaer.
Zeno wart paeus daer naer,
Die heilich van levene was.
+
Elf jaer, als ict las,
Zat hi paeus ende niet meer.
Sergius wart doe here,
Deerste paeus die also hiet.
Dese paeus, also men siet,
Een silverine casse vant,
Also hem God dede becant,
Te Sinte Pieters, alsict las,
Die zo zere verroest was
Datmen cume wart gheware

Vs. 896. I. labuere. 897. I. maenden. 898. I. Ende achtien. 900. H. paeus ontbr. 902. H. sinen.
903. H. doeghdeliken. 904. H. hi ontbr. 907. I. vijfste. 911. I. levenne. 912. H. jaere; I. H. ic.
913. I. H. Was hi; I. ende nemmeere; H. ende nimmere. 914. I. Segius. 915. I. H. die so. 916.
I. H. alsmen. 917. I. H. Eene; H. selverne. 918. I. Als hem. 919. I. H. als ic. 920. H. verrostecht.
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925

930

935

940

945

*
Dattet zilverine ware,
In een oude doncker stat.
Een cruce vant men in dat,
Verchiert harde menichfoude
Met ghesteente ende mit goude,
Daer in was al gheheel
Van ons heren houte een deel,
Datmen daer te tonen pleecht
Als des heylichs cruus dach leecht. Hi sat paeus neghen jaer,
Achte maende, achtendetwintich daghe daer.
Leo die derde wart paeus nu.
In desen tiden, dat segghic u,
Wart ghedoot Sinte Lambrecht,
Die bisscop was te Maestrecht.
Al bleef te Ludeke doot die man,
Hi wart te Tricht begraven nochtan.
Mar doe men den stoel na dat
Te Ludeke trac ter stat,
Voerdemen den lichame mede.
Datten Dodo doden dede,
Was om dathi dorste castien
Puppine van zire amien,
Die Dodoos zuster was,
+
Die hi hielt, als ic las,
+

(E. Fol. LXXXI. r. 2.)

*

Vs. 922. I. H. Dat se; H. zelverinen. 923. H. ene. 924. I. H. int vat. 925. I. Ghechiert; H. Ghesiert.
926. I. ghesteenten. 928. H. en. 929. I. toeghenne; H. toenne. 930. H. Alse. 932. H. maent;
I. achtien d. d. 934. I. tijde. 935. I. Werdt; H. ghedoedt. 936. H. te Maestrech. 938. I. H. b.
dan. 939. I. doen die st. 940. I. trac inder st. 942. I. Datten dooden dooden dede. 944. I. ziere.
946. I. H. hilt, alsoe ic.
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950

955

960

965

970

*

*
Boven sijn ghetroude wijf:
+
Dat coste Lambrecht zijn lijf.
Dese Puppijn was Marteels vader
Ende coninc Puppijns ouder vader
Ende Begghen zone, als ic las:
Te Harstale zine woninghe was.
Van desen lieden, hebbic vernomen,
Sijn die hertoghen van Brabant comen. Dese Leo en is niet met
Int ghetal der paeuse gheset,
Om dathi, als ic vernam,
Qualijc daer aen quam.
Elf maende sat hi ende twee jaer.
Jan die seste wert paeus daer naer.
Martelare starf hi, alsic las.
Drie jaer ende twee maende hi paeus was
Ende drieendetwintich daghe mede.
Jan die zevende besat die stede.
Dese was gheleert harde wale
Ende hadde ene scone tale.
Ene capelle stichte hi
Sinte Pieters kerke bi,
Inder moeder Gods ere:
Daer groefmen desen here. Achtendetwintich daghe ende twee jaer,
Zeven maende sat hi paeus daer.

Vs. 947. H. sine. 948. I. c. Lambrechten; H. c. Lambrechte. 952. I. sijn. 953. I. heb ic. 956. I.
paeusen. 958. I. Qualike lichte dair toe q.; H. Quaelle lichte daer toe q. 959. H. maent saut;
I. H. hi paeus ende. 962. I. H. ende ontbr.; H. maent. 964. I. sevenste. 966. I. een. 968. H.
kerken. 970. I. Daer in gr. 971. I. dagen; H. jaere. 972. I. Ende zeven; I. H. maent; H. dare.
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975

980

985

990

*
Sysinnius wert paeus na dat,
(*)
Die meer twintich daghe en sat.
Constantinus, alsic versta,
Besat den paeus stoel hier na.
Die keyser Justiniaen
Ontboot desen, hebbic verstaen,
Te Constantinobile in die stede,
Daer hi misse voor hem dede,
Daer die keyser, in waerre dinc,
Gods lichame van hem ontfinc,
Ende badt voor hem onsen here.
+
Den paeus dede hi grote ere,
Ende confirmeerden, groot ende smal,
+
Der Roomscher kerken recht al.
Keyser Philipse zende hi
Enen kettere, lesen wi,
Om dathi telker stede
Die beelden uter kerken dede. Sesendetwintich daghe, der jaren zevene,
Sat hi paeus in zinen levene.
Gregorius, dander die so hiet,
Wart paeus, alsmen bescreven ziet.

*

(*)

Vs. 974. I. Die maer; H. Diet maer. 976. I. Besadt - st. daer na. 977. I. k. Justiciaen. 979. I.
H. Te Constantinoble; H. inde. 980. H. vore. 981. I. ware. 983. I. H. bat. 984. H. dedi. 985. H.
confirmeerde. 986. H. rechte. 987. I. Den k. Philippe; H. seide hi. 988. I. Over een victorie, l.
wij. 990. H. uten. 991. I. H. Sestien d.; H. jare. 993. H. die alsoe.
Eene latere hand heeft hier met rooden inkt het woordje niet bovengeschreven, in de gedachte
waarschijnlijk, dat het vers aldus behoorde te luiden:

‘Die [niet] meer [dan] twintich daghe en sat.’
Maar de goede man begreep niet, dat meer hier hetzelfde is als maer, zoo als I. en H. hebben.
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*
995 In deser tijt, ic lese aldus,
Bekeerde een Bonifacius
Tfolc van Aelmaengien lande,
Daerne die paeus zelve zande.
Aerdsch bisscop wart hi na dat
1000 Al tote Mens in die stat.
Daer na wart hi ghesant
Prediken in Vrieslant,
Daer hi wart ghemartelijt.
Kaerle Marteel in deser tijt,
1005 Vader van coninc Puppine,
Trac doe over den Rine,
Daer hi jeghen die Zassen vacht,
Ende warp al onder zine macht
Almaengien, Zwaven ende Prusen doe
1010 Ende altoter Dunouwen toe.
Hi bestoet ooc pinen mee:
Hi trac over die rode zee,
Daer hi die Sarrasine versloech
Om haer grote onghevoech. 1015 Doe Gregorius, dese here,
Sijn goet, om die Gods ere,
Der heyligher kerken hadde ghegheven,
(*)
Ende hi salichlike zijn leven,

*

(*)

Vs. 997. I. Tvolc; H. Dfolc. 999. I. Eerdsb.; H. Erdsb. 1000. I. H. tote Mense. 1001. I. versandt.
1004. H. Karl; I. in diere tijt. 1006. I. doe ontbr. 1009. H. Almaengnen, Sw. Prucen; I. Alm.
Zassen, Zwaven mede. 1010. I. Al toter Denouwen, dats waerhede. 1011. I. pine. 1014. I.
hare; H. groet. 1015. I. dese grote h. 1016. I. g. doir Gods; H. g. dore Goeds. 1018. H. Inde
hi zalechlijc.
In het tekst - handschrift zoowel als in I. is dit Ende, ofschoon hier het werkwoord zijnde, als
Eñ geschreven, hetgeen opmerking verdient. Men zie deswegens de aant. op B. I, C. 26, vs.
147.
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1025

1030

1035

1040

*

*
Doe hijt zestien jaer hadde gheweest,
+
Acht maende, twintich daghe, alsmen leest.
Gregorius die derde
Wart nu paeus ende herde.
Hi dede ter missen, min noch mee:
‘Quorum sollempnitas hodie
In conspectu majestatis tue
+
Celebratur, domine Deus!’
Dese paeus Gregorius
Verdoemde den keyser Leone,
Om dathi die beelden onscone
Uut allen kerken werpen dede
Met sire quader moghenthede.
Enen zeent dede hi te zamen,
Daer doe bisscoppe quamen
Omtrent dusent, alsic las;
Daer dat doe gheconfirmeert was,
Datmen die beelden ons heren
Ende der heilighen zoude eren,
Ende wie des waer contrare,
Dat hi dan vermeensaemt ware.
In deser tijt belaghen mede
Die Lombaerde Romen die stede
Met groter cracht moghentlike.
Die paeus sende in Vrancrike
An Kaerlen, Puppijns vader,

Vs. 1019. I. jaer ontbr. 1020. H. maent. 1022. I. Wert p. nu e. 1026. H. Celebretur. 1029. I. b.
scone. 1031. I. sijnre. 1032. H. dedi. 1033. I. doen die bisscoppen. 1034. I. twee hondert.
1035. I. H. doe ontbr. 1037. H. die h.; I. die helighe. 1038. I. H. ware. 1039. H. vermeesaemt;
I. verbannen. 1040. I. desen. 1041. H. Die Lomb. Rome. 1042. H. moghendelike. 1043. H.
De; I. H. in Vranckerike. 1044. I. Ane Kaerle.
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*
1045 Ende sende hem algader
Die slotelen vander biechten met,
Dathi quame ende onghelet
Der Roomscher kerken stonde in staden. Die paeus voer ter Gods ghenaden,
1050 Doe hi acht maende ende tien jaer
Ende twintich daghe daer
Paeus met eren hadde gheweest.
Zacharias, alsmen leest,
Besat nu des paeus stede.
1055 Metten Lombaerden maecte hi vrede
+
Ende paeys vanden orloghe.
Hi trac die dyaloghe
Uten Griecschen in Latine
Meesterlijc met sire pine.
1060 Kaerlen, Puppijns broeder
Beide van vader ende van moeder,
Dede hi ter scolen gaen
Ende daer toe monics abijt ontfaen. Hi sat tien jaer, maenden twee,
1065 Ende vijftien daghe, min noch mee.
+
Steven wart paeus daer naer.
Ende om dattie Lombaerde zwaer
Der kerken waren ende haert,
Trac hi te Vrancrike waert

*

Vs. 1046. I. sluetele; H. slotle. 1047. I. q. al ongheledt. 1048. H. k. ende stoede; I. k. staen
in. 1050. I. H. maent. 1053. I. Racharias. 1056. I. paes. 1057. I. dyalogoge. 1059. I. siere.
1060. I. Kaerle. 1063. I. muenc; H. moenc. 1064. I. jare ende m.; H. jare, maende. 1065. H.
Paus, ende; I. daghe paeus, m. 1067. I. H. dat die; I. Lombaerden. 1068. I. ende ontbr. - hart.
1069. I. te Vranckerike.
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*
1070 Ane Puppine, Marteels zone,
Om hem te claghene tgone.
Doe hi quam ter zelver wilen
Daer Puppijn was op drie milen,
Is Puppijn jeghen hem ghegaen,
1075 Ende nammen mitten breidele zaen,
Ende leiddene ten selven male
Metter hant tote in sine zale,
Daer hine eerlike ontfinc.
Daer wijde hine coninc,
1080 Ende sijn kint ooc, waerlike,
Coninc te sine van Vrancrike,
Ende hare nacomelinghe na desen
Altoos zouden coninghe wesen.
Dit stont voort, zonder lette,
1085 Tote opten grave Hughe Capette,
Diese valschelijc verdreef
Ende here selve daer in bleef:
Dat al noch in desen daghen
Die hertoghen van Brabant claghen,
1090 Want si recht oor willen zijn
Comen van desen Puppijn. +
Vijf jaer Steven paeus zat
Ende twee maende na dat.
Paulus besat die stede,

*

Vs. 1070. I. Ane Puppin. 1075. H. nammene; I. nammenne biden breidel. 1076. I. leedenne;
H. leiddenne. 1078. I. H. eerlijc. 1081. H. van ontbr.; I. sine in Vranckerike. 1082. H. hoer; I.
haer n. van d. 1083. I. H. coninc. 1084. I. H. stoet. 1086. I. valschelike; H. valschlike. 1087.
I. selve int rijcke bl. 1088. I. Dat noch al in. 1092. I. Ses j.; H. jare; I. zadt. 1093. H. maent
paus wart na. 1094. H. Paulus die b.
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*
1095 Die vele goeder werken dede.
Dese was so goedertieren
Ende so sachte in allen manieren,
Dathi noit, vrooch noch spade,
Quaet lonen en woude met quade.
1100 Nachts plach hi te gane
Met twee heymelike capellane
(Alst die liede niet en saghen)
Daer arme liede ziec laghen
Van huse te huse in die stede
1105 Ende tote den ghevanghenen mede,
+
Ende stont hem [bi van] zinen goede,
Om te stoppene hare armoede.
Weduwen ooc ende weesen
Halp hi gherne uten vreesen.
1110 In deser tijt was, waerlike,
Sente Gangolf in Lothrike,
Die in Vrancrike cocht een fonteine
Ende deedse in enen scone pleine
In Borgongien uut springhen.
1115 Sijn wijf, in waren dinghen,
Hadde hi ghelaten also wel,
Om datsi speelde over spel.
Doe bracht sijt daer toe, na haer ghevoech,

*

Vs. 1095. H. werke. 1097. H. alle mainieren. 1098. H. hi noch vr. 1099. I. Quaet en loende
met. 1100. I. Snachts. 1101. I. H. Met eenen heymeliken; H. caplane. 1102. I. Als die lieden.
1104. H. inde. 1105. H. toten gh.; I. tote die ghevanghene. 1106. I. stoet hem bij van sinen;
H. stoet hen bi met sinen. 1107. H. hoer. 1109. I. uter. 1110. I. desen tijde. 1111. I. Sente
Gandolf. 1112. I. in Vranckerike; I. H. cochte; H. ene. 1113. I. eene; H. sconen. 1114. H. ute.
1115. I. ware. 1116. H. Hadhi; I. hi ontbr. 1117. H. si dede o. 1118. I. br. soe toe.
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*

*
Datten een clerc doot sloech.
Doe twijf hoorde zegghen dan
Dat miraclen dede haer man,
Sprac si: ‘Dats also waer
Als mijn einde zinghet claer.’
Ende dat gheschiede also houde,
Ende also dicke als zi zoude
Spreken, wast cort wast lanc,
Hoordemen dat haer einde zanc.
+
Constantijn, dat zegghic u,
Besat des paeus stede nu,
Die bina leec was, alsic las,
Sonder dat hi priester was,
Die met onwette quam
Ter paeuscape, als ic vernam.
Daer omme so wort hire zaen
Met groter scanden uut ghedaen.
Een maent sat hi ende een jaer.
Steven die derde quam daer naer,
Diet al weder ontsette
Dat sijn voorsaten sette,
Ende hem allen degradeerde
Die hi voren promoveerde
Sonder doopsel ende crisma. Paeus sat hi, alsic versta,

Vs. 1119. I. Dattene; H. Dat een. 1120. I. H. dwijf. 1121. I. mirakele; H. daede. 1122. I. dat
es. 1123. I. H. Als dat m.; I. eende; H. inde. 1125. I. dickent; H. alsi. 1126. I. cort of l. 1127.
I. eende; H. inde. 1128. I. zeg ic. 1133. I. H. Ten; I. paepscape. 1134. I. H. wart; I. hij saen.
1135. I. H. groter ontbr.; H. sc. weder uut. 1136. H. Ene; I. H. hi paeus ende. 1137. I. q. hier
n. 1138. I. Die al; H. onsette. 1139. I. H. voersate. 1141. I. hij te v.; H. vore.
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*

*
Drie jaer, der maenden zesse.
Adriaen, seit die lesse,
+
Besat nu des paeus stede.
Groot Kaerle om des paeus bede
Belach die Lombaerde, alsic versta,
In een stat, hiet Papia.
Desiderium, haren coninc,
Ende sijn wijf hi daer vinc
Ende voerdse in Vrancrijc ghevaen.
Te Romen quam Kaerle daer na zaen,
Ende gaf Sinte Pieter weder
Al sijn recht, hoghe ende neder,
Dat hem was te broken af,
Dat sijn vader der kerken gaf.
Ooc gaf hi daer, als ict gome,
Dese twee hertoghedome
Van Spoletten ende van Boneventen,
+
Daer groot of sijn die renten;
Ende doe wart hi aldus
Van Romen ghemaect patricius.
Toornen ende muren maecte hi mede

Vs. 1144. H. maende. - Bij vs. 1145 begint in I. een nieuw hoofdstuk (Cap. 48), loopende tot
aan het einde van Cap. 49 van ons tekst - HS. Het opschrift luidt: Vanden paeuse Adriane,
ende den paeus Leo, ende vanden groten coninc Kaerle, ende vanden keyserrijcke. - 1145.
I. seghet; H. seeght. 1146. I. Besadt. 1147. I. Die grote; H. Groet Karl. 1149. I. een stede die
heet; H. ene st. heet. 1150. H. Desideriumme. 1152. I. voerdese in Vranckerijc; H. voerese
in Vrancrike. 1153. I. H. Te Rome. 1154. H. gaf Sente Peetre. 1155. H. rechte. 1156. H. Die
hem waren te. 1157. H. Die sijn. 1158. I. H. ic. 1159. I. hertoechdomme; H. hertoghdoeme.
1160. H. Het tweede van ontbr. 1161. H. af; I. af waren die. 1162. I. hij ghemaect dus. 1163.
H. Van Rome; I. ghemaect ontbr. 1164. I. H. Torren; H. mure maecti.
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*
1165 Ende coperen poorten aen die stede.
Enen zeent heeft Adriaen
Te Romen te samen ghedaen,
Daer bisscoppe waren optien dach
Hondert ende drie ende vijftach,
1170 Sonder ander prelate, als ic las,
Daer Kaerle zelve mede was.
Die paeus ende die zeent ghemeen
Gaven Kaerle die macht alleen,
Dat hi den paeus kiesen mochte
1175 Na dien dat hem oorbaerlijc dochte,
Ende ordineren alle dinghen
Die den Roomschen stoel aen ghinghen;
Ende dat aerdsche bisscoppe, twaren,
Uut wat provinchien datsi waren,
1180 Haer bisdom van hem ontfaen
Moesten, eer si in zouden gaen;
Ende dies hem waerdich niet en dochte,
Dat hine wedersegghen mochte;
Ende die hier of contrarie ware,

*

Vs. 1165-1169 in I., met twee verzen meer, aldus:

Ende poorten an die stede.
Die heeren waren alle
Daer bij grooten ghevalle
Eenen zeent die Adriaen
Te samen heeft ghedaen
In Romen; der bysscoppen op dien dach
Waren hondert ende drie vichtach,
1165. H. Ende eerne p. ane. 1167. H. In Rome. 1170. I. prelaten. 1172. I. H. ghemeene. 1173.
H. Gaven Karlen; I. H. alleene. 1174. H. den ontbr. 1175. I. orbare d.; H. orbore d. 1177. H.
stoele; I. ane. 1178. I. eerdtsche bysscoppen, te waren. 1179. I. H. provincien. 1180. I.
bysscopdom. 1181. I. sij souden ingaen. 1182. H. niene. 1184. I. H. hier af ware contrare.
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1185 Dat hi thant vermeensaemt ware.
+
Kaerle maecte, als ict vinde,
Vander Lombaerde rike een inde;
Ende al datsi mit haerre macht
Sinte Pieter hadden ontcracht
1190 Ende van ouden tiden ontkeert,
Heeft hi hem al weder ghekeert.
Die generale scole, alsict gome,
Die doe lach in die stede van Rome,
Brochte hi te Parijs in die stede,
1195 + Daer hi coste ende pine om dede.
Enen clerc hadde hi vercoren,
Die uut Ynghelant was gheboren,
Die Alquinus hiet, alsict las,
Die wijs in zeven arten was.
1200 Hi leerde Kaerle zijn parten
Ende ooc vanden zeven arten,
So dat Kaerle was clerc goet,
Dat enen prinche wale stoet.
Kaerle minde zonderlinghe
1205 Te deser werelt twee dinghe:
Dats ridderscap ende clergie.
Ende sekerlijc, dat duncket mie,
Dathi twee die beste hadde vercoren

*

Vs. 1185. I. te hant; I. H. vermeesaemt. 1186. I. H. ic. 1187. I. Vd. Lombairden. 1188. I. harer;
H. harre. 1189. I. Sinte Peteren; H. Sente Peetre. 1191. H. hen. 1192. I. als ic. 1193. H. inde
stat; I. stadt. 1194. H. Bracht. 1195. I. H. cost. 1196. H. hadhi. 1197. H. Was uut Ingh. gh.; I.
Ende was uut Ingh. g. 1198. I. H. als ic. 1200. I. H. Die l.; H. Karlen; I. H. sine. 1201. I. ooc
ontbr. 1202. H. dat Karl. 1203. I. wel 1204. I. sonderlinghen. 1205. H. Teser; I. dinghen. 1206.
I. Dat was r. 1207. I. het dinct; H. dat ontbr. - donket. 1208. I. hij dbeste.
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*
Die der werelt toe behoren,
1210 Daer meer in leit eeren
Ende ooc die dienst ons heren
Dan in anders yet datmen pleecht,
Die elc te sinen rechte dreecht.
Adriaen sat paeus daer
1215 Tien maende, drieendetwintich jaer
Ende achtien daghe daer naer:
Dus so vindict over waer.

*

Vanden paeus Leo ende vanden keyserrike. - XLIX.
Leo die vierde wart paeus dan,
Ende was een goet heilich man.
Dese sette ende woude
Datmen processie doen zoude
5 Alse Sinte Marcs dach leecht,
Als die heilighe kerke noch pleecht.
Ende daer hire mede zoude gaen,
+
Wart hi van lieden ghevaen,
Die hem die oghen uut staken
10 Ende die tonghe uut den monde braken.
Maer God, onse heer, sijts ghewes,
Die alles dincs machtich es,

*
*

Vs. 1209. I. H. Die ter w. 1210. I. Daer men an leecht; H. leeght. 1211. I. Ende weerdicheit
den dienst. 1215. H. maent; I. H. ende dr. 1216. I. daer toe. 1217. H. vorwaer; I. Dit vers ontbr.
Titel ontbr. in I. (Zie bij vs. 1145 van het vorige Cap.) Vs. 1. I.p. doe. 2. H. en; I. Dit vers ontbr.
4. I. processien. 5. I. Als. 6. H. Alse. - heilighe ontbr.; I. Alsmen noch te doen pl. 7. I. hij; I. H.
met. 9. H. ute. 10. I. H. uten; I. traken. 11. I. H. heere; H. sijds. 12. H. dings wel m.
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Gaf hem weder na dien
Beide sijn tonghe ende sijn zien.
Doe trac hi metter vaert
+
Heymelike te Vrancrike waert
Tote Kaerle den coninc,
Diene eersamelijc ontfinc.
Met tranen claghede dan
Sijn vernoy die goede man.
Kaerle deden bliven daer
Tote uutwaert ghinghe tjaer.
Doe voer hi mit hem voort
Al tote Romen in die poort,
Ende besochte ende ondervant
Die ghene die mitter hant
Die quade da[e]t hadden ghedaen,
Ende rechte daer over zaen
Met goeder besceidenhede
Na die misdaet die elc dede.
Die paeus purgeerde hem dan
Van datmen hem beteech an,
Ende Kaerle setten in sijn stede,
Ende gheboot hem pais ende vrede.
Daer wart die ridder wel gheraect
Keyser des riken ghemaect
Met consente dier Romeren,
Die des alle blide weren.

Vs. 14. H. sine t. 16. I. Heymelijc te Vranckerijke; H. te Vrankerike. 17. H. Tote Karlen. 18. H.
eersamlec. 19. H. claeghdi dan; I. claeghde hij hem dan. 20. I. H. den goeden. 21. I. dedene.
22. I. Tote dat u.; H. djaer. 24. I. Alte R.; H. tote Rome, 27. I. H. daet. 29. H. groeler. 32. I.
hem teech. 33. I. H. settenne; H. sine. 35. H. riddre. 37. H. der; I. der Roemscher heeren.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CI. r. 2.)

383

40

45

50

55

60

*

*
Tote nu en was, waerlike,
Maer een keyser in kerstenrike,
Ende van nu voort mee
Bleven der keyseren twee;
Want Constantinobile die stat
Hielt haren keiser na dat,
Daer die stoel hadde ghestaen, voorwaer,
Vier hondert ende achtendesestich jaer,
Sint dat groot Constantijn
+
Van Romen trac den stoel sijn,
Also ic u hier voren vertrac,
Daer ic van Constantine sprac.
Kaerle wart ter zelver tijt
Vanden paeus ghecroont ende ghewijt
Keyser te sijn int Roomsche rike,
Ende sijn oor ooc die ghelike.
Aldus quam die keyser crone
Optie Fransoyse scone;
Want Kaerls oore, dat si u cont,
Hielt die crone langhe stont,
Tote dattie Romeine quamen
Ende hem weder ane namen
Die keyser crone ende behilden,
Om dat die Fransoyse niet en wilden
Der Roomscher kerken staen in staden,

Vs. 39. I. H. was, zekerlike. 41. I. voertane mee; H. vordane mee. 42. I. keysers; H. keysere.
43. H. Want Constantinoble; I. Van Constantinoble na dat. 44. I. H. Behilt; I. H. k. die stat. 46.
I. Drie h. 47. I. dat die grote. 48. H. Van Rome; I. trac die st. 49. H. vore. 50. I. van
Constantinoble. 51. I. werdt; I. H. tier. 53. I. H. sine. 54. I. ooc ontbr. - dies. 55. I. des keysers.
56. I. Op die. 57. I. Want Karels; I. H. oer; I. dat ontbr. 59. I. H. dat die. 60. H. hen. 61. H. Dat
keysercroenen; I. keysers - hilden. 62. H. dattie-niene.
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Alse wilen hare voorders daden.
Mar onlanghe daer na
Quamdie crone, alsic versta,
Op die Zassen moghentlike,
Die wel ende vromelike
Bescudden die Roomsche kerke,
Beide mit rade ende mit werke.
Ende ye zeder, vindic bescreven,
Is si den Almaengien bleven.
Namaels maecten die Aelmanne
Dattie crone op niemanne
Versterven en soude van oor thoore,
Mar dat metten chore
Die crone soude sijn te ghevene;
Ende dat zouden doen si zevene,
Drie papen ende vier leie,
Alsomen hout die viseie.
Die papen noeme ic u hiere:
Coolne, Mens ende Triere,
Dese sijn canceliere int rike:
Mense in Oostlant, Trier in Vrancrike,
Coolne in Ytalien lant.
Die vier leie hoort hier te hant:
Brandenborch is camerraet,
+
Zassen die draghet tswaert,
+

(E. Fol. LXXXIII. v. 1. I.
Fol. CI. v. 2.)

*

Vs. 64. I. Also w. hair; H. Als w. hoer vordren. 67. H. Optie. 70. I. e. met ghewerke. 71. H.
iesider; I. oyt sinder. 72. I. Esse die Almanne; H. den Aelmannen. 74. I. H. Dat die. 75. I. en
ontbr. - ore te ore; H. oere toere. 76. I. H. core. 78. I. zevenne. 80. I. Alsmen; I. H. noch houdt.
81. I. nomic; H. noemic. 82. H. Coelne, Menche; I. Cuelne. 83. I. cancelliere; H. cancellier.
84. J. Mens; H. Menche; I. H. Triere; I. in Vranckerike. 85. I. Cuelne; H. Coelne. 86. H. De
viere - thant. 87. I. H. cameraert. 88. H. swaert.
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*
Byhem is scincker te sire bate,
90 Die Palesgrave is drossate
Van des keysers hove vri.
Dit sijn die ghene, gheloves mi,
Die den Roomschen coninc maken,
Die opten stoel coomt tAken.
95 Is hi waerdich dan der crone,
Die gheeft hem die paeus te lone.
Dan sal hi van rechter scouden
Der heiligher kerken rechte houden,
Ende daer voor setten lijf ende goet.
100 Doet hi min, hi misdoet
Ende breect sijn keyserlijc ghelof,
Daer hi meen eedich wart of.

*

Vander heiligher kerken, ende van Kaerlen ende den keyseren. L.
Dat ic u die paeuse maecte cont
Van Cristum tote Kaerls stont,
Dat hebbic daer om ghedaen
Dat ghi te bet sult verstaen,
5 Hoe kerstenrijc eerst began
Ende van beghinne voort an
Emmer dijde ende hoghede,

*

*

Vs. 89. I. Bij hem; H. Bihem es schinke; I. tsiere; H. baten. 90. I. Dies; H. De. 92. I. ghene
ontbr.; H. gheloevets. 93. I. den R. keyser m. 95. I. w. vander. 97. H. rechten. 98. I. recht. 99.
I. voren; H. vore. 100. I. hijt min. 101. I. belof. 102. H. werdt.
Titel. I. (Cap. 49) k., van Kaerle ende andere k.; H. van Karlen den keyser. Vs. 1. I. u dese
p.; I. H. p. dus make. 2. I. Van Cristus tote an Kaerle; Van Cristuse tote Karles. 3. I. heb ic; I.
H. omme. 4. I. H. bat. 5 I. H. kerstenheyt. 7. I. dyde; I H. hoechde.
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Nochtan altoos mede doghede
Bi dien dattie keysere danne
Alle waren heydine tyranne,
Die de kerstine doden deden,
Daer mense vant tallen steden;
Want tusschen Cristum, alsic las,
Ende dat Silvester paeus was,
Was tijt van driehondert jaren,
Daer paeuse binnen, twaren,
Omtrent drieendedertich waren,
Die meest storven martelaren
Om tghelove van kerstenhede
+
Ende om die Gods minne mede.
Maer sint Silvester bekeerde
Constantine, alsic voren leerde,
Wart die kerke zere verhaven;
+
Want hi ende sijn moeder gaven
Haer harde menighe vrihede,
Daer si te starker was mede.
Nochtan en bescoot noch niet,
Si moeste noch hebben verdriet;
Want Constantijn, Constantijns zone,
Die na den vader droech die crone,
Was een onwittich man,
Ende sette hem als een tyran;

Vs. 8. I. Ende nochtan emmer mede; I. H. doeghde. 9. I. H. dat die; I. keysers. 10. H. Al w.
heidene; I. heydin. 11. I. kerstenne; H. kerstene. 13. I.t. Cristus. 16. I. paeusen; I. H. b. waren.
17. I. te waren; H. twaren. 18. I. Die alle st. 19. H. Omt gh. 20. H. omme. 21. I. sint dat Silv.;
H. sint Sente Silv. 22. I. Constantinen; H. vore. 23. I. Werdt - verheven. 25. I. H. Hare. - harde
ontbr: 31. I. ondadich.
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Want hi niet en gheloofde clare
Dat Cristus, die Gods zone, ware
Almachtich God, ghelijc den vader:
Daer bi haette hi algader
Die kerstine, die niet en wouden
Sijn onghelove helpen houden,
Ende was zwaer papen ende clerken,
Die sijn onghelove niet en wilden sterken.
Die keysere die na hem quamen,
Al meest ooc ane namen
Dit selve onghelove dat ghi
Nu hoordet zegghen mi,
Dat een valsch clerc aldus
Voort brachte, hiet Arrius,
Met andren dinghen die hi zaeide,
Daer tfolc mede verdraeide.
Dus stont die kerke in baloten
Tote op Kaerle den groten,
Die na Cristum nochtan was
Achtehondert jaer, alsic las;
Daer binnen valsche clerke
+
Saeiden in die heilighe kerke
Van onghelove vele twiste,
Die Kaerle alle chiste;

Vs. 33. H. niene; I. en ontbr. 34. H. goedsone. 37. H. De kerstene; I. kerstenne. 39. I. was
den p.e. den cl. 40. H. niene. Tusschen 40 en 41 in I.:

Soe vreselijc ende soe stijf,
Dat hij hem dede nemen tlijf.
41. I. keysers. 43. I. Dat s. 44. H. hoeret. 45. H. en; I. valsche. 46. I. bracht, die h. 47. I.
anderen. 48. H. Daer hi tf.; I. Daer hij tvolc. 49. I. H. stoet. 50. H. op Karlen. 53. I. b. dat v.
clercken. 54. I. in ontbr. 55. I. twisten.
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Want hi roodde algader uut
Van onghelove dat quade cruut,
Dat in kerstenheit was ghewassen
60 Tusschen Spaengien ende Zassen,
Ende wrachte sijn dinghen algadere
Bi rade der paeuse zire vadere.
(*)
Daer omme was hi waerdich daer af
[Dat beide vingherlijn ende staf
65 Elc erdsbisscop moeste ontfaen]
Van hem, eer hi in mochte gaen,
Ende ander prelate mede.
Dit recht ende desen sede
Hilden die keysere ghemeenlike
70 Tote opten vierden Heinrike,
Die vandien name keyser sat.
Dese resigneerde dat
Scone recht der kerken weder,
Soe datmen nie seder
75 Prelature, in waerre dinc,
Van eneghen keyser ontfinc:
Des hen die keysere na dien daghen
Tote noch altoes beclaghen,

*

(*)

Vs. 57. I. roofde. 58. I. tquade; H. dquaede. 59. H. int k. 61. I. H. sine; H. dinghe algaedre; I.
alle gadere. 62. I. H. siere; H. vaedre. 63. H. Daer bi was.
64. beide ontbr. 65. erdschs bysscop. 66. in ontbr. 67. prelaten. 68. dese. 69. keysers. 75.
ware. 77. Dies hem die keysers.
Hier is in ons tekst-handschrift eene belangrijke leemte, die wij echter weder uit HS. H. (met
de verschillende lezingen van I.) hebben kunnen aanvullen. Zij beslaat vier bladen of zestien
kolommen, en loopt tot Cap. 55, vs. 49.
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Want si mids dien, dat es waer,
Een scone recht verloren daer,
Ende des si oec sijn mede
Te cranker in die gheestelijchede;
Want daer te voren waren
Die keysere soe machtech, twaren,
Datmen ghenen paus mochte sette[n]
Daert die keyser woude letten:
Selc keyser oec, alst hem bestac,
Den paus ute sinen stoele stac,
Ende setter enen andren inne;
+
Ende alse twist oft omminne
Tusschen den paus ende cardenale
Ende ander prelate alsoe wale
Gheruert wart om eneghe zaken,
Soe moestent te goede maken
Die keysere, alsoe ment vint,
Oft die kerke ware gheschint;
Want ghierech ende twistachtech,
Overmoedech ende werrachtech
Hevet dpaepscap meest gheweest,
Alsmen in vele boeken leest.
Nu hebdi wel verstaen dan,
Hoe die kerke ierst began
Ende theileghe kerstenheit scone
Op Cristum den Godsone,
Die dalder ierste paus was

Vs. 81. dies. 84. keysers - te waren. 86. wilde beletten. 88. uut. 89. anderen. 90. alsoe tw.
ende o. 91. p. was e. 92. prelaten. 93. Gherucht was. 94. m. die g. 95. keyser - men vindt.
96. Off - ghescindt. 98. werachtich. 99. Heeft tpaepscap. 100. Alsoe men. 103. thelich. 104.
den Gods zone. 105. Die alder ierst.
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Ende dierste priester, alsic vore las,
Daer die heileghe kerke uut spruut;
Want die kerke es sine bruut,
Ende wi sijn alle sine kinder,
Die goet sijn, meerre ende minder.
Ghi hebt oec wel verstaen dat
Die kerke gheen goet en besat,
Maer si leefde daer af
Datmen hare om Gode gaf
(Alsoe stoet si menech jaer),
Hoe dat vercreech daer naer
Dpacpscap tsinen bederve
Beide lant, renten ende erve;
Hoer ordenanchen ende seden,
Die de kerke houd noch hede,
Die scoene sijn ende wel gheraect
Gheset sijn ende ghemaect
Allenskene, na ende voren,
Vanden pausen uut vercoren;
Hoe kersten wart Constantijn
+
Ende Helena die moeder sijn,
Die gaven onder hen beiden
Der kerken vele vriheiden,
Daer si te voren en hadde twint.
Voert doe ic u bekint,
Hoe Karle der kerken kimpe quam
Ende kerstenheit in handen nam

Vs. 106. voren. 107. k. op spruut. 109. alle hare k. 112. Dat die k. - en ontbr. 114. haer. 115.
stont. - si ontbr. 117. Heerscap. 118. lantscap. - renten ontbr. 119. ordinancie ende haer
zeden. 120. houdt n. heden. 122. Ghezedt zijn zij ende. 123. Allencskine. 127. hem. 129.
Diese te - hadden. 130. bekindt. 131. kampioen.
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Ende kerstenheit sette in vreden
Ende dat suverde tallen steden
135 Van ongheloeve ende maket breet,
Daer hi meneghen strijt om street,
Ende maecte die kerke soe rike,
Dat cume in al ertrike
Es enech soe machtech man
140 Diese wederstaen wel can,
Alst oec en soude, alsic gome,
Waren die prelate vrome;
Maer omt ghebrec van hen
Achtmen hoers rechts te men:
145 Nu hoert hier noch mere
Vander kerken heilegher lere.

*

Dbedieden vander kerken ende van spriesters ghewaeden. - [LI.]
Vander kerken bediede,
Dat die leeke liede
Gherne hoeren moghen,
Salic u cort nu betoghen.
5
Die kerke in haren bediede
Es sameninghe der goeder liede,
Thuis van bedinghen mede
Ende ene stat van rechten vrede,

*
*

Vs. 133. sette ontbr. 134. Sette ende suverde. 136. omme. 138. al ontbr. - eerderijke. 140.
wel ontbr. 142. prelaten van Rome. 143. om tgh. - hem. 146. Vd. H. k. l.
Titel. (Cap. 50) Dat bedieden - van des priesters. Vs. 1. bedieden. 2. lieden. 4. u nu c.b. 5. k.
ende hare bedieden. 6. Es vergaderinghe der lieden. 8. een.
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Daermen van gheenre zake
En sal hebben ander sprake
Dan Gode bidden tallen stonden
Verghefnesse vanden zonden.
Alle hoer lede willic u
+
In corten woerden dieden nu:
Bider dore vander kerken
Moeghdi recht gheloeve merken;
Want alsoemen, dat verstaet,
Ter dore inde kerke gaet,
Alsoe leidet tgheloeve ghewesse
Den mensche in Gods kinnesse,
Ende vanden Gods kinne
Vordane in sine minne;
Want zonder gheloeve en moghen wi
Niet werken dat goet si.
Gregorius seeght, alsmen daer siet:
Gheloeve zonder werc en doech niet:
Die duvle gheloeven, maer dat
En mach hen helpen niet en blat,
Want zonder werc es haer gheloef:
Soe es oec dit algaeder doef.
Die twee wande bedieden
Twee manieren van lieden,
Dat Joedsche ende dat Heidijn.
Die steene die daer versaemt sijn
Deen opten andren menech een,

Vs. 10. ander ontbr. 12. Verghiffenesse. 13. Al haer leden soe wil ie u. 14. bedieden. 18.
Datmen ter doren in die k. 19. leedt. 21. Ende vinden Gods kinnen. 22. Voertane in siere
minnen. 25. seit. - daer ontbr. 26. Tgheloeve. 27. duvelen. 28. hem - een. 30. oee ontbr. 31.
Dese twee weghen b. 35. anderen m. ende een.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CIII. r. 1.)

393

40

45

50

55

60

*

*
Die bedieden dat ghemeen
Volc der heilegher kerstenheden,
Dat in minnen ende in vreden
Te samen sal sijn ghemeene,
Alsoe versaemt daer sijn die steene.
Die hoghe torre die daer staet,
Die hoghe ende scarp op gaet,
Wijst ons onse erve daer boven,
Daer dingle Gode loven,
Daer wi na selen poghen
Met scarpen senne, dat wi moghen,
Ende onse herte, spaede ende vroe,
Innechlec gheven daer toe.
Dcruce daer boven, wet dat wel,
+
Bediedt die selve slotel
Die den hemel ons onsloet
Mids Cristus heileghe doet.
Biden pilaren vander kerken
Moghen wi die apostlen merken,
Die tgheloeve staende hilden
Ende daeromme oec sterven wilden.
Si bedieden oec mede
Prelate der kerstenhede,
Die mids leere ende goet leven
Dien volke souden gheven
Goede exemple, daer si
Te beter souden wesen bi,
Ende lijf ende goet, zonder letten,

Vs. 39. ghemeen. 40. v. sijn daer die steen. 44. die enghelen. 47. ons. 48. Innichlike. 49.
Teruce. - dat ontbr. 50. Bediet. 51. ontsloet. 53. p. der heiliger k. 54. wij dapostelen. 55. Diet
gh. 56. oec ontbr. 58. Prelaten. 60. Den. 62. b. w. s. bij.
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Vore der kerken recht setten.
65 Hier toe sijn tallen stonden
Prelate van rechte ghebonden:
Anders sijn si Pylate
Bat gheheeten dan Prelate.
Glasen venstren die daer sijn,
70 Daer dore blict dat sonneschijn
Dat die kerke verlicht binnen,
Daer bi moghen wi versinnen
Die scrifture die doet
Verlichten den goeden moet.
75
Die clocke bediedt die predecaren
Die Goeds woert openbaren;
Want alsoe die clocken
Die goede liede te gaeder locken,
Alsoe roepen die predekeren
80 Ten gheloeve die zonderen.
Die vonte gheeft ons te verstane
Die riviere vander Jordane;
Want alsoe Cristus, alsic las,
Indie Jordane ghedoept was,
85 Alsoe doeptmen, dat cont es u,
+
Die menschen inder vonten nu,
Daer derfsonde met gaet af,
Dat ons Cristus passie gaf.
Doutaer vierhoect diedt ghewes
90 Dcruce dat oec vierhoect es:

*

Vs. 64. Voir. 66. Prelaten van recht. 69. Ghelaeschvensteren. 70. dore dat bl. 71. kerc. 75.
clocken bedieden dat pr. 76. Die Gods wet o. 77. alsc. 78. liede ontbr. - ter kerken I. 80. Toten
gh. den z. 81. ons ontbr. 85. dat ontbr. 86. Den mensche in die vonte nu. 87. derfsonden m.
gaen. 89. diet. 90. Teruce.
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Die priester oec, die den dienst doet,
Bediedt Cristum die ant cruce stoet.
Dat witte linen cleet
Dat boven sine cleedre gheet,
Bediedt rechte suverheit al,
Die elc priester hebben sal.
Die doec scone ende wit,
Diemen heet een ammit,
Bediedt die doec, alsict vant,
Dien men Gode vore doghen bant,
Doen die Joeden seiden: ‘Sech mi,
Die welke van ons sloech di?’
Dalve, dats dat langhe cleet
Dat hem tote op derde sleet,
Bediedt dat purperen cleet dan
Dat hem die Joeden daeden an,
Doensi spot met hem maecten
Nachts doen si met hem waecten
Ende riepen lude dese dinc:
‘Ic gruete di, der Joeden coninc!’
Ende bespouwen sijn soete anschijn:
Gheloeft moet hi ewelec sijn!
Dgordel maect ons den bant bekant
Daermen Cristum mede bant
Ane die columme, vast ende stijf,
Daermen gheeselde al sijn lijf

Vs. 91. oec ontbr. 92. Bediet. 93. wit. 94. sinen clederen. 95. Bediet. 97. scoen. 98. amict.
99. Bediet - als ic. 100. Diemen Cristum voir. 101. zegt. 103. Die alve, dat es. 104. deerde
gheet. 105. Bediet. 108. Snachts. 110. gruet u, der. 111. bespogen sijn scoen a. 113. Tgordel.
115. Aen die calumpne. 116. gheesselde. - al ontbr.
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Van boven tote beneden ontwee:
Noyt en hadde mensche soe wee.
Die langhe stole, dat verstaet,
Die hem toten voeten slaet,
Bediedt die columme, alsic las,
+
Daer Cristus ane ghebonden was,
Daer hi ontfinc ten selven stonden
(*)
[Groote smerte van sinen] wonden ,
Met dien cnoepen hart ghebonden,
Ende algaeder om onse zonden.
Die hantvane dien hi dan langt
Ende anden slinken arm hangt,
Bediet den bant daer met, twaren,
Sijn hande doen ghebonden waren,
Die al die werelt ontbinden mach
Ende al ontmaken op enen dach.
Die casufle diemen dan
Boven al dander doet an,
Bediedt caritate ende minne,
Die elc priester sal hebben inne
Soe volcomelec datsi al
Boven dander doeghde gaen sal,
Alsoe ghelijc alse dat cleet
Boven dandre ghewaeden gheet;

*

(*)

Vs. 120. v. gaet. 121. Bediet die columpne. 125. Metten. 127. die dair hanct. 128. arme hanct.
129. Bediedt die b.d. men, te waren. 130. Sine handen. - doen ontbr. 133. casule. 135. Bediet.
137. volcomelike. 138. Boven andere duechden. 139. als. 140. dandere.
Op het laatste woord na, is deze regel in het HS. wit gelaten. Waarschijnlijk heeft de afschrijver
den tekst, dien hij-volgde, hier niet goed kunnen lezen. Ik heb de ontbrekende woorden uit I.
overgenomen.
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Want karitate, des sijt ghewes,
Van allen doeghden moeder es.
Die kelc, alsoe ic lese daer af,
Bediedt ons heren Cristus graf;
Want alsoe Cristus int graf lach
Twe nachte ende enen dach,
Alsoe sacreert men, des sijt vroet,
Inden kelc Cristus bloet.
Die patene die mer op leit,
Betekent inder waerheit
Den steen michel ende groet
Daermen dat graf mede sloet,
Ende men verstaet in desen
Dat Cristus es verresen.
Tcorporael volght hier nare:
Dat bediedt die sudare
Daermen in want ter selver tijt
+
Gods lichame ghebenedijt,
Ende int graf doet leide
Na sine sterflike menscheide.
Wijn ende waeter, des sijt vroet,
Dat die priester inden kelc doet,
Bediedt bloet ende water dan
Dat uut Cristus siden ran:
Die wijn betekent sine godhede,
Ende dat water sine menschede,
Die te samen vereent sijn,

Vs. 141. k. sijts. 142. Boven al dander m. 143. keelct. 144. Bediet. 146. nachten. 147. men,
sijts. 148. keelct. 149. diemen daer op. 151. mekel. 156. Daer sij bi bediet. 158. Cristus I.
160. sijn sterflijc. 161. w. sijts. 162. kelct. 163. Bediet. 164. zijde.
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Ghelijc dat water ende wijn.
Die piscine, vorwaer gheseit,
170 Bediedt rechte suverheit;
Want daer en slamen niet dwaen
Dat met vlecken es bevaen.
Aldus, als ghi hier siet,
En es die messe anders niet
175 Dan ghedinken ende leren
Vander heilegher passien ons heren.

*

Dbedieden vander messen. - [LII.]
Eermen die messe ane slaet,
Als ghi wel siet ende verstaet,
Maectmen dwijwater om docsoen
Dattet daghelijcs zonden can afdoen
5 Ende die quade gheeste henen hissen:
Daeromme werptment vore der missen,
Om dat hi te min sal becoren
Die ghene die daer messe horen.
Alse die priester dan ane sal slaen
10 Die messe, gaet hi neder staen
Oetmoedelike vordien outaer,
Ende seeght den Confiteor daer,
Dats biechte van dagheliken zonden,
Om dat hi ten selven stonden

*
*

Vs. 168. Gh. sijn w.e.w. 170. gherecht. 171. dair in en. 175. ghedenckenesse.
Titel. (Cap. 51) Die bedudenesse vd. m. Vs. 1. Daermen - aen. 3. dwijn water om dockisoen.
4. Dat sij d. sonden off doen. 5. gheesten h. ghissen. 6. men voir. 9. Als d. pr. sal aneslaen.
12. seit sinen. 13. Dat es die b. v. dagelixe.
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15 Messe wilt doen werdelike
Gode teren van hemelrike,
+
Buten zonden ende allen smetten
Die hem vor Gode moghen letten.
Want priester die in hoefzonden es,
20 En sal niet, des sijt ghewes,
Dien hoeghen dienst bestaen,
Ende doet hijt, ets sere mesdaen
Ende sine groete verdoemenesse;
Nochtan es die messe
25 Ende dat sacrament aldare
Alsoe volcomen in dien outare,
Alse van hem die clare
Buten hoefzonden ware.
Dsacrament es alsoe fijn,
30 Dat verarghert niene mach sijn
Vanden quaden prister no belet,
Noch vanden goeden ghebetert met;
Want spriesters meninghe ende die woert,
Ghelijc dat ten sacramente hoert,
35 Die maken daer dat sacrament
Mids der macht dier God toe sent;
Maer die dienst die de goede doet,
Es Gode bequamer, des sijt vroet,
Ende oec salechleker, zonder waen,
40 Den ghenen dier omtrent staen:

*

Vs. 15. wil. 17. sonden van a. 19. Wat pr. - hooftsonden. 22. het es. - sere ontbr. 23. Ende
oick s. - groete ontbr. 24. Nochtan zoe es. 25. s. dair. 26. v. opten outaer. 27. die al cl. 28.
hooftzonden. 29. Tsacrament. 30. niet en. 31. priester no beledt. 33. die ontbr. 34. dat den
s. 36. Mits diere cracht diere. 37. dienste. 38. b. sijts. 40. Den ghonere die.
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Daeromme eist beter messe horen
Vanden goeden dan vanden doren.
Alse die Confiteor es ghedaen,
Soe gaet die priester thant staen
Wel vast an dien outaer,
Ende maecter op een cruce daer.
Dat cust hi thant inder eren
Der heilegher passien ons heren.
Vandien outaer ter rechter side,
Alsoe mi die scrifture lide,
Betekent dat hemelsche rike,
Ende dslinke side diedt ertrike.
+
Ende om dat Cristus sine pine leet
Op ertrike, diemen daer begheet
Ter messen tier selver stat,
Ende dat oec ertrike bedarf bat
Goeder woerde, des sijt vroet,
Dan dat hemelrike doet,
Soe leestmen daer tallen tiden
Dewangelie ter slinker siden,
Ende doet daer oec alsoe wale
Dat sacrament altemale.
Datmen ter ewangelien opstaet
Ende ter epistlen sitten gaet,
Dats daeromme, in waren zaken,
Dat sante depistle spraken

Vs. 43. Als. 44. te hant. 45. vaste - autaer. 47. te hant. 49. Vanden autare - zijden. 50. Als scriftueren liden. 52. tslincke zijde bediet eerderike. 54. eerderike. 55. ter s. 56. Ende om dat
eerderijc bederf. 57. Goede. - woerde ontbr. 59. daer ontbr. 63. Dairmen. 64. epystelen. 65.
Dat es. 66. santen depystolen.
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Ende God selve dewangelien sprect
Daer al onse gheloeve in stect;
Ende om die reverentie daer af
Doetmen den caproen af.
Crucen maken wi ter stede
Vore hoeft ende vor herte mede,
Alsmen dewangelie aneslaet:
Dat bediedt, dat verstaet,
Dat wi met herten ende met sinne
Selen laten comen inne
Dat gheloeve ende ontfaen,
Ende daer in altoes volstaen.
Dat hem die priester, alsmen ons leert,
Ter missen vijfwerf omme keert,
Betekent datmen Cristum sach
Vijfwerf opten Paeschdach,
Doen hi op was verresen:
Ghebenedijt soe moet hi wesen!
Die offrande, des sijt vroet,
Diemen daer ter messen doet,
Bediedt doffrande, alsic las,
Die ant cruce gheoffert was
+
In goeden Vridaghe jammerlike,
Om die zonden van ertrike.
Dat die priester onsen here dan
Hoeghe heft, daer merkewi an
Sine ghebenedide opvaert,

Vs. 67. dewangelie. 68. al ontbr. - instreect. 70. c. dan af. 71. Tcruce. 72. thooft - therte. 73.
aen. 74. beteekent. 77. ende dat o. 80. om. 83. op ontbr. 84. soe ontbr. 85. Dofferande. 87.
Bediet doferande. 88. Dat Cristus gh. 90. eerderike. 92. merken wij.
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Doen hi voer tsinen vader waert
Litteken voeren dat hi,
Als een kimpe stout ende vri,
Verwonnen hadde sduvels macht,
Ende den mensche daer toe bracht
Dat hi, op dat hi woude,
Hemelrike hebben soude,
Dat te voren niene mochte gheschien:
Gheloeft si hi van dien!
Eermen op heft onsen here,
Soe bidt die priester herde sere
Vore hen die op ertrike leven,
Ende als ons here es gheheven,
Bidt hi vore doede zonderlinghe.
Ende wet dat dese bedinghe
Die de priester daer doet,
Sonderlinghe starc es ende goet
Vore den oeghen ons heren,
Ende bat can impetreren
Saleghe dinghe, sijds ghewes,
Dan ander bedinghe die es.
Die priester keert hem omme int lest,
Ende seeght: ‘Ite, missa est!’
Daer in moghen wi verstaen:
‘Ghi liede moght wel henen gaen!
Goeds dienst es nu gheïnt,
Ende onse bede es ghesint

Vs. 95. Lijcteeken voerde hi voer hem dat hij. 96. kempioen. 101. niet en. 105. hem - eerderike.
106. onse. 107. voir. 110. Sond. es st. e. g. 111. Voer. 113. dinghen, sijts. 116. seit. 118.
lieden moeght. 119. nu ontbr. - ghehendt. 120. ghesendt.
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Vor Gode van hemelrike,
Die gheloeft si ewelike!’
Men vint vele meer leringhen
Van desen selven dinghen
125 + Dan ic hebbe ghenoemt nu;
Doch hebbic gheseeght u
Dbeste ende dprincipale,
Daer ute altemale
Dese vorseide dinghen ruren,
130 Alsment vint inder scrifturen.
Men vint leringhen menegherhande,
Die deen ende dander achter lande
Op dese dinghen vinden.
Soudemen dat al ontbinden,
135 Men mocht cume overliden:
Ic wille tandren dinghen tiden.

*

Dbedieden vanden seven uren. - [LIII.]
Hoert, ic sal u ruren
Nu vanden seven uren,
Die de kerke daghelike
Houdende es hoechlike,
5 Daer wi seven poente in begaen
Die Cristus passien ane gaen.
Ane die mettenen wi verstaen
Dat Cristus was ghevaen,

*
*

Vs. 123. meere. 125. gheseit u. 126. hebict gheseghet nu. 127. tprincepale. 128. uut. 130.
Alsmen vindt in die. 131. leeringhe menegherande. 136. tanderen.
Titel. (Cap. 52). Vs. 4. hoghelijke. 5. seven ontbr. - in verstaen. 6. passie aen. 7. mettenne.
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Verraden ende oec vercocht,
Ende inder Joeden hande brocht
Om ghelt dat mer omme gaf,
Daer hem al sijn vrient ghinghen af.
Al singtmen mettenen, dat verstaet,
Snachts ocht inde dagheraet,
Nochtan was hi dsavonds ghehacht;
Maer om datsi alden nacht
Met hem speelden ende spotten,
Alsoemen pleeght met zotten,
Ende meneghe smade hem daden,
Soe wilt die kerke ghestaden
Datmen mettenen aldus doet,
Want dordenanche die es goet.
Te priemetide, alsmen ons leert,
+
Was Jhesus Cristus ghepresenteert
Vor den rechtre Pylaten,
Ende ghewroeght utermaten
Van menegherhande archeiden
Die de Joeden over hem seiden,
Met vuisten sere te blouwen
Ende [in sijn] ansichte al bespouwen,
Daer die moghentheit des vader
In besloten was algader.
Ter derder uren riepensi:
‘Men crucene! dat wille wi.’

Vs. 9. oec ontbr. 10. handen. 11. tghelt. 12. alle sijn vrienden. 13. mettenne. 14. of in die. 15.
tsavonts gheacht. 18. Als men pleecht te doene met. 21. mattenen. 22. dordenancie. - die
ontbr. 23. priemtijde. 25. rechtere. 27. menegherande archeide. 28. die. 29. v. was hij zeere
geblouwen. 30. Ende in sijn a. - al ontbr. 31. m. tsvader. 34. willen.
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35 Een purperen cleet dedemen hem an.
Doe riepensi: ‘Siet hier den man!’
Ene doerne croene, scarp ende groet,
Dronghensi hem op sijn hoet,
Die hem menech gat stac,
40 Daer dat bloet ute lac
Over sijn heilech anschijn.
Hi moeste oec dat cruce sijn
Draghen, alsoemen woude,
Tote daermenne crucen soude.
45
Ter sester uren, ic lese aldus,
Wart ghecruist Jhesus Cristus;
Sine lede gherect, zonder verdienen,
Dat scheen datsi al onspienen;
Met plompen naglen onsoete
50 Dorslaghen hande ende voete;
Tusschen twee dieve jammerlijc
Gheset, enen dieve ghelijc;
Ghedrinct oec, in sire pine,
Met gallen ende met asine.
55
Noene dats de neghende ure:
Doe starf sine menscheit pure
Anden cruce altenengader:
Sine ziele beval hi sinen vader.
In sine zide wart hi ghewont
60 + Met enen spere ter selver stont
+

(I. Fol. CV. v. 1.)

*

Vs. 35. purpercleedt. 37. Een doirnen. 38. Dructen sij. 40. ule brac. 41. Ende liep over sijn
aenschijn. 43. als men. 44. daermen. 45. Ter vierder uren. 47. gherecht. 48. Het sch. - alle
ontspienen. 49. naghelen. 50. Doirsleghen. 51. dieven jammerlike. 52. Ghesedt in diere
ghelike. 53. Ghedranct - ziere. 54. ayzine. 55. dat es die vijfste ure. 57. Ane den.
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Tote in sine herte soe diep
Datter water ende bloet ute liep.
Derde beefde inder pinen,
Ende die zonne liet hoer scinen,
Ende en conste anscouwen niet
Hoers sceppers jammerlijc verdriet.
Te vespertide, hebbic verstaen,
Was hi vanden cruce ghedaen,
An die menscheit al doet:
Die godheit hadde ghene noet.
Van daer wart hi ghedraghen dan,
Die hemel ende erde droech nochtan,
Ende met ere doet, die hi leet,
Dewelike doet verbeet.
Ten compleeten, vorwaer gheseeght,
Wart hi in dat graf gheleeght,
Sceppre alre creaturen.
Daer worden die scrifturen
Volvult, in waren zaken,
Die de heileghen wilen spraken.
Twee nachte ende enen dach
Hi daer inden grave lach.
Doen stoet hi op, mids sire virtuit,
Ende voer ter hellen, ende haelder uut
Sine vriende allegader.
Daer na voer hi tsinen vader,
Ende sit tsire rechter siden,

Vs. 61. sijn. 65. consten. 67. heb ic. 68. Wart Jhesus vd. 69. Ane. 70. g. en h. gheenen. 71.
werdt hij. 73. eenre. 74. Die eeuwelike. 75. Te - ghesegt. 76. in een gr. ghelegt. 77. Die
scepper. 79. Vervult, in ware. 80. heilige. 83. met ziere. 87. te siere.
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Daer ghene jare en liden.
Vandaer hi weder comen sal
90 Dese werelt doemen al,
Ende elken loen doen ontfaen
Van dat hi hier heeft ghedaen.
Vinden moet hi ons alsoe,
Dat wi met hem bliven vroe
95 In sijn heilech hemelrike,
+
Dat duren sal ewelike!
+

(I. Fol. CV. v. 2.)

*

Vanden senen euwen ende vandes tijds bescheede. - [LIIII.]
Ghelijc die dach, sijds ghewes,
In seven uren gheset es,
Alsoe es oec die tijt al,
Die comen es ende comen sal,
5 In seven euwen gheset.
Dierste euwe, dat ghijt wet,
Was van Adame tote Noe,
Doen over ertrike liep die zee,
Ende nieman en bleef te live
10 Dan vier manne ende vier wive.
Dese ierste euwe hilt in
Twalef hondert jare, een min.
Dander euwe, alsic vernam,

*
*

Vs. 88. jaren. 91. elken doen verstaen. 92. Wat dat hij heeft. 93. moete. 95. heylighe.
Titel. (Cap. 53) tijts bescheeden. Vs. 1. sijts. 2. ghesedt. 3. Soe es die tijdt. 4 ende die commen.
5. ghesedt. 6. wedt. 7. toot. 8. eerderijc ginc die. 9. Daer niement 10. ende drie w. 12. jaer,
meer no min.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

408

15

20

25

30

35

40

*

*
Stoet van Noe tote Abraham,
Daer een nuwe volc af quam,
Dat besnidenesse an nam,
Alsoe hem God, onse here, hiet.
Dese euwe stoet, alsmen siet,
Omtrent dusentech jare.
Die derde euwe stoet hier nare,
Alsmen bescreven vint wel,
Tote dat die kinder van Israël
Over die zee trocken scoene
Ten lande van promissioene,
Mids Gods, ons heren, gracie:
Dat heet men die transmigratie.
Selke liede maken ons cont,
Dat si tote Moysesse stont:
Hoe dat es, dat latic daer.
Dese euwe stoet oec dusent jaer.
Die vierde euwe hilt horen tijt
Tote opten coninc David,
Die dierste coninc was van machte
+
Over dat Joedsche gheslachte,
Heilech prophete ende goet.
Dusent jare dese euwe stoet.
Die vijfte euwe duerde voert
Tote Jhesus Cristus gheboert,
Die mids sire godliker crachte
Onse zalecheit met hem brachte,

Vs. 16. ane. 17. hem ontbr. 19. jaer. 20. naer. 23. trucken. 26. Dit. - die ontbr. 28. Dat se t.
Moyses. 29. laet ic. 30. stont. 32. c. Davijdt. 34. dJootsche. 35. ende vroet. 36. Mer dusent
jaer. - euwe ontbr. 39. ziere. 40. Ons.
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Ende met sire heilegher doet
Ons halp uter helscher noet.
Dusent jaer seeghtmen mede
Dat dese euwe hilt hore stede.
Die seste euwe die sal staen
Na Jhesus Cristus gheboert, zonder waen,
Tote dat hi weder comen zal
Dese werelt doemen al,
Ende elken loen zal gheven
Van dat hi hier heeft bedreven.
Die sevende euwe volght hier na:
Dats de euwe, alsic versta,
Die altoes duert in deuwechede
Ende zonder inde hout hoer stede,
Beide int scoene hemelrike
Ende in die hille die ghelike.
Vander hillen tribulatie
Verhoede ons die Gods gracie,
Ende bringhe ons daer boven met hem
In dat overste Jherusalem!
Alsoe die tijt es, twaren,
Onderscheeden metten jaren,
Alsoe es djaer, wildijs lien,
Onderscheeden in vier partien,
Linten, zomer, herfst, winter met;
Ende elc van desen, dat ghijt wet,
Es beset met maenden drie;

Vs. 41. siere. 43. Duust jaer men sede. 45. Het tweede die ontbr. 46. Jhesus ontbr. 50. Van
dien dat hij hier heet b. 52. Dat es die. 53. in eeuwicheden. 54. houdt. 56. dies gh. 61. Also
als die tijt, te waren. 63. wildijt. 64. Ond. metten p. 67. besedt, drien.
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Elke maent heeft te horre partie
Vier weken oft daer omtrent,
+
(*)
Ende elke weke , als ghi wel kent,
Heeft der daghe seven an.
Nu soe seldi weten dan
Welc een naturlec dach si:
Een natuerlec dach, gheloevets mi,
Es lanc in sinen doene
Vander ere noenen toter ander noene,
Ende elc dach in sire naturen
Hout in viere ende twintech uren,
Ende elke ure die es voert
Ghedeilt op soe corten oert,
Dat elc cume heeft bevaen
Vander oeghen een opslaen.
Dus es met maten alle dinc:
Ja, des hemels ommerinc
Ende dit ertrike, breet ende smal,
Maecte God met maten al;
Ende failgierde die mate iet,
En soude langher moghen staen niet.
Watmen doen sal ofte laten,
Moet algader sijn met maten;
Want eest dat die mate failgeert,
Dwerc werd gherne ghedestruweert.

*

(*)

Vs. 68 en 69: Ende elke maent, in hair partyen, Heeft vier weken of d.o. 70. weke, als. 71.
dagen. 74. gheloeves. 76. Van eenre n. ter a. 77. elken - siere. 78. Houdt. 81. c. en h. 85.
eerderijc, groet ende. 89. Datmen - of l. 90. zijn bij m. 91. Want alse m.f. 92. Werdt gheerne
dwerc gedestrueert.
Het HS. heeft:

‘Ende elke weke es, als ....’
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Ons seeght een wijs man ende en vroet:
Mate es tallen spele goet.

*

Hier beghint onser vrouwen opvaert, ierstwerf hoe dinghel om
hare quam. - [LV.]

5
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20

*
*

Dopvaert van Marien scone,
Hoe si op voer tharen zone,
Settic hier, soe ic best can,
Alsmen seeght dat Sente Jan
Wilen screef in een boecskijn,
Daer dese dinghe uut ghenomen sijn.
Hen es niet gheautorizeert,
Maer et es wel gheüseert
+
Onder dpaepscap ende ghehoert,
Alsoe dat sijt predeken voert.
Doe Cristus op was ghevaren,
Ende dapostlen ghesceeden waren
In meneghen lande hier ende daer,
Omt gheloeve te makene claer,
Bleef Maria woenende doen
Ane den berch van Syoen,
In een huis, alsoe ic las,
Dat Jans ewanglisten was,
Diese in sire hoeden hilt al,
Alsoe hem Cristus selve beval.

Vs. 93. zeit - een vr.
Titel. (Cap. 54) hoe dat die ingel Gods tote haer quam. Vs. 1. Die opvaert. 2. te haren. 3. h.
alsmen b. kan. 4. zeyt. 5. boucxkin. 6. dese woirden uut. 7. En es. 8. het es wel ghehuseert.
9. tpaepscap. 10. Dat sijt voirwaer pr. v. 12. dapostelen. 14. Om tgh. 10. Aen. 17. als ic. 18.
Dat Sint Jans ewangelisten. 19. sijnre.
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An hare hadsi van seden,
Datsi dicke alle die steden
Visiteerde met groten niede
Daer horen kinde iet ghesciede:
Daer hi ontfinc sijn doepsel,
Daer hi ghecruist was alsoe wel,
Tsinen grave ende tandren steden
Ghinc si dicke met innecheden,
Ende ghedachte met ernste groet
Hoers liefs kints better doet.
Want Epyphanus heeft bescreven,
Dat Maria was in dit leven
Viertien jare altegader
Na dat hoer kint voer tsinen vader.
Oec seeght hi voert, alsic las,
Datsi viertien jaer out was
Doen si dat kint zonder blame
Ontfinc in horen lichame,
Ende int vijftiende jaer hadsijt
(Hier moeghdi weten horen tijt),
Ende si was met hem daer nare
Meer dan tweendedertich jare:
Dus was si out min no mee
Dan sestich jare ende twee:
+
Selc seeght meer, selc seeght min,
Maer dus houdict in minen sin.
Eens sat Maria alleene,
Ende brac in harde groten weene]

Vs. 21. hadde soe van. 23. Visenteerde. 24. haren sone yet. 27. tanderen. 28. dickent. 29.
nerenste. 33. Vijftien jaer. 34. te sinen. 35. seit. 39. in vijftienste. 40. m. horen haren tijt. 41.
naer. 42. tweendertich jaer. 44. jaer. 45. seit - zeit. 48. harden.
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Om tferlanc van haren kinde,
50 Datsi also zere minde:
So zere langhede haer na dien
Dat sijt inder glorien zoude zien;
Want doe si lest van hem schiet,
Sach sijt staen in groot verdriet;
55 Ende om dat haer niet en was
Comen also sulc troost ende solas
Van haren zone optien dach,
Alst daghelijcs te doene plach,
So droefde si vele te mere
60 Om haer kint, der glorien here.
Daer si sat dus droeflike,
Quam dinghel van hemelrike
Met groten lichte voor haer staen.
Eersamelijc groete hise zaen:
65 - ‘Ic groete u,’ sprac hi, ‘ghebenedide!
Ontfaet nu te desen tide
Benedixie des heren groot,
Die Jacob salicheit ontboot.
Uten paradise bringhic u
70 Een rijs van eenre palmen nu,
Datmen voor uwen fierter sal draghen.
Uwe ziele sal binnen drien daghen

*

(*)

Vs. 49. I. Omme tverlanc; H. Omt verlanc. 51. I. H. langde; H. hare. 55. H. hore; I. H. oec niet.
56. H. alselc; I. also ontbr. 57. I. H. kinde; I. H. op dien. 58. I. daghelijc; H. daghelike. 59. H.
droevesi. 60. H. hore. 61. I. zadt dus drouffelike. 64. H. Eersamlec; I. H. gruette. 65. I. gruetu;
H. gruete u - benedide. 66. H. tesen. 67. I. Benedictie. 68. H. Die Jacoppe; I. s. groot o. 70.
H. ere; I. palme. 71. H. vore uwe fiertre; I. voere die fiertere. 72. I. U z.
Hier vangt ons tekst - handschrift weder aan.
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Uten lichame emmer scheiden:
U sone sal uwes ontbeiden,
Alse sijnre liever moeder waert,
Die hi te hebbene nu begaert.’
Maria sprac: ‘So segt mi
(Ic bids u), hoe u name si.
Ic bidde dattie broedre mijn,
Die apostelen, alle vergadert zijn
Voor mi in eenre scaren,
+
Eer mine ziele uut vare:
Dat icse moghe scouwen an,
Ende van hem worde begraven dan.
Ooc so bidde ic mede op trouwe,
Dat mine ziele niet en scouwe
Den quaden gheest, die wile dat
Si sculet in dit vleesschelijc vat,
+
Ende dattie viant macht en ghene
In mi en hebbe, groot noch clene.’
Dinghel sprac: Vrouwe, waer bi
Vraghedi om den name van mi?
Hi is wonderlijc ende groot.
Ic segghe u nu, vrouwe, albloot,
Dat alle die apostelen noch heden
Versament warden te deser steden,

Vs. 73. I. Vanden 1.; H. Vanden live e. 74. I. uus. 75. I. Al siere; H. sire. 76. I. nu ontbr. 78. I.
bidde u, h. dijn n.; H. h. uwe n. 79. I. Ic bids u dat ghij broeder mijn; H. dat die broedere. 80.
I. Dapostelen laet v.; H. Dapostlen al v. 81. I. H. Vore; H. ene scare. 82. I. H. ute. 83. I. mach.
84. H. hen werde; I. worde ontbr. 85. I. Werde. Oic bid ic op tr.; H. biddic met. 88. I. scuult;
H. scuilt - vleeschlike. 89. I. H. dat die; I. m. ne gh. 90. I. Aen mi. 92. I. H. Vraeghdi. 94. I. seg.
95. I. dapostelen; H. dapostle. 96. I. H. Versaemt werden; H. teser.
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Die met groter waerdicheden
Doen sullen u uut leden;
Want die ghene die wilen brachte
Den prophete, mids Gods crachte,
Van Judea te Babylone,
Te Daneele onder die lyone,
Heeft die macht dat hi mach vuren
Die apostelen hier in eenre uren.
Hoe coomt dat ghi ontsiet
Den quaden gheest also goet als yet?
Ja, ghi, die met moghentheden
Sijn hooft hebt ontwee ghetreden,
Ende sine macht ooc also wale
Hem hebt ghenomen altemale?
Nochtan sal uwen wille gheschien:
Ghi en sult den viant niet zien.
Dus schiet dinghel van daer,
Ende liet daer die palme claer,
Die gheleec al openbaere
Oft een groene roede ware;
Maer die loveren, alsict verstoet,
+
Blicten alse die dachsterre doet.
+

(I. Fol. CVII. r. 2.)

*

Hoe die apostelen versamenden voor Marien, ende hoe Cristus
selve quam om hare. - LVI.
Sinte Jan predicte doe

*

*

Vs. 97. H. werdechede. 98. H. uwe utlede. 100. I. met. 101. I. Van J. in B. 104. I. Dapostelen;
H. Dapostlen - ere. 105. I. Oec hoe comt; H. comt oec dat. 106. I. alse g.; H. als g. 109. I.
sijn. 110. I. H. hebt ontbr. 111. H. uwe; I. u w. 116. I. Alse oft; H. ene. 117. H. lovre; I. als ic.
118. I. H. als; I. die dagheraet doet.
Titel. I. (Cap. 55) vergaderden tot Marien onser vrouwen eynde. - ; H. dapostlen versaemden
vore M., c. H. S. om h. q. Vs. 1. Sent; H. do.
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Ons heren woort in Ephesoe.
Een groot donre rees te hant;
Een witte wolke Janne prant,
Ende voerden voor Marien dore.
Doe so clopte Jan daer vore,
Ende ghinc al liselike naer:
+
Deene maghet groete dander daer,
So hi alre waerdelicste mach.
Als Maria Janne sach,
Wonderde haer utermaten,
Ende en conste niet ghelaten
Sine weende van vruechden dan.
Dus so sprac si Janne an:
O sone Jan, nu bidde ic u,
Dat ghi der woort ghedencket nu
Die u meester seide, doe hi
U teenen zone beval mi,
Ende mi u weder teenre moeder:
Met rechte sidi mijn behoeder.
Ic ben gheroepen, ic moet scheden
Van deser wel armer menscheden.
Nu biddic u dat ghi wilt zijn
Een hoede des lichamen mijn;
Want ic hoorde dese dinghe,
Dattie Joden onderlinghe

Vs. 2. I. H. in Epheso. 3. I. H. donder; H. thant. 4. I. H. Eene. 5. I. voirdenne; H. voerdene
vore. 6. I. so ontbr. 7. I. al kikene n. 8. H. Deen; I. H. maeght gruette; H. dandere. 9. I. hij
herde weerdelicts; H. alder werdelijcst. 10. I. H. Alse. 11. H. hare. 13. I. van blijscapen d.; H.
vreuden. 15. I. bid; H. biddic. 16. I. H. ghedinct. 17. H. uwe; I. H.m. sprac, d. 19. I. H. teere.
20. I. sij dy m. broeder. 22. I. wel ontbr. 23. I. bid ic - ghij moet z. 25. I. dinghen. 26. I. H. dat
die.
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In ghemenen rade seiden:
‘Ghi broedre, laet ons beiden
Tote dat dit wijf is doot
Die droech onsen viant groot,
Ende laetse ons dan schiere
Verbernen in enen viere.’
Daer omme biddic u dat ghi
+
Dese palme draecht voor mi,
Alsmen mi draghet ten grave.
Jan sprac: ‘Vergave God, vergave,
Dattie lieve broedre mijn,
Die apostelen, hier mochten zijn,
Dat wi hoochlike mit eren
Uwe uut lede mochten hanteren.’
Te hant so worden hier nare
Die apostelen mitten hare
Ghegrepen, sijt seker das,
In dat lant daer elc was,
Ende worden al onghelet
Voor Marien duer gheset.
Doe si hem dus vernamen
+
Teenen hope daer te samen,
Wonderts hem herde zere.
Si seiden: ‘Twi heeft onse here

Vs. 28. I. broeder; H. ons ontbeiden. 32. H. Verbranden. 34. I. Die p.; I. H. draeght; H. vore.
35. I. mi sal dragen te; H. draeght. 37. I. Dat die l. broeder; H. broedere. 38. I. Dapostelen;
H. Dapostlen. 39. I. hogelike; H. hoechlijc. 40. I. U uut leeden; H. utlede. 41. H. Thant; I. so
ontbr. - w. daer n. 42. H. Dapostlen; I. Dapostelen m. haren. 44. I. Int l.; I. H. elc in w. 45. I.
alle ongeledt. 46. I. H. Vore M. dore; I. ghesedt. 47. H. hen; I. dus ontbr. 48. I. H. dus te. 49.
H. Wonderes hen; I. Wonderdes hem alsoe z. 50. H. seide.
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Ons ghebroedre hier versaemt?’
Hier en binnen so vernaemt
Jan, ende is te hem ghegaen,
Ende seide dat onse vrouwe zaen
Van desen live varen zoude.
Ooc seide hi hem also houde:
‘Wacht dat ghi niet en misbaert,
Alse haer die gheest uut vaert;
Want hoordet tfolc cleine ofte groot
Dat ghi weendet om haer doot,
Si souden segghen van dien:
“Siet hoe dese die doot ontsien,
Die den volke nochtan
Prediken dat wijf ende man
Ten joncsten daghe, sonder waen,
Met lichamen sullen opstaen.”’
Niement so en darf hier ane
Twivelen noch sijn in wane,
Die apostelen en waren ter stede
+
Daer Maria haer ende dede;
Want Dyonisius, als ic las,
Die Paulus discipel was,
Heeft in sinen boec vertrect,
Daer hi van hemelschen name sprect,
Dattie apostelen alle te samen

Vs. 51. I. Onse broeders; H. ghebroedere. 52. I. en ontbr. 53. H. hen. 56. I. seidy; H. seidi
hen. 57. H. niene. 58. I. Als; H. hare - ute. 59. I. hoirde tvolc cleen ende gr.; H. horet - oft. 60.
H. weenet om hare. 62. H. Siet wie dese de. 66. I. lichame. 67. H. Nieman; I. so ontbr. - derf.
68. I. Twifelen. 69. I. Dapostelen; H. Dapostlen. 70. H. horen. 72. H. Die Pauwels; I. Die
spaeus d. 73. I. Hevet; H. boeke. 74. I. H. namen. 75. I. H. Dat die; H. apostlen a. tsamen; I.
te waren.
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Te Marien einde quamen,
Ende dat elc van hem dede doen
In die ere Gods een sermoen.
Paulus in sine epistele mede,
Die hi aen Thymotheum dede,
Scrijft ooc dat voorwaer,
Dat vele broedren waren daer,
Onder welke hi met namen set
Jacob ende Pietre met.
Dyonisius doet voort ghewach,
Doe Maria die apostelen sach,
Datsi verblijdde herde zere
+
Ende danckes Gode, onsen here.
Op haer bedde sat si daer
Ende die apostelen omtrent haer.
Lampten ende lanternen bernden daer,
Diet daer maecten harde claer.
Doe, alst ter derder uren quam
Inder nacht, quam dat Lam,
Jhesus Cristus, haer lieve zone,
Met eenre scaren groot ende scone:
Dat waren die yngle chore,
Patriarke ende confessore,

Vs. 76. I. eynde waren. 77. I. Ende ontbr.; H. hen. - dede ontbr. 78. H. In dere Gods dede
een; I. deere. 79. I. Pouwels in sijn epystel; H. Pauwels - epistle. 80. I. H. ane. 81. I. H. vore
waer. 82. I. Dat ontbr. - bruederen; H. broedere. 83. I. zedt. 84. I. Jacop ende Pieteren; H.
Jacoppe ende Peetre. 85. H. Dyosius. 86. I. dapostelen; H. dapostlen. 87. I. verblijde. 88. I.
danctes; H. dankets. 89. I. H. dare. 90. I. dapostelen; H. dapostlen; I. H. hare. 91. I. ende
ontbr. - I. bereeden dare. 92. I. harde ontbr. - clare. 94. I. In die n.; H. Inden n. 96. I. een; H.
ere. 97. I. der enghelen; H. der ingle core. 98. I. confessoren.
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Martelaers ende maechden mede.
100 Dese stonden daer ter stede
Omtrent Marien gheordineert,
Elc na sinen staet ghepareert.
Jhesus hief op den sanc.
Si songhen doe alle dat clanc:
105 Dat was soete melodie:
+
‘Ay, edele vrouwe Marie!
Om die blijsscap die ghi hadt doe,
Staet ons bi, spade ende vroe,
Ende verloost ons van alle dien
110 Daer ons of moghe messchien!’

*

Hoe Cristus mitter hemelscher scaren Marien ziele voerde te
hemele waert. - LVII.
Nu so suldi voort verstaen,
Hoe haer uut lede is begaen,
Ghelijc dat int boecskijn leecht
Daer ic hier voren of heb gheseecht,
5 Dat ewangelista Sente Jan
Screef, alsmen hem tiet an.
Onse here Jhesus Cristus sprac vore,
Ende seide aldus tote hore:
‘Coomt, mine vercoornen scone,
10 Ic sette u in minen trone,

*

*

Vs. 99. I. Martelaren; H. maeghde. 100. H. stoeden. 102. I. staete. 103. I. H. ierst den; H. h.
op tierst den. 104. I. H. S. alle doe dat. 106. I. edel. 107. I. H. blijscap. 109. I. allen. 110. I. H.
af; I. mochte.
Titel. I. (Cap. 56) Hoe ons heer Marie ziele ontfinc; H. hemle. Vs. 2. H. hare utleede es
ghedaen. 3. H. in b.; I. legt. 4. H. ic u vore af hebbe; I. hier ontbr. - aff hebbe ghezegt. 5. I.
Dat die ewangeliste; H. Dat die ewangliste; I. H. Sente ontbr. 6. I. tijt. 7. H. Cristus ontbr. 8.
I. zeide dus t. hare. 9. I. vercoorne; H. vercorne.
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Want ghijs zonderlinghe sijt waert:
U scoonheit hebbic zere begaert.’
- ‘Here,’ sprac si, ‘ic ben ghereet
Te doene algader u beheet.’
Doe seiden si alle te samen,
+
Die met Cristum daer quamen:
‘Dit is si die selve die
Oncuuscheit en wiste nie.
Met rechte so sal si varen
Metter heiligher zielen scaren;
Want van haer selven sprac si:
“Alle gheslachten sullen mi
Salich segghen, want hi
Grote dinc ghedaen heeft mi.”’
Doe seide Cristus, die overste zangher
(Hine woude niet beiden langher):
‘Coomt haer, mine vercoorne bruut,
Ghi wort ghecroont in mijn deduut.’
- ‘Ic doe,’ sprac si doen ghereet,
‘Want daer dus ghescreven steet,
+
Dat ic sal doen in alre tijt
Uwen wille, die mijn God sijt;
Want mijn gheest verblijdde zere
In minen God, in minen here.’
Doe voer die ziele bequame

Vs. 12. H. Uwe; I. heb ic. 13. I. bereet. 14. I. doen. 15. H. tsamen. 16. I. Die dair m. Cr. q. 17.
I. es esso die s. 19. I. so ontbr. 20. I. H. Inder h. 23 en 24. I. Salich zeggen, want die maghet
leeft, Die mi grote dingen gedaen heeft; H. Salech segghen, want die macht heeft Mi groete
dinc ghedaen heeft. 25. I. H. doverste; H. zanghere. 26. I. Hine en wilde; H. langhere. 27. I.
H. hare; I. mijn. 28. I. wert; H. werd. 29. I. Ic doen - doe. 33. I. verblijt. 34. H. Het tweede in
ontbr. 35. I. ziel.
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Uut Marien lichame
In Jhesus, haers zoons, scoot:
Haer scoonheit was so groot,
Datter niement toe en dochte
Dat hire ghenoech of spreken mochte.
Doe seide onse here Jhesus
Toten apostelen aldus:
‘Ic bevele u dat ghi draghet
Den lichame van deser maghet,
Mire moeder, int dal te Josaphat.
Een nuwe graf vindi in dat:
Daer leghse in mit waerdicheden,
Ende dan so blijft daer ter steden
Drie daghe, ic sal dan weder
Tote u comen hier neder.’
Mettien voer onse heer van daer,
Ende sijn gheselscap volchde hem naer
Metter scoonster melodie,
So dat des ghelike nie
Menschelijc oghe en sach,
+
Noch herte peinsen en mach.
Die apostelen saghen opwaert,
Ende riepen: ‘Vrouwe, nu vaert
Ende ghedinct onser, wi biddens u,

Vs. 36. H. Ute. 37. I. H. kints sc. 38. H. Hare. 39. I. niemen; H. nieman. 40. I. hire af gh. zeggen
m.; H. gnoech af. 42. H. apostlen. 43. I. draecht; H. draeght. 44. I. H. maeght. 45. I. Miere dal van J.; H. in dal J. 47. H. in ontbr. 48. I. so ontbr. 49. I. dagen. 50. H. Totu c. 51. H. Mettien
soe v.; I. H. heere. 52. I. volghede; I. H. hem ontbr. 53. I. Metter zoeter m. 54. H. dat die gh.;
I. ghelijken. 55. H. Menschelike; I. Meinsschelike oghe anesach. 57. I. Dapostelen; H.
Dapostlen. 58. I. Ende seyden. 59. I. H. ons; I. des bidden wij u.
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60 Die in dit ellende bliven nu.’
Doe dingle, die bleven boven,
Hoorden dit zonderlinghe loven
Ende deser groter feesten pleghen,
Ghinghen si alle daer jeghen,
65 Ende doe si openbare zaghen
Dat haer coninc brochte ghedraghen
+
In sinen arme, met jolive,
Die ziele van enen wive,
Wonderde hem zere van dien.
70 Lude riepen si mettien:
‘Wie is dese vercoorne fine,
Die opgaet door die woestine,
Van allen weelden dus rike?
Wie sach ye des ghelike?’
75
Doe die ghene dit vernamen
Die mit Cristus scare quamen,
Riepen si zere al over luut:
‘Dit is die salighe bruut,
Dochter van Jherusalem.
80 Onse coninc brincse met hem,
Ende sal haer spannen crone
In sinen oversten trone.’
Dus voeren si te hemele waert.
Die apostelen stonden alle vervaert
85 Van datsi hadden ghesien:

*

Vs. 60. I. inde e.; H. int e. 61. I. dinghele. 64. I. H. Trocken si. 65. H. openbaer. 66. H. hare.
68. I. Een z.; H. Ene z. 69. H. hen. 72. H. dore die wustine. 74. I. sach noyt des. 75. H. dat v.
77. I. zere al ontbr. 78. H. Het es; I. es Maria, die scone br. 80. H. bringse. 81. I. hare; H.
hore. 83. I. voer so te hemel. 84. I. Dapostelen; H. Dapostle stoeden al. 85. I. sij alle h.
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Gode dancten si van dien.
Drie maechden quamen daer zaen,
Die den lichame zouden dwaen.
So grote claerheit quam daer omtrint,
90 Datsi des lichamen en saghen twint,
Voor dat hi al voldwoeghen was
Ende ghedect, sijt zeker das.
Hier en binnen so wast dach.
Nu hoort wies men voort daer plach.

*

+

Hoe die apostelen droeghen Marien ten grave, ende wat
wonderen daer gheschieden, ende hoese Cristus haelde mit
lichamen. - LVIII.
Doe die magheden tamelijc
Begaedt hadden dat salighe lijc,
Alse thant te doene ter aerden,
Nament die apostelen mit waerden,
5 Ende leident thant optie bare.
Tote Pietre sprac Jan daer nare:
+
‘Pieter, voor dit lijc suldi
Dese palme draghen, want ghi
Sijts bat waert dan yeman

*
*

Vs. 87. H. maeghde; I. daer ontbr. 90. H. slichamen; I. den lichame. - en ontbr. 91. I. H. Vore;
I. alle ghedwegen; H. voldwaghen. 92. I. H. Ende oic gh. 93. I. en ontbr.
Titel. I. (Cap. 57). ap. Marien te grave deden, ende wat daer gheschiede. Het overige ontbr.;
H. dapostlen dr. M.t. gr. wert - wondre. Vs. 1. I. maechden; H. maeghde. 2. I. salich; H. zalech.
3. I. H. te hant. 4. I. Namenne dapostelen; H. dapostle. 5. I. leydenne te hant op een b.; H.
op die. 6. I. Tote Peteren. 7. H. vore. 9. H. Siids: I. het.
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10 Dien ic hier nu ghesien can;
Want onse here, als ghi wel wet,
Heeft u boven ons allen gheset
Ende sinen herde ghemaect mede
Van sinen scapen telker stede:
15 Daer bi betaemt u bat.’
Pieter antwoorde na dat:
‘Jan, van rechte behoort u
Dese palme te draghene nu:
Ghi sijt maghet van Gode vercoren:
20 Daer bi moet u toe behoren
Dat ene maghet dese palme draecht
Voor Gods uutvercoorne maecht;
Want u haer zone voordeel dede,
Dat hi u sine heimelichede
25 Sonderlinghe heeft gheopenbaert,
Ende ghi sijn liefste jongher waert:
So sidi sculdich te meere
Sire moeder te doen ere:
Daer bi draecht dese palme claer,
30 Ende ic sal draghen die baer.
Dander apostelen die hier staen,
Sullen omtrent die bare gaen,
Ende Gode loven so elc best can.’
Doe sprac Paulus, die goede man:
35 ‘Al bin ic die minste van u allen,

*

Vs. 10. I. H. Die. 11. I. ons - wedt. 12. I. H. allen ontbr.; I. ghezedt. 13. H. herdde. 15. I. H.
betamet. 16. H. andwerdde. 17. H. hoert. 18. H. Die p.; I. draghen. 19. I. H. maeght. 21. I.
een; I. H. maeght; H. die p.; I. H. draeght. 22. H. Vore; I. uutvercoren. 25. H. h. openbaert.
26. H. jonghre. 28. I. Siere; I. H. doene. 29. I. H. clare. 30. I. H. bare. 31. H. apostlen. 34. I.
H. sprac Pauwels. 35. H. u ontbr.
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Ic draechse ooc, macht mi ghevallen.’
(*)
Hi greep die bare mit gheninde ,
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45

50
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[Peeter greepse ten andren inde,
Ende ghinghen vast ten grave wert.
Lude zonghensi in die vaert:
‘Exiit de Egypto: Alleluya!’
Dapostlen zonghen alle na.
+
Jan droech die palme in sine hant.
Ene wolke quam thant,
(†)
Die omvinc daer ter stede
Dapostlen ende [die] bare mede,
Datmer niet en mochte sien an;
Hoer stemme hoerdemen nochtan.
Dingle van hemelrike
Songhen met soe zoetelike
Ende soe sere lude dat
In roeren wart al die stat.
Tfolc quam daer toe ghedronghen,
Om te siene wie daer zonghen
Ende wat feesten dat daer ware.
Doen brac uut alsoe die mare,
Dat Jhesus moeder ware doet,

*

(*)

(†)

Vs. 36. I. ooc ontbr. - maecht; H. maeght. 37. H. ghreep. 38. anderen eynde. 39. vaste. 42.
Dapostelen. 43. sijn. 44. te hant. 45. omvinc. 46. Dapostelen e. die b. 48. Hare. 49. Dinghelen.
50. soe rijckentlike. 52. roere werdt. 53. Tvolc quammer toe.
Weder is hier in ons tekst - handschrift eene leemte, die wij uit HS. H. (met de verschillende
lezingen van I.) hebben aangevuld; doch thans slechts van één blad of vier kolommen,
loopende tot vs. 198 van dit Cap.
Het HS. heeft ontfinc, doch wij hebben dit naar de variant en naar vs. 86 verbeterd.
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Dat sijn jongren met feesten groet
Dlijc droeghen ten grave waert.
Doen riep dJoedscap ter vaert:
‘Laet ons allen wapenen gaen,
Ende dese jonghren doet verslaen,
Ende dwijf werpen inden brant.’
Hieren binnen quam thant
Dat paepscap gheloepen dare,
Om te wetene wat daer ware.
Doe seide die prince der papen:
‘Siet wat groeter blijscapen
Nu maken dese caytive
Met enen doeden wive,
Die den ghenen ter werelt brachte
Die bederven woude onse gheslachte.
Comt, ende laetse ons nemen schire
Ende verbernen in enen viere.’
Doe liep hi daer toe thant,
Ende sloech ane die bare sine hant
Met harde groeter onwerden,
Alse te werpene ter erden.
+
Sijn hant bleefer ane vast
Ende verdorde als een bast,
Ende dander hant oec mede.
Dat volc oec vander stede
Quam mede loepende ane,
Om dapostlen te verslane;

Vs. 58. Ende dat sine jongheren. 59. te gr. 62. jongheren dootslaen. 63. Ende dlijc w. 64. en
ontbr. - te hant. 66. wetenne. 69. keytive. 72. Die wilde b. ons. 73. ende ontbr. 75. hiere toe
te hant. 76. aen - sijn. 78. Also te werpenne. 79. Sine. 80. verdorrede. 81. oec ontbr. 83.
gheloepen. 84. dapostelen te slane.
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*
85 Maer die wolke, die daer hinc
Ende die apostlen omvinc,
Maecte dat volc soe blint,
Dat sise en saghen twint.
Der papen prince hinc dare
90 Met groeten wee ane die bare.
Hi riep: ‘Peeter, ic bidde di,
Dattu mi nu staes bi
In mire jammerliker noet,
Oft ic blive van pinen doet.
95 Late di ghedinken das
Dat ic wilen dijn vrient was,
Doen ic omme [di] ontscout dede,
Daer di een wijf tere stede
Openbare wroeghde, waerbi
100 Dattu los ontghings ende vri.’
Peeter andwerdde als die coene:
‘Wi hebben anders nu te doene
Met onser vrouwen uutleede:
Wi en moghen teser stede
105 U niet helpen, als ghi wel siet.
Nochtan en segghict daeromme niet,
Eest dat ghi gheloeft clare
In Jhesum Cristum ende in hare
Die wi draghen hier ten grave,
110 Ghi moeghter bate hebben ave.’
- ‘Ja ic,’ sprac hi doen, die here,

*

Vs. 86. dapostelen omme vinc. 89. dair. 90. aen die baer. 92. mi hier nu. 93. miere. 94. Ofte.
95. Laet. 97. ic dijn onscult. 99. Openbaer. 100. ontgincs. 101. antwoirde. 102. h. nu a. te.
104. Wine m. te deser. 105. wel ontbr. 109. wij h. dr. te. 110. mochter. 111. hi ontbr.
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‘Ic gheloeve emmermere
In Jhesum Cristum, sijds ghewes,
Die ghewarech Gods sone es,
+
Ende in sire moeder, die maeght,
Die ghi hier ten grave draeght.’
Doen hi dit sprac aldos,
Wart hi vander baren los,
Maer dwee ende de droecheide
Bleven hem in darme beide.
Peeter, die dit sach an,
Sprace aldus tote dien man:
‘Gaet, nemt die palme thant
Die Jan draeght in sine hant,
Ende legse den volke opt hoeft,
Dat daer blint staet ende verdoeft.
Die gheloevech wille wesen,
Si werden siende van desen;
Ende die gheloeven en willen twint,
Selen ewelec bliven blint.’
Dapostlen droeghen na dat
Den lichame in Josaphat,
Ende leidenne daer tien stonden
In een nuwe graf datsi daer vonden,
Ende sijn alle daer bi gheseten,
Alsoe hen God hadde gheheten.
Des derds daghs quam Cristus dare
Ende met hem der ingle scare.

Vs. 113. sijts. 114. Dat hij gh. 115. siere m. der maghet. 116. te gr. draghet. 118. Wardt. 119.
die. 120. die arme. 122. den. 123. te hant. 124. sijn. 126. Die d. blent staen. 127. willen. 128.
Die w. 131. Dapostelen. 132. l. te J. 133. l. ter selver st. 134. daer ontbr. 135. zijn d.a. bij.
136. hem. 137. Sderdaechs. 138. inghelen.
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Vriendelike soe sprac hi:
‘Vrede met u allen si!’
Si antwerdden weder: ‘Here,
Glorie met u emmermere,
Die groete wondre doet allene!’
Doe sprac Cristus int ghemene:
‘Wat eren dunct u goet sijn
Dat ic doe der moeder mijn?’
- ‘Here, dat segghen nu u knechte,
Dat ghi uwer moeder van rechte
Verwecken zelt te deser tijt,
Alsoe als ghi verwect sijt
+
Vander doet ewelike,
Ende setse in uwe rike
Bi u tuwer rechter hant.’
Doen was daer Michiel thant,
Ende presenteerde die ziele scone
Vorden behoudere, horen zone.
Doe sprac onse here ende seide:
‘Staet op, mijn duve, zonder beide,
Mine alre liefste vriendinne,
Die ic van allen rechte minne,
Tabernakel mire glorien,
Van euweliker memorien,
Ghi sijt die hemelsche tempel,
Vat des levens alsoe wel.
Alsoe ghi in al uwen stonden
Nie ghewont smette van zonden,

Vs. 139. soe ontbr. 141. antwoirden. 142. u sij e. 143. wondere. 145. dinct. 147. nu ontbr.
152. settense in u rijcke. 154. te hant. 156. Vore den. 158. Stant. 159. Mijn. 160. Dien ic met
a. 161. miere. 164. Vadt. 166. Noyt en ghewant.
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Alsoe en sal inden grave
Uwe lichame niet nemen ave.’
Thant ghinc Marien ziele claer
Inden reinen lichame daer,
Ende quam uten grave saen,
Ende es inden hemel ontfaen
Met alle dier ingle scaren,
Die om hare daer comen waren.
Daer soe bleven hare ghewaeden,
Te troeste ende te ghenaden
Allen den ghenen die wouden
Hoere gheloeve an hare houden.
Men leest dat in ouden jaren,
Doen die Normanne heiden waren,
Datsi met groeter moghenthede
Belaghen Chaerters die stede,
Om dat sise wouden winnen.
Die bisscop doen van daer binnen
Nam onser vrouwe himde thant.
Ane enen schacht dat hijt bant,
Ende staect daer boven schiere
+
Optie mure tere baniere.
Die viande zaghen dan
Di[e] selsene baniere an,
Ende maecten der mede hoer scop.
Soe langhe saghensi daer op,
Dat si worden staer blint.

Vs. 168. Uwen. 169. Te hant. 173. al der. 174. h. dus c. 175. Dus so bl. haer. 177. Al den.
178. Haer - hair. 181. Dat die m. gr. moghentheden. 182. Bel. Tarters. 183. wilden. 184. daer
ontbr. 185. vrouwen h. te hant. 186. dat ontbr. - hij b. 188. Opten m. teenre. 190. Die selve
b. 191. daer m. haer spot.
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Doen dat binnen wart bekint,
195 Trockensi ute ten vianden,
Ende sloeghen tote hen te handen,
Ende scouffierden hoer conroet,]
+(*)

Ende sloeghenre vele doot.
Dus wart ontset die poort
200 Mids Marien, als ghi hoort,
Die ghelooft is ewelike
Bi haren zone in hemelrike!

*

Van Marien ende van Jan ewangelisten. - LIX.
Ghelijc datmen en vint
Van Marien lichame twint
In allen desen aertrike,
Recht also in dier ghelike
5 En vintmen van Sinte Janne niet;
Want eer hi van aertrike schiet,
Quam te hem onse here Cristus,
Ende sprac te hem aldus:
‘Coomt, mijn ghetrouwe vrient,
10 Die mi wel hebt ghedient,
Met uwen broedren warscapen

*
(*)
*

Vs. 195. uut te handen. 196. sl. die vianden. 197. scoffierden. 198. I. slougher. 199. H. Dus
soe w.; I. ontsedt. 200. I. Mits. 202. I. sone van h.
Hier vangt ons tekst- handschrift weder aan.
Titel. I. (Cap. 58) Het tweede van ontbr.; H. van Janne. Vs. 1. I. vindt. 3. H. alle; I. al d.
eerderijke. 4. I. dies; H. die. 5. I. van Sint. 6. I. eerderike. 7. H. ons. 8. I. H. sprac hem toe a.
10. I. hebs. 11. I. H. broederen; I. weerscapen; H. werscapen.
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In mire eweliker blijsscapen.’
Van desen nodene was Jan
(Alse recht was) een blide man.
Hi dede maken thant daer nare
Een graf voor sinen outhaere.
Des derden daghes also zaen,
Alse hi misse hadde ghedaen,
Is hi int graf gheleghen alsoe,
Ende het loec alte hant toe.
+
Sine clerke ontdeden tgraf,
Dien sere wonderde hier af,
Si en vonden daer clein noch groot
Dan manna, dats hemels broot.
Die kerke en doet gheen ghewach,
Waer sijn lichame wesen mach;
Mar sulke segghen dat hi
Int aertsche paradijs si,
Also hi hier was te samen
Met ziele ende mit lichamen,
Daer Helyas sijn ende Enoch,
Ende dat hi daer sal sijn noch
Tote dat Cristus comen sal
Doemen dese werelt al;
+
Want hi sprac selve dese dinc,
Doe hi mit zinen jonghers ghinc,

Vs. 12. I. miere eeuwigher bliscapen; H. ewegher blijscapen. 14. I. H. Alst. 15. I. te hant. 17.
I. Sderdaechs; H. derds daghs. 18. I. Als. 21. I. clercken; H. ontdaden. 22. I. aff. 23. I. Sine.
24. H. Dat m. dat hemelsch; I. dats ontbr. - hemelschs. 28. H. paradys. 30. I. Beede met; H.
zielen. 31. H. Daer Hel. es e. 34. I. H. Dese w. doemen al. 35. I. selve ontbr. 36. I. jongheren;
H. jongren.
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Ghelijc dat Jan selve scrijft:
‘Aldus willic dat ghi blijft,
Sonder sterven, tote ic come:’
Dat bediet, alsict gome:
‘Tote dat ic weder sal comen
Ten oordele, dese werelt domen.’
Hier bi mach men sijn ghewes,
Dat Jan inden live noch es.
Sulke meesters willen toghen,
Dat Maria niet en mochte doghen
Der doot pine na haer verdriet,
Doe si vanden live schiet,
Noch ooc Jan, om datsi twee
Leden der doot bitter wee,
Doe si Jhesum sterven saghen
Aen dat cruce so doorslaghen,
Wies pine ende smerte
Hem ghinc door haer herte,
Daer of haer pine was so groot
Dat si ghelijc was der doot,
+
Ende datsi omme die selve zaken
Pine der doot niet en mochten smaken.
Marien rouwe, als wi lesen,
Moeste harde groot wesen,
Die haer enich kint sach naect
Aen dat cruce so mismaect,

Vs. 37. I. Gh. Janne die selve. 38. I. wil ic; I. H. dat hi bl. 39. I. st. dat ic. 40. H. bediedt; I. H.
als ic. 41. H. dat ontbr. 42. I. H. die w. doemen. 44. I. in desen 1. 46. H. niene. 47. I.p. no h.;
H. p. ende h. 49. H. oec Jan, dat sijn si twee. 52. I. H. Ane; H. alsoe. 54. H. Hen gh. dore
hore. 55. H. Daer hoer p. af was; I. af hare. 56. I. Dat se. 57. I. H. om. 58. H. niene; I. en ontbr.
61. H. hare. 62. H. alsoe.
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Bebloet aen allen leden
Van boven tote beneden,
Ende sterven so jammerlijc dan
Ghelijc enen ondadighen man,
Daer of si wiste die waerhede
Dat hi noit quaet en dede.
En hadde si niet gheweten clare
Dathi God ende mensche ware
Ende ooc den orbaer van sire doot,
Haren rouwe was so groot,
Therte hadde haer so begheven,
Si ware doot onder tcruce bleven.
+
Mar si wiste den orbare wel
Waer omme die dinc also ghevel,
Ende waer omme hi sterven woude
Ende watter na volghen zoude:
Dat behieltse in haren sin
Ende ander dinc, meer noch min.
Drierhande, alsict scouwe,
Was aldaer Jans rouwe.
Deerste was, des sijt vroet,
Om dat Cristus daer stoet
In dien jammerliken noot,
Daer hine leven sach ende doot.
Tander was om dat misbaer

Vs. 63. H. Bebloedt; I. alle. 65. I. H. jammerlike. 66. H. ene. 67. H. Daer si af w.; I. Daer sij af
wisten. 69. I. hadden sijt; H. hadsi. 71. I. Van orbore van siere; H. den ontbr. - orbore. 72. I.
Haer; H. Hoer. 73. H. hare; I. so ontbr. 74. I. So ware o. tcr. doot bl.; H. Si waren ondert cruce
doet bl. 75. I. H. orbore. 77. I. soude. 78. I. wat dair. 79. H. behilse. 81. I. als ic; H. alsoe ic.
82. I. Was daer. 83. I. w. sijts. 85. I. Inder jammerliker; H. die jammerlike. 87. I. H. Dander;
H. om dmesbaer.
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*
Dat Maria dreef aldaer
Met ghelate ende mit gheweene,
90 Daer se Jan moeste allene
Troosten, houden ende leiden
In dier groter jammerheden.
+
Dat derde van sire droefheden
Was dat hi moeste scheden
95 Van sinen meester, sinen here,
Dien hi minde also zere,
In dat jammerlike verdriet,
Ende hem en conste ghehelpen niet.
Dese drie pointen van node
100 Waren een maniere van dode.
Dit sijn die redene waer bi
Some liede segghen dat hi
Anders gheen doot [smaken] en sal:
Dies weet [God] die waerheit al.

*

Noch van Marien ende van Jan ewangelisten. - LX.
Onder alle santen ghemene
Heeft God vercoren allene

*

*

Vs. 88. I. H. dr. daer. 89. I. e. met weene. 90. I. Daer Jan haer m. 92. I. diere; H.
jammerecheide. 93. I. ziere. 97. H. jammerlijc. 98. I. Ende ontbr. 99. I. H. pointe. 100. H. ene.
101. H. redenen. 102. I. lieden. 103. H. ghene; I. H.d. smaken en. 104. . H. Des w. God die.
Titel. H. Noch v. M.e. ontbr. - Van Janne ewanglisten ende Janne Baptisten. Hoe dat twee
clerke [streden] welc meerre ware vore Gode; I. Deze titel ontbreekt, loopende de volgende
118 verzen (Cap. 60 in E.). onmiddelijk achter het voorgaande hoofdstuk door, zoodat, wat
in E. Cap. 61 is, in I. Cap. 59 wordt. Vs. 1. H. zante.
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Maria ende Janne, des sijt vroet,
Boven dat hi dandre doet.
Dat hi sijnre moeder heeft waert,
Dat en is gheens proevens waert;
Want sine ghebode dat bevelen
Dat wi onser moeder eren selen.
Dat hi Sinte Jan, alsmen vint,
+
Boven andre santen mint,
Daer sijn drie redene toe.
Deerste redene is alsoe:
Die heilighe kerke tughet voorwaer,
(*)
Dat Jan ewangelista openbaer
Maghet van Gode vercoren es,
Ende onder dandre, sijts ghewes,
Ghemint ooc alremeest:
Dit singtmen daer ende leest.
Dander redene is aldus:
Doe onse here Jhesus Cristus
In witten Donre daghe zat
Met zinen apostelen ende at,
Dat Jan doe ruste voorwaer

*

(*)

Vs. 3. I. H. Marien; I. e.J., sijts. 4. I. dandere. 5. I. siere; H. sire. 6. I. gheen vraghens w. 7. I.
gheboden ons b.; H. gh. ons b. 8. I. onse. 9. I. hij Sent Janne; H. hi Sente Janne, alsoement.
10. I. anderen sancten; H. sante. 11. I. redenne; H. redenen. 12. I. redenne. 13. H. De - tuight
openbaer; I. tuucht openbaer. 14. I. ewangeliste voirwaer; H. ewangliste vorwaer. 15. I. H.
Maeght; I. voir Gode. 16. I. dander; H. dandere, sijds. 17. I. H. alder meest. 19. H. Dandere;
I. redenne. 20. I. Dat onse. 21. I. w. Donderdaghe; H. w. Donresdaghe. 22. H. apostlen. 23.
I. Jan ontbr.
Tusschen vs. 14 en 15:

‘Virgo electus a domino et inter
Ceteros magis dilectus.’

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. LXXXVI. v. 2.)

438

25

30

35

40

45

*
Op ons heren borst aldaer,
+
Alse of hi in slape waer;
Uut sijnre godheit dranc hi aldaer
Gods verborghene wijshede,
Dat Jhesus Cristus noit en dede
Andren sant dan desen,
Alsomen wel mach lesen
Inden boeken die hi screef,
Daer hi wonder in bedreef,
Dat cume yement, zonder waen,
Wel te gronde can gheslaen.
Die derde redene willic u
Cortelijc vertrecken nu:
Doe Cristus nader menscheiden
Van desen aertrike zoude scheiden,
Beval hi Janne sire moeder,
Dat hi bleve haer behoeder.
Hine betrouweder niement bat:
Hier aen so merken wi dat
Cristus meer minde Janne
Dan vanden andren yemanne.
Doe onse here Jhesus Cristus woude
Dat Jan van hier sceiden zoude,
Noodde hine selve met zinen name,
+
Dathi mit zinen broedren quame.

+

(I. Fol. CXI. r. 1.)

+

(E. Fol. LXXXVII. r. 1.)

*

Vs. 24. I. borsten; I. H. daer. 25. H. Als; I. H. oft; H. hi ontbr.; I. H. ware. 26. H. Ute sire; I.
siere; I. H. hi dare. 27. I. verborghenne. 28. I. Jhesus ontbr. 29. I. Anderen. 30. I. mochte. 31.
I. boucke. 33. H. ieman. 35. I. redenne wil ic. 36. I. H. Cortelike. 37. I. vander m. 38. I. deser
werelt. 39. I. sijnder. 41. I. H. betrouder; H. niemanne. 42. I. so ontbr.; H. merke. 44. I. anderen
niemanne. 45. I. H. Jhesus ontbr.; H. oec w. 47. I. Noemde. 48. I. hij tot sinen; H. hi tsinen;
I. H. broederen.
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Hi ghinc ooc ligghen int graf,
Also ghegherwet als hi af
Van dien outhaer quam ghegaen,
Daer hi misse hadde ghedaen,
Ende dat graf sloech toe:
Niet meer en sachmens doe.
Noit en wert hi, des ghetrout,
Op dit aertrike doot ghescout.
Nochtan was hi, dat ghijt wet,
In wallenden olie gheset
Te Romen voor die poorte Latine.
Hi was ooc ghedrinct mit venine,
+
Ten scade hem al niet een haer;
Ende die tvenijn droncken daer
Ende daer of storven ter selver stont,
Maecte hi optie stede ghesont.
Daer omme scrijftmen hem, te waren,
In die figure van enen aren,
Om dathi in hemels weten vlooch
Boven alle ander heilighen hooch,
Ende om dat mensche sine ghelike
Noit en quam op aertrike
Van heilicheden, alsict scouwe,
Uutghenomen onse vrouwe.

Vs. 49. I. Int graf lach hij, zijt zeker das. 50. I. Alse ghegheerwet als hij was; H. alse. 51. H.
outare; I. q. hij g. 53. I. sloet. 54. I. en ontbr. 55. I. en was hij; H. hi doet ghescout. 56. I.
eerderike; H. des ghetrout. 57. I. wedt. 58. H. wallende; I. wallender olyen ghezedt. 59. I. H.
Te Rome; H. vore. 60. I. ghedranct met fenine. 61. I. H. En; H. scaedde. 62. I. H. tfenijn. 63.
I. H. af. 64. I. op die. 65. H. hem ontbr. - twaren. 67. I. in hemelrike vl.; H. hemelsch. 68. I.
alle ontbr. - dandere; H. dandre. 69. I. om ontbr.; I. H. sijn. 70. I. eerderike. 71. I. H. als ic. 72.
I. onser vrouwen.
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Sulke prisen Jan Baptista
Voor desen Jan Ewangelista,
Ende tonen een redene daer bi
Waer omme dathi meerre si.
Welc meerre is, late ic daer:
God weet allene, dats waer.
(*)
[Niem]ent en sal hier omme striden.
[Twee] clerke teenen tiden
[Hier] omme langhe twisten:
Deen was mit Jan Baptisten,
Dathi verre die meerre ware,
Dander clerc seide dat contrare.
Doe desen twist, zonder waen,
Langhen tijt hadde ghestaen,
Ende datmen dach op legghen woude
+
Datment termineren soude,
Quam elcs Sinte Jan dan
Dies nachts tote sinen man,
Ende verboot hem doe albloot
Dathi voort ane, cleine noch groot,
Van deser dinc en disputere;
Want elcs glorie ende sijn ere

*

(*)

Vs. 73. I. Selc; I. H. pr. Janne Baptisten. 74. H. Vore; I. H. Jan ontbr.; I. ewangelisten; H.
ewanglisten. 75. I. toeghen een redenne waer by; H. ene. 76. I. Dat hij oic m. 77 en 78. H.
Deze beide verzen ontbr. 77. I. meere es, dat laet. 79. H. Nieman. 80. I. clercken. 82. I. H.
Jan ontbr. 83. H. Ende seide dat hi v. de m. 84. I. s. die c.; H. S. dcontrare. 85. H. dese. 86.
I. Langhe. 87. H. dach ontbr.; I. legghe. 89. I. Quame elc Sint; H. elc. 90. I. H. Des; I. snachts.
92. H. vordane; I. cleen. 93. I. disputeerde. 94. H. sine.
Het voorste gedeelte dezer drie verzen is door eene donkerbruine vlek in het tekst - handschrift
onleesbaar.
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95 Ware sulc in ewigher waerden,
Datsi niet meer en begaerden:
+
Si hadden al haer ghevoeghen,
Datsi hem ooc lieten ghenoeghen.
Aldus wart daer die twist
100 Tusschen die clerke ghecist.
Weet dat Maria ende Jan sijn
Twee columpnen voor Cristus aenschijn,
Dien God en ontseit twint;
Want hi dese twee dan mint
105 Boven dandre, dats zonder blijf.
So laet ons dan ziele ende lijf
Desen tween bevelen al;
Want God elc andren beval,
Aenden cruce daer hi stoet.
110 Ende sijt des seker ende vroet,
Si sullen u tallen stonden
Hoeden van scanden ende van zonden,
Op dat ghi daghelike
Dit ghebet zecht innichlike
115 Dat ‘O Intemerata’ beghint.
Hoort, ic sal u doen bekint
Een herde scoon bispel,
Dat eens daer ave ghevel.

*

Vs. 96. I. nemeer; H. nemmeer. 98. H. hen. 99. I. H. Aldus soe w. 100. I. die twee clercken
ghetsist. 102. I. columpne; H. colummen; I. H. vor Gods a. 103. I. Want hem God ontseghet;
H. onseeght. 104. I. Hier bij hij. 105. I. dandere. - dats ontbr. 108. I. God ontbr. - anderen.
109. H. Ane den. 110. I. Ende ontbr. 112. I. Van sc. hoeden ende; h. e. van zonder. 114. H.
Dat gh. segt; H. zegt. 117. I. H. sconc. 118. I. af.
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(I. Fol. CXI. v. 1.)
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*

Een bispel van O Intemerata. - LXI.

5

10

15

20

*

Die viant, die nauwe can vinden
Hoe hi den mensche mach schinden,
Nam hem teenen tiden an
Die vorme van enen man,
Ofte hi waer een jonghelinc.
Aen enen ridder dathi ghinc,
Ende seide hi conste dienen wale
Ende ooc spreken alrehande tale.
+
Hi, die hem wel veinsen conste,
Hadde thant des heren onste,
Ende diende dien here zeven jare.
Doe ghevielt also daer nare,
Dat een heilich bisscop quam nare
+
Eten met dien ridder daer.
Doe die bisscop was gheseten
Ende die knape brochte dat eten,
So kende die bisscop thant
Dat dat was een viant,
Ende die viant ooc versinde
Datten die bisscop kinde,
Ende en dorste niet meere
Daer comen voor dien here.
Doe die bisscop dat vernam

Titel. I. (Cap. 59). Vs. 2. I. hij mach den m. sc. 3. I. tijde. 5. H. Oft; I. H. ware. 6. H. Ane. 7. I.
s. hem hij. 8. I. ooc ontbr. 10. I. te hant - jonste. 11. I. H. den h.; I. jaer. 12. H. gheviel; I. also
ontbr. - naer. 13. I. heilich ontbr. - q. openbaer; H. naer. 14. I. Metten r. eten d.; H. metten.
16. H. Entie; I. kn. hadde dat. 17. I. Bracht, k. - te hant. 19. H. Entie. 20. I. Dattene. 21. I. Doen
en; H. Soe en; I. H.d. hi nemmere. 22. I. H. Comen daer; H. vore; I. H. den.
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(E. Fol. LXXXVII. v. 1.)

+

(I. Fol. CXI. v. 2.)
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25

30

35

40

45

*

*
Dat die ghene niet voort en quam,
Sprac hi ten ridder, sinen vrient:
‘Heeft u dese yet langhe ghedient?’
- ‘Ja hi,’ sprac hi, ‘zeven jare.
Ic en wart van hem noit gheware
Enighe onghetrouwichede.’
Doe sprac die bisscop ende zede:
‘God heeft u behoet harde wel:
Het is die viant ende niement el;
Maer en sijt niet te barenteert,
[G]hi wert van hem te livereert.’
Die bisscop was een heilich man,
Ende dede den ghenen comen dan
Voor die tafle: al dede hijt node,
Hi quam voort als die blode.
Die bisscop sprac: ‘Ic mane di
Bi dinen scepper, dattu mi
Berechts waer bi dattu
Hier heefs ghewoont tote nu.’
- ‘Om dat ic gherne, haddic ghemoghen,
Desen ridder hadde bedroghen
Ende ghemaect een keytijf
Beide an ziele ende an lijf.’
Die bisscop antwoorde zaen:
‘Waer omme en hebstuus niet ghedaen

Vs. 25. H. riddre. 26. I. d. knape yet. 28. I. H. In w. 29. H. Ene o. 30. I. Die b. sprac doen ende
zeide; H. Die b. antwerde ende sede. 31. I. H. behoedt; I. harde ontbr. 32. H. nieman. 34. I.
H. Ghi; H. werd v.h. wel te; I. H. gedelivereert. 37. I. H. Vore; I. tafele; H. dedijt. 38. H. alse.
40. I. sceppere; H. sceppre. 42. I. hebs ghedient t. 44. H. riddre. 45. H. enen caytijf. 47. H.
antwerde. 48. I. hebstuut; H. heefstuus.
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50
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60

65

70

*

Binnen dien tiden also lanc?’
- ‘Het ghebrac an minen danc,’
Sprac die viant, ‘dat ghijt wet:
Hi sprac daghelijcs een ghebet,
Waer bi dat mi ontvacht
Over hem te hebbene macht,
Waer hi quam in elke stat.’
Die bisscop seide: ‘Wat was dat?’
Die viant sprac hier na:
‘Het was “O Intemerata,”
Daer men aen roept met besceide
Maria ende Janne beide.’
Die bisscop sprac toten ghenen:
‘Ic ghebiededi dattu henen
Vollic dijnre vaerden vaers
Ende niemene hier en daers.’
Dus voer die quade sire vaerde,
So dat hi niemene daer en daerde.
Dies dancte Gode die goede man,
Ende hielt dat goede ghebet voort an.
Hier bi radic u met trouwen,
Dat ghi Marien, onser vrouwen,
Ende Sinte Janne altoos dient;
Want God is haerre beider vrient
Sonderlinghe, des sijt vroet.
+

Vs. 49. I. desen tijde; H. tide; I. also ontbr. 51. I. wedt. 53. H. ontfacht. 54. I. hebbenne. 56.
I. b. sprac: w. es d. 57. I. daer na. 59. H. ane. 60. I. H. Marien; I. ende Sint J. 62. I. ghebiedu;
H. ghebiedi. 63. H. diere verde. 64. I. Ende dattu niemant; H. niemanne. 65. H. quaet; I. siere.
66. I. So ontbr. - niement; H. niemanne. 67. I. H. Des. 68. H. vordan. 71. I. Ende Sint. 72. I.
haerder; H. hoer. - beider ontbr. 73. I. Sond., zijt des vr.
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(E. Fol. LXXXVII. v. 2.)
(I. Fol. CXII. r. 1.)

+
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*
Beveelt hem ziele, lijf ende goet:
75 Si sullent bewaren sekerlike.
Ghelooft sijn si ewelike
(*)
Met hem die here is boven al
Ende sonder einde regneren sal!

EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.

*
(*)

Vs. 74. H. hen l.z.e. 77. I. H. die heere. - Na vs. 78 is in I. eene kolom wit gelaten, en daarna
volgt op de keerzijde de Tafle van het derde boek, die in H. onmiddelijk onder vs. 78 begint.
Het HS. heeft: Met hem die hem here.
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*

[Derde deel]
Hier beghint die derde boec.
+

Die derde boec gaet hier ane,
Die u sal doen te verstane
Scone zeden ende manieren,
Die dat volc sal hantieren;
5 Watmen minnen sal ende haten,
+
Watmen doen sal ende laten,
+
Hoemen ghenoech doen sal
Gode ende den mensch over al;
(*)
Want moraliteit salt meest wesen
10 Dat ghi in desen boec sult lesen,
Dat zielen ende live mede
Sal in bringhen salichede.
Dat ic dese dinghen nemen can
Uut mi selven, en versta nieman;
15 Maer ic hebt ghesocht voorwaer
Uten boeken, hier ende daer,

*

(*)

Vs. 1. H. b. volghet daer na. 2. H. Die hout in, alsict versta. 7. I. H. Hoe datmen. 8. I. H.
mensche. 9. I. H. moraliteit. 10. H. dese. 11. I. Datter z. e. den l. 12. I. H. In sal br. 13. H.
dinghe. 14. H. Ute; I. en ontbr. 15. I. hebbe. 16. H. Ute den b.
Lezing van I. en H. Het tekst - HS. heeft moraliter, waarschijnlijk uit de verkeerd begrepene
verkorting moralitz.
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(E. Fol. LXXXVII. v. 2. I.
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+

(I. Fol. II. r. 2.)
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+
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*
Die de wise wilen screven
Op dit cranke menschelijc leven.
Dese boec heeft ooc in
20 Sevenendetwintich capittelen, meer noch min.

+

Hier beghint die tafle vanden derden boeke.
+

(I. Fol. CXII. v. 1.)

Van Gode te minnen voor al.

I.

Van des menschen zeden

II.

Hoe hem die mensche houden sal onder III.
die liede, ende alrehande wijsheit
Van hovesscheiden ende van andren
goeden zeden

IIII.

Weder beter is rijcheit ofte ere

V.

Hoemen jalosie wederstaen sal

VI.

Hoemen gramscap wederstaen sal

VII.

Hoemen luxurie wederstaen sal

VIII.

(*)

Hoe man ende wijf hem houde[n] sellen IX.
Hoemen kindre houden sal, ende wies
jonghe liede pleghen sullen

*

(*)

X.

Vs. 19. I. Ende hevet in te sinen deele; H. Ende hout in te sinen dele. 20. I. H. Achte ende
tw. capitele. - m. n. m. ontbr.
Titel. I. tafele; H. Hier beghint ontbr. - vd. der b. C.I.I.H. Twee afzonderlijke hoofdstukken,
aldus: Van Gods minnen. - I; Van Gode te dienene voir (H. dienne vor) al. - II. Daarna volgt
in I. nog een hoofdstuk, dat in E. en H. ontbreekt, getiteld: Hoemen Gode aenbeden sal. - III.
- II. (I. IIII). I. Van smenschen. III. (I. V). I. lieden. - ende a. w. ontbr.; H. wijshede. IIII. (I. VI).
H. hoefscheiden; I. H. h. ende van doene ende van latene. V. (I. VII). I. H. Welc beter es so
rijcheyt soe eere, ende oic van armoedicheden (H. armheiden). VI. (I. VIII). I. jalosye scuwen
sal; H. jalousie scuwen sal ende breken. VII. (I. IX). I. H. Hm. gr. ende quade melancolye
verdriven sal. IX. (I. XI). H. hen; I. H. houden selen. X. (I. XII). I. kinder - wes.
Het HS. heeft jasolie.
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*

Wat rechterscape ende heerien toe hoort XI.
Van zeven pointen die heren hebben
zellen

XII.

Wat behoort ter lands heren rade

XIII.

Vander littren ende der clergien

XIIII.

Hoe dichteren dichten sullen ende wat si XV.
hantieren sullen
Hoe goet ghetrouheit is

XVI.

Hoe goet ghetrouwe vrient is

XVII.

Van vier manieren van lieden

XVIII.

Van vijfterhande minnen

XIX.

Hoe die mensche hem selven minnen
zal

XX.
XXI.

+

Waer omme datmen goet hebben zal
+

(E. Fol. LXXXVIII. r. 2. I.
Fol. CXII. v. 2.)

Ofmen maghe ende vriende helpen sal XXII.
Van bescheidenre miltheit

XXIII.

Ofte wel eten ende wel drincken zonde XXIIII.
is
Van ledicheiden ende onledicheiden

XXV.

Die disputacie tusschen den poortere
ende des ridders zone

XXVI.

Welc beter is, so goet ende quaet doen, XXVII.
so quaet noch goet doen

*

C. XI. (I. XIII). I. heeren toebehoort. XII. (I. XIIII). I. die de h. h. selen te haren rade. XIII. (I.
XV). I. H. Wat lieden die (H. liede) heeren hebben zelen te haren (H. thoren) rade. XIIII. (I.
XVI). I. De beide der ontbr. - litteren. XV. (I. XVII). H. dichtren. XVI. (I. XVIII). I. Van
ghetrouwicheden; H. Van ghetrouheiden. XVII. (I. XIX). I. H. Van drien manieren van vrienden,
ende welc gherecht vrient es. XVIII. (I. XX). H. viere; I. H. lieden, daer sonder die werelt niet
sijn en mochte. XXI. (I. XXIII). I. H. omme ende waer toe men; I. tgoet. XXII. (I. XXIIII). I. Ofte
men; H. Oftmen; I. H. maghen ende vrienden. XXIII. (I. XXV). I. H. Wat mîltheit es, ende wat
zoe (H. si) doen can. XXIIII. (I. XXVI). H. Oft; I. H. Het tweede wel ontbr. XXV. (I. XXVII). I.
ende van onl. XXVI. (I. XXVIII). I. Eene d. - ende eens r.; H. poertre ende sridders. XXVII. (I.
XXIX). I. De negen eerste woorden ontbr.; H. Het eerste doen ontbr.
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*

Dat prologus vanden derden boeke.
+

5

10

15

20

*

Dattie mensche werken sal,
Moet mids twee dinghen sijn al:
Dat sijn wijsheit ende cracht:
Mar wijsheit heeft meerre macht;
Want men doet mit wisen rade
Dat cracht allene niet en dade;
Nochtan bleve wijsheit dicke versmoort,
En holpe haer smenschen cracht niet voort.
Wijsheit gheeft den raet,
Hoemen twerc best bestaet;
Maer en volcoomt niet alsoe,
Des menschen cracht en moetter toe.
Nemmermeer, verstaet wel dat,
En worde volmaect borch noch stat
Mids des menschen wijshede,
Des menschen cracht en waer daer mede.
Ende dit selve moghedi merken
Van allen aerdschen werken.
Ja, wijsheit ende ghelove met,
Daer alle doghet binnen set,
En brochten u niet, waerlike,

Titel. I. ontbr.; H. De prologhe. Vs. 1. I. H. Dat die. 2. H. tween; I. d. wesen al. 4. I. meere. 7.
I. dicke ontbr. 8. I. En ontbr.; H. hare. 9. H. Wijsheit die gh. 10. I. H. dwerc. 12. I. H. Smenschen
- moeter. 13. I. wel ontbr. 15. I. Mits eenegherande w. 16. I. H. Smenschen; I. en warer m.;
H. en waerre m. 17. I. moeghdi; H. moghdi. 19. I. U w. 20. H. doeght; I. zedt. 21. I. brachte;
H. brachten.
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11

*
(*)

25

30

35

40

Sonder werc te hemelrike.
Wijsheit is vrouwe na recht,
Ende des menschen cracht is haer knecht;
Ende so wat dese knecht bestaet
Sonder sijnre vrouwen raet,
Dat wort gherne cranclijc gheënt,
Want ten heeft gheen fondament.
+
Daer omme moeten, alse wi lesen,
Dese twee te zamen wesen,
Wijsheit ende crachte met:
Dus hevet Salustus gheset.
Ende want wijsheit, ghewes,
Boven al dus vrouwe es,
So laet ons ter wijsheit keren,
Ende onse crachte voeghen leren
+
Nader wijsheiden rade,
So dat wi vrooch noch spade
Niet en sneven alse keytive
Aen der zielen noch aenden live,
So dat wi in onsen daghen
Wijslijc ons hier bedraghen,
Ende dat wi ten lesten stonden
Claer ende zuver worden vonden.

*

(*)

Vs. 22. I. Sonder dwerc te; H. Sonder werc te. 24. I. H. smenschen. 25. I. Ende dat dese. 26.
H. sire. 27. I. wert gh. cranckelijc ghehent; H. werdt gh. crankelijc gheint. 28. I. H. Want en
h. 29. H. om; I. H. als. 30. H. samene. 31. I. H. cracht. 32. I. H. h. Salustius. 33. I. Ende ontbr.
- w. w. sijts gh.; H. w. w. sijds gh. 36. I. H. cracht. 38. I. vroe ende sp. 42. I. Wijselic. 43. H.
ter lester. 44. I. H. werden.
Het HS. heeft Sonder doghet, maar de variant behelst de ware lezing. Werc staat dan in
denzelfden zin als cracht. Werk namelijk is een uitvloeisel van kracht, een krachtsbetoon.
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(E. Fol. LXXXVIII. v. 1.)

+

(I. Fol. CXIII. r. 2.)
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*
45 Want die dan hemelrike heeft,
Heeft wijslijc hier gheleeft,
Ende anders niement, waerlike.
Die dan wil leven wijslike,
Lese desen boec dat hine versta,
50 Ende pijnre hem te werkene na,
Ende verlesene dicke ghenoech:
Hi vinter in sijn ghevoech
Van menigherhande wijsheden,
Van manieren ende van zeden,
55 Die goet sijn, dat ghijt wet,
Der zielen ende den live met,
Also ons claerlike doen weten
Philosophen ende poëten
Inden boeken die si screven,
60 Die tote noch sijn bleven;
Anders so waert mi te hoghe:
Hier mede latic dese prologhe.
Nu helpe mi Jhesus die vrie
Ende sijn moeder, Sinte Marie,
65 Dat ic dese materie zwaer
Toe moete bringhen so claer,
Datter sijn ere in si,
Ende dat niement mi,
+
In aernste noch in scheren,
70 Daer in en moghe blameren.

*

Vs. 45. I. wie. 46. I. wijselic. 47. H. nieman. 48. I. Dan die wilt l. wijselike; H. wil ontbr. 50. H.
pijnder; I. pine h. te levene na. 51. I. Ende lesen d.; H. gnoech. 55. I. sijn, wel wedt. 56. I. Ter.
57. I. Als - claerlijc. 61. H. so ontbr. 62. I. H. met. 64. H. m. ver M. 66. H. moet. 67. I. H. sine.
68. I. H. dat oec n.; H. nieman, 69. I. neernste. 70. H. Daer ontbr.; I. Met redenen en moghen.
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(E. Fol. LXXXVIII. v. 2.)

13

*

Hier beghint die derde boec.
+

Onser herten overste ruren
Dat sal sijn in allen uren
God selve, die ons schiep
Ende tote sijnre glorien riep.
5 Dien sullen wi mit allen zinnen
Boven alle dinghen minnen.
Hebben wi hem, wi hebben al;
Anders en hebben wi groot noch smal.
Wat wi hebben, als ghi wel siet,
10 Sonder hem, dat is al niet;
Want hi sal altoos staen,
Maer ander dinghen si vergaen.
Salomon seit dus properlike:
Alre eerst soect Gods rike,
15 Ende alle dinghen sullen u toe

*

Titel. I. H. ontbr. Doch in beiden staat hier, als titel van het eerste hoofdstuk: Van Gods minnen.
Vs. 1. I. Ons heeren. 4. I. tot - glorie; H. sire. 6. H. allen. 9. I. Dat. 12. I. dinc sal te nieute gaen;
H. dinghe si tegaen. 13. H. Dewangelie seeght daer pr.; I. Sal. seghet pr. 14. I. Talre; H.
Talder. 15. H. dinghe.
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Warden gheworpen alsoe:
Dats Gode selve, hoement keert.
Die Gode mint, hi regneert,
Hogher vele, des sijt vroet,
Dan enich aerdsch coninc doet;
Want sijn rike ewelijc staet,
Maer dat aerdsche rike dat vergaet.
David, die prophete, ooc seit:
Gods vrese is beghin der wijsheit.
Hi seit waer, Gods vrese es
Beghin der wijsheit, sijts ghewes.
Die Gode ontsaghe van gronde,
En dade nemmermeere zonde;
Ende die zonder zonde leven can,
Dats verre die wijste man.
Daer bi spruut, als wi lesen,
Wijsheit uter Gods vresen.
Der werelt wijsheit, alsmen daer ziet,
Is sotheit voor Gode ende anders niet.
+
Want so wat die wijsheit werft
Begheeft den mensche, als hi sterft;
Mar wijsheit, die God mint,
Staet ewelike ongheïnt
Ende en can niemene begheven,
Maer doet den mensche ewelike leven.

(E. Fol. LXXXIX. r. 1. I.
Fol. CXIV. r. 2.)

Vs. 16. I. Worden; H. Werden. 17. I. Dat is God. 19. I. vele, sijts. 20. I. eerdts. 21. H. euwelike.
22. I. H. Het eerste dat ontbr.; I. rijcheit die v.; H. dat tegaet. 23. I. Salomon, die wijse, oic.
24. I. H. is ontbr.; I. beghint. 25. H. seeght. 26. H. w., des sijt. 28. I. Die en; I. H. nemmermeer.
29. I. Ende ontbr. 30. H. Dat es; I. Hij is. 31. H. alse. 33. I. daer ontbr. 36. H. m. al als. 37. I.
die Gode. 38. I. onghehent. 39. I. nieman; H. niemanne. 40. I. eewelic.
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*
Minnen wi creaturen mere
Ofte goet dan onsen here,
So sijn [si] dan onse God,
Want wi doen haer ghebod
45 Ende setten ons sceppers; beheet achter,
Daer wi hem mede doen lachter.
Dese Gode moghen cort duren,
Maer die scepper der creaturen,
Die allene is God ende here,
50 En begheeft ons nemmermere.
Daer omme moet, als wi lesen,
God dalre overste wesen
In onse ghedachte, vrooch ende spade:
Die dat liete, hi misdade.

*

Van Gode te dienen voor al. - I.
Wi sullen ooc algader
Minnen moeder ende vader,
Suster, broeder, wijf ende kinder,
Ende alle die liede, meerre ende minder,
5 Met sulker minnen dat wi
Gods niet en vergheten daer bi,
So dathi in onsen sin
Dies twint en si te min.
Voor al sal gaen Gods ghebod,
10 Anders waren si onse God.

*
*

Vs. 42. I. Off; H. Oft. 43 I. H. sijn si dan; I. ons. 45. I. onsen scepper; I. H. beheet ontbr. 48.
I. sceppere; H. sceppre. 50. I. Ende b. 51. H. alse. 52. H. dalre ierste w. 53. I. vro.
Titel. H. dienne vore; I. (Cap. 2). Vs. 4. H. al; I. meerder. 6. H. niene v. 8. I. H. Des. 9. H. Vore.
10. I. zij alle sodt.
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Al soude die werelt verzinken,
Nochtan en sullen wi niet winken
Uut Gods ghebode ene ure:
Dus seit ons die scrifture;
Want hi is meerre, sijts ghewes,
+
Dan alle dinc die es
In hemele ende optie aerde,
Ende ooc van meerre waerde.
Dien God so vele heeft ghegheven,
+
Datsi van haers selfs moghen leven
Sonder pinen ende arbiden,
Sijn sculdigher tallen tiden
Gode te dienen in innicheiden,
Dan die ghene die arbeiden
Ende pinen moeten door dien noot,
Om te winnen daghelics broot;
Want si hebbens beter macht
Ende ooc stade, dach ende nacht,
Gode te deelne van dien
Daer hise of heeft voorsien,
Ter kerken te gane mede
Ende te sprekene haer ghebede.
Die ghene ooc die [te] werke gaen,
Des morghens, als si op staen,
Sullen si gaen te werke,

Vs. 12. H. en ontbr. 13. H. Ute; I. H. een. 14. H. seeght. 15. H. hijs m. sijds. 17. I. H. hemel op eerde. 20. I. moghen ontbr.; H. mochten. 21. I. pine - arbeiden. 22. I. sculdich in allen. 23.
H. dienne. 25. I. moet om die; H. die. 26. I. winnenne; H. winne. 28. I. ooc ontbr. 29. I. te
dienen. 30. I. hij hem af; H. af. 32. I. spreken. 33. I. ghene ontbr. - die ontbr.; I. H. te w. 34. I.
Smorghens; H. alsi op.
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Ende niet ooc in die kerke
Duren alte langhe;
Want ter zonnen opganghe
Sullen si opt werc sijn,
Ende alsi laet haren schijn,
Sullen si vanden werke beten,
Sonder datsi daer binnen eten.
Merren si hier binnen ene ure,
Si verletten hare dach hure.
Al warensi, in waerre dinc,
Des daghes ghehuert om enen penninc,
Si souden doen na haerre macht
Ghelijc of sire hadden acht,
Alse ons heren Cristus mont
In die ewangelie maket cont;
Want voorwaerde dat is scult,
+
Hoe datment set ofte hult.
Aldus sullen si, die doen
Arbeit om haren dach loen,
Gode alreoverste zetten,
Ende werken, zonder letten,
Na hare macht, so si best moghen:
So hebben si Gode voor hare oghen,

*

(*)

Vs. 36. I. H. niet; H. inde k. 39. I. H. op dwerc. 40. I. als zo l. hair. 42. I. daer tusschen e. 43.
I. sij dair b. een. 44. I. verliesen haer; H. hoer. 45. I. in warer. 46. I. Sdaechs; H. Sdaeghs.
47. I. hare; I. H. machte. 48. I. ofte; H. oft; I. H, achte. 49. I. Also. 50. I. H. In dewangelye; I.
doet condt. 51. I. dat ontbr. 52. I. zedt off. 53. I. Ende aldus. - die ontbr. 55. I. talre overste;
H. talder overst. 57. I. Al haer; H. hoer. 58. I. hare ontbr.; H. hoer.
Het HS. heeft mede, doch door eene latere hand op den kant in niet verbeterd.
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*
So dat hem God is hout,
60 +Om datsi quiten haren scout.
Die rike man en sal ooc niet
Tote des anders daghes, wats ghesciet,
Des arbeiders loon houden,
Opdat hine eyscht onvergouden;
65 Want sijn vleisch ende sijn bloet heeft
Besuert datmen hem daer gheeft,
Ende diet hem daer onthout dan,
Behout an hem tbloet vanden man,
Dat wrake roept voor onsen here,
70 En si datment weder kere.
Dus sullen wi altoos aenscouwen
Gode in gherechter trouwen,
Ende int overste altoos setten,
So en mach ons niement letten;
75 Want wi sijn hulde behouden dan,
Die ons niement beroven en can.
Alst coomt inder morghenstont
Ende ghi ontsprinct al ghesont,
Sal wesen in u eerste ghedochte
80 God selve die ons wrochte,
Ende sult opstaen sonder beiden
Ende u tsinen dienste ghereiden.
Een cruce suldi dan maken,

*

Vs. 59. H. hen. 60. I. hair; H. hore. 62. I. tsanderdaechs; H. sander daeghs. 63. I. arbeyts.
64. I. Op dat heescht vergouden. 67. I. diedt. - daer ontbr.; H. onthoudet. 68. I. H. Behoudt;
H. ane; I. H. dbloet. 70. I. dm. hem w. 73. I. H. in doverste. 74. I. Sone m.; H. nieman. 75. H.
sine. 76. I. H. Dier; H. niemen. 77. H. Alset. 79. I. H. in ontbr.; H. uwe, 80. I. die u wr.; H. die
u ghewrochte. 82. I. bereiden.
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Siele ende lijf ende ander zaken
85 Suldi Gode bevelen al,
Die u niet of gaen en sal.
Ter kerken suldi dan tien,
+
Misse horen, macht gheschien,
Innichlike spreken u ghebede,
90 Ende bliven ter selver stede
Tote dattie misse is ghedaen.
Daer tenden so machmen gaen
Oorbaer doen, weder ende voort,
Datter lijfneren toe behoort,
95 In gherechticheit mit trouwen,
Daer men Gode in sal aenscouwen,
Also dat God al over al
Die overste wesen sal
In al datmen begaet:
100 +Anders so ist al quaet.
Alse ghi ter maeltijt sijt gheseten,
So en suldi niet vergheten
Ghine sult segghen enich ghebet,
Seghenen u ende u spise met;
105 Sobe[r]lijc eten ende drincken,
Ende uwes sceppers mede ghedincken;
Om die arme suldi dincken mede,
Want dat sijn die Gods lede,
U arme broedre, dien ghi

*

Vs. 88. I. H. maeght; H. u gh. 89. I. Innich; H. Innechlec. 91. I. H. dat die. 92. I. so ontbr. 93.
I. H. Orbore. 94. I. lijfneringhen. 95. I. gherechrticheden. 96. I. sal scouwen. 100. I. so ontbr.
101. I. H. Als. 102. I. Sone s. 103. I. zelt spreken e. 104. H. Sechenen u e. uwe. 106. I. u sc.
met. 107. H. Om darme. 109. H. Uwe; I. H. broedere; I. die.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CXV. r. 1.)

+

(E. Fol. LXXXIX. v. 2.)

20

*
110 Sculdich sijt te stane bi;
Want sterven si van breken,
God die sout aen u wreken,
Hier of ghinder, sijt zeker das,
Op dat u sijn breke kenlijc was,
115 Ende alse die maeltijt is ghedaen,
So suldi Gode dancken zaen
Van dien dat hi u gheeft,
Daer ghi daghelijcs bi leeft,
Ende bidden voor alle die
120 Die u goed daden ye
Ende daer of comen is dat
Dies ghi daghelijcs hebt te bat.
Des avonts ooc, dat verstaet,
+
Alse ghi te rusten gaet,
125 Suldi spreken enich ghebede,
Daer ghi Gode sult loven mede,
Ende ooc bidt voor uwe zonden.
Ghi sult ooc ten selven stonden
Bidden mit goeder herten fijn
130 Voor die leven ende doot sijn,
Ende sonderlinghe? dat wilt verstaen,
Voor die u goet hebben ghedaen.
Dat is van rechte u recht,
Anders so doedi hem onrecht.

*

Vs. 111. I. storven. 112. I. die ontbr.; H. soud ane. 113. H. oft. 114. I. u ontbr.; H. u hoere br.
115. I. als. 118. I. daghelijc; H. daghelike. 119. H. vore. 120. I. Die ontbr. 121. I. H. daer u af;
H. es comen. 122. H. Des; I. daghelijc. 123. I. Savonts. 124. I. H. Als; H. ghi oec te rasten.
125. H. eneghe. 126. I. H. sult ontbr. - lovet. 127. I. u. 128. I. H. tien. 130. H. Vore; I. H. e. die
doot. 131. I. dat ontbr. 132. H. Vore. 133. I. rechte trecht: 13. I. hem ontbr.; H. hen.
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*
135 Want ondanckelicheit, sijts ghewes,
Boven alle dinc scande es:
Wie hi is die goet doen verghet,
(*)
Es uut alre eren ontset.
Dan suldi opheffen u hant,
140 +Ende sult u zeghenen te hant
Inden name der drivoudichede,
Datsi u beware ende bevrede
Aen ziele ende aen lijf dien nacht
(†)
Jeghen alle des viants macht .
145
Des nachts, alse ghi ontsprinct
Ende ghi u keert ofte omme wrinct,
Suldi also dicke segghen dit vaers:
(§)
‘Here! ontfermt mijns zondaers !’
Ende ofte u des daghes yet
150 Van misgripe is gheschiet
In woorden ofte in daden,
Dat ghi also sijt beraden
Dat u dat van herten si leet,
Ende te beteren dat sijt ghereet,
155 Also wel den armen als den riken.

*

(*)
(†)
(§)

Vs. 135. I. ondancbaerheit; H. ondanclecheit, sijds. 138. I. H. Es uut; I. ghezedt; H. gheset.
139. I. H. uwe. 140. H. seldu; I. H. sechenen. 141. I. driefoudichede; H. drievoldechede. 142.
I. bewaren - bevreden. 143. I. H. Ane. - ende ontbr. - ane. 144. I alle ontbr.; H. al; I. H. macht.
145. I. H. als. 146. I. Als ghij - of; H. oft. 148. I. ontfermet; H. ontfarmt. 149. H. oft - daghs.
151. I. off; H. oft. 152. I. Als ghij. 153. I. H. u dat zij v. h. l. 154. I. H. beterne; I. dat ontbr. bereet. 155. H. Als.
Het HS. heeft Ende.
Het HS. heeft machts.
Tusschen vs. 148 en 149:

‘Deus! propicius esto michi peccatori!’
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Vs. 156. I. Dus so sult ghij eeuwelike. 157. I. H. Gode. 158. H. Want het hem. 159. H.
gheloevets. 161. H. sprect selve, a.; I. als ic. 162. I. H. dat ontbr. - Hierna in I. het volgende
hoofdstuk, dat in E. en H. ontbreekt:

Hoemen Gode aenbeden zal. - III.
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Als ghij wilt met innicheden
Uwen sceppere aenbeden,
Soe doet den raet ter selver tijt,
Op dat ghij mueght, dat ghij sijt
Alleene, daer ment niet en zie;
Want ghelaet ende aenschijn die
Werdes gheerne ontzedt van dien
Dat beter bleve onghesien;
Ende ghij zelt oic te min horen
Ende sien dat u mach storen
Uut, uwen inneghen ghebede;
Want sonder goede innichede
En acht God der beden twint,
Want hij alle herten kint:
Hine acht der woirde meer no min,
Maer wat dat herte hevet in.
Heeft hij onse herte, hij heeft al
Dat wij hebben, groot ende smal.
Starckelic, met hoepen groot,
Ende altemale met herten bloot
Seldy doen uwe ghebede
In rechter oetmoedichede
Ende bidden dat orbore zij;
Soe sal God, gheloeves mi
U bede horen tallen stonden,
Sijdy clair van hoefsonden.
Lanc sal sijn u orisoen,
Ende dat seldi dicke doen.
Kiest vriende ende vriendinnen
Van santen ende van santinnen,
Die u voir doghen ons heeren
Orbore helpen impetreren.
+
Wien machmen kiesen badt
Dan dal zalighe suver vat,
Dair hij in neghen maent
Rusten wilde onghewaent?
Diene moederlike bi haer leide,
Bevaen in hare arme beyde,
Tetene gaff ende drincte,
Ende vriendelike scincte
Met haren borsten in sinen mont,
Daer hemel ende eerde ane stont
Ende bij hem sette dair boven,
Dair dinghelen Gode loven.
Wye mach van uwer sake
Bat wesen u voirsprake
Namelic dan dese coninghinne?
Niement, als ic versinne.
Dair by eest goet, dat ghij haer dient
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Dus suldi den eweliken
God altoos setten voort;
Want hem wel toe behoort
Dat hi van al, gheloves mi,
160 +Beide beghin ende einde si;
Want hi spreect, alsict vinde:
(*)
‘Ic ben beghin ende dat inde .’

50 Ende maect van hare uwen vrient:
Soe sal u vriendelike bystaen
Ende in gheenre noot af gaen;
Ende so ghij meer vriende hebt daer,
Zoet u beter es voirwaer.
55 Ende als ghij Gode hebt ghebeden,
Soe seldi met innicheden
Vriendelic aenroupen saen,
Dat so u in staden staen
Voir Gods aenschijn alsoe
60 Dat u bede come toe,
Eest dat Gods eere zij
Ende u orbore ligghe daer by.
(*)

Na vs. 162:

‘Ego sum alpha et o, principium et finis.’
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Van des menschen zeden. - II.
Die mensche sal, dat verstaet,

*

Titel. I. (Cap. 4) Van smenschen.
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Altoos hebben scoon ghelaet,
Scone zeden ende maniere.
Al waert ooc thuus biden viere,
Ofte in enen wilden woude,
+
Daert niement zien en soude
Nochtan so sijn scone zeden goet;
Want somen die dinc dicker doet
So mense can vele te bat,
Alsmen coomt in vreemder stat,
Datmen daer of heeft ere,
Dit is Socrates lere.
Scone zeden ende daer toe goede
Comen uut ghestadighen moede;
+
Want uut onghestadicheden
En quamen noit goede zeden,
Wijsheit noch ooc doghet,
Dat merct men aen die joghet:
Die joghet die heeft zelden in
Wijsheit ofte subtilen zin;
Want der joghet vlisheit
Beneemt haer ghestadicheit,
Ende daer ghestadichede
Niet en is, coomt node wijshede.
Ghestadich ende scamel, dat ghijt wet,
Goedertieren ende gherecht met

Vs. 2. I. h. goet g. 4. I. H. ooc ontbr. 5. H. Oft - welden. 6. I. Dair; H. nieman. 7. I. H. so ontbr.
11. I. Heeft mer daer aff groote eere; H. af. 13. I. daer toe ontbr. 14. I. H. ghestaden. 17. I.
ooc ontbr.; H. doeght. 18. I. Dit - ane; H. Dit machmen merken ane die joeght. 19. H. joeght;
I. H. die ontbr. 20. I; off; H. oft. 21. I. Want die j. der wijsheit; H. joeght vlijtecheit. 22. I. H.
hare. 24. H. Niene es; I. c. na w. 25. I. Ghestadicheit. 26. I. Goedertiere.
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Sal elc sijn, lude ende stille,
Die met eren leven wille.
Nu hoort, wat manieren
Comen uut desen vieren.
Uut ghestadicheit men seecht
Dat wijsheit te comene pleecht;
Uut scamelheden coomt voort
Al datten doochden behoort;
Ende uut der goedertierenhede
So coomt liefghetalhede;
Ende uut gherechticheden gaet
Ons sceppers hulde, dat verstaet,
Dat tbeste is, gheloves mi,
Maer deen is goet den andren bi.
Nu hoort van dese vier meer:
+
Wijsheit, daer ic of sprac eer,
Die is herde menigherhande,
Diemen hantiert inden lande.
Sulke heten wijs, om dat
Si gadren rente ende scat,
In wat manieren ende hoe
Hem die comen toe.
Sulc heet ooc een wijs man,
Om dathi des lants recht can
Ende daer ane hem verstaet

Vs. 30. I. Comt; H. ute. 31. I. ghestadicheden; H. ghestaedecheiden. 32. I. comen. 33. H. Ute;
I. scamelheit. 34. H. Alle; I. H. d. d. hoort. 35. I. H. uter; I. goedertierhede; H. goedertiernhede.
36. H. liefghetallichede. 39. I. Dat best; H. dbeste - gheloevets. 40. I. anderen. 41. I. H. desen
vieren. 42. I. H. af. 44. I. h. achter I. 46. I. H. gaderen renten. 47. H. m. ofte h. 48. I. Dat hem;
H. Dat hen. 49. I. Selke. 50. H. hi slands r. wel c. 51. H. an.
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Ende den lieden ghevet raet.
Sulc heet ooc van wisen treken,
Om dathi can subtijllijc spreken,
+
Ende met groter scalcheiden
Sijn saken wel can beleiden
Ende bedectelijc can bringhen voort
So dat elken dunct, diet hoort,
Dat sijn zake is goet ende waer,
Die nochtan al is contraer
Der rechter waerheit, diet wiste.
Dit bringhet hi toe met liste.
Dit en is ghene wijshede,
Maer het is een scalke valschede.
Die enen andren, des sijt vroet,
Of wint sijn rechte goet,
Dits also quaet, sijts ghewes,
Alse roef ofte diefte es,
Ofte quader, dat duncket mi
Ende segghe u redene waer bi:
Die roven ofte stelen,
Willen hare quaetheit helen;
Maer dese ander, als ghi ziet,
En scaemt hem sijnre valscheit niet,
Want hi voor der liede oghen

Vs. 53. I. heedt. 54. I. H. hi s. can spr. 56. I. H. Sine; H. zake I. H. c. leeden. 57. I. H. can
ontbr.; I. brinct. 58. I. So ontbr. - elke - die dat h. 59. H. sine; I. sake goet ware. 60. H. n. es
al c.; I. contrare. 61. I. Dier gherechter w., die w. 62. I. Die; I. H. bringt. 64. H. et; I. H. eene.
- scalke ontbr. 65. I. anderen, sijts. 66. I. H. Af; H. sine gherechte. 67. I. Dit es; H. Dats - sijds.
68. I. Alse d. off r. es. 69. H. Oft; I. Of - dinct. 70. H. segghu. 71. I. off. 72. I. hair. 73. I. andere.
74. I. scamen h. harer v.; H. sire. 75. I. sij - lieder.
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Sine valscheit wil voort toghen;
Die hem haerre blamen
+
Voor die menschen niet en scamen,
Dat sire hem en scamen twint
Voor Gode die de waerheit kint:
Daer omme is hi algader quaet,
Die met deser valscheit omme gaet.
Sulc heet wijs, omme dathi
Hovesch ende verstandel si,
Wijslijc hem can gheneren,
Ende winnen sijn verteren,
Ende sijn dinghen can beleiden
Met goeder voorsienicheiden,
Wel zwighen ende nauwe merken
Ende Gode ontsien in allen zinen werken:
Dese wijsheit in alre wisen
Salmen voor die ander prisen.
Tander point, dat ic voren nu
Vanden vieren noemde u,
+
Die is gheheten scamelheit,
Daer menighe grote doghet uut gheit,
Dier ic u twee nu ter stont,
So ic best can, make cont:
Deerste dat is danckelichede;

Vs. 76 I. Hair v. willen; H. wilt. 77. H. hen horre. 78. H. Vore de m. niene sc. 79. I. Weet dat;
H. hen; I. en ontbr. 82. I. metter v.; H. om. 83. I. heedt; H. wijs oec; I. H. om. 84. I. Hooeschs;
H. Hoefsch. 85. I. Die hem wiselic can. 86. I. sijn broot ende v. 87. I. H. sine; H. dinghe. 88.
I. Met groter v. 89. I. ende ontbr. 90. H. Ende ontbr.; I. H. zinen ontbr. 91. H. allen. 92. I. vor
dandere; H. andre. 93. I. H. Dander; I. vor u; H. vore u. 94. I. vierden; I. H. n. nu. 95. I. Die
ontbr. 96. I. duecht; H. doeght. 97. I. Die ic u nu teere st. 98. I. b. mach, sal maken. 99. I. dat
ontbr.
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100 Want scamelheit heeft den zede,
Datsi en gheenrehande weldoen
Laten en can zonder wederloen.
Dats een point van groter eren,
Alse ons die wise leren;
105 Want ondanckelicheit
Is die meeste dorperheit
Die in die werelt mach wesen,
Dit hebbic dicke ghelesen.
Tander point dat scamelhede
110 Uut gheeft, dats coenhede:
Coenheit dat is grote ere,
Want si doet bi sinen here
Den man altoos bliven,
+
Alsoudemen hem ontliven,
115 Alsmen dicke heeft ghesien.
Hi staet daer quadyen vlien,
Ende verweert mitter spoet
Ere, lijf ende ooc goet,
Daer hi lof ende ere of heeft
120 Alle die daghe die hi leeft.
Metter coenheit houtmen lant,
Coenheit versaecht den viant,
(*)
Coen gheninde can wonder maken

*

(*)

Vs. 100. I. h. die z. 101. I. H. en ontbr. 103. I. Dat es. 104. I. Also. 105. I. ondanckelichede.
106. I. dorperhede. 108. I. Alsoe ic dicke hebbe gh. 109. I. H. Dander. 110. H. Ute; I. dat es.
111. I. dat ontbr.; H. dats gr. 114. H. Alsoudemenne; I. H. hem ontbr. 115. I. dicwijle. 118. I.
H. ooc ontbr. 119. I. H. af. 121. I. H. Metten coenen; I. houdt men tlant; H. houdmen dlant.
122. I. verslaet. 123. I. H. gheninde; I. can weder m.
Het HS. heeft gheminde.
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In herde menigherhande zaken,
125 Dat hier blijft al ongheseit:
Dus goet so is coenheit.
Dat derde point, dat ic seide,
Is ghenaemt liefghetalheide:
Dats een point van groter ere,
130 Ende coomt al uut onsen here;
Want al pijnder [s]elc om zere,
Hine ghewonse nemmermere,
Want sine manieren noch sijn aenschijn
Van sulker gracien niet en sijn.
135 +Daer coomt of sulke vrome:
Waer hi coomt, hi is wellecome,
Alle liede sijn hem hout;
Sijn voordeel is menichfout;
Sijns nerghent en ghebrect,
140 Daer men achter van hem sprect:
Al seide yement van hem quaet,
Een ander dat van monde slaet.
Men vint liede, dats zonder waen,
Die vele meer daer na staen
145 Datmense ontsie dan datmense minne:
Dese duncken mi dwaes van sinne;
Want die ghene diemen ontsiet
En mach ghemint wesen niet;

*

Vs. 124. I. herde ontbr. 128. I. ghenoemt; H. liefghetallecheide. 129. I. Dat es - eeren. 130.
H. Dit vers ontbr. 131. I. p. sulc om; H. p. selc omme. 132. I. Hij en; H. ghecregher n. 133. H.
mainiere; I. zijn manire ende zijn. 135. I. Daer af c. grote vr.; H. af groete vr. 136. H. hijs w.
137. I. lieden. 139. H. nerghen; I. nieuwerincx gh. 140. I. lachter. 141. H. ieman. 143. I. dats
ontbr. 145. I. H. Het tweede dat ontbr. 146. I. dincken. 147. I. den ghenen.
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Al ist datmen hem vrienscap toont,
150 +Met dier vrienscap is hi ghehoont,
Alse Ovidius seit voorwaer:
Bedwonghen minne en was noit claer.
Valt hi ooc cleine ofte groot,
Hem en heft niement op thoot,
155 Noch en salne niement claghen
Vanden ghenen diene ontsaghen;
Cume vercoevert hi mere,
Is hi knape of is hi here.
Daer omme hout u liefghetal
160 Daer ghi moghet over al,
So mint u God ende die mensche,
Dit so is een point van wensche.
Dat vierde point van desen,
Daer wi hier voren of lesen,
165 Dat is(*) gherechtichede:
Gherechticheit heeft den zede
Datsi elken gheeft tsine,
Dus leestmen in Latine.
Weet dattie duvel niet en heeft,
170 Daer men elken tsine gheeft.
Die mensche en dooch meer no min
Dan hi trouwe hevet in.

*

(*)

Vs. 150. I. Van diere. 151. I. Alsoe; H. seeght. 152. H. Bedwonghene. - en ontbr.; I. m. es
selden cl. 153. I. H. cleen; I. of; H. oft. 154. I. Niement en hout hem op; H. niemen. 155. H.
nieman. 156. I. dien. 158. I. off; H. oft. 159. H. houdt. 160. I. Dat ghij mueght; H. moeght; I.
H. al over al. 161. I. Gaen, so. - die ontbr. 162. I. so ontbr. 164. H. vore; I. H. af. 165. I. H. Dat
es. 166. I. die z. 168. I. Dus soe lm. int. 169. I. H. dat die. 171. I. en mach meer. 172. H.
trouwen; I. heeft.
Het HS. heeft: Is dat.
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*
Daer alle dinc sal vergaen,
Moet gherechticheit staen:
175 +Al machmense weder spreken,
Die en can niement ghebreken,
Si blijft altoos dat si es
In haer selven, sijts ghewes,
Ende sonder haer, zekerlike,
180 En coomt niement te hemelrike;
Want God selve, also men vint,
Is van haer dat fundamint,
Ende niement en dooch meer die leeft
Dan also vele als hi trouwen heeft.

+

(E. Fol. XCI. r. 2.)

*

+

Hoe hem die mensche houden sal onder die liede, ende alrehande
+
wijshede. - III.
(I. Fol. CXVII. r. 2.)
Alse die mensche, des sijt vroet,
Onder die menschen wandelen moet,
Sal hi hem houden hoveschlike
Onder arme ende onder rike,
5 Groeten ende antwoorden gherne
Ende wachten van quaden scherne,
Te tide spreken, te tide maten,
Enen andren spreken laten
Tote hi volseit heeft al,

*

*

Vs. 173. I. dingen; I. H. sal ontbr.; H. te gaen. 176. I. Ten canse n.; H. nieman. 178. H. sijds.
179. I. H. hare. 180. H. nieman. 181. H. alsoement; I. alsmen vendt. 182. I. H. hare; I.
tfundament. 183. H. nieman; I. en ontbr. 184. I. trouwe.
Titel. H. m. hebben sal; I. (Cap. 5) lieden. Het overige ontbr. Vs. 1. H. Als; I. m. sijts. 2. I. die
liede w. 3. I. hoveschelike; H. hoefschelike. 5. I. ende ontbr. 6. I. w. hem van. 7. I. H. spr.
ende te m. 8. I. anderen. 9. H. volseeght; H. hevet.
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10 Eer hi weder spreken sal,
Al waert dat hem die tale
En gheliefde niet wale.
Opten sprekere sal hi zien,
Hi sal vele te bet van dien
15 Beide woort ende sin verstaen,
Die uten sprekere dan gaen;
Want taensichte toont gherne dat
Datter binnen is int vat.
Hoortmen datmen node hoort,
20 Men sal daer omme niet zijn ghestoort:
Gaet u ofte uwen vrient an,
Ghi sult daer op antwoorden dan
Ghestadelijc mit zinne,
Also dathi wel kinne
25 Dat ghi merct ende verstaet
Weder hi goet seide of quaet,
Ende sal hem sconfieren also zaen
Ende kennen dathi heeft misdaen.
+
Alse ghi van desen ofte van dien
30 Spreken wilt, so suldi sien
Wie dat daer omtrent staet,
Dien u redene ane gaet;
Want een woort is zaen ontvloghen,
Daer men langhe om moet doghen:

*

Vs. 12. H. gh. oec n.; I. n. vore w. 13. H. sprekre. 14. I. te ontbr.; I. H. bat. 15. I. Beide ontbr.
- woirde. 16. I. uut des sprekers monde g.; H. sprekre. 17. I. H. daensichte; I. toech. 18. I. Dat
dair. 21. H. Gaedt u oft - vr. oec an; I. off - vrienden. 23. I. Ghestadelike m. zueten z. 25. H.
Dat hi m. 26. I. seit off; H. ofte. 27. I. scoffieren; H. scouffieren. 29. I. H. Als; I. ghij dan van of. 32. H. uwe.
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*
35 Te sprekene hoort grote hoede.
+
Salomon seit, die vroede:
Die sine lippen maten can,
Dat is dalre wijste man.
Seneca seit: Soetelike spreken
40 Can grote gramscap breken,
Ende dathi die herdelijc sprect,
Den mensche ter gramscap wect.
Daer omme sal onverbolghen
Die man sinen rechte volghen.
45
Alse ghi in gheselscepe sijt,
So suldi u in alre tijt
Houden ootmoedelike,
Al waerdi noch also rike;
Ende so ghi bat sijt gheboren,
50 Soot u bat sal toe horen
Dat ghi u neder hout ende clene:
So hebdi die ere allene,
Ende sijts ooc te beter vele.
Hoet u van quaden spele,
55 Want daer is groot verdriet
Den menighen ave ghesciet.
Alse ghi voor u recht sult spreken
Ofte uwes vrients woort vertreken,
So suldi u te voren versinnen,

*

Vs. 36. H. seeght. 37. H. leppen. 38. H. es die alre. 39. H. zeeght: zoetelec; I. snetelic. 41. I.
Ende om dat hij die hardelike. 43. I. H. Hier o.; I. o. soe sal. 45. I. H. Als; I. in gramscepen
zijt. 46. I. u ontbr. 47. I. U houden. 50. I. H. Soe; I. toebehoren. 51. H. houd. 53. H. sijds. 54.
I. H. Hoedt u oic van. 55. I. H. daer af es. 56. I. m. dickent g.; H. af. 57. I. H. Als; H. vore uwe.
58. H. Ochte; I. vertrecken. 59. I. u ontbr.
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60 Hoe ghi u redene sult beghinnen
Ende tuwen scoonsten leiden voort:
Want te sprekene wijsheit hoort.
Ghine sult niet spreken weekelike,
Maer onvervaert ende vromelike.
65 Een man mach met vervaerder tale
Sijn recht verliesen herde wale;
Alse hi hem te barenteert
Ende scaemt, wert hi dicke ghekeert
+
Buten, zinne, also dat hi
70 Sine zake verliest daer bi:
Dit is menichwerf gheschiet.
+
En condi ooc wel spreken niet,
Noch des lants recht niet en kint,
So doet den raet dat ghi ghewint
75 Enen man die uwe recht toont,
Waer bi dat ghi niet en sijt ghehoont,
(*)
Ende dan spreke mids ripen rade:
Onraet brinct in menighen scade.
Alse ghi een[s] menschen redene hoort,
80 So en spreect daer in niet een woort,
Voor dat hi al heeft gheseit:
Dat is grote hovescheit.
Ghi sult ooc in allen steden
Met sinne ende mit hovescheden

*

(*)

Vs. 62. I. ten sprekenne w. behoirt. 63. I. Ghij en. 66. I. herde ontbr. 67. I. H. Als hem een
man te. 68. H. werd; I. werdt. - hi ontbr. 71. I. Dies es. 73. H. slands; I. slans r. n. wel en. 75.
I. u. 76. H. niene sijt. 77. H. spreke; I. spreken met. 78. I. Onrecht; I. H. meneghe. 79-82. I.
Deze vier verzen ontbr. 79. H. Als ghi eens. 81. H. Vore. 82. H. hoefscheit. 83. I. in meneghe
st. 84. H. hoefscheden.
Het HS. heeft spreken.
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*
85 Uwe dadinghen houden altoos;
Maer vindi liede die sijn loos,
Ongheraect ende quadertieren,
Die in deser felre manieren
U dus willen voor gaen,
90 Die so moghedi weder staen
Metten selven datsi leren:
So moghedi hart met herde keren.
Alse ghi nuwe maren hoort,
Die en moghedi niet zegghen voort.
95 Is si quaet, hebt liever dan
Datse voort segghe een ander man;
Is si goet, gheloves mi,
Ende men vint dat loghene si,
So ist scande dat ghijt voirt bracht:
100 Men mach wanen dat ghijt dacht.
Van uwen viant en spreect gheen quaet:
Dat is een dorperlike daet,
Ende diet horen, hem is wel cont
Dat ghi hem niet bat en ont.
105 Al waert waer dat ghi segt daer,
(*)
Men sout niet houden voor waer .
Beloofdi yet desen ofte dien,
So suldi te voren wel besien

*

(*)

Vs. 85. I. U peysinghe h.; H. dadinghe. 86. I. lieden. 88. I. feller. 89. I. vort; H. vore. 90. I. H.
moeghdi. 91. I. dat sij u l. 92. I. H. moeghdi; I. hard met harden. 93. I. H. Als. 94. I. H. en suldi
n. 95. H. hebd. 97. I. Es soe oic g.; H. si oec g., gheloevets. 98. I. ment. 99. H. ghi. 100. I.
ghijt jacht. 101. H. en ontbr. 102. H. ene. 103. H. hen. 104. I. badt en jont. 105. H. seidt. 106.
I. H. soudt; H. houder; I. H. over waer. 107. I. H. Gheloefdi; I. of; H. oft. 108. I. Ghij selt te.
Het HS. heeft voorwaer.
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*
+

Of ghijt doen wilt of doen moghet;
110 Want waer dat sake dat ghi loghet
+
Ende ghi niet en daet u belof,
Ghi souter scande hebben of;
Want hi en is niet beter die man
(*)
Dan hi sijn belof wel houden can.
115
Heimelicheit, die u gheschiet,
En suldi voort zegghen niet
Yemene die ghi zo vrient sijt;
(†)
Want alse ghijs hem hebt ghelijt,
So heeft hi u dan ghevaen,
120 Ende moet hem dan sijn onderdaen
Ende blijft sijn eyghen voort an,
Die te voren was een vri man;
Want het mochte u grote vrienscap
Wel verkeren in viantscap,
125 Ende dan na dat verkeren
So mochte hi u onteeren
Ende u heimelicheit so verre melden
Dat ghijt jammerlijc sout ontghelden.
U selven, dats wel ghedaen,
130 En suldi niet gheloven te zaen

*

(*)
(†)

Vs. 109. I. Off; H. Oft - oft; I. H. moeght. 110. I. H. waert; H. dat sake ontbr.; I. H. loeght. 111.
H. niene daedt; I. belooft. 112. H. soudter; I. sc. af h. of. 113. I. H. hi nes. 114. I. H. hi sijn; I.
belofte; H. ghelof. 116. I. Die en zeldy; H. seldi versegghen. 117. l. Doer yemene. - zo ontbr.
118. I. H. Want als; I. ghijt. 119. H. heefti u. 120. I. H. dan ontbr. 122. H. waert en. 123. I. het
mochte ontbr. 124. I. Mochte wel keeren. 126. I. moeti u; H. onderen. 128. I. jammerlike soudt;
H. soud. 129. I. H. dat is.
Het HS. heeft: Dan hi die sijn, maar in I. en H. ontbreekt die te regt.
Lezing van I. en H. Het tekst - HS. heeft Ende.
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135

140

145

150

155

*

Van dinghen, die ghi niet
Seker en hoort noch en siet;
Want bi wane, sijts ghewes,
Menich mensche bedroghen es.
Siedi liede heimelijc spreken,
Dat en suldi an u niet treken,
Noch ooc peinsen dat van u si:
Hout u selven emmer vri;
Want die quade waent altoos des,
Watmen ruunt, dat van hem es.
Ghi sult wel te voren mecken,
Hoe verre dat u renten strecken,
Ofte hoe groot mach sijn u nere,
Ende daer na set dan u teere;
Want het is herde zaen vertaert
Datmen langhe heeft ontspaert.
+
Donwaerdste dinc van aertrike
Dats een arm die was rike.
+
Met hem die clappen gherne,
Ofte die sijn van quaden scherne,
Ofte van aerde gherne scelden,
Ofte ter gramscap lichte helden,
Ofte archeit minnen voor doogt,
Suldi wandelen so ghi minst moogt.
Want die hem quaets onderwint,

Vs. 133. I. wanen; H. sijds. 135. I. lieden. 136. H. ane. 138. I. Houdt; H. Houd; I. s. over vry.
140. I. H. Datmen; I. ruyndt. 142. I. H. dat ontbr.; H. uwe; I. H. r. mogen str. 143. I. Off; H. Oft.
144. I. na zo sette u; H. uwe. 145. H. hets h. 147. I. Donweerste - eerderike. 148. I. Dat es;
I. H. arm man d. 149. H. hen. 150. H. die ontbr. 151. H. Oft; I. van herde gh. 152. H. Oft; I.
Om gr. 153. I. Off; H. Oft - vore; I. doghet. 154. I. moget. 155. I. quaet.
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*

160

165

170

175

180

*

Wart daer gherne of gheschint.
Want al ware een goet, dat verstaet,
Men souden houden over quaet;
Maer wandelt een quaet mitten goeden,
Men salne te beter vermoeden.
Daer omme seit, alsic versta,
Cathoen: ‘Cum bonis ambula.’
Want biden goeden machmen leren
Vele duechden ende eren,
Ende biden quaden anders niet
Dan scade, scande ende verdriet.
Ghine sult u niet ledich maken,
Maer onledich in goeden zaken
Suldi wesen vrooch ende spade,
So wercti bi Cathoens rade;
Want ledicheit, sijts ghewes,
Van alre quaetheit voetsel es.
Ghelijc een lant dat ledich leghet,
Doorne, distele ende oncruut dreghet,
Also wast, meer noch min,
Alle archeit in ledighen zin;
Want die viant [vint] daer stade,
Ende werpt daer in van sinen zade,
Eerstwerf tghepeins quaet,
Daer dicke na volghet die daet.

Vs. 156. I. Werter gh. aff; H. Werdter gh. af. 158. I. over een q. 159. H. quaet ontbr. 161. I.
seghet; H. seeght. 163. H. goedem. 166. I. Dan scande, scade ende. 170. I. w. na Cath. 171.
H. sijds. 172. I. aller. 173. I. leecht; H. leeght. 174. I. Dat doornen, dijstelen, o. dreecht; H.
destele - dreeght. 175. H. Alsoe soe w. 176. H. inden l. 177. I. viant vint d.; H. viant die vind
d. 178. H. werpter in. 179. I. ghepeins. 180. H. volght; I. v. quade daet.
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*

185

190

195

200

205

*

En is coninc, bisscop noch pape,
Vrouwe, ridder noch knape,
+
Die in ledicheit vertraecht,
Hine worde van eren gneknaecht;
Want dat recht der menscheiden
Dats pinen ende arbeiden.
Houdt van sprekene mate:
Daer leit in grote bate.
+
Vele spreken, seit dat Latijn,
En mach zonder zonde niet zijn.
Swighen, alse wi scouwen,
Is selden berouwen;
Maer spreken, des seker zijt,
Is berouwen te menigher tijt.
Ghine sult niet te zere versmaden
Die mesgrepen hebben in daden;
Want en is niement zonder zonde,
Ende ghi hebt lichte in uwen stonde
Also zere misdaen als een ander doet;
Ende peinst ooc in uwen moet,
Dat menschelike creaturen
Broosch sijn van naturen.
Ist dat ghi dinghen mint
Daer ghi uwen orbaer niet in en kint,
Ist creature of ander goet,

Vs. 181. H. Ens c.; I. c., no b. 182. I. Riddere, vrouwe, noch; H. Ridder, vr. no. 183. I. Dien I.
184. I. H. werde. 185. I. dats r. der meinscheiden. 186. I. Dat sij p. 187. H. Houd; I. spreken.
188. I. Daer in leeght gr.; H. leeght. 189. I. sprekens; H. seeght; I. H. dLatijn. 191. I. als. 193.
I. des ontbr. 195. I. Ghij s. - seer. 196. I. Die u m. 197. I. ten es niemant; H. ens nieman; I.
sonder zonden. 198. H. licht in u; I. stonden. 199. H. Als - en. 202. I. Broeschs. 203. H. dinghe.
204. I. oirbare; H. orbore; I. in ontbr. 205. I. cr. eest a.; H. oft.
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*

210

215

220

225

230

*

Dies doet u of metter spoet.
Men sal te rechte minnen meere
Salicheit ende daer toe eere,
Dan goet of creature:
Dus leert mi die scrifture.
Ist dat u vrient dinc doet
Die hem oorbaerlic en is no goet,
Dat so suldi hem blameren;
Ende al en wil hijs niet of keren,
Nochtan en staet niet of des
Ghine castijtten alst tijt es.
En mint niemene zo zere
Ghi en mint u selven mere:
+
Die sijns selfs orbare laet
Om dinc die enen andren baet,
Dat en hoort der wijsheit niet toe.
Hebt enen andren lief alsoe
Dat ghire niet in en wert ghescaet:
Soe doedi dat Cathoen raet.
Dinc die u ghelooft es,
Dier ghi niet en sijt ghewes,
Die en ghelooft niet voort;
Want alle die liede haer woort
+
Van datsi beloven en houden niet,
Alse ghi daghelijcs hoort ende ziet.

Vs. 206. I. H. Des; I. aff; H. af. 208. H. Salecheide. 209. I. off; H. ofte. 210. I. H. Dus soe l.;
H. l. ons d. 212. I. H. hem eerlijc en. 214. I. en ontbr.; I. H. wilt; H. af; I. n. ontbeeren. 215. I.
en ontbr.; I. H. af. 216. I. H. castitene. 217. I. niemant. 218. I. H. Ghine m. 219. H. orbore latet.
220. I. anderen; H. batet. 221. H. ter. 222. I. anderen. 223. I. n. by werdt bescaedt; H. n. bi
en werd ghescaedt. 224. H. raedt. 226. I. Diere. - en ontbr. 227. I. beloeft. 228. I. Want als
die lieden hare. 229. H. gheloven. 230. I. Alsoe; H. Als.
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235

240

245

250

*

Die op anders belof tiet
Ter merct om te copene yet,
Moet dicke keren onghecocht:
Dits dicke ter waerheit ghebrocht.
Alse ghi op weghe gaet of rijdt
Ende gheselscap daer ane u tijdt,
Wat si u zegghen ofte tonen,
Hoet u altoos jeghen honen.
Na dien datmen ghene trouwe en vint
In die ghene diemen kint,
Hoe soudemen dan ghetrouwen dien
Diemen voren niet en heeft ghesien?
En hebt ghenoechte in gheenre wijs
Datmen u voor u oghen gheeft prijs,
Want ghine sijts te beter twint.
Peinst dat ghi u selven kint
Vele bat dan yement el.
Ja, doedi noch also wel,
Hem ooc die u dus prijs gaf
En ghelooft niet te bat daer af:
Al seide hi voor u goet nu,
Hi seide licht arch achter u.
Is u ere of doghet gheschiet,
Dat en suldi voort segghen niet;

Vs. 231. I. belofte; H. ghelof. 234. I. Dit es; I. H. menichwerf t. w. brocht. 235. I. H. Als; I. off;
H. oft. 236. H. gh. dan an. 237. I. off. 238. H. Hoedt; I. jeghens. 239. I. dien ontbr. 240. I. den
ghenen. 241. I. betrouwen. 242. H. vore niene hadde gh. 243. H. ghere. 244. I. Het eerste u
ontbr.; H. vore - ghevet. 245. H. ghi en sijds. 247. H. ieman. 248. I. H. Ja, dat doedi; I. n. zoe.
249. I. Hem die u oec pr.; H. u aldus. 250. I. Gheloeft hem n. 251. H. seidi vore; I. hij g. v. u
nu. 252. H. seeght; I. seide arch lichte achter. 253. I. off dueght; H. oft doeght. 254. I. H. s.
versegghen.
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*
255 +Want lof in eyghenen mont
Wart onsuver talre stont;
Maer eens anders doghet ende ere
Die en verberghet nemmermere,
Al waert openbare
260 Dat hi u viant ware.
Alse die jonghe hoort ghewaghen
Ere ende doghet die doude plaghen,
So sette hem dan daer toe
Dathi ooc doe alsoe,
265 Datmen sijns in sulker doghet
Ooc vermane na sine joghet.
Ist dat ghi en hebt ghenen spoet
Te winnen enich aerdsch goet,
+
Dies en sijt te droever twint.
270 Peinst in u selven ende kint
Dat ghi naect quaemt op aertrike,
Ende dat ghi ooc dier ghelike
U goet hier laten selt,
Ende dat ghi en hebt ghewelt
275 Lijf[s] noch goets mere
Dan God wille, onse here.
Al sidi mate van goede,
Sijt blide in uwen moede.
Dat sekerste dinc dat enich es,

*

Vs. 256. I. H. Werdt; H. ontsuvert; I. taller. 257. I. dueght of eere; H. doeght. 258. I. verbercht;
H. verberght. 260. H. uwe. 261. I. Als ghij die. 262. I. duecht dies; H. doeght dier. 264. I. hij
alsoe na doe; H. oec na alsoe doe. 265. H. doeght. 266. H. joeght. 267. I. en ontbr. 268. I.
Te ghewinnen; H. Te ghewinne; I. H. enich ontbr.; I. eerts; H. erdersch. 269. H. Des. 271. I.
eerderike. 272. I. dies; H. die. 274. I. ghine h. gheen gh. 275. I. Lijf; H. Lijfs n. oec goeds. 278.
I. in u armoede; H. in armoede.
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280 Dat[s] blide armoede, sijt zeker des;
Want die blide is ende wel ghemoet,
Hem en ghebreect gheen goet:
Die ghene is arme allene,
Dien dat zine dunct te clene;
285 Ende wien dat sine dunct groot,
Hi is rike, al waer hi bloot;
Want dien ghenoecht dathi heeft,
Hi is die rijcste die leeft.
Alse ghi sijt in voorspoede,
290 So sijt altoos op uwe hoede
+
Jeghen rampspoet ende misval;
Want teinde al over al
En ghelijct den beghinne niet,
Alse ghi daghelijcs wel ziet.
295 Hets menich scone beghinsel,
Daer na volghet een cranc insel;
Ende sulc beghin heeft cranken spoet,
Daer of teinde wart herde goet.
Daer omme en sal hem nieman
300 Te zere verheffen van
Enen ghelucke dathi heeft,
Want davonture dicke sneeft.
Ghine sult cleine noch groot
Hopen op niemens doot,

*

Vs. 280 I. Dat es; H. Dats; I. H. sijts (H. sijds) ghewes. 282. I. en onbreect; H. en gh. en gh.
283. H. arm. 284. I. dat tsine; H. te ontbr. 285. H. w. tsine dunket; I. dat tsine. 286. H. Die es;
I. H. ware. 289. I. Als. 290. I. H. u. 291. I. ramspoet; H. ranspoet. 292. I. H. dend; I. Het eerste
al ontbr. 294. I. H. Alsoe; I. d. hoirt ende siet. 295. I. Het es; H. Ets. 296. I. H. volght; I. eynsel.
298. I. H. af; I. dende werdt; H. dinde werd. 300. H. Tsere; I. H. v. dan. 301. I. Teenen; H.
Van enen. 304. H. iemans.
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305 Want ghine hebt zelve ghenen morghen.
Ghine sult ooc niet zorghen
Jeghen die doot noch die ontsien:
Ghi sult altoos sijn in dien
+
Dat ghi ghereet wesen selt,
310 Alse u God hebben welt;
Want die hem altoos woude
Vander doot vervaren, soude
Verliesen dathi soude leven,
Alse Cathoen heeft bescreven.
315 Alse u u mate vrient
Van eenre cleenre ghiften dient,
Die ontfaet danckelike,
Hoe groot ghi sijt of hoe rike.
Vermochte hijt bat, lichte
320 Hi gave u beter ghichte:
En aen siet niet wat hi u gheeft,
Maer die onste die hi tuwaert heeft.
Sidi mit kindren verladen,
Die ghi niet wel en cont beraden,
325 So doetse dan daer toe keren
Datsi hare ambocht leren,
+
Also datsi hem gheneren
Ende winnen selve datsi verteren.
Ende dat ghi hebt, ist cleine of groot,

*

Vs. 307. I. Het tweede die ontbr. 309. I. bereet. 310. I. H. Als. 311. I. Want hij d. h. a. hebben
w. 312. H. ververen. 314. I. Als ons Cath.; H. Alsoe Cat. ons heef. 315. I. H. Als u uwe. 316.
H. ere. 317. I. Dat o. 318. I. H. oft. 319. I. hij. 320. I. u een b. ghifte. 321. I. En ontbr.; H. n.
dat hi. 322. H. Maer donste; I. jonste. 323. I. kinderen. 324. H. niene c. w. b.; I. en ontbr. 325.
H. doese. 326. I. hare ontbr. - ambachten; H. ambacht. 327. H. hen. 329. I. ist ontbr. - cleen;
H. clein oft.
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330 Dat hout selve tuwer noot.
Die sinen kindren so vele doet
Dathi hem namaels [bidden] moet,
Hi en is niet beraden wale.
Ic hoorde zegghen tenen male,
335 Dat een man was herde rike,
Ende gaf zinen zone te huwelike
Sijn lant, sijn have, sijn gout.
Daer na so wart die man so out,
Cranc ende zere onvermoghen.
340 Doe en woude die vrouwe niet ghedoghen,
Sijns zoons wijf, dattie oude
Biden haert zitten zoude
Hoesten, bulghen, spade ende vroe.
Een bedde dede si hem maken doe
345 In enen stal verre besiden,
Daer die man lach tallen tiden,
Ende herde luttel dranc ende at,
Want men sijns al vergat.
+
Sonder een kint hadde sijn zone,
350 Dat was sulcstont ghewone
Te comene toten goeden man.
Eens sprac hi den kinde dus an:
‘Lieve kint, ganc, sech dinen here,
Dat mi vriest harde zere,

*

Vs. 330. H. houd s. tote uwer. 331. I. kinderen. 332. H. hen; I. H. n. bidden m. 333. H. Hine
es. 336. H. Die g.; I. gaff; H. thuwelike. 337. H. sine h. 338. I. Nu so werdt die man out; H. Na
soe wart hi out. 340. I. wilde. 341. I. H. dat die. 342. I. H. Inden. 343. I. bulsen. 344. H. deedsi;
I. hem ontbr. 345. I. stal dair b. 347. I. dr. of at; H. dr. oft at. 348. I. algader v. 349. I. h. die
sone. 351. I. comenne. 352. I. dus ontbr. 353. H. ganc ontbr.; I. segt.
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355 Dathi mi yet over zinde.’
Dat kint liep mit gheninde,
Die den vader dit vertrac.
- ‘Nem,’ sprac hi, ‘desen zac,
Ende draechen hem, hets mi lief.’
360 Doe tkint dien zac op hief,
Spract: ‘Vader, snijtten in tween:
Ic wille hem draghen maer teen.’
+
- ‘Neen,’ sprac doe die vader,
‘Draech hem dien zac algader.’
365 Dat kint sprac, alst God woude:
‘Vader, alse ghi coomt ter oude,
(*)
So sal ic u, mach ic leven ,
Dit stucke over gheven.’
Doe dat die vader hoorde
370 Dat tkint sprac dese woorde,
Peinsde hi dathi hadde misdaen,
Ende dede den vader halen zaen
Ende leidene daer hi eerlike lach,
Daer hine daghelike aen sach
375 Ende dede hem ere ende waerde
Ende gaf hem alles dies hi vertaerde,
Dies gheschiet en hadde twint,

*

(*)

Vs. 357. H. Die sinen v. 358. I. Neemt. 359. I. draechtene hem, het es; H. draghen hem, ets.
360. I. H. den. 361. I. Sprac tkint: v. snijtenne in twee; H. Spraect - snijdtene. 362. I. H. h. m.
dr. deen. 364. I. Draeght; H. Drach; I. H. den. 365. I. also. 366. I. H. als; I. c. tuwer o. 367. I.
H. ic u, m. ic l. 368. I. Dander st.; H. Dit ander st. 369. I. Als die v. den kinde h. 370. I.
Vertrecken d. w. 373. I. leydenne; I. H. eerlic. 374. I. daghelics; I. H. ane. 376. I. al van dies
hi begheerde; H. des hi gherde. 377. H. Des gh. en ware tw.
Het HS. heeft: So sal ic, mach ic u leven.
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380

385

390

395

400

*

En hadt God niet ghedaen mids tkint.
Hier bi duncken si mi riesen,
Die ziele ende lijf verliesen
Om goet datsi tot cleinre baten
Haren kindren sullen laten.
Als u God so vele heeft ghegheven
Dat ghi vanden uwen moghet leven,
So hout u dan eerlike;
Want een oneersaem man rike
Is onwaert so waer hi coomt
Ende versmaet so waer men noomt.
+
En spaert in gheenre stonde
Goet jeghen uwe ghesonde.
Ghine hebt der live mar een:
Verliesdi dat, ghine hebt gheen;
Maer goet mach comen ende gaen,
Also alst dicwile heeft ghedaen.
Dinghe daer ghi of castijt
U kindre in enigher tijt,
Die en doet selve, meer noch minder;
Meestre die ooc leren kinder,
+
En sullen selve twint hanteren
Datsi haren jongheren blameren.
Predicaers ooc, dat ghijt wet,

Vs. 378. I. hadde; I. H. niet ontbr.; I. m. een kint. 381. I. tgoedt; I. H. te cl. 382. I. kinderen.
383. H. so vele ontbr. 384. I. H. moeght. 385. I. H. houdt. 387. I. H. so ontbr. 388. H. versmaedt;
I. H. so ontbr.; H. daer; I. H. menne. 390. I. u, 392. I. Verliest ghi dat; H. h. en gh.; I. h. ne gh.
394. I. Also ontbr. - dicwijl. 395. I. Dinghen; I. H. af. 396. H. Uwe kinder; I. Uwe kinderen
teenegher. 397. I. Dies. 398. I. Meesters oic die l. k.; H. Meestre oec die l. u k. 400. H. jongren;
I. h. kinderen bl. 401. I. wedt.
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(*)

405

410

415

420

Die den volke leren die wet
Ende den wech te hemelrike,
Sullen ooc al die ghelike
Doen datsi leren voort,
So dat hare werke ende haer woort
Vrooch ende spade concorderen:
So sijn sij rechte lereren.
Alse ghi wilt bidden yet,
So merct wel ende voorsiet,
Of die bede hovesch si
Ende ooc redenlijc daer bi,
Ende ofte hi machtich is dan
Te doene dat ghi hem legt an.
Ghi sult u gherne daer toe keren
Dat ghi vreemde liede sult eren:
So misselijc ist in welker stat
Ghi daer of mocht hebben te bat.
En set ooc den vreemden twint
Boven hem dien ghi wel kint;
Want ghi niet en sijt ghewes
Ofte een vreemde des waert es;
Ende alse hi ooc van u tiet,
Lichte dat ghine meer en ziet.

*

(*)

Vs. 402. I. H. Die. 404. H. al ontbr.; I. dies. 406. I. H. haer werc. 408. I. leereeren. 409. I. Als.
410. I. ende besiet. 411. I. Ofte; H. Oft - hoefsch. 412. I. Ende redelic oic d.; H. Ende r. oec
d. 413. I. ofment m.; H. oftmen m. 414. I. H. hem ontbr. 417. H. meslijc. 418. I. Ghij des h. m.
te badt; H. af noch moeght. 419. I. Ende seght den vr. oic niet twint. 420. H. Boven den ghenen
dien; I. die. 422. I. H. Oft; I. een vrient der waerheit es. 423. I. H. als. 424. H. Licht; I. ghine
nemeer.
Het HS. heeft Dien.
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425 Daer omme doet den vreemden ere,
Ende uwen bekinden noch mere;
Want die sinen vrient verwerct
Om enen vreemden dien hi sterct,
+
Is dullike bedacht, te waren.
430 Alse die zwaluwen henen varen,
Bliven die musschen onse ghebure:
Dits gheseit te menigher ure.
Ghine sult ooc in gheenre wisen
Enighe dinc prisen ofte mesprisen,
435 +En si u teerst wel cont.
Hout besloten uwen mont
Tote dat ghijs sijt wel vroet,
Eer ghi u vonnesse luden doet.
Ic rade u dat ghi en selt
440 Houden en gheen ghescelt,
Noch ooc gheen perlement
Jeghen den ghenen dien ghi kent,
Die u vrient ofte gheselle si.
Al waerdi machtigher dan hi
445 Ende ghine wel mocht verwinnen,
Ghi sult u nochtan versinnen
Ende hem verdraghen, dat is goet;
Ende sult peinsen in uwen moet,
Dat mids een cleine discoort

*

Vs. 428. I. die. 429. I. Es zottelic b.; H. dullijc b. twaren. 430. I. Als. 431. I. H. ghebueren. 432.
I. Dit es; H. gheseeght; I. H. uren. 433. I. ooc ontbr.; H. gheere. 434. I. Enighe ontbr.; H. Enech
- ocht; I. off. 435. I. teersten. 436. I. H. Houdt. 438. H. uwe. 440. I. en ontbr. 441. H. gheen
ontbr. 442. I. H. Jeghen hem dien. 443. I. of; H. oft. 445. I. gh. m. w. v. 447. I. es u g. 448. I.
H. Ghij selt.
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450 Vrienscap wart dicke ghescoort,
Ende dat vriende sijn te luttel,
Ende datmen ooc also wel
Luttel vriende vinden can:
Die hier op dinct, is een wijs man.
455
Ghi en sult in ghenen zaken
U selven sonderlinghe maken
Onder hem daer ghi mede
Houden wilt meensaemhede;
Want sonderlicheit over al
460 En was noit waert noch lieftal.
Als u bode heeft misdaen,
So en suldine niet slaen;
Maer ghi sult temperen uwen moet,
Ende sparen u selven ende ooc u goet;
465 Want men waent in grammen tide
Slaen sulcstont ter lide,
Ende slaet den mensche doot:
Daer of coomt groten noot.
+
So watmen in gramscepen bestaet,
470 Is selden goet, mar dicwile quaet.
+
Knechte sijn ooc quaet van moede:
Alse ghijs niet en waert op u hoede,
Mochten si u vermoorden te hant

*

Vs. 450. I. Vr. selc stont wel ghestoort; H. Vr. selcstont werd gh. 452. I. Ende om dm. 453. I.
vrienden. 454. I. h. om d.; H. een ontbr. 455. I. Ghine - gheenre. 457. H. hen. 458. I.
ghemeensamichede. 459. H. zunderlincheit; I. s. boven al. 460. I. H. liefghetal. 461. H. Alse
uwe. 462. I. Sone. 463. H. tempren. 464. I. H. ooc ontbr. 465. I. tijden. 466. I. lijden. 467. I.
H. Ende men sl. 468. I. H. af c. groote. 469. I. So ontbr. - gramscap; H. gramscape. 470. I.
g. ende dickent q. 471. I. Knechten sijn oic van quaden m. 472. I. Als; H. niene w. 473. H.
Mochtens u - thant.
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Ofte in u huus steken den brant.
475 Nemmermeer so en ghetrout
Knecht dien ghi eens blout;
Want hine wart meer u vrient,
Hoe wel hijs ooc hadde verdient.
Dune sout in en ghenen stonden
480 Na hemelschen dinghen gronden,
Noch ooc ondersoeken mede
Na ons heren Gods heimelichede;
Want dat ware al pine verloren,
En sal ghenen mensche toe horen:
485 So ware God een nedere zake,
Ende die mensche hadde grote rake.
Soude hi die Godheit versinnen?
Hi can hemselven cume bekinnen.
Ic rade u dat ghi niet en bestaet
490 Dinc die boven u macht gaet;
Want hets scande den man
Dat hi niet volbringhen en can
Dinc die hi begonnen heeft,
In wat state dathi leeft.
495
Die van armer cleinre haven
Te groten state wart verhaven,
En sal niet te hoghe climmen:
Hets goet biden lande zwimmen;

*

Vs. 474. H. Oft in u goet st. 475. I. so ontbr. - betrout. 476. I. Knechten die; H. Knechte. 477.
I. H. werdt; I. nemmeer. 478. I. w. oic hijs h. 479. I. sult. - en ontbr. 480. I. H. hemelsche; H.
dinghe. 481. I. ooc ontbr. 482. I. H. Van; I. ons heren ontbr. 485. H. ene; I. H. neder. 488. I.
Hine c. h. s. niet kinnen. 489. H. niene b. 491. I. het es; H. ets. 492. H. hi v. niene can; I. en
ontbr. 495. I. arme cleener. 496. I. Ten - werdt; H. werd. 498. I. Het es; H. Ets; I. biden scepe
zw.
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Want die alte hoghe begaert,
500 Aerselt sulcstont achter waert
Ende valt neder ondervoet.
Alte vele en is niet goet.
So van hogher coomt die val,
So hi zwaerre wesen zal.
505 Mate is goet tallen spele,
Dat heeft in harde vele.
+
Niement en sal verwillen,
Elc sal hem selven stillen
+
Ende hem houden in maten,
510 Ende ooc enen andren laten
Mede winnen ende ghenieten,
So en sal niement sijns verdrieten:
So mach hi in eren becliven
Ende in goeden state bliven.
515
Al ist dat enich mensche pleecht
Des daer begrijp of arch in leecht,
Dies en suldi versegghen niet:
Lichte het is u selven ghesciet
Des ghelijcs ofte uwen vrient,
520 Die des ooc heeft verdient:
So mochtmen u dan weder biten
Ende dat selve ooc verwiten.
Ist dat ghi eere, goet of let
Verbuert mit gherechter wet,

*

Vs. 500. I. Eerselt; H. Erselt. 501. I. H. v. weder. 504. I. zwaerder. 506. I. H. Dit; H. inne. 507.
I. Niemen; H. Nieman. 510. I. Ende den armen oic l.; H. Ende den andren oec l. 511. I.
ghewinnen. 512. I. Sone; H. niemanne. 516. I. Des ontbr.; H. Dies - oft; I. off a. an l. 518. H.
ets. 519. I. of; H. oft. 521. I. machmen. 523. H. oft.
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525 Dat en wijt niement die leeft
Dan u selven, dies verdient heeft:
Tfonnesse en verdoemt u niet daer,
Maer u werke doemen u, dats waer.
Alse ghi plaghe hebt of ongheval,
530 Suldi peinsen dat u dat al
Bi uwer verdienten coomt toe,
Ende sult verduldich sijn alsoe,
Ende van dien u sculdich gheven,
Ende beteren dan u leven,
535 Ende bidden Gode, onsen here,
Dathi uwen rampspoet kere;
Mar altoos, lude ende stille,
Set uwen wille in Gods wille,
Ende verduldichliken emmer leeft
540 Van allen dien dat hi u gheeft;
Want hi niemens en verghet
Die sinen wille in hem set.
+
Van eenre nonnen is bescreven,
Die leidde een heilich leven,
545 Datsi van Gode weten woude
Te wat lone si comen soude:
Des so bat si menich jaer.
Ten lesten so quam een stemme daer,
+
Die haer seide sonder sparen,
550 Datsi ter hellen soude varen.

*

Vs. 525. I. Dan wijt; H. en wit niemanne. 527. I. Tvonnesse. 528. I. werken. 529. I. H. Als; H.
oft. 534. H. uwe. 536. I. ramspoet; H. ranspoet. 538. I. Sedt. 539. I. verduldelijc; H.
verduldechlijc; I. emmer ontbr. 540. I. al; H. alle. 541. I. verghedt. 542. I. zedt. 543. H. ere.
547. I. so ontbr. 548. H. Te lest; I. H. so ontbr.; H. ene.
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555

560

565

570

575

*

Die nonne antwoorde doe:
‘Sint dat mijn God wille alsoe,
So willic gherne inder pinen:
Mijn wille is inden sinen:
Waer hi ghebiedt, daer willic wesen.’
Si diende Gode na desen
Ghelijc datsi te voren plach.
Daer na over menighen dach
Quam een stemme ende seide:
‘Mids dijnre verduldicheide
Hebstu Gode so verwonnen,
Dat hi di des wil onnen
Dattu hemelrijc hebben sult.’
Dus so soutu goet ghedult
Hebben van alle dien
Datti God doet gheschien;
Want God, dies sijt vroet,
Niet zonder sake en doet.
Al es dat ghi die zondaren
Op aertrike wel ziet varen
Ende ghemint metten heren,
Daer omme en suldi niet keren
Ter archeit in gheenre wijs.
Al hebben si hier den prijs,
Hi vergaet hem metter vaert.

Vs. 552. I. Sijt mijns Gods. 553. I. wil ic. 555. I. Dair hij ghebiet, wil ic. 559. H. ene. 560. H.
diere. 561. I. Hebstu God also; H. Heefstu - verwonne. 562. I. des ontbr. - wille jonnen; H.
wilt. 563. I. H. hemelrike; I. soudt; H. sout. 564. I. souttu; H. soude elc g.; I. H. ghedout. 565.
I. al. 566. I. Dat dy; H. Dat hem God. 567. I. H. des. 568. H. Sonder s. gheen dinc en. 569. I.
eist. 570. I. eerderike; ertrike siet w. v. 571. I. gh. sijn m. 572. I. seldi u n. 574. I. Want rechte
als een yys. 575. I. Hi ontbr.; H. hen.
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585

590

595

*

Die lichtste wech ter hellen waert
Dat is voorspoet in zonden,
Alse ons die wise orconden.
+
En hebt niet te groot toeverlaet
Op u goet leven, dats mijn raet;
En meshoopt ooc in gheenre tijt
Daer omme dat ghi in zonden sijt.
Heeftmen huden een goet leven,
Men mochter morghen uut sneven;
Is men huden een zondaer,
Men is morghen van zonden claer.
Daer omme ist al belanc
Aen des menschen uutganc:
+
Aen tende dien lof al leit,
Als ons een wijs man seit.
Dat sal u toghen openbaer
Dat bispel dat volghet hier naer.
Een rover hier voormaels lach
In enen woude, daer hi plach
Die coopmanne mit ghewelt
Te vermoordene om haer ghelt.
Nochtan had hi enen zede
Dathi dicke sijn biechte dede
An enen clusenaer, die daer

Vs. 576. I. lichte; H. lichste. 577. I. Dats v. 578. I. Alsoe. 579. I. H. gr. verlaet. 580. I. dat es.
581. I. m. u in; H. ghere. 583. I. H. heden; H. en. 584. H. marghen ute. 585. I. H. men oic
heden; H. een ontbr.; I. H. sondare. 586. I. H. es van sonden m. (H. marghen) clare. 588. I.
H. Ane. 589. I. Aent eynde; H. An dende; I. H. die. 590. H. Alsoe ons. 591. H. u ontbr. 592.
I. Dbispel d. h. v. n.; H. Dbijspel d. volght. 593. H. roevere. 594. I. een woudt, al d. 595. H.
coemanne. 596. I. vermoordenne. 597. I. H. haddi; l. eene. 598. H. sine. 599. H. Ane e.
clusenere; I. clusennare.
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600 Op enen boem woonde; maer
Hi en dede der penitencien niet,
Die hem sijn biechtere doen hiet.
Eens quam hi te biechten daer;
Doe seide hem die clusenaer:
605 ‘Wat holpe, dat ic u
Penitencie sette nu?
Ghi en pleechter niet te doene.
Onse here en is niet ghewoene
Sonden te vergheven alsoe:
610 Hi wil datmen penitencie doe
Ende ooc die zonden late,
Anders en coomt u bate
Van uwer biechten nemmermere.’
Die moordenare sprac: ‘Lieve here,
615 +Ic en mach niet wollen gaen,
Vasten noch discipline ontfaen:
Het is te zwaer te doene mi.
Set mi yet dat lichter si.’
Doe sprac die goede man:
620 ‘Dat ghi nemmermeer voort an
En lieghet, in aernste noch in scherne.’
Hi seide, hi daedt ghaerne.
Van daer so schiet hi te hant
Niet verre al daer hi vant

*

Vs. 600. I. w. voirwaer. 601. I. Hine; H. Hijn. 602. I. biechtheere. 603. I. H. dare. 604. I.
clusennare; H. clusenare. 605. I. helpt. 607. I. Ghine. 608. H. h. nes. 609. I. H. verghevene.
610. I. H. wilt. 613. I. uwen. 614. H. mordre. 615. I. Ic ontbr. - wullen; H. wllen. 617. H. Ets.
618. I. Zedt. 619. H. Doen soe sprac. 620, 621. I. aldus: Nemmeer en seldi dan Lieghen in
neernste no in scheerne. 621. H. lieght. 622. I. daet. 623. I. so ontbr.; H. thant. 624. I. v. tote
hij; H. v. tote d. hi.
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625 Enen man, dien hi ontmoete,
Dien hi onhovesschelike groete,
Want hine moordelike sloech,
Ende nam tselve dathi droech.
+
Nu quamen te hant opter steden
630 Een deel liede ghereden,
Die ooc door twout wouden tien.
Teerst datsi den doden zien,
Vraechden si dien moordenaer zaen
Of hi die moort hadde ghedaen.
635 Doe peinsde hi also houde
Dathi niet lieghen en soude,
Want sine voorwaerde also ware
Tusschen hem ende den clusenare.
Doe lijdde hijs thant albloot,
640 Ende die liede sloeghene doot.
Die clusenare die sach,
Die daer optien boom lach,
Dattie ynghel quam ter vaert
Ende voerde die ziele ten hemel waert.
645 Doe peinsde hi in sinen sinne:
‘Wat mach dit hebben inne,
Dat dese, die al zijn leven
Roof ende moort heeft bedreven

*

Vs. 625. I. die; I. H. ontmoette. 626. I. onhoeschelijc gruette; H. onhoefschelike groette. 627.
I. moordadelike dootslouch; H. mordelinghe doet sl. 628. I. H. n. hem ts. 629. H. thant; I. q.
dair ter. 630. I. lieden. 631. I. ooc ontbr.; I. H. dore dwout; I. wilden. 633. I. den mordennare;
H. den mordre. 634. I. H. Oft. 639. I. H. lijde; I. te hant. 640. I. sloughen; H. sloeghenne. 641.
I. clusennare. 642. I. H. opten. 643. I. Dat dinghele; H. Dat dingle; I. H. quamen. 644. I. H.
voerden; H. te hemele; I. te Gode w. 645. I. peynsdi in. 648. H. ghedreven.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. XCV. r. 2.)

58

*
Ende noit penitencie en dede,
650 Is met deser waerdichede
+
Ghevoert in die blijscap groot?
Di en is nu des gheen noot
Te ligghene op desen boem:
Ganc, nem ter werelt goem,
655 Et ende drinc ende hebbe spel:
Hemelrike wort di wel.’
Ende daer hi of soude gaen,
So miste hi des voets zaen
Ende brac den hals optie aerde.
660 Die duvele voerden haerre vaerde
Die ziele inder hellen,
Daer si ewelijc sal quellen.
Hier omme en sal nemmermere
Mensche hem verlaten te zere
665 Op goet leven daer hi in staet;
Maer hi sal altoos doen den raet,
Dat hire wijslijc in volsta
Met goeden hope, voor ende na:
+
So mach hi behouden bliven,
670 Alse ons die wise scriven.
Ghi en sult ooc in gheenre tijt
Schelden als ghi erre sijt
Om dinc die u niet cont en es;

*

Vs. 651. I. H. Ghevuert; H. inde bl. 652. I. des ontbr. - gheenen. 653. I. ligghenne. 654. I. H.
n. der w. 655. I. Et ontbr. - drinct e. hebbes. 656. I. H. werdt. 657. I. H. af. 658. I. So ontbr.
659. I. op deerde. 660. I. duvelen v. harer; H. duvle v. horre. 663. I. nemmeere. 664. H. te
ontbr. 667. I. wijselic. 668. I. goeder hopen; H. vore. 670. H. Alsoe ons; I. Also als ons. 671.
I. H. ooc ontbr.
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Want erscap, sijts ghewes,
675 Hout u so stijf ghesint,
Dat ghi die waerheit niet en kint:
Watmen u seit, dunct u quaet,
Want gramscap gheeft u den raet.
Dat ghi vroedelike leeft
680 Van dien dat u God gheeft,
Dat moet u emmer vromen;
Maer als u vriende over comen,
Ofte alst eyscht die tijt,
Willic dat ghi costelijc sijt
685 Na dattie tijt is ofte die vrient:
(*)
So hebdi der wijsheit ghedient.
+
Alse ghi wel doet, en acht niet
Wie dat dat in arghe tiet;
Want weldoen is altoos goet,
690 Wie dat verstaet ofte en doet.
Al en verstoets die mensche twint,
Hier is God boven diet al kint,
Wies loon beter is allene
Dan alder werelt ghemene.
695 Alse die quade die goede haten,
Dats hem een troost van groter baten;

*

(*)

Vs. 674. H. errescap, sijds; I. gramscap. 675. I. Houdt. 677. I. Want wat men seget; H. seeght.
678. I. Dies gh. u gr. d. r. 680. I. H. dien ontbr. 682. I. alse u vrienden over u c. 683. H. Oft;
I. also eist den t. 684. I. Wil ic. 685. I. H. dat die; I. off; H. die ontbr. 686. I. H. der. 687. I. H.
Als. 688. I. Wie dadt in. 689 en 690. I. in omgekeerde volgorde aldus: Wie dat verstaet of en
doet, Wijsdom es altoes goet. 690. H. oft. 691. I. en ontbr. verstaets; H. verstoeds. 693. I.
loene. 694. I. Dan van a. 695. H. den goeden. 696. I. Dat es een tr. v. goeder b.
Het HS. heeft des.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CXXII. r. 1.)

60

*

700

705

710

715

720

Want haer loon is tweevuldich,
Op dat sire in sijn verduldich.
Scuwet der vrecheden name,
Want vrecheit is ene blame,
Die den mensche onwaert maect
Over al daer hi ghenaect;
Maer beschedene miltheit can
Waerden ende hoghen haren man
Ende bringhen ter hogher ere,
Die einde en heeft nemmermere.
(*)
Alse ghi met Gode wilt sijn mare
Ende van zonden reine ende clare,
+
So suldi alle dinghe vlien
Die u van Gode moghen tien,
Ende vertien daer toe voort
Alles datter werelt toe hoort;
Want God ende aerdsche dinghe
Houden node sameninghe:
Niement en mach, na Cristus leren,
Te pointe dienen twee heren.
Een nonne was, alsmen leest,
Ende hadde in een clooster gheweest
Menich jaer ende menighen dach,
Datsi daer binnen noit en sach

*

(*)

Vs. 697. I. H. Want sijn l. 698. I. H. hire in es v. 699. I. H. Scuut. 700. I. een. 702. I. gheraect.
704. I. hoghen den m. 705. I. eeren. 706. I. einde ontbr. 707. I. H. Als - wilt sijn. 709. I. dingen.
712. I. Alle; I. H. toe ontbr. 713. I. dingen. 714. H. Houde; I. sameninghen. 715. H. Nieman.
716. I. Te dancke d.; H. tween. 717. I. H. Eene; H. alsoe men. 718. I. Die h.; H. Ende ontbr.;
I. H. eenen.
Het HS. heeft met Gode sijt.
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725

730

735

740

*

Vader noch moeder, noch vrient en ghenen,
Die haer ontboden al teenen
+
Datsi tote hem quame spelen;
Maer ontbieden noch bevelen
En mochte daer toe helpen niet
Datsi uten cloostre quame yet;
Want si hadde die werelt al begheven
Ende leidde een heilich leven,
Ende en minde dinc en ghene
Dan haren scepper allene.
Doe dit langhe hadde gheduert,
Worden vader ende moeder beruert
Datsi wouden zonder sparen
Te haerre dochter spelen varen
Ende die sien ende visiteren,
Eer si vander werelt keren.
Dus so voeren si te samen,
Ende met hem ooc so quamen
Een deel der maghe mede
Met harde groter chierhede,
Om die ere vander joncfrouwen
Die si daer wouden scouwen.
Doe si ten clooster quamen binnen,
Dedemen dier joncfrouwen bekinnen,

Vs. 721. I. H. Het eerste noch ontbr.; I. vr. ne gh. 722. I. hare; H. haere nochtan o. 723. I. te
hemlieden q.; H. hen. 726. I. Datse - cloester quam; H. cloestere. 727 en 728. I. H. in
omgekeerde volgorde aldus: Want so leedde een (H. en) h. l. Ende hadde die (H. de) w. al
b. 729. I. d. ne gh. 730. I. sceppere; H. sceppre. 733. I. wilden. 734. I. Tot haerder; H. Thorre.
735. I. visenteeren. 737. I. so ontbr. 738. H. hen. 740. I. Met harer gr. rijchede; H. sierhede.
741. I. Om deere vd. jonfrouwen; H. van dier j. 742. I. wilden. 743. H. cloestre. 744. I. H. diere
j. kinnen.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I Fol. CXXII. r. 2.)

62

*
745 Dat haer moeder ende haer vader
Comen waren beide gader
Ende ooc andre vriende mede.
(*)
Die joncfrouwe lach in ghebede ,
[Ende seide met corten rade,
750 Dat si en hadde engheene stade
Te comene daer si waren,
Datsi weder thuiswert varen:
Si sal vor hen ghetrouwelike
Bidden Gode van hemelrike.
755 Doen die moeder dat verstoet,
Wart si droeve in horen moet
Ende weende soe ende karmde
Dats hen allen ontfarmde.
+
Si sprac: ‘In kere nemmermeer
760 In hebbe mijn kint ghesien eer:’
Nieman en constse ghechissen.
Doen ghincmen toter abdissen,
Datsi der nonnen raden zoude
Datsi hoer vriende spreken woude.
765 Die abdisse ghinc doe
Ende sprac der nonnen dus toe:
‘Lieve dochter, ets quaet ghedaen

*

(*)

Vs. 747. I. ander. 748. H. in hoer gh.
750. Het tweede en ontbr. 751. comenne. 753. hem. 756. Werdt. 758. hem. 759. sprac: En
k. 760. En h. 761. Niement en conste haer ghecissen. 764. Datse h. vrienden. 766. n. aldus.
767. hets.
Hier ontbreken in ons tekst - handschrift twee bladen of acht kolommen, loopende tot vs.
1069 van dit Cap. Wij hebben deze leemte weder uit HS. H. aangevuld, met de verschillende
lezingen van I.
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770

775

780

785

790

795

Dat ghi niene wilt spreken gaen
Uwer moeder ende uwen vader
Ende andre u vriende algader,
Die hier van verren sijn ghetiet
Om u te sprekene ende anders niet.
Gaet te hen, dats mijn raet;
Want daer ghescreven staet,
Alsoe selve sprect onse here:
“Doet vader ende moeder ere.”’
- ‘Vrouwe,’ sprac die nonne mettien,
‘Ga ic nu die liede zien,
Soe es mijn duchten boven al,
Dat in mi verwandelen sal
Alsoe mijn herte ende mijn sin,
Datter God sal hebben te min,
Daer ic van enen ghedinke
Nemmermeer uut en winke.’
Doe sprac die abdisse voert:
‘Lieve dochter, nu hoert:
Seldi vader ende moeder laten
Bedroeft dus utermaten,
Alleene om een spreken?
Dat mochte God ane u wreken.
Daeromme willic dat ghire gaet:
Lietijt, dat ware herde quaet.’
- ‘Vrouwe,’ sprac die nonne, ‘nu siet,
Dat ghi mi en raedt niet
+
Daer ic bi werde ghescaedt;
+

(I. Fol. CXXII. v. 2.)

*

Vs. 768. niet en w. 770. anders uwe. 772. sprekenne. 773. hem, dat es. 788. dus zeere u.
790. an. 791. wil ic d. ghiere. 792. Laet ghijt, het w. q.
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800

805

810

815

820

*

Want ons God selve raedt,
Dat wi laten selen algader
Broeder, zuster, moeder, vader,
Ende alle erdsche dinc ghemene,
Ende volghen hem allene:
Hi es die ghene die mi sciep
Ende tsire ewegher glorien riep;
Hijs mijn solaes tallen uren:
Anders enghene creaturen.’
Doe diere abdissen dochte
Dat sire niet an hebben en mochte,
Gheboet si hare handelinghe
Op ghehoersamheit, dat sire ghinghe.
Doen stoet si op ten selven stonden;
Hoer oeghen heeft si wel verbonden,
Soe datsi niet en sach en haer,
Ende dede hare leiden tote daer,
Ende boet hen allen goeden dach.
Die moeder sprac, doe sise sach:
‘Dochter, waer hebwijs verdient
Dat ghi niene siet op u vrient,
Die hier van verren sijn ghetreken
Om u te siene ende te spreken,
Die u in langhen en saghen?
Hoe moeghdi dus vertraghen
Tonswert? Wi waenden wel
Solaes, vreude ende spel

Vs. 797. wij s. l. a. 798. m. ende v. 800. v. Gode a. 802. tsijnre. 803. Hij es. 804. en ontbr.
805. der. 807. haer. 808. dat so gh. 809. stont so opten. 810. h. zo beede v. 811. een h. 812.
haer. 813. hem. 815. hebben wijs. 816. niet en ziet. 817. ghestreken. 819. l. niet en. 822.
vruechde.
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825

830

835

840

845

*

Met u hebben ghedreven
Eens doch in onse leven.
Hoe mach dit comen toe?’
Die joncfrouwe andwerde doe:
‘Moeder, ic weet wel ende ghevreesche,
Dat ghi na bloede ende vleesche
Mijn vader sijt ende mijn moeder,
Mijn moye, mijn zuster ende mijn broeder;
+
Maer mijn solaes leeght algader
In minen gherechten vader,
Die mi van nieute maecte,
Ende die doet om mi smaecte,
Ende, als hi wilt, ontmaken sal.
An hem soe leghet mi al:
Hebbic hem, ic hebbe gnoech.
Ets waer, in goet ghevoech
Minnic u, spade ende vroe,
Daer ic mi selven gnoech in doe
Ende oec in Gode quite.
Ic bidde vore u met vlite
Ende sal al mijn leven doen:
Laet u daer met gheroen.
Ghi en selt mi achter nu
Nemmer sien, noch ic u,
Vore dat wi comen hier boven,
Daer dingle Gode loven,
Daer onse eweghe solaes leit:

Vs. 824. ons. 826. jonfrouwe. 827. e. verheesche. 828. e. na vl. 830. Het tweede en derde
mijn ontbr. 836. Ane - leyt. 837. Heb ic - ghenouch. 838. Nochtan na der werelt ghevouch.
839. Min ic. 840. ghenoech. 842. voir. 844. mede. 845. Ghine s. 846. Nemmermeer. 847.
Vor. 848. dinghelen. 849. ons eeuwelijc.
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850 Dander es al idelheit.’
Hier met streec si te cloestre waert,
Entie andre namen hare vaert
Thuiswert, met groten mesbare:
Hen ne mochts nemmer werden dare.
855
Dus selen wi al dat vlien
Dat ons van Gode mach tien,
Ende vereeneghen alleene
In hem met herten reene,
Soe dat onse overste minne gheheel
860 In heme si, niet en deel.
Des die liede volghen ghemene,
Dat en wederseght niet allene.
Veelre liede raet, dat verstaet,
Es beter dan eens man[s] raet;
865 Ende woudi daer jeghen stunen,
Men soudu vore sot runen,
+
Ende soe soude dan u name
Over al sijn onbequame.
Ghi selt met beschedenheden
870 Overpeinsen wat ghi hebt leden
Ende wat u hier na mach ghespoeden,
Ende selt wijslec verhoeden,
Vroech ende spade, van alle dien
Daer u ave mach messchien;
875 Want die worp diemen comen siet,

*

Vs. 851. ten cloester. 852. Ende die ander n. haer. 854. Hem mocht nemmeer. 856. ons m.
v. G. t. 860. hem - een. 861. Dies d. lieden. 862. Dan w. 863. Vele lieder. 864. mans. 865.
wildi d. teghen. 866. soude u voir. 867. Ende dan soude u. 869. selt zeere m. bescedenhede.
872. selt u zo wijselic vort hoeden. 873. sp. voir al. 874. af. 875. den w.
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880

885

890

895

900

Quetst men dan diemen ensiet niet.
Als ghi der riesheit wilt afstaen,
Soe en seldi dan nemmer gaen
(*)
Met hen daer ghise daedt mede,
Ende u oec hoeden vander stede
Daer ghi die zonden daedt gherne,
Waest bourdeel oft waest taverne.
Alse wilen dede een jonghelinc,
Die metter werelt omme ghinc,
Die weert was ende liefghetal
Metten ghesellen over al;
Want hi met hen verteerde algader
Tgoet dat hem liet sijn vader.
Ende doen den ghesellen dochte
Dat hi nemmer gheven en mochte,
En wouden sine sien noch horen:
Dus heeft hi goet ende vrient verloren;
Soe dat hi van groeter breken
Uten lande es ghestreken,
Ende diende enen goeden man,
Daer hi weder goet wan.
Doen hi dus quam te goede,
Quam hem te voren in moede,
Dat hi te lande woude keren
Vriende ende maghe visiteren.
Doen hi te lande quam alsoe zaen,

*

(*)

Vs. 876. Quest min d. dm. n. en siet. 877. ter. 878. Sone s. d. nemmeer. 879. Met hem - daet.
881. daet. 882. of. 887. hij v. met hem a. 890. hij niet meer gh. 891. wilden. 896. ghewan.
898. in sinen m. 899. wilde. 900. maghen visenteeren.
Het HS. heeft Mer.
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910

915

920
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Entie ghesellen hadden verstaen
+
Dat hi comen was soe rike,
Sprakensi tote hem hoefschelike:
‘Lieve gheselle, willecome sijt!
Ghi hebt ghemerret langhen tijt:
Ons heeft sere ghelangt na u.
Comt, gawi drinken nu,
Ghinder es ontslaghen goet wijn:
Wi willen met u blide sijn.’
- ‘Neen, neen,’ sprac die cnapc dan,
‘Ic ben nu een ander man
Dan ic was wilen ere:
In ben u gheselle nemmere.
Ghi hadt mi levende doet
Ende van goede ende eren bloet
Ghemaect: ghine achtes niet en caf.
Ic ga uwer gheselscap af
Ende die willic altoes scuwen,
In willu nimmer ghetruwen.’
Sine mochtens nemmer hebben daer.
Die cnape hoedde hem daer naer
Van personen ende steden mede
Daer hi riesheit ende sonde dede.
Dus sal hem elc mensche hoeden
Ende wandelen metten goeden,
Ende steden ende persone vlien
Die hem ter archeit mochten tien.

Vs. 902. Ende die. 904. hoveschelike. 907. verlanct om u. 910. Wij selen m. 911. Het tweede
neen ontbr. 913. eer. 914. u ontbr. - gh. niet meer. 916. ende van eeren. 918. uwes
gheselscaps. 919. wil ic. 920. En wille u niet meer betruwen. 921. m. niet meer h. 922. hoede.
927. personen. 928. te.
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Ter taflen, daer ghi vremde sijt,
930 Soe sprect luttel talre tijt.
Die u niene kennen, souden
U over dronken houden,
Oft over sot oft ongheraect,
Waert dat ghi te vele spraect.
935 Die vele spraken wilt ute legghen,
Moet in eneghe stont messegghen.
Vele spraken oec, als wi lesen,
En mach zonder zonde niet wesen.
+
Ghi selt ten ghedinghe gaen,
940 Ende nauwe horen ende verstaen
Watmen daer zeeght ende doet:
Soe moeghdi te bat wesen vroet
Vanden rechten rechte vanden lande;
Want die zaken sijn menegherande
945 Diemen hoert te diere stat,
Ende soe moeghdi weten te bat
Wat u goet si ende quaet,
Als u te dinghene staet.
Sidi beter oft riker dan
950 U ghebuer oft een ander man,
Daeromme en versmaedtene niet;
Maer merct in u ende besiet,
Dat hi doch alsoe edel si
Nader cranker menscheit als ghi,
955 Ende dat ghi oec sterflec sijt,

*

Vs, 929. tafelen. 931. niet en k. 933. Ofte - of. 935. spreken w. uut. 936. eenegher tijt m. 937.
spreken. 939. tien gh. 941. seghet. 943. rechten ontbr. 945. h. in d. 947. sij off q. 949. Sijt ghij
b. of. 950. off. 951. Dair om en versmaetten. 954. Na er. 955. sterffelic.
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960

965

970

975

980

*

Ende uwer gheen en weet den tijt.
Met hem die in armoede leeft
Ende ongheval ende ranspoet heeft
En seldi spot maken no sceren;
Want dat soude hen meer deren
Ende quetsen in horen moet
Dan al hoer ranspoet;
Oec en wetti niet van dien
Wat u namaels mach ghescien.
Scuut altoes, soe doedi wel,
Alrehande weddespel;
Want daer af comt, ghetrout dies,
Niet dan gramscap oft verlies.
Als ghi den tijt corten wilt,
In u camere ghi u sluten silt
Ende roepen uwen sceppre an;
Oft ghi selt boeke hebben dan
Van Gode oft van goeden zeden
Ende niet van idelheden,
+
Ende selse lesen oft doen lesen;
Oft ghi selt die wile wesen
In enegher sameninghen,
Daermen van goeden dinghen
Sprect ende houdt die tale:
Soe cortti den tijt wale;
Maer die in weddespel heeft jolijt,
Cort onnuttelec sinen tijt.

Vs. 956. uwer ne gh. en w. ten t. 957. in aventueren l. 958. ramspoet. 960. hem. 961. in sinen
m. 962. al sijn ander rampspoet. 963. weet hij n. 965. Scuwet. 966. wedt spel. 968. off. 971.
scepper. 972. Off - boucken. 973. Ende die van G. of. - goeden ontbr. 975. selt l. off. 976.
Off. 979. e. onthoudt. 980. c. uwen t. 981. int.
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985

990

995

1000

1005
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Scuut luxurie talre stede,
Daer toe nijt ende ghierechede.
Luxurie struert, des sijt vroet,
Smenschen ziele, lijf ende goet,
Ende es oec blame, dat ghijt wet,
Vore Gode ende den mensche met.
Nijt ende ghierecheit maken kaytijf
Den mensche ane ziele ende an lijf,
Ende si quetsen meest hen
Diese draghen inden sen,
Ende maken oec den mensche onwert,
Waer hi comt ocht waer hi vert.
Alse die man verdienet des
Dat sijn wijf gram op hem es,
Soe sal hise verdraghen dan,
Ende dwijf oec alsoe den man;
Want die vroede Socrates seit,
Dat het es groete wijsheit
Dat hem die mensche daertoe keert
Dat hi thuis verdraghen leert,
Soe mach hijt connen dan te bat
Als hi comt in vremder stat;
Want verdrach bringhet in
Meneghen raet ende groet ghewin.
Alse ghi wilt bestaen iet
Daer ghi bate ende orbore in siet,
Soe en seldi beiden twint

Vs. 983. Scoudt I. telker st. 985. strueert, sijts. 988. Voir G. e. die m. m. 990. aen z. 991. hem.
992. sin. 993. oec ontbr. 994. off. 995. Als - verdient. 1000. het ontbr. 1003. hij conen veel
te. 1004. in een vremde. 1005. verdraghen brinct. 1006. Meneghe ruste ende goet gh. 1007.
Als. 1009. Sone s.
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1010 Vore dat ghi dat hebt gheïnt;
+
Want beiden, sijt seker dies,
Bringht dicke in groet verlies;
Want lidentheit maken can
Vanden riken enen armen man.
1015 Sijt ernstech tal uwen dinghen:
Dat sal u groet bate in bringhen.
Ghi en selt niet lieghen
Noch oec niemene bedrieghen.
Dscrifture zeeght al bloet:
1020 Loghene slaet die ziele doet,
Ende soe wier mede omme gheet,
Es onder die liede leet
Ende altoes onwillecome;
Want hine bringt niemen vrome.
1025 Sinen brueder, gheloevets mi,
Soudi honen, mochte hi,
Op [dat] sire an waenden winnen:
Hoer nature hevet binnen.
Nochtan werdensi int lest ghehoent
1030 Ende met hoer selfs quaetheit gheloent,
Als eens gheviel tween ghesellen,
Dat ic vorwaer hoerde tellen:
Drie ghesellen tenen stonden
Quamen daer si en vonden

*

Vs. 1010. Voir. 1013. lidenesse. 1014. een arm. 1015. neernstich al tuwen. 1016. grote. 1018.
oec ontbr. - niemenne. 1019. Die scriftuere zeit. 1020. Lieghen - z. ter d. 1021. Ende wiere.
1022. Die es - lieden. 1024. hij en br. niemant. 1025. Sine brueders, gheloeves. 1026. Soude
hij honem, mocht hij. 1027. Op dat hire an mochte winnen. 1028. Sine n. 1030. haers. 1031.
drien. 1032. ic over waer.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CXXIV. r. 2.)

73

*
1035 Spise te cope no broet,
Soe datsi baden dore die noet;
Want hongher dede hen verdriet.
Hen en gaf nieman niet,
Sonder een wijf gaf hen niet vele
1040 Met ere scotlen tarwen mele.
Enen coeke si daer af maken,
Dien si thant in dasschen raken.
Die twee consten scalken raet,
Maer die derde en conste gheen quaet.
1045 Doen dochte den tween dat,
Datsi anden coeke sat
+
Alle drie niet eten en souden,
Ende leident doen in deser vouden
Datsi souden alle drie
1050 Gaen ligghen slapen, ende die
Den wonderlecsten droem zaghe
Die wile de coeke int vier laghe,
Soude den coeke eten allene:
Onder hen drien waer hi te clene.
1055 Dit seidens[i] om datsi
Den derden gheselle daer bi
Verscalken wouden alsoe,
Dat hi des coeken worde onvroe.
Die twee scalke roncten sere
1060 Oft si sliepen, min no mere.
Doen die derde gheselle sach

*

Vs. 1036. doir den n. 1037. hem. 1038. Want hem - niemant. 1039. hem. 1040. eenre scotelen.
1041. koec. 1042. Die sij te hant - staken. 1045. dien. 1048. leyden. 1052. w. dat die koucke.
1054. hem. 1055. seiden sij. 1057. Honen wilden. 1058. hij vanden cuecke werde.
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Dat sijn gheselscap in slape lach,
Ghinc hi heimelec toten viere,
Ende rac uut den coeke sciere
1065 Ende attene altemale.
Hi dochte hem smaken herde wale,
Hine was hem niet te roe.
Tfier rac hi weder toe,]
+(*)

Ende en sprac cleine noch groot.
1070 Hier na hieven op thoot
Dander twee (ende en wisten niet
Hoet mitten coeke was gheschiet),
Alse quisquans: ‘Wi sijn ontwaect,’
Ende hebben hem gheranbraect
1075 Ende haer oghen ghebroemt beide.
Doe sprac deen ende seide:
‘Mi dochte, ic was in hemelrike.’
Dander seide dies ghelike,
Dat hi was in die helle.
1080 Wat holpet dat ic langhe telle?
Si seiden wonder groot van dien
Datsi daer hadden ghesien.
+
Si seiden toten derden doen:
‘Gheselle, nu segt ons u visioen.’
1085 Die onnosele sprac daer naer:

*

(*)

Vs. 1063. heymeliken. 1064. trac ute. 1066. herde ontbr. 1068. reecte. 1069. l. cleen. 1071.
H. Dandre twee die en. 1072. I. H. c. es gh. 1074. H. hen; I. H. gherancbraect. 1077. H. d.
dat ic. 1078. H. die. 1079. I. inder hellen. 1080. H. helpt; I. helpet d. ic u I. 1084. I. H. ons
ontbr. 1085. H. onnoesle; I. na.
Hier vangt ons tekst - handschrift weder aan.
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*

1090

1095

1100

1105

‘Ghesellen, seker, ghi segt waer:
Doe ic sach mit minen oghen
Dat beide u gheesten vloghen,
Deen ten hemel, dander ter hellen,
Ic waende wel, goede ghesellen,
Dat ghi niene sout sijn weder comen.
Daer omme so hebbic ghenomen
Den coeke ende hebben ghegheten;
Maer, ghesellen, haddic gheweten
Dat ghi weder sout sijn comen hier,
(*)
Die coeke laghe noch int vier;
Want men seit: die darwaert vaert,
Dathi niemeer en comt harwaert.’
Dus was die hoonre ghehoont
Ende met sijns selfs quaetheit gheloont;
Ende noch sietmen des ghelike
Dicke gheschien in aertrike.
Ghi sult mit goeder trouwen
Minnen vrouwen ende joncfrouwen;
Niet om datsi scone sijn,
Rike ofte van gheboorten fijn,
Mar om doghet ende zuverhede
Ende om hare grote hovesschede.
+
Uwes selves wijf suldi meest minnen
+

(E. Fol. XCVI. r. 2.)

*

(*)

Vs. 1086. I. Seker, geselle, nu seght ghij w. 1088. I. beedde u gh. uut vl.; H. uwe gheeste.
1089. I. te hemelrijke; H. te hemle. 1091. H. nien soudt; I. niet en. - sijn ontbr. 1092. I. so
ontbr. - heb ic. 1093. I. H. gheten. 1095. H. soudt; I. sout ghecomen. 1096. I. H. Die. 1097. I.
H. zeeght; I. die daer v. 1098. H. hi meer; I. niet meer. 1099. I. Daer w. d. hoondere; H.
hoendre. 1100. I. H. selfs rade gh. 1102. H. ghevallen; I. op eerderijke. 1106. I. off; H. oft.
1107. I. om hair duecht; H. doeght. 1108. I. H. haer; I. hoveschede; H. hoefschede. 1109. I.
H. selfs.
Het HS. heeft Dien.
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1110 Ende ghene andre bekinnen;
Ende die so eert, lude ende stille,
Op datsi is van goeden wille;
Mar is si quaet van naturen
Ende wil si daer dan in dueren,
1115 So verret u dan van haer, dats mijn raet.
Slaen ende schelden sijn al quaet:
So meer gheslaghen, so meer verloren;
So meer ghescelds, so meerre toren:
+
Daer en is en ghene bate an,
1120 Dit so leert ons een wijs man.
U en sal niet ghescien dit,
Dat ghi enighe mensche verwit
Enighe blame ofte archede
Die yement van sinen vorders dede,
1125 Ofte sijn maech ofte sijn kint;
Want hine en is targher twint
Dat sijn maghe quadien sijn,
Op dat hi selve goet is ende fijn.
Hem ooc die was in armoede
1130 Ende comen is te groten goede
En verwites nemmermere;
Want dats hem grote ere,
Dat hi hem sette so wijslike

*

Vs. 1110. H. Ende enghene; I. Ende ontbr. - andere sult ghij b. 1114. I. wilt sore dan; H. wilt
sire dan inne. 1115. I. So keert u; I. H. dan ontbr. - hare. 1116. H. scelden es al; I. scelden
es altoes q. 1117. I. H. Het eerste so ontbr.; H. Het tweede so ontbr. 1118. I. ghescelt - meere;
H. meerren. 1119. H. Daer nes; I. H. Het tweede en ontbr. 1120. I. H. so ontbr. 1122. I. H.
eeneghen. 1123. I. off; H. oft. 1124. H. ieman. 1125. H. Oft - oft. 1126; I. en. ontbr.; H. hi en
ees. 1127. I. H. sine; I. maghen. 1128. I. H. s. es g. e. 1129. I. armoeden. 1131. I. v. hem n.
1132. I. Want het es h. 1133. I. wiselike.
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Dathi goet man wart ende rike.
1135 En verwit ooc niemene das
Dathi wilen een quaet mensche was;
Want ten is niement so quaet,
Als hi sire quaetheit afstaet
Ende sijn leven betert dan,
1140 Hi en [si] dan een goet man.
Ende die seide dathi quaet ware,
Hi loghe, dats openbare.
Alse veete of discoort versoent es,
En sal niement vermanen des
1145 In arghe, in gheenre wisen,
Want die veete mochte weder risen.
Versoen haer, versoen daer,
Nemmermeer en worden si clare
+
Die eens gheviande sijn:
1150 Dit seit een vroet man in Latijn.
Ghi sult werken, vrooch ende spade,
Met uwer vrienden rade,
Ende sult ooc vraghen van dien
Hem tween, hem vieren, ofte hem drien,
1155 +Ende daer uut suldi nemen dat beste;

+

(E. Fol. XCVI. v. 1.)

+

(I. Fol. CXXV. v. 2.)

*

Vs. 1134. I. m. es e.; H. werde. 1135. I. Ende en verwijt oic niemen; H. niemanne. 1136. H.
en; I. mensche ontbr. 1137. I. H. Want en es; H. nieman. 1138-1142 in I. aldus: Als hij sijnre
quaetheit af staet, Hine werdt gheerne een wijs man. Ende die zeide van hem dan Dat hij
een quaet ware, Hij logher an openbare. 1138. H. avestaet. 1140. H. en si d. 1141. H. Entie
s. 1143. I. vrede; H. veede oft. 1144. H. nieman. 1146. H. veede. 1147. I. Versoenen hare,
versoenen dare; H. here - dere. 1148. I. en werdt zij; H. en werdens clere. 1150. I Dat; H.
seegnt; I. H. int. 1152. H. vriende. 1153. H. s. vr. oec van. 1154. H. Hen - hen - oft hen; I. ofte
ontbr. 1155. I. dair toe s.; I. H. n. dbeste.
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1160

1165

1170

1175

1180

*

Mar dunct u in dat leste
Dat beter si uwes selfs raet,
So rade ic u dat ghine anegaet.
Ist dat u raet gheven can
Een knecht, een kint, of een arm man,
Daer ghi orbare in ziet,
Dien raet en versmaet niet.
Een die al ware verdoort,
Mochte spreken een vroet woort.
Een arm man is dicke also vroet
Alse een die heeft groot goet;
Want nature gheeft den wisen zin,
Ende si en gheefter meer noch min
Den armen dan den riken,
Want si en can smeken noch wiken:
Daer bi hout die wijshede
Onder die arme also wel haer stede
Als onder die rike, na minen zin,
Al achtmen der armer min,
Want men den armen en hoort niet
Also wel alst den riken pliet.
Die ghene is wijs allene,
Die hem van zonden hout rene,
Ende verre can voren zien
Die dinghen die moghen gheschien,

Vs. 1157. I. b. es ws. 1158. I. H. radic - aengaet. 1159. I. dattu. 1160. I. Eest kn. wijf off man;
H. oft. 1161. H. inne. 1162. I. H. versmaedt. 1163. I. die waer al v. 1164. H. en; I. een goet
w. 1166. I. H. Als. 1168. I. sine gh.; H. si gheeftene. 1169. I. a. als den. 1170. I. sine c. niemant
w. 1171. I. houdt. 1172. H. Onder darme als; I. Houdt daerme. 1173. I. r. in m. 1174. H. armere
te m. 1175. I. en ontbr. 1176. H. Als; I. alsmen den. 1178. H. hem hout van sonden r.; I. houdt.
1179. I. H. vore. 1180. I. H. Die ontbr.; H. Dinghe.
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1185

1190

1195

1200

1205

*

Ende daer jeghen sijn op sijn hoede,
Ende altoos draghen inden moede
Dat sijn leven enden moet:
Die aldus doet, hi is vroet.
Cracht noch wijsheit van
Enen onghedeghenen man
En suldi versmaden niet;
Wantmen daghelike siet
+
Die cleine sulc van zinnen,
Datsi die grote dicke verwinnen.
+
Wildi eersaem gheheten sijn
Ende name hebben goet ende fijn,
So vliet alle saken
Die oneersaem leven maken.
Als ghi den quaden wel behaecht
Ende u die goede van hem jaecht,
So sijts zeker ende ghewes
Dat u doen niet goet en es.
Ghi sult uwen zin daer toe keren,
Dat ghi altoos sult leren
Ende onthouden: daer in leit
Ere, doghet ende wijsheit;
Want leren is grote eere,
Ende so wie versmaet die lere,
Hi is alder scanden waert,
Ende hets recht dathi misvaert.
Alse vader ende moeder tonrechte

Vs. 1181. I. Ende die d. - op hair h.; H. op sine h. 1183. I. sij l. in den m. 1185. I. w. dan. 1186.
I. Jondi gheenen man. 1193. I. H. alle die s. 1196. I. die vroede. 1197. I. H. zijt. 1200. H. eren.
1202. I. dueght; H. doeght. 1204. H. versmaedt. 1205. H. alre. 1206. I. het es; H. ets. 1207.
H. Als v. oft m.; I. v. of m.
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1210

1215

1220

1225

1230

*

Op u schelden ofte te rechte,
So wacht dat ghi u niet en stoort,
Noch en antwoort niet een hert woort;
Maer vervolchse mit zoeticheden
Tote dattie gramscap is leden.
Hebdi een scone wijf ghetruwet,
So radic u dat ghi scuwet
Gheselscap van ghesellen
Die vrouwen ere gherne quellen;
Want scone wijf, te voort schine brocht,
Blijft zelden onversocht:
Men moet twerc hoeden vanden viere,
Ofte het ontfunct harde schiere.
Wat ghi laet of wat ghi doet,
Altoos peinst in uwen moet,
Dat ghi een andren, vrooch ende spade,
Doet als ghi wout datmen u dade.
Opten gherechten man, waer ghi sijt,
En hout gheschelt noch strijt,
+
In aernste noch in scherne;
Want God wreect den gherechten gherne.
+
Ist dat u scade gheschiet,
Daer omme en droevet niet;
Want doet si u int herte wee,
So hebdi der scaden twee.

Vs. 1208. I. of met r. 1209. H. niene st. 1210. I. antwoordt. - niet ontbr.; H. andwerd n. en.
1211. I. vernouchse met zoetheden. 1212. I. dat die. 1213. I. scoen; I. H. ghetruut. 1214. I.
H. scuut. 1216. I. gh. vellen; H. gh. bevellen. 1217. I. voirscine; H. vorscijn. 1219. I. H. dwerc.
1220. I. Off; H. Oft et. 1221. H. oft. 1223. I. H. eenen; I. anderen. 1224. I. wilt; H. woudt. 1226.
I. H. houdt. 1227. I. neernste; H. n. oec in. 1231. I. Want het d. int; H. doetse u.
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Bevelet onsen here God al
Ende hoopt dat hijt verstoren sal,
1235 Als hi den goeden Job dede
Om sine grote verduldichede.
Hier einden dese blomen,
Die algader sijn ghenomen
Uut vier duechden cardinale
1240 (Diese wel vest, hi doet wale),
Alsose die oude wise screven
In boeken die na hem bleven.
Hebbic yet misseit daer inne,
Dats ghebrec van minen zinne:
1245 Ontsculdicht mi, so doedi wel,
Hier of: dichten en is gheen spel.

*

Van hovesscheden ende van andren goeden zeden. - IIII.
Hier voren hebdi ghehoort
Van wijsheden menich woort;
Nu willic u van hovescheden
Segghen ende van sconen zeden,
5 Die hier oorbaerlic zijn gheset
Der zielen ende den live met.
Ghi sult Gode boven al,

*

*

Vs. 1233. H. Bevelet Gode o. h. al. 1234. I. versoenen sal. 1235. H. Alse. 1239. H. doeghden.
1241. H. Alsoe die. 1242. H. hen. 1243. I. Heb ic - m. hier i. 1245. H. Onsculdecht. 1246. I.
H. af; I. te dichtenne; H. en ontbr.
Titel. I. (Cap. 6) hovescheden; H. hoefscheiden; I. H. h. ende van doene ende van latene.
Vs. 1. H. vore. 3. I. wil ic; H. hoefscheden. 5. I. ghesedt.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

82

*

10

15

20

25

30

*

Die u sciep ende ontmaken zal,
Reverencie doen ende eere
Boven elken andren here;
Want hi is here allene
Op hemel ende aerde ghemene.
Daar men hem noemt, sijts ghewes
Dat anders gheen here en es.
+
Sijn rike so soect mede
Boven alle rijchede;
Want rijcheit, macht ende jolijt
Duren hier onlanghen tijt,
Maer dat rike, zonder meswende,
Duert ewelike zonder ende.
Die dat langhe rike verliest
+
Om dit corte, seker, hi riest.
Ghi sult u altoos daer toe keren,
Dat ghi papen ende clerken sult eren
Ende algader also voort
Datter kerken toe behoort:
Daer of so hebdi groten loon.
Al en dochts u niet waert die persoon,
Hi is wel waert, sijts ghewes,
Daer hi na ghetekent es:
Dats Cristus, dat ghijt wet,
In wies steden die priester set.
Het was een ridder hier te voren
In Zassen, hebbic zegghen horen,

Vs. 10. I. anderen. 12. H. ende op erde. 13. H. sijds. 14. I. H. ander; I. gheene. - en ontbr.;
H. engheen. 15. I. so ontbr. 16. I. rijcheden. 20. I. H. eeuwelic. 22. I. dat. 24. H. clerke. 27. I.
aff; H. af. 29. I. eist; H. ees - sijds. 31. I. H. Dat is; I. widt. 32. I. H. stede; I. st. dat die persoen
zidt. 34. I. heb ic.
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35 Die papen hadde onwaert zere
Ende selden hem dede ere;
Want hem dochte, te waren,
Datter veel te vele waren.
Hi seide, dathi woude
40 Dat mar één pape en soude
Sijn in elken lande,
Ende dat die in een mande
So hoghe hinghe inder lochte
Datten elc mensche scouwen mochte,
45 Ende daer Gode hieve dan
So datten elc mochte scouwen an.
Eens so gheviel dat
Hi in sijns selfs dorp zat,
Daer en sine viande saghen
50 Ende over doot hebben gheslaghen.
+
Men liep om den paep te hant,
Diemen int dorp niet en vant.
Doe sendemen boden schiere
In drien dorpen ofte in viere
55 Om enen pape die vollic quame
Ende tes mans ziele ware name.
Watsi sochten, watsi rinden,
Sine consten enen pape niet vinden.
Dus sterf die man omberecht,

*

Vs. 35. I. Die de p. onw. herde z.; H. p. onw. h. sere. 36. H. hen d. eneghe ere. 37. H. twaren.
38. I. H. vele te v. 42. H. ene. 43. I. in die l. 44. I. Datten een yeghelic sc. 46. I. So ontbr. mocht. 47. I. so ontbr.; I. H. gh. alsoc dat. 48. H. sijn. 49. I. H. Daerne s. 50. I. Ende h. ov. d.
gh. 51. I. H. pape; H. thant. 52. H. nien v. 54. I. H. drie; H. dorpe oft; I. of in vieren. 56. I. H.
des; H. zielen. 59. H. starf; I. H. onberecht.
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60 Sonder biechte ende zonder recht
Ende algader papeloos;
+
Nochtan dochte hem altoos
Dat papen waren te vele!
Hier omme ic u bevele
65 Dat ghi u herte daer toe keert,
Dat ghi tpaepscap altoos eert,
Om Cristum, den Gods zone fijn,
Daer si alle na ghetekent sijn.
Der kerken goet, wats ghesciet,
70 Dat en haelt aen u niet;
Maer helpter toe in allen vouden
Datsi thare moghe behouden,
Ende setter vore lijf ende gout:
So quiti van rechte uwen scout;
75 Ende sonderlinghe lands heren,
Die onrecht moghen keren.
Want die kerke is onse moeder,
Die Cristus? onse behoeder,
Cochte met sinen bloede fijn,
80 Der welker kinder dat wi sijn.
Daer omme sijn wi ghebonden
Daer toe in allen stonden,
Dat wi met woorden ende met werken
Onser moeder recht sullen sterken.
85
Gode, uwen sceppre, dien
Suldi dienen op beide u knien,
+
Ende den mensche mar op een.

+

(E. Fol. XCVII. v. 1.)

+

(I. Fol. CXXVI. v. 1.)

*

Vs. 60. I. ende ontbr. 61. H. papenloes. 65. I. hu. 66. H. paepscap. 67. I. Omme. 68. I. H. alle
ontbr. 70. H. ane. 72. I. Dat sijt hare. 73. I. s. toe l. 74. I. quijt di u rechte sc.; H. quijtti uwe
rechte sc. 85. I. sceppere.
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90

95

100

105

110
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Ende als ghi spreect int ghemeen,
Daer ghi u selven noemt mede,
So sal altoos sijn u zede
Dat ghi u ten lesten noemt.
Ende alst ooc also coomt
Dat ghi van andren lieden sprect
Enighe dinc die ghi vertrect,
So noemt den besten altoos voren:
Dat sal tuwer hovesscheit horen.
Alse ghi yemene ontmoet,
Siet dat ghine teerst groet,
Al ware hi minder dan ghi zijt:
Dats u eerlijc talre tijt.
Ghi sult ooc uwen caproen
+
Jeghen den betren of doen;
Ende is hi u ghelike, soe
Doet dat ghi wilt daer toe;
Is hi minder, des niet en doet,
Want alte hovesch en is niet goet.
Laet den betren voren gaen,
Voren staen, sitten, drincken ende dwaen;
Ende hout manierlic u ghelaet
Van buten, dats mijn raet;
Maer int herte so sijt
Een man in alre tijt.

Vs. 91. I. uten. 92. H. alset. 93. I. anderen. 94. I. dinghen; H. dinghe. 95. I. den lesten. (!) 96.
I. hovescheit; H. hoefscheit. 97. I. H. Als; I. yement; H. ontmoetet. 98. I. ierst; H. groetet. 99.
I. waer. 100. I. Dat es - in alder; H. in alre. 101. I. sel. 102. I. dinen beteren; I. H. af. 103. I.
gh. also. 104. I. H. Doeter. - daer ontbr. 105. I. des no ne d. 106. I. hoosch; H. hoefsch. 107.
I. beteren; H. vore. 108. I. H. Vore; I. sitten ontbr. - dr. eten ende. 109. I. H. houdt. 110. I. dat
es. 112. H. m. talre; I. alder.
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115

120

125

130

135

*

Wilt vader ende moeder eren:
So moghedi gaen ende keren
Langhe op dit aertrike,
Ende dan hebben hemelrike.
Ghi die jonc sijt van daghen,
Sult den ouden verdraghen,
Eren, wiken ende maken stede:
Dat sal van rechte sijn u zede;
Want wilen so was hi
Sterc ende lustich alse ghi:
+
Dat so heeft hem doude benomen,
Daer toe dat u mochte comen.
Allen lieden sonder u scade
Suldi vordren, vrooch ende spade,
Ende met uwer wijsheit bi staen,
Die ghi van Gode hebt ontfaen;
Want hise u van gracien gaf,
So suldi voort dienen daer af.
Ist dat u vrient aen u soect
Dinc die ghi te doene roect,
Dat doet saen mit bliden zinne:
Daer leit danc tweevout inne.
Wildijt hem ooc ontsegghen,
Dat wilt so hoveschelijc oflegghen
Ende so bedectelijc, dat hire

+

(I. Fol. CXXVI. v. 2.)

Vs. 114. I. H. moeghdi. 115. I. eerderike; H. erterike. 118. H. Selt altoes den. 121. I. wilen eer
was. 122. I. lichtich; I. H. als. 123. I. so ontbr. - ghenomen. 124. I. Daert u toe m. c.; H. u noch
m. 125. I. Alle liede; I. H. vrouch ende spade. 126. I. vorderen; I. H. sonder u scade. 130. I.
3

Dies seldi. 131. H. Het eerste u ontbr. 13 . H. Die d. - sinnen. 134. H. leeght; I. tweefout. 136.
I. hooeschelike ontleggen; H. hoefschelijc omlegghen. 137. I. bedectelike.
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*

140

145

150

155

160

*

Hem niet omme en sconfire;
Want die bidt, sijt seker des
Dat hi lichte ghesconfiert es.
Sijt ootmoedich in die mate:
+
Daer of coomt u grote bate;
Want Aristoteles seit:
Alte ootmoedich is zotheit.
Dient der gherechtichede,
Daer blijfdi behouden mede,
Ende u oor, spreect David albloot,
En sal niet bidden broot.
Sijt haestich te verstane
Dinc diemen u spreket ane,
Mar te sprekene en sijt niet snel,
Voren dat ghi u bepeinst wel.
Mint paeys ende eendrachticheit,
Twist ende discoort hebt altoos leit.
Dinc die ghi hebt misdaen
Pijnt u te beteren zaen,
Maer hebt ter wrake traghe den voet
Van dinghen diemen u misdoet.
+
En ghelooft alden lieden niet;
Want die scalke dies gherne pliet
Dathi dicke subtijllic liecht,
Daer hi den andren mede bedriecht.

Vs. 138. H. scouffiere. 140. I. ghescoffiert; H. ghescouffiert. 141. H. inde m. 142. I. aff; H. af;
I. H. u ontbr. 146. I. behouwen. 147. I. Dat vorespreect David bloot; H. uwe - bloet. 148. I. Sij
en s. n. gaen om haer br.; H. En s. n. gaen om sijn. br. 150. I. spreect. 151. I. sprekennc. 152.
I. H. Vore. 156. I. H. beterne. 157. I. H. wraken; I. tragen spoet. 159. I. allen. 160. I. dies ontbr.
- H. des. 162. I. anderen.
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*

165

170

175

180

Met corten redenen ende met waren
Suldi alle u redene baren;
Want die loghene, sonder waen,
Beide ziele ende ere verslaen.
Peins altoos in therte dijn
Wattu waers ende du souds zijn:
So sultu in allen stonden
Di te bet hoeden van zonden.
Dat ghi ghelooft onsen here
Ofte zinen santen in hare ere,
Dat so doet hem, wats ghesciet,
So dat God en wreke niet.
(*)
Weduwen ofte dochtren van wisseleren ,
Meyeren, papen ofte dobbeleren,
(†)
Van canoniken ofte van persemieren ,
Van ta[e]lmanne ofte ostelieren,
(§)
Scuwet te wive, dats mijn raet,
Want onrecht [goet] gherne te gaet.
Dinc die u te heelne staet,
+
Die u an u ere gaet,
+

(E. Fol. XCVIII. r. 2.)

*

(*)
(†)
(§)

Vs. 163. H. c. woerden e. 164. I. H. al; H. uwe. 165. H. loghenen. 167. I. Peinst; I. H. int herte.
168. I. Wattu sijs ende soudt; H. waers, sijs, of souds. 169. I. souttu dij in; H. soutu. 170. I.
Di ontbr. 171. I. belooft. 172. I. Off - hair; H. Oft - hoer. 173. I. hem ontbr.; H. hen. 175. H.
Weduwe oft dochter; I. off dochteren van wijser leeren. 176. I. Meyere - of; H. oft. 177. I. H.
canoencken; I. of; H. oft; I. H. persemieren. 178. H. taelmannen oft; I. of ostelgieren. 179. I.
H. Scuut te. 180. I. o. goet gh. vergaet; H. ongherecht goet zaen te gaet. 181. I. helene. 182.
I. H. ane; H. uwe ere.
Boven dit woord is met eene latere hand geschreven: woeckeneren.
Het HS. heeft persenieren.
Het HS. heeft de.
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*

185

190

195

200

205

*

En ontdeet uwen wive niet:
U mochter of comen groot verdriet.
Het was, hebbic zegghen horen,
Een yraude hier te voren,
Die zelden thuus te comen plach;
Want thuus gaut hi tghelach,
Ende te hove was hi quite:
Dats der yrauden vite,
Datsi thaers selfs huse node beten,
Alsi elre om niet moghen eten.
Dese yraude was liefghetal
Ter heren hove over al,
+
Ende wiste dicke van haren rade;
Ende als hi thuus quam, vrooch ende spade,
Bat hem sijn wijf dathi hare
Segghen soude nuwe mare;
Maer hine seide haer min noch mere.
Dies plach si haer harde zere
Te belghen op haren man,
Ende en beschoot niet nochtan;
Want die goede man kinde wele
Dat twijf is van crancker hele,
Ende was altoos op sine hoede.
Eens peinsde hi in sinen moede,
Dat hise emmer proeven woude

Vs. 183. H. ondect. 184. I. H. af; I. groot ontbr. 185. I. heb ic. 186. I. Een. cranc man h.; H.
yeraut. 187. H. comene. 188. I. galt; H. gout; I. H. dat ghelach. 190. I. Dat es der hyrauden;
H. hieraude. 191. I. te haers - huis. 192. I. Als sij elder. 193. I. H. yraut. 194. H. hove al o.
198. I. nyemare. 199. I. H. hi en s.; I. haer ontbr.; H. hore. 200. I. H. Des - hare. 201. I. H.
belghene. 203. I. H. wale. 204. I. het wijf; H. dwijf; I. H. hale. 205. I. H. sijn. 206. I. H. peinsdi
in.
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*

210

215

220

225

230

*

Ofte si yet wel helen soude.
Van huus is hi ghetreken,
Ende merrede wel ses weken,
Ende quam op enen avont inne
Als een man droeve van zinne,
Ende en dranc noch en at,
Maer ghinc slapen opter stat.
Twijf ghinc ligghen biden man.
Hi suchte zere ende stan
Ende gheliet hem droevelike.
Nu so hadde hi heymelike
Ghesteken enen vossen staert
In sijn fundament, wel ghehaert.
Twijf sprac hem dus toe:
+
‘Segt mi, lieve minne, hoe
Ghelaetti dus? wats u gheschiet?’
- ‘Ic en machs u segghen niet,’
Sprac die man, ‘om ghenen noot:
Wistet yement, ic ware doot.’
Doe antwoorde weder twijf:
‘Ic hebbe u liever dan mijn lijf;
Dat u miscoomt, miscomet mi.
Waer omme en soudi
+
Mi u doghen niet ghewaghen?
Wie mocht u bet helpen draghen?’

Vs. 208. I. H. Oft. 209. I. ghestreken. 210. I. Ende beide wel. 212. H. Alse; I. m. van drouven
s. 214. I. Maer hij gh. sl. op die stadt. 215. I. H. Dwijf. 217. I. droefelike; H. droeflike. 218. H.
haddi. 219. I. vos staert; H. vostaert. 221. I. H. Dat wijf; I. aldus. 222. I. Lieve m., zegt my h.
224. I. Ic ontbr. - maechs; H. maeghs. 225. I. H. gheene. 226. I. H. Wist; H. ieman. 227. I. H.
dwijf. 228. H. hebbu. 229. I. m. dat m.; I. H. Beide keeren mescomt. 230. I. omme so ne s.;
H. omme soe en. 231. I. n. claghen. 232. I. mochte bat u h.
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*

235

240

245

250

255

*

Die goede man antwoorde danne:
‘En woudijs segghen niemanne,
Ic sout u segghen albloot;
Mar, seker, ic ware doot,
Wistet die minste vanden dorpe.’
- ‘Ic hadde liever datmen mi worpe,’
Sprac dat wijf, ‘in die zee,
Dan ics ghewoeghe emmermee.’
Die goede man sprac daer naer:
‘Ic ben een weerwolf, dats waer.
Daer toe ben ic verscapen;
Ende alle die paerde, coeye ende scapen,
Die nu int dorp sijn ghestorven,
Hebbic verbeten ende verdorven.
Ende om dat ghijs ghelooft te bat,
So tast hier achter, hoe dat
Mi een groot staert uut wast.’
Doe si den staert hadde ghetast,
Gheloofde sijs wel ende clare
Dat haer man een weerwolf ware.
Alst dach was, stont si op saen
Ende is in die kerke ghegaen,
Daer si een haer ghevadre vant,
Die si in biechten ontbant
Al dat ghi hier hebt ghehoort.

Vs. 234. I. wildijs. 235. I. soude. - u ontbr.; H. soudt. 237. H. Wist; I. Wist eenich mensche vd.
d. 240. I. icx; H. nemmermee. 242. I. dat es. 243. I. Ende daer; H. toe soe b. 244. I. H. al; I.
die coyen, peerden ende. 245, 246. I. aldus: Die int dorp zijn, die sijn doot, Die heb ic verbeten,
cleen ende groot. 247. H. dat ontbr. 248. H. tastet. 249. I. vuyt; H. utc. 251. H. Gheloeve; I.
ende ontbr. 253. H. stoet. 255. I. Daer zo eene h. ghevadere; H. Daerse ene hore, 256. I. H.
Diere.
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260

265

270

275

280

*

Dus ghinct in biechten voort,
So dat eer der noenen stont
Alder prochien wart cont
Dat een weerwolf was die man,
+
Ende dathi die beesten van
Dien dorpe hadde verbeten,
Ende dat sijn wijf hadde doen weten.
Doe worden die ghebure
Altemale daer in rure,
+
Ende quamen met groten hopen
Tes mans huse waert ghelopen,
Om dat sine doot wouden slaen.
Met pinen is hi ontgaen;
Want hi ontreet met haesten groot,
Ofte hi ware daer bleven doot.
Aldus hadde hem sijn wijf
Bina ghenomen tlijf,
Om datsi en conste niet
Ghehelen als hi haer riet,
Daer om en si niement te ghereet
Te segghen den wive al dathi weet:
Hele haer dat te heelne si:
Dats wijsheit? ghelovets mi.

Vs. 258. I. Dus zo gh.; H. Dus soe gh. 259. I. der ontbr.; H. die; I. H. noene. 260. I. pr. es c.;
H. pr. was c. 261. H. de. 262. I. den b. dan. 263. I. Vanden d. h. ghebeten. 268. I. Tot smans.
- waert ontbr. 269. I. H. doot ontbr.; I. wilden; I. H. verslaen. 270. I. Cume es hij hem o.; H. hi
hen o. 271. I. Ontreden es hi met. 272. H. Oft; I. Anders waer hij daer. 273. H. haddem sijn.
274. I. Bij na ghedaen nemen; H. benomen dlijf. 276. I. H. also - hiet. 277. I. H. omme; H.
nieman; I. niemen zo g. 278. H. Tsegghene sinen w.; I. zegghene. - al ontbr. 279. I. H. hare;
H. al dat; I. helene. 280. I. Dat es w. gheloeves.
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*

285

290

295

300

Drie manieren sijn van lieden
Die de waerheit gherne bedieden:
Die zot, die dronckene ende dat kint,
Want dese en veinsen hem twint.
So wanneer u kint misdoet,
So castijttet mitter spoet,
So dat ghi in gheenre tijt
Occusoen sire quaetheit en sijt.
Als ghi hebt goede knechte
Die u dienen wel te rechte,
Die en verheft niet te zaen,
Want haer goede dienst waer ghedaen.
Hout in allen uren
Te vriende uwe gheburen;
Want willen sire hem toe keren,
(*)
Si moghen u eren ende onteren.
Hebdi stiefmoeder ofte stiefvader,
Die so suldi beide gader
Smeken in allen zinnen
Ende mit duechden hem verwinnen.
(†)
Hebdi ooc een stiefkint ,
[Al eest dat ghijt niet en mint,

*

(*)
(†)

Vs. 283. I. dronckenne. 284. H. hen. 285. I. w. dat k. 286. I. H. castiet. 288. H. Ocsuin; I.
Occasoen van sijnre. en ontbr. 289. H. Alse; I. Wanneer ghij - knechten. 292. I. dienste; H.
ware 293. I. H. Houdt. 295. H. hen. 296. I. H. Si; H. onderen. 297. I. of; H. oft. 298. I. so ontbr.
300. H. doeghden hen.
Het HS. heeft So.
Hier is in ons tekst - handschrift eene laatste, doch tevens zeer belangrijke leemte, die wij
echter weder uit HS. H. (met de verschillende lezingen van I.) hebben kunnen aanvullen. Zij
beslaat niet minder dan negen bladen of 36 kolommen, en loopt tot Cap. 14, vs. 55.
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305

310

315

320

325

*

Doet hem goetlijc: ets wel ghedaen.
Des seldi groeten lof ontfaen.
Alse twist ofte strijt es gheheven
Tusschen broedere oft gheneven,
Soe en sijds met harre engheen;
Maer valt in dat ghemeen,
Ende scheldse om dat sijt deden,
Ende, oft ghi moeght, zetse te vreden.
En drinct oec niet die stont
Dat ghi broet hebt inden mont.
Inden nap oec, des bedinct,
Daer een ander met u uut drinct,
En sopt niet; want sijds ghewes
Dat dat onhoefscheit es.
Broet oft spise, wildijt weten,
Daer ghi eens ane hebt ghebeten,
En stect int scotele niet weder,
Maer legghet vore u neder.
Alse enen groeten here gheniedt
Dat hi u sinen nap biedt,
Soe drinct hoefschelec ende ghiet dat
Daer in blijft in een ander vat,
Ende spuelt den nap al onghelet
Eer ghine weder vore hem zet.
Wildi trecken te huwelike,

Vs. 303. godlijc, het es. 304. gr. loen o. 305. off - gegheven. 306. T. twee ghebroderen ende
gh. 307. Sone sijts met haer ne gheen. 309. scheltse - sij. 310. of - setse in vr. 311. oec ontbr.
- n. tier st. 312. Als ghij. 313. ghedinct. 315. sijts. 316. onhoescheyt. 317. of. 318. e. af h.
gheten. 319. Ende steect in die sc. 320. voir. 321. Als een groot. 323. hoeschelijc e. ghiedt.
325. spoelt - ongheledt. 326. ghij en w. voir h. zedt.
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330

335

340

345

350

Soe nemt en wijf u ghelike;
Want twee ossen onghelijc
Trecken selden eenparlijc.
In vier dinghen, alsmen zeeght,
Hem die mensche te verheffene pleeght:
In gheboerte ende in rijcheit,
(*)
In wive ende oec in scoenheit;
Maer wijsheit en ghebiedt niet
In desen te verheffene iet.
Ghebroedere oft een gheslachte,
Die langhe willen staen in machte,
+
Selen altoes wel concorderen,
Soe moghensi hen verweren;
Maer twistensi onderlinghe,
Soe gaen te nieute hoer dinghe.
Raetsmanne oec, wet wel dat,
Die toe behoren ere stat,
Selen eendrachtech sijn mede,
Oft si verderven hoer stede;
Want discoert doet, zonder waen,
Groete dinghe te nieute gaen.
Raetsmanne zonderlinghe
Behoren toe twee dinghe:
Eendrachtecheit es deen,
Dander es datmen ghemeen

*

(*)

Vs. 328. een w. uwes. 332. verheffen. 333. gheboirten - rijcheden. 334. wive. - oec ontbr. scoenheden. 335. ghebiet. 336. verheffenne. 337. Ghebroederen off. 339. wel ontbr. 340.
hem altoes v. 342. dingen. 343. Raets man, weet oec wel dat. 344. toe horen eenre. 346.
hare. 347. doet ontbr. 348. Doet goede dinghen. 350. dinghen. 351. Eendrachtich es.
Het HS. heeft wine.
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*

355

360

365

370

375

*

Orboer altoes sette voert:
Dit es dat recht van ere poert;
Ende daermen deser twee niene pliet,
En mach die stat ghedien niet.
Ic hebbe horen doen ghewach
Van enen ridder die ziec lach,
Die twalef sonen na hem liet,
Die vore hem quamen eer hi versciet,
Ende vraghden hem hoe si souden
Hen regeren ende houden.
Die goede man seide na desen:
‘Ghi selt eendrachtech wesen,
Ende niemene doen onrecht,
Ende hoefscelijc volghen u recht.’
Doen soe dede die goede man
Twalef roeden halen dan,
Ghebonden in enen bant,
Ende gafse elken in die hant,
Om datsi souden die
Ontwee breken vore hoer knie;
Ende het ontfacht hen allen.
Doen dit dus was ghevallen,
+
Dede hire elken nemen ene,
Ende si brakense al ghemene.
Doen soe sprac die vader:
‘Houdi u aldus te gader,
Soe seldi wesen machtech;

Vs. 353. Orbore. 354. es trecht v. eenre. 355. dese - niet en. 360. voer. 361. vraechden. 362.
Hem. 365. niemant. 366. hoeschelijc. 370. in sijn h. 372. voir. 373. ontvacht hem. 374. dat.
375. hiere. 376. Ende doen braken zij al. 377. soe ontbr. 378. Hout u.
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*
380 Ende en sidi niet eendrachtech,
Ende u sceedt in partien,
Soe en moghdi niet ghedien.’
En onderwint u niet, dats mijn raet,
Dier dinghe dier u niet en bestaet;
385 Want die hem alles onderwint,
Werdter dicke bi ghescint.
Twee dinghe men in ertrike vint
Die verborghen en doghen twint,
Diemen beghert te menegher stat:
390 Deen es wijsheit, dander scat.
Gherechte wijsheit, des sijt vroet,
En begherde noit erdersch goet
Boven rechte noetdorftecheit;
Want rijcheit die ziele versleit,
395 Ende ghierecheit doet wassen soe
Dats die ziele werdt onvroe.
Soe meer wast die rijcheit,
Soe meer wast die ghierecheit:
Dats alse die dwater laedt,
400 Drancs niene werdt versaedt;
Want soe hi swaters meer in heeft,
Soe die dorst meer an hem cleeft.
Alle mainieren van sonden
Gaen inden ouden stonden
405 Den mensche af ghemene,
Sonder ghierecheit allene;

*

Vs. 381. u verscheedt. 382. Sone moeghdi. 383. onderwindt dij n. 384. Der dingen die. - en
ontbr. 385. onderwijnt. 386. Werter - gheschent. 387. dingen. 389. ter. 391. w. sijts. 392. En
gheerde n. erds. 393. recht noodtdorstheyt. 395. Ende ontbr. 399. Dat es als. 400. Des drancs
niet en wert. 401. hij m. waters h. 404. Gaen ten.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

98

*

410

415

420

425

430

*

Want die vrecheit menechfoudt
Te met dat die mensche oudt.
Soe hi teerghelds bedarf min,
Soe daer meer na gaept die sin,
+
Ja tote inder doet ure.
Dits ene selsene nature
Ende der zielen onsienlec mede,
Nochtan eest een ghemeen sede.
Als u ieman ontmoetet
Ende u dan niene groetet
Oft u toent ront ghelaet,
Des en acht niet en saet:
Hi heeft licht on die stont
Ghepeins in sijns herten gront,
Dat hem soe verlast den sin
Dat hi uwes dan mict te min:
Hi soude u alsoe gherne lieve doen
Als hi te voren hadde gheploen.
Alse ghi iemene siet ghestoert,
Soe en and werd hem niet en woert,
Maer beid, alse die vroede pleghen,
Tote dattie gramscap es gheleghen.
Vrouwen ende joncfrouwen,
Al gaensi buten trouwen
Oft al sijnsi wandelbere,
Nochtan soe doet hen altoes ere,

Vs. 407. menichfout. 408. Altemet - m. wert out. 410. Soe m. d. na g. sijn zin. 412. Dit es een.
415. yement. 416. niet en. 417. Off u niet en toeght. 418. n. een. 419. lichte. 420. siere. 422.
ws dan acht te. 423. soudu. 424. heeft. 425. Als - yement. 426. Sone antwoordt. 427. Maer
doet als. 428. Ende hoedt u dair jeghen. 429. Vr. off j. 431. Off - wankelbare. 432. soe ontbr.
- hem.
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*

435

440

445

450

455

*

Daer ghi moght, lude ende stille,
Omder goeder vrouwen wille;
Want der goeder vrouwen, wats ghesciet,
En machmen te vele eren doen niet.
Ghi en selt in ghenen stonden
Beroemen u van uwen sonden;
Want diet doen, si luttel oft vele,
Sijn des duvels menistrele;
Want si versegghen hoers selfs quaet,
Daer hen die duvel af gaf raet,
Ende bringhen sduvels werc voert,
Dattie duvel gherne hoert.
Maer vore Gode optie stonde
Soe werdt vernuwet dan die sonde;
+
Want al hadder God vergheten,
Men doese hem dan weder weten.
Tuwes vriends huise en seldi
Niet dicke gaen, want ghi
En wet niet wel oft hi
Uwer comsten ghestaed si,
Oft iet gaens heeft al stille
Dat hi allene wesen wille;
Want dat huis es die stede
Vandes menschen heimelijchede:
Daer omme salmen, sijds ghewes,
Wachten wel alst tijt es.
Waert dat u vrient over u quame

Vs. 433. moegt. 435. der ontbr. 437. Ghine s. te gh. 439. W. die doet, sijnt l. of. 442. hem.
444. Dat die. 445. vor - op die. 446. Soe ontbr. - vermalendijt die. 447. haddes. 448. dan
ontbr. 449. Te uwes. - huise ontbr. 450. dicwile. 451. Niet wel en weet of. 452. comst ghestaet.
453. Of. 457. sijts. 458. Wel wachten als. 459. u een vr. - u ontbr.
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460 Alst u niet en ware ghename,
Nochtan toent hem goet ghelaet
Ende doet hem ere na sinen staet,
Na dien dat ghi vermoghet dat.
Men moet selcstont ghelaten bat
465 Dan dat herte hevet in
(Daer toe hoert een starc sin),
Ende beter es u danc verdient
Dan ondanc an uwen vrient;
Want vrient es ghehouden goet,
470 Men heefter toe soe cranken spoet.
Scuut altoes achtersprake;
Want dat es die quaedste wrake
Entie scandelecste, waerlike,
Diemen doet op ertrike.
475
Mannen van wijfliken ghelate
Ende wive van manliken state
En gheloeft niet tallen stonden:
Daers dicke ontrouwe in vonden.
Wet dat een volcomen man
480 Vier poente moet hebben an:
Dierste dat sijn die jare,
Bescheedenheit volght daer nare,
+
Daer na goede vromechede
Ende sine manlike lede.
485
Elc man, alsoe wijt vinden,
Sal hem sijns ghelijcs onderwinden:
Die machteghe metten groten,

*

Vs. 461. toecht h. scoen gh. 466. eenen stercken. 472. W. het es. 473. Ende die. 474. d. in
eerderike. 475. wijffeliken. 476. wiven. 478. Dair is. 479. Weedt. 480. Viere poynten. 481.
Deerste die s. 482. volget hier n. 483. Ende daer toe vr.
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490

495

500

505

510

*

Darme met horen ghenoten;
Die rike met sinen goede,
Darme met sinen aermoede.
Alse die arme wilt striken
Metten mechteghen riken
Ende volghen met sire dade,
Soe mach hire lichte af scade
Hebben ende groet verdriet;
Ende eest datter iet messciet,
Soc moet over den weecsten gaen,
Alsoe alst dicke heeft ghedaen.
Die machteghe ontgaet wel dan,
Des darme niet ghedoen en can.
Hebbensi oec iet ghemeene
Te deelne, eest groet oft cleene,
Die rike hevet dbeter deel,
Al waert int scotele een morseel;
Want die arme tallen daghen
Moet den riken verdraghen,
Ende daertoe smeeken menech werf,
Want hi sijns goeds bedarf.
Aldus sal arm ende rike
Wandelen met sinen ghelike,
Ende hem niet onderwinden van
Dinghen die hem niene gaen an.
Werdet oec alsoe ghevreescht,

Vs. 488. Die arme. 489. met haren g. 490. Die arme met haere a. 491. Als - wil. 493. daden.
494. m. l. dat h. af scaden. 497. weecxsten. 498. Alsoe ontbr. - dickent. 500. Dies derme.
502. gr. eist cl. 503. dbeste. 504. in die scotel. 507, 508. aldus: Ende om dies hem bedaerf,
Smeken wel menichwaerf. 509. darme. 510. sijns. 511. o. dan. 512. Van dinghen - niet g.
513. oec zoe.
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Dat een arm man werdt gheescht
515 Toter machtegher liede rade,
Hoede hem dan, vroech ende spade,
Dat hi hem dan soe bedraghe,
Dat hi gheenen ondanc en bejaghe
+
In deene noch in dander side;
520 Want men pleeght van ouden tide,
Alse quaellec gaen die zaken,
Datsi over den nedersten craken.
Daer bi en onderwinde hem nieman
Van dinghen die hem niene gaen an.
525 Den mensche comt, spade ende vroe,
Twist ende onrasten gnoech toe
Van sijns selfs dinghen allene,
Al en werpt hi hem niet int ghemene.
Ets waer, vrienden ende maghen
530 Moet men selcstont helpen draghen
Hoer onraste te redenen waert,
Ende anders niet, hoe dat vaert.
Een mechtech man, sijds ghewes,
Die rike ende onwettech es,
535 Vrec, fel, ghierech ende stuur,
Es en harde quaet ghebuur.
Hi es des duvels bailliu
Op ertrike, dat segghic u;
Want hijt al te quiste maect,
540 Op dat hi can, dat hem ghenaect.

*

Vs. 514. gheheescht. 515. lieden. 517. dan ontbr. 521. qualike. 522. traken. 523. D. omme
en. 524. niet g. 526. onrusten ghenouch. 529. Maer vriende. 530. Salmen. 531. onruste te
redene. 532. hoedt v. 533. sijts. 534. onwetich. 536. een. 537. es sduvels. 538. eerderike. dat ontbr. 539. al in twiste m.
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Des arms mans hof, pert ende ploech
Es algader sijn ghevoech;
Ende can hijt niet ghewinnen
Met scalcheiden oft met minnen,
545 Soe dreight hi den armen man
Ende heves sinen wille dan.
Dusdanen ghebuur soe sal
Die arm man scuwen over al.
Nu willic dese wijsheit deelen
550 Voert ane met capitteelen;
Maer hier vore int ghemeen
Hebbicse ghesayt over een,
Alsoe ghi wel siet ende hoert,
Om dat te corter vallen die woert.

*

+

Welc beter es, soe rijcheit soe ere, ende oec van armheiden. - [V.]
+

(I. Fol. CXXIX. v. 2.)

Een mensche vraeghde wilen ere
Enen clerc van groeter lere,
(*)
Welc dat alre beste were ,

Vs. 541. hofpaerde. 544. of. 548. arme. - man ontbr. 549. willic u dese. 550. capiteele. 551.
voren. 552. Heb ic se. 553. Als.
Titel. (Cap. 7) armoede, et cetera. Vs. 3-4, met vijf verzen meer, aldus:

*
*

Welc dat alder beste weere,
Soe rijcheyt zoe eere.
Die clerc antwoirde ende seide
Van tweerhande rijcheyde:
Deen ware rijcheit sonderlinge,
Die der ander rijcheyt ane ghinge,
Dat ware rijcheit ende eere,
(*)

De zamenhang en het rijm doen duidelijk zien, dat hier de afschrijver, door gelijke rijmklanken
van het spoor gebragt, eenige verzen heeft overgeslagen. De variant behelst ook werkelijk
vijf verzen ter aanvulling, maar de beide laatsten daarvan zoo verknoeid, dat ik ze niet in den
tekst heb durven opnemen.
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Dat ware rijcheit ende oec ere,
5 Die en verghinghe nemmermere;
Want die mensche vuertse vor hem
In doverste Jherusalem.
Doen soe sprac die clerc voert
(*)
Vander rijcheit die ter werelt hoert
10 Ende vander werelt eren mede.
Hi seide dat erdsche rijchede
Beter ware, des sijt vroet,
Dan erdsche ere sonder goet;
Want die rike mach, wille hi,
15 Ere wel hebben daer bi,
Ende hi mach doen sijn bedrijf
Beide ane ziele ende ane lijf.
Sine noetdorfte heeft hi mede:
Waer hi comt in elke stede,
20 Hi vint die hem sijn onderdaen
Ende tsinen dienste gherne staen
Ende die hem doen, lude ende stille,
Ere om sijns goeds wille;
Ende hi mach hem selven helpen
25 Ende sijns vriends commer stelpen.
Eens arms mans ere, wet wel,
Doech hem harde luttel;
Want merct in uwen moet,
Vander eren diemen hem doet

*

(*)

Vs. 6. voerse. 7. Int overste. 8. soe ontbr. 9. Vd. rijcheyt. 10. eere. 12. w. s. d. vr. 14. mach
ontbr. 15. Mach wel eere h. 17. aen - aen. 18. Ende sine nootdorste mede. 24 en 25. Deze
beide verzen ontbr.
Het HS. heeft wijsheit.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

105

*
30 Oft van prise diemen hem mach gheven,
Soe en mach die mensche niet leven,
Want hi en esser niet af ghesaedt.
Van vele lieden es hi versmaedt;
+
Men borcht hem noch en leent niet,
35 Ghelijc alst den riken pliet,
Noch hine es niet alse willecome.
Daer bi es beter, als ict gome,
Nader werelt ende slichamen staet,
Dat men zegghe: ‘Ghinder gaet
40 Een harde rijc dorpre,’ dan
Men seide: ‘een arm gheert man.’
Als die rike verliest sine rijcheit,
Verliest hi ere ende doghentheit,
Macht ende oec vriende mede;
45 Men scutene in elke stede.
Dan heet sine wijsheit al verloren,
Nieman en wilt van hem horen;
Al waert wijsheit dat hi seide,
Men soudt houden vore sotheide;
50 Sijn voere en prijst nieman(*),
Men roeptene niet te rade dan,
Hijs onwert ende onghemint:
Ets cume ieman diene kint.

*

(*)

Vs. 30. Off wat pr. 31. Sone m. 32. hine esser af n. versaedt. 33. versmaet. 35. alsmen den.
36. hine en es n. so w. 37. D. omme eest b. als ic. 38. ende ontbr. 39. zegt. 40. rijcke dorp
man. 41. Dan arm ende gheëert dan. 42. Alse. 43. doechdachticheit. 44. M. oic ende vryheit
m. 46. heedt. - al ontbr. 47. wille. 49. h. over z. 50. Sine - prijst n. 51. roupten. 52. Hij wert
blode ende. 53. Hets c. yement.
Het HS. heeft prijstmen nieman.
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Ende alse die arme es worden rike
55 Ende verhaven uten slike,
Ja een rechts dorpers sone,
Soe heet hi wijs ende vroet die gone
Ende es wel ghehoert over al.
Hi vint vriende zonder ghetal,
60 Men doet hem gherne lieve ende ere
Ende prisenne dicwile sere;
Men borght hem ende leent ghereet,
Hi es willecome waer hi gheet,
Te rade werdt hi gheroepen dan,
65 Want hijs vernaemt een wijs man.
Die de dinc verstaet na recht,
Soe es die rike man maer knecht,
Die sijns heren goet vuert
Ende om winnen aventuert
70 +Ende niet daer af en heeft
Anders dan hire af leeft;
Ende alse die here wilt sijn betaelt
Ende sijn goet na hem haelt,
En hads die knecht nemmeer te bat
75 Dan hijs cleedde, dranc ende at.
Aldus es die rike man:
Alse hem die doet comet an,
Soe werdt hi quite vanden goede:
Hi wasser knecht af ende hoede.
80 Hi vaert als arm sire verde,

*

Vs. 54. Ende ontbr. - Als. 55. verheven. 57. heedt. 59. vindt. 60. lief. 61. prijstenne. 64. wort.
65. hij es. 66. Die die dinc. 67. Sone es. 70. aff. 71. hiere. 72. Ende sijn heere. 74. Heves d.
kn. niet meer. 75. vercleedde. 77. Als - comt. 78. wert. 79. Daer hij kn. af was ende. 80. Also
arme v. hij siere.
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85

90

95

100

105

*

Als hi ierst quam op derde.
Een wijs man maect ons ghewes,
Dattie arme sekerre es
Dan die rike ende oec sorght min
Beide om gheniet ende om ghewin;
Want darme en sorght nacht no dach
Dan hoe hi dlijf bedraghen mach,
Maer des rijcs sorghe es menechfout,
Om sijn selver ende om sijn gout,
Om sine rente ende om sijn vee,
Ende om sijn goet dat vaert in dzee.
Hi ducht dieve ende mordeneren,
Oft dat hem nemen moghen heren
Vele bedarf tsire maisnieden.
Hi heeft versoec van allen lieden.
Met arbeide hi sijn goet wan,
Met sorghen moet [hijt] houden dan,
Met jammerecheiden laet hijt mede:
Dus eest al keytivechede
Des hem die mensche onderwint,
Van beghinne tote dat hi int.
Ons seeght die wise Aristotiles,
Dat blide aermoede alder sekerst es;
Want nieman rike en es die leeft,
Dan dien dunct dat hi gnoech heeft;
Maer dier es luttel, dat segghic u:

Vs. 81. op die eerde. 83. Dat die. 84. ende sorget oic m. 85. B. om goet ende. 86. W. die
arme ne sorget d. no n. 87. ontdragen. 88. r. mans s. 90 en 91. Deze beide verzen ontbr. 92.
duch dieven. 93. Off - mochten. 95. van vele liede. 97. m. hijt h. 98. jammerheden. 100. Dies.
101. dat ontbr. - endt. 102. zeit. 103. alder ontbr. - seker. 104. niement. 105. genoech. 106.
diere. - dat ontbr.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

108

*
Hier met laetic dit capitteel nu.

*

+

Hoemen jalousie scuwen sal ende breken. - [VI.]
+

(I. Fol. CXXX. v. 1.)

5

10

15

20

*
*

Die jalousie es menegherande
Dier men pleeght achter lande:
Selc es jalous ende ghestoert,
Alshi disputeren hoert,
Oft vermanen enegher dinc
Die jeghen sinen God ghinc,
Oft die hoert oft siet echt
Dinc die es jeghen recht.
Dese jalousie es loenlijc sere,
Want si wel becomt onsen here.
Een mensche es oec jalous ghemoet
Om sijns vriens ofte maechs ranspoet,
Oft om dat hem onrecht ghesciet,
Des hi en can ghebetren niet.
Die jalousie, alsic scouwe,
Es goet, reene ende ghetrouwe;
Want en es gheen vrient, alsmen toeght,
Die met sinen vrient niet en doeght.
Mijn vrient es mijn ghemic,
Want hi es een ander ic

Vs. 107. Hier laet ic met dit.
Titel. (Cap. 8) ende breken ontbr. Vs. 3. Sel es jalours. 5. Ofte. 7. Ofte. - Het tweede oft ontbr.
10. Dit vers ontbr. 11. in twee verzen aldus: Een ander meinsche es meere Jalours ghemoedt.
12. vrients of. 13. Off. - om ontbr. 14. Die hij hem en kan ghebeteren. 15. Die ontbr. 16. groet.
17. als zij ons t. 18. Die n. m. s. vr. en.
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35
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*

Ende ic ben een ander hi:
Wats beter? dat segghet mi.
Men heeft meneghe werven
Den riken sien bederven,
Maer selden sietmen dat hi sneeft
Die goede ghetrouwe vriende heeft:
Dit seeght Aristotiles.
Ene andre jalousie es,
Die quaet es ende sere verdoemt:
Dats die van wiven coemt;
Want si verbrand nacht ende dach
Smenschen herte, zonder verdrach.
Soe heet ende fel es si
Ende onghetimpert daer bi,
Datter om doet es menech man,
+
Ende al om sotheit nochtan;
Ende maect den mensche alsoe ghemoet,
Dat hem dunct oft hi hadde die woet,
Ende en mach drinken noch eten;
Nochtan en can hi gheweten
Orboers daer inne een oert
Dat sijn wille ghinghe voert,
Maer zonde, scande ende verlies.
Elc mensche hoedem dies,
Dat hi niene werpe sine sinne
In jalousie van wijfs minne;

Vs. 21, 22 aldus: Ende ic bin, segghic dy, Daer jeghen een ander hij. 23. menichwerven. 26.
vrienden. 27. Dat zeyt. 28. Een ander. 30. Dat es. 31. verbrant. 33. ende soe fel. 35. omme.
36. omme. 37. d. m. so ghemoedt. 38. dinct dat hi heeft den woed. 39. E. dr. en m. no. 40.
N. c. hij niet gh. 41. in - ort. 44. hoede hem. 45. niet en w. 46. wiven.
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50
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70

Ende die daer met beswaert si,
Maeghs hem hoeden, wille hi.
Hi sal peinsen in sinen moet,
Dat hi hem selven quaet doet,
Ende dat sine sorghe ende pine al
(*)
Cort ende quaet inde nemen sal,
Want hi daer omme ziele ende lijf
Quaellec verteert als en kaytijf,
Ende datsi, des sijt ghewes,
Die beste die leeft niet en es,
Noch half soe goet licht alshi waent:
Houdt hi hem hier in ene maent,
Hi sal dan van sire quale
Te bat hebben, dat wet wale.
Mestrout oec die man iet
Sijns selfs wive, daer hi niet
Die rechte waerheit af en weet,
Dat soe sal die man ghereet
Uut sire herten werpen al,
Ende peinsen dat sijn wijf sal
Hoeden hoer selven wel
Ende vele bat dan ieman el:
Meer ghehoedt, verloren mere.
Aldus sal jalousie sere
Uter herten sijn verjaeght;
+
Want soe mense meer jaeght,
Soe si vele te meer berret.

*
(*)

Vs. 52. Corts een q. 54. Qualike. 57. licht ontbr. 58. een. 59. sijnre qualen. 62. wive ontbr.
63. aff. 65. sijnre. 67. Haer s. behoeden w. 68. yement. 69. ghehort. 72. draecht.
Het HS. heeft nemēl.
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Daeromme es si goet gheverret;
75 Want soe mense meer vliet,
Soe si meer te cuelne pliet.
Es een man oec soe caytijf,
Dat hi mint eens anders wijf
Ende daeromme jalousie dreeght,
80 Die es herde sere ontweeght,
Dat hi hem selven verteert alsoe
Om dinc die hem niene hoert toe,
Ende ziele, lijf ende tijt verliest.
Wet dat dese vele meer riest
85 Dan die met spere ende met schilde
Den wint met crachte keren wilde.
Dus es jalousie quaet
Van allen dinghen, dat verstaet.
Hoeder hem elc jeghen, dats mijn raet;
90 Want si sin ende lijf verslaet.

*

Hoemen gramscap ende quade melancolie verdriven sal. - [VII.]
Die gramscap wille verduwen
Ende felle melancolie scuwen,
Sal gaen daer hi es alleene
Ende peinsen met herten reene
5 Om sinen God, sinen here,
Ende danken hem herde sere,
Dat hi ghewerdechde dat hi

*
*

Vs. 74. Daer bij es. 76. coelene. 82. niet en h. 83. z. ende lijf v. 84. vele ontbr. 89. hem af elc,
dats.
Titel. (Cap. 9). Vs. 1. w. scuwen. 2. Die f. m. verduwen.
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Na sine ghelike sciep di,
Ende dat hi om di bereet heeft
Dat rike darmen euwelike leeft.
Du sout oec peinsen daer toe
Om die doet, die di spade ende vroe
Na volght, soe waer du gaes,
Waer du sits oft waer du staes,
Die du van di, des seker sijs,
Ghewerpen en cans in gheenre wijs.
Du en hebs gheen let dat di God gaf,
Du en souti verren bat daer af
Ende vandi werpen inder noet,
+
Dan du sout alleene die doet.
Daerne helpt toe gheen curen,
Si naect ons van uren turen
Ende en houdt op nemmermeer
Sine hebbe ons verbeten eer.
Peinst om die ghene mede
Die ghebrec hebben an hoer lede
Ende oec vele armer sijn dan ghi,
Dat ghijt vele beter hebt dan si,
Ende danct des Gode zaen.
Dan seldi u voeghen gaen
Biden goeden daermen sprect
Van Gode ende oec vertrect
Bijspele ende exemple goet,
Ende keren daer toe uwen moet,

Vs. 10. Trijcke daermen eeuwelic in 1. 11. Ghij soudt. 12. die di ontbr. 13-16. Deze vier verzen
ontbr. 17. Dune h. - dat u G. 18. Ghine soudt u v. 20. soudt. 21. Daer en h. 22. Soe n. dij v.
u. te uren. 24. Sone h. u v. 27. oec ontbr. 28. vele ontbr. 33. exemplen.
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35 Ende werpen u ghepeins verre
Vander dinc die u maect erre.
Hier met verdrijft di, dat ghijt wet,
Gramscap ende melancolie met
Ende felle ghepeinse, dat verstaet,
40 Ende alle begherte die es quaet.

*

Hoemen luxurie wederstaen sal. - [VIII.]
Alse luxurie u becoert
Oft iet dat ten zonden toe hoert,
Soe seldi in ene innechede
Peinsen om die edelhede
5 Die u sceppre verleent heeft
Uwe[r] zielen, daer si bi leeft:
Dats dat hise maken wilde
Ende beelden na sijns selfs bilde;
Ende selt dan dat beelde alleene
10 Houden van smetten reene,
In sine ere, gheloevets mi,
Daer na dat ghemaect si.
Oft u een herde groet here
Doen woude alselke ere
15 +Dat hi u cleedre met hem gave,
Ghi soudt u hoeden daer ave
Dat ghise niene smettet dan;
Alse ghise te hove brachtet an,

*
*

Vs. 37. verdrijfdy, d. g. wedt.
Titel. (Cap. 10). Vs. 2. Off - den. - toe ontbr. 3. een. 5. sceppere. 6. Uwer z. d. ghi bi. 7. Dats
ontbr. - m. weelde. 8. s. s. beelde. 11. gheloeves. 12. dat ghebeelt zij. 13. Ofte. 14. wilde
selke. 15. cleeder. - met hem ontbr. 17. niet en sm. 18. Als - h. soudt bringen an.
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Dat si dan scoene waren ende clare,
20 Wet dat den here dat lief ware
Ende dat ghire oec bi waert gheert.
Aldus selen wi, alsmen ons leert,
Reine houden sonderlinghe
Der zielen edele cleedinghe,
25 Die ons na sijns selfs ghedane
God heeft ghegheven ane,
Soe dat wi eerlijc ende met love
Ghecleedt comen tsinen hove,
Ende den heileghen Lamme volghen na,
30 Daermen singht Alleluya.
Oec seldi ghedinken des
Dat svleeschs ghenoechte cort es,
Ende datmen daeromme besuurt
Groet torment dat euwelijc duert.
35 Aldus soe mach, wildijt verstaen,
U quaede begherte te nieute gaen.
Ende soe ghi die coringhen quaet
Meer wedervecht ende wederstaet,
Soe ghise van daghe te daghe bat
40 Wederstaen selt oec na dat.
Alse dat vier es soe groet
Datter af comt vreese oft noet,
Soe salment blusschen altehant:
Aldus sal der luxurien brant
45 Ghebluscht werden, groet ende cleene,

*

Vs. 19. claer. 20. Weedt dat hem harde l. waer. 21. dat ontbr. - oec ontbr. - gheëerdt. 22. Dus
sellen. 24. e. ghedinghe. 26. God selve h. 27. ende ontbr. 32. tvleesch in genouchten. 35.
Dus m. 37. coringhe. 40. oec ontbr. 42. Datter scade af comen moet. 43. al ontbr. 44. Dus
saelt der. 45. Gheblust.
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Met ghepeinse starc ende reene,
Alsic vore hebbe gheseit:
Die hier op dinct, doet wijsheit;
Want oncuischeit van lichamen
50 Doet der zielen vele blamen.
+
Nochtan maectmen ons ghewes,
Datsi verre die minste es
Van allen den hoeftsonden
Die de ziele ter doet wonden;
55 Want oncuischeit niemene en doet quaet
Dan hem diere met omme gaet;
Maer moerden, stelen oft verraden
Bringt ander liede in groeten scaden.
Daeromme es beter een oncuisch man
60 Die hem van andren zonden hoeden can,
Dan hi es die cuischlijc leeft
Ende hem tandren sonden gheeft.
Hijs wel ghetelt metten vroeden,
Die hem van allen wel can hoeden!

*

Hoe man ende wijf hen houden selen. - [IX.]
Man ende wijf in allen zinnen
Selen elc den andren minnen
Met herten puur ende reene.
Hoer dinc dat sal sijn ghemeene,

*

*

Vs. 46. Met luxurien goet ende. 47. Als ic hier op h. 50. ter. 52. verre ontbr. 53. alle. 54. Die
die z. 55. niemen. 57. st. ende v. 58. lieden in groter. 60. anderen - hoet dan. 61. cuysschelic.
62. tanderen. 63. Maer hij es gh.
Titel. (Cap. 11) hem. Vs. 2. elc malcanderen. 3. puere. 4. Haer beeder dinc sal.
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5 Ende si selen oec, lude ende stille,
Beide sijn van énen wille,
Ghelijc dat si sijn één lijf.
God gaf Adame een wijf
In dat erdsche paradijs,
10 In dier mainieren, in dier wijs,
Datsi twee één vleesch sijn souden,
Ende daeromme den huweleec houden
Datsi kinder souden te gader
Winnen, die den hemelschen vader
15 Die[nen] souden ewelijc.
Hieromme was thuwelijc
Puerlec ghemaect alleene,
Ende om ander dinc engheene.
Die te huweleeke trect om dat
20 Hi sine oncuischeit sal te bat
Doen sonder scande na sijn ghevo[e]ch,
+
Wet datti Gode niene doet gnoech.
Docsuin moet wesen al
Datmen kindre winnen sal
25 Die te Gods eren dien,
Als ghi mi horet lien.
Die man, als ghi horen moeght,
Es met rechte swijfs voeght,
Daer hi goet es ende bescheiden,
30 Ende sal bestimmen ende beleiden
Sijn goet ter bester baten,
Ende en sal om dwijf niet laten;

*

Vs. 5. oec ontbr. 10. diere - diere. 11. sij beide een. 12. dat h. h. 15. Dienen. 18. en ontbr.
19. ten. 21. na ontbr. 22. dat hij G. niet en d. genouch. 23. Dockyzoen. 24. kinder. 26. Also hoirdet. 27. moget. 28. rechte ontbr. - tswijfs voghet. 32. saelt om twijf.
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Want hi es meester, wet wale,
Van wive, van goede te male.
Die man sal in allen sinnen
Sijn goede wijf eren ende minnen,
Niet alleene om hoer scoenheit,
Maer om hare doeght ende wijsheit
Ende om hare scoene zeden,
Die beter sijn tallen steden
Dan scoenheit van live si.
Die man sal oec daer bi
Sijn wijf na sine macht versien
Van cleedren ende van alle dien
Dat behoert te horen state,
Ende daer in oec houden mate.
Hebt liever dat ghi haer gheeft
Tamelijc daer si bi leeft
Dan dadt hare een ander gave,
Daer ghi beide scande hadt ave,
Oft dan sijt u heimelijc name,
Daer u meerre scade af quame;
Want wijf, te nauwe ghespaent
Oft oec ghehouden te verwaent,
En es orboer noch oec goet,
Si en ware van naturen vroet.
Ende alse die man ghevoelt des
+
Dat sijn wijf goet ende vroet es,
Late hore alles ghebruken dan,

Vs. 34. g. alte. 36. goede ontbr. 37. hare. 38. haer duecht, om haer w. 43. sijn m. 44. clederen
- al. 46. d. moet mede h. 48. Tamelike d. ghij bij. 49. Ende zo, dan hare eenen anderen g.
51. Of dat s. u heimelike. 52. meere. 54. Ofte gh. 55. oirboerlijc. - oec ontbr. 56. Sine w. 57.
als een m. 59. al.
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60 Ende danke Gode dat hise ghewan.
Valt oec alsoe datsi doet
Enech dinc die niene es goet,
Dat blameert hare soetelike
Tusschen u tween al heimelike,
65 Ende toent hare redene waerbi
Dattet quaet ghedaen si,
Vriendelec ende met minnen.
Heeft si eneghe doeght van binnen,
Si saels haer hoeden voert mere
70 Ende wachten u raste ende haer ere.
Ende alse ghijt hare ene werf,
Anderwerf, derdewerf, vierdewerf
Gheseit hebt, som stuur, som soete,
Ens dan en es gheene boete,
75 Soe sijt des seker ende ghewes
Datsi van arde quaet es,
Ende dat schelden niene besciet.
Maer emmer soe en slase niet:
Soe meer gheslaghen, soe meer verloren.
80 Ic segghe u dat wel te voren:
Soemen quade wijf meer slaet,
Soe haer quade wille meer angaet;
Maer verret u van hare, dats mijn raet,
Want bi hare te sine dats quaet.
85 Ens quader dinc no meer gheblaemt

*

Vs. 60. dancxs. 61. Vallet. 62. Eenighe - niet en sij g. 63. h. harde zoetelike. 64. al ontbr. 65.
toecht haer. 66. Dat het. 67. Vriendelike. 68. doghet. - van ontbr. 69. Soe sal. 70. ruste. 71.
als - haer een. 73. Hebt gheseit, som. 74. Eens dan niet en es b. 75. des ontbr. 77. dat tscelden
niet en b. 78. sone slaetse. 80. zeg u w. d. te. 81. Soe men een quaet. 82. quaden 84. sine
es q. 85. Hens.
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Dan en quaet wijf die hoer nien scaemt,
Ende daer af en machmen hebben niet
Dan al scande, scade ende verdriet.
Daeromme eest wijsheit dattie man
Hem verret van hare, op dat hi can.
Dwijf sal haer houden in dien,
Datsi horen man sal ontsien
Ende sire rasten altoes wachten
+
Ende sire eren nauwe achten,
Ende sal sijn ghetrouwe hoede
Van sinen live ende sinen goede.
Si en mach, alsic verstoet,
Wech gheven en gheen goet,
Hier no daer, lude no stille,
En si bi hoers mans wille;
Want hi es voeght altemale
Hoers lijfs, hoers goeds alsoe wale.
Wilt u wijf emmer sijn quaet
Ende niet doen uwen raet
Ende in hoer quaetheit voert gaen,
Daeromme en seldi u niet verslaen.
Om haer quaede ghenoechte soe
En maect u niet alte onvroe;
Want si en laetet, min no mere,
Om u raste noch om u ere.
Daer bi set u te rasten dan,
Soe doedi als en wijs man.

Vs. 86. een - niet en. 88. alle. - scade ontbr. 89. dat die. 90. Hem van haer verret, op. 92.
Datse. 93. rusten. 94. eere n. hachten. 96. l. van s. 97. Sone m. 98. en ontbr. 101. voghet.
102. g. weet w. 105 en 106. Deze beide verzen ontbr. 108. n. tonvroe. 110. ruste. 111. rusten.
112. een.
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115

120

125

130

135

Ende en segt openbare
Selve gheen quaet van hare,
Maer dect hoer quaetheit, waer ghi moeght,
Daer an soe doedi uwes selfs doeght.
En wrect oec in gheenre wijs
U selven over uwes wijfs amijs;
(*)
Want die ghene es sere verdoert ,
Die sijn lijf oft goet verboert
Om die feeste die sijn wijf drijft.
Een wijs man ons oec scrijft,
Dat des wijfs scout meer es
Dan des mans, des sijt ghewes.
Woude dwijf, si bleve wel reene,
Want men vercrachter cume ene
Van honderden die des pleghen,
Al segghensire selcstont jeghen.
Dat goede wijf, dat ghijt verstaet,
Es des mans troest ende toeverlaet,
Sijn tresoer, sine sierhede,
Sijn ere, sijn raste ende sijn vrede,
+
Sine lieve ghesellinne mede:
Waer hi es in elke stede,
Si es vore hem met trouwen dan.
Aldus es oec die goede man

*

(*)

Vs. 113. Ende zegt niet o. 114. S. eenich q. 115. q. als gi. 116. soe ontbr. - uus. 118. ws. 119.
sere ontbr. 120. l. om g. 122. ons bescrijft. 123. Dat swijfs sc. meere. 124. mants. 125. Wilde.
- wel ontbr. 129. ghijt ontbr. 131. tr. sijn rijchede. 132. Sine e., sine ruste, sine vr. 135. voer.
136. Dus.
In het HS, is dit vers bij vergissing tweemalen geschreven, eens als laatste regel eener
bladzijde en andermaal als eerste op de keerzijde.
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Sinen wive, als ghi hier hoert:
Hier met laetic dese woert.

*

Hoemen kindre houden sal, ende wies jonghe liede pleghen selen.
- [X.]

5

10

15

20

*
*

Alse dat kint gheboren es,
Soe salment dan, des sijt ghewes,
Teederlec houden ende voeden
Ende herde nauwe hoeden,
Ende groete sorghe daertoe draghen
Beide bi nachte ende bi daghen;
Want en verstaet noch en kint,
Maer leeght als een worm ende wint.
Diermen wel pleeght inder joncheit,
Sijns te vromer inder outheit.
Salmen hem ene voestre gheven
(Want het bi melke moet leven),
Dat sal sijn een vrome wijf,
Die ghesont ende soete hebbe dlijf
Ende oec soete den adem met,
Dat melc dicke ende vet;
Want melc dunne ende waterachtech
Maect dat kint al ommachtech,
Al waert oec van ere coe:
Daeromme moet mer zien toe.

Vs. 137. hier ontbr.
Titel. (Cap. 12) Hm. jonghe kinder - wes. Vs. 1. Als. 2. dan des ontbr. - sijts. 4. E. hare n. oic
h. 6. Beide ontbr. - e. oick bij daghe. 7. v. noen k. 8. windt. 10. Sijn. 11. een mamme gh. 12.
het ontbr. 14. tlijf. 16. Die m. zoete e. vedt. 17. dmelc. 18. Maec. 19. waer - eenre.
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Dus es melc des kints onthout
Tote dat vier jaer es out
Endet hem ter spisen mach keren.
Dan soe salmen hem leren
Hoefscheide metter roeden
Ende van mesgane verhoeden.
Ten sevenden jaren, zonder letten,
Salmen tkint ter scolen zetten,
+
Al en soudter niet an bliven,
Om lesen leren ende scriven;
Want en es knecht noch here,
Hine hebber af bate ende ere
Ende oec dicke groet gherief,
Can hi lesen enen brief.
Die tkint heeft inder hoeden,
Saelt houden onder der roeden,
Dwinghen met bescheedenheden
Ende leren alle goede zeden.
Die wise Salomon seeght dit waert:
Hi haet sijn kint die de roede spaert.
Men saelt leren hoefschelike
Grueten beide arme ende rike.
An hoefschelijc grueten ende te maten
Soe leeght een deel groeter baten,
Want et maect den man liefghetal
Ende en cost hem nochtan groet no smal.

Vs. 21. m. tskints. 23. Ende het h. 24. soe ontbr. 26. m. voert hoeden. 27. Tote seven. 28.
Dan salment tk. 29. s. al niet bl. 30. Daert leert lesen ende. 31. ten es. 32. heefter. 35. Diet
tk. 36. die. 37. Dwinghent m. besceydenhede. 38. E. hem l. - alle ontbr. 39. zeit. 41.
hoveschelike. 42. arm. 43. Ende hoveschelijc. - grueten ontbr. 44. Soe ontbr. 45. Want ontbr.
- Het. 46. nochtan ontbr.
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Men sal oec kindre der heren,
Die ter werelt willen keren,
Vroech doen leeren riden,
Op ende af gaen telker siden;
Want an riden leeght hen vele:
Tornoye, tafelronde, spele,
In orloghen jaghen ende vlien,
Moet men meest met ridene plien.
Daer bi hebbens te meneghen tiden
Vordeel die wel connen riden.
Men sal hen oec mede leren
Wandelen ende wapene hanteren
Ende varen talselken spelen
Daer goede liede versamen selen,
Datsi horen moghen ende sien
Wies die goede liede daer plien.
En sidi oec daer af comen niet,
Soe siet dat ghi u kint tiet
+
Ter scolen om clergie leren;
Want daer af comt vele eren
Ende vordeels te meneghen male
Hen die hen besetten wale.
Oft leert hen coemanscap hanteren
Ende daeromme varen ende keren,
Daer hi hem met staende houde
Oft hem anders ghebreken soude.
En hebdi oec des gheene macht,

Vs. 47. kinderen. 51. hem. 52. Tornoy, tafelronden. 54. Daermen meest moet ridens. 55.
hebben zij te. 57. hem. 58. wapenen. 59. v. ten selken spele. 60. versamenen vele. 62. Dies
- lieden. 63. oec ontbr. 68. Hem d. hem bestieren w. 69. Oec l. hem. 72. Ofte. 73. Ende h. oec ontbr.
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Soe doet hen leren een ambacht,
75 Daer si hen met gheneren
Ende winnen datsi verteren,
Soe datsi om noet van breken
Hare hant niene dorven steken
Daer si sonde begaen oft scande;
80 Want si van lande te lande
Hoer conste moghen draghen,
Sonder pert ende zonder waghen;
Want conste en weeght niet.
Ende die de dinc te rechte besiet,
85 Soe eest groete zalecheide
Broet winnen met arbeide:
Ic en vant noyt bescreven,
Dat enech salech leven
In broet bidden ligghen mach.
90 David doet ons ghewach
Inden soutre daer hi seit:
Uwer hande arbeit
Seldi eten, ende van desen
Seldi goet ende salech wesen.
95
Jonghe liede selen leren,
Die comen willen ter eren,
Ende daertoe setten horen moet;
Want en was noyt man soe vroet
Hine wart van leerne gheert;
100 Want en es nieman volleert.

*

Vs. 74. hem. 75. hem mede. 78. Haer hande niet d. 79. off. 81. Hare consten. 82. paerden.
83. konst. 87. In v. 89. In br. b. lach. 91. soutere. 92. handen. 98. was nieman so goet. 99.
Hij en weert. 100. ten es niement.
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Ende wie in hem selven mect
Dat hem wijsheiden vele ghebrect,
Hi es van naturen wijs;
Ende die hem selven ghevet prijs
Van wijsheiden in sinen sin,
Hine heeft der wijsheit meer no min.
Ende soe wie sal hebben doeght,
Moeter beghinnen inder joeght;
Want wijsheit, dat si u cont,
En heeft inde noch oec gront,
Ende die en heeft nieman volmaectelike
Dan God allene van hemelrike.
Hi es fonteine der wijsheit,
Daer alle wijsheit ute gheit.
Viere poente sijn die al
Elc goet kint an hem hebben sal:
Dat ierste poent van desen
Dats dat kindre selen wesen
Onderdaen altenengader
Beide moeder ende vader,
Thoren ghebode sijn ghereet
Ende niet doen dat hen si leet,
Maer altoes hen eren ende ontsien:
Des selen goede kindre plien.
Menech mensche, des sijt vroet,
Heeft vernoy ende ranspoet,
Ende selc ere ende groet gheval,

Vs. 104. Ende ontbr. 105. in haren sin. 106. Sine hebben der. 108. Moet b. 109. dat ontbr.
110. oec ontbr. 111. niemant. 115. poynten. 116. an hem ontbr. 118. Dat es, die kinder. 121.
Te haren. 122. hem es l. 123. hem. 124. Dies - kinder. 125. m. sijts. 126. v. oic e. ramspoet.
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Des vore verdient es al
Ane vader oft ane moeder mede;
Want et es ons heren zede,
Dat hijt beide openbaerlike
Gherne loent op dit ertrike;
Want et es een dmeeste ghebod
Dat ons ghebiedt onse here God.
Dander poent dat es dat
Die kindere in elke stat
Ghedienstech sijn ende clene
Armen ende riken ghemene,
Ende neder hebben dat ghelaet;
Want vroech verheffen dat es quaet.
Sijn si clene metten groeten
Ende met dien die hen ghenoeten,
Soe hebbensi des ere ende lof,
Waer si comen in elc hof;
Sijn [si] clene onder die mate,
Daer af comt hen groete bate,
Want si werden liefghetal
Metten lieden overal,
Ende mede anesiet onse here,
Dien hi verleent goet ende ere
Ende werdecheit ende voerspoet,
Ende al om sinen oetmoet.

Vs. 128. Dies voren. 129. oft ontbr. 130. het. 132. Gh. wreect op. 133. het es een dat meeste.
134. ons. 135-149. Deze vijftien verzen ontbr. De afschrijver heeft zich waarschijnlijk verzien
door de gelijkheid der woorden onse here in vs. 134 en 149; en daarop zijne vergissing
bemerkende, heeft hij die zoo veel mogelijk trachten te herstellen, door 150-152, met weglating
van 151, aldus te verminken: Die hem verleent eere ende goet, Ende al doir sinen oetmoet.
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Daer es den meneghen af ghesciet
Grote scade ende lanc verdriet,
Die hem te vroech als here sciep
Ende sinen meester te vroech ontliep;
Want eer hi wiste oft conste verstaen
Wat hi laten soude oft anegaen,
Was hi soe sere met allen
In scade ende in scande ghevallen,
Dat hire ewelec in moeste bliven
Ende ghetelt [sijn] mettien caytiven.
Quaede haeste es onspoet;
Want lijf, ere ende goet
Heeftmer dicke bi verloren:
Nu moeghdi tderde poent horen.
Dat derde poent dat kindre
Hebben selen, meerre ende mindre,
Dats stille sijn ende ghedwade,
Lopen te niemans rade,
Niet vele sprekens onderwinden,
Daer si niene legghen niene vinden,
Want vroech leren vele spreken
Ende vroech leren besiden steken
Sijn twee dinghe, dat verstaet,
Die tonleerne sijn herde quaet.
Wie hen daertoe keren
Datsi ghenieten leeren,
En staens nemmermeer af:

Vs. 155. also. 156. te saen o. 157. of. 158. of. 160. ende ontbr. 161. Daer hij e. 162. Ende
sijn gh. metten. 165. Heeftmen d. dair bij. 166. terde. 167. kindere. 168. mindere. 169. Dat
es. 172. niet en l. niet en v. 175. dingen. 176. tontleerne. 177. hem. 179. Ende.
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180 Datmen hen ghistren gaf,
Dunct hen heden wesen niet:
Si peinsen thant om ander gheniet
Ende hebben des iersts vergheten.
Hoer dorst es onghemeten
185 Om hebben ende om ghenieten.
Ghelijc si meer in ghieten
Die swaters al vol wesen,
Alsoe eest recht van desen:
+
Soe si meer te hope tassen,
190 Soe hoer begherten meer wassen.
Hoer herte heeft een hol,
Dat nemmermeer en werdt vol.
Hoer dunct altoes dat hoer ghebrect,
Tote datse die doet verstect:
195 Dan es vol die herte ghier.
Dat goet moet dan bliven hier,
Dziele vaert daer si verdient heeft,
Den lichame men den wormen gheeft,
Tgoet dat blijft den maghen,
200 Die int herte luttel claghen
Den ghenen daert hen af bleef,
Daer hi dicke zorghe om dreef;
Want die blijscap vanden goede
Drijft hen den rouwe uten moede.
205
Hier omme es hi wel caytijf,
Die sijn ziele ende sijn lijf

*

Vs. 180. Want wat men hem ghisteren. 181. hem. 182. te hant om haer gh. 183. ierst. 184.
Hare. 185. ende ontbr. 187. Dies sw. 188. eest met d. 190. h. zorgen m. 192. wert. 193. Hem
- hem. 195. dat h. 196. Dan m. tgoet al bl. 197. Die ziele - d. hij v. 201. hem. 202. d. omme
sorghe dr. 204. hem. 206. sine z.
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In avonturen set om goet
Dat sinen maghen bliven moet.
Die goede kindre selen
Hoerre vordre ziele bevelen
Gode met goeder innecheden,
Met aelmoesenen ende met beden.
Ende die oec dat versumen,
Wet dats hen becumen
Die zielen, daer si staen
In dat vaghevier ghevaen.
Si roepen jammerlijc ende carmen:
‘Des moete Gode ontfarmen,
Dat ic u ie dat goet liet,
Daer ic om ben in dit verdriet,
Dat ghi [mi] mettien selven goede
Niene helpt uut deser gloede!’
Dat vierde poent es dat
Jonghe liede telker stat
+
Gherne sijn biden goeden
Ende biden gheleerden vroeden,
Daersi an sien ende leeren
Alle poente van eren,
Van doeghden ende wijsheiden,
Ende hen oec alsoe beleiden.
Een wijs man seeght dit woert,
Dat wijsheit niet toe en hoert
Van rechte den jonghen man;

Vs. 207. zedt. 209. kindere. 210. Hoerre vriende zielen. 211. groter. 213. versinnen. 214.
Weedt d. hem bekinnen. 217. jammerlike. 219. yet. 220. omme sta in. 221. ghij mi metten.
222. Niet en h. 227. e. an l. 228. poynten. 229. duechden e. van w. 230. hem. 232. n. en t.
h. 233. den wijsen m.
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Want de wijsheit en can
235 Tsire herten niet comen inne,
Om die vlijfsheit vanden zinne,
Ende dat hi van desen ende vandien
Niene heeft gheproeft no ghesien;
Want van siene arch ende goet
240 Machmen te bat werden vroet.
En was man nie op ertrike
Van naturliken zinne soe rike,
Soudi hem wel ter wijsheit keren,
Hi en moeste an andren leren
245 Wijsheit, doeght oft eersam leven;
Want dat hem niene es ghegheven
Van naturleken zinnen,
Leert hi an enen andren kinnen.
Oec eest gheseit te menegher tijt,
250 Dat hem die ghene zaechte castijt,
Die an andren leert ende verstaet
Wat hem goet si ofte quaet.
David seeght daer int Latijn:
Metten goeden soutu goet sijn
255 Ende metten verkeerden verkeert.
Catoen eest die oec leert
Sinen zone, dat hi emmer sal
Metten goeden wandelen over al.
Dus selen jonghe liede leven
260 Die an die doeght willen cleven,

*

Vs. 234. die. 235. niet ontbr. 236. die crancheit vd. 238. Niet h. 241. was noyt niemen op
eertderike. 242. zinnen. 244. en mochte ane anderen. 245. oft ontbr. 246. Wat d. h. es niet
g. 248. ane andere. 251. an ontbr. - anderen. 253. seit in tLatijn. 254. soutstu. 256. Catho
eest oic diet l. 257. emmer ontbr.
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Ende alsi soe verre sijn comen
Datsi goet ende arch begomen,
Soe selensi al hoer dinghen
Met gherechtecheiden minghen,
265 Ende peinsen om dit corte leven
Dat ons hier es ghegheven,
Ende dat onse here God al
Goet ende quaet loenen sal,
Ende dat nieman wel en heeft gheleeft
270 Dan die ghene die hemelrike heeft.
Die goede kindre willen wesen,
Ic raden datsi over lesen
Dit capiteel ende daer na werken:
God salse dan ghesterken
275 In eren ende in voerspoede
Ende in dyen van allen goede.

*

Wat rechterscape ende herien toe hoert. - [XI.]
Wilen soe vraeghde een coninc
Enen wisen clerc dese dinc,
Welc starker ende meerre weere,
Soe tgherechte, soe die here?
5 Die meester seide openbare,
Dat tgherechte meerre ware;
Want die coninc na al recht
Ware des gherechten knecht

*
*

Vs. 261. als zij. 264. gherechter meeninghen. 269. Ende niemen wel dan h. 270. die gheneontbr. 271. kinder wel w. w. 272. rade hem. 274. God hij s.
Titel. (Cap. 13) ende den heeren toebehoort. Vs. 1. soe ontbr. 3. meerder. 6. meerder. 7. W.
een c. - alle. 8. gherechte.
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Ende moeste staen tsinen ghebode;
10 Want tgherechte quame van Gode,
Om datmen na recht soude leven
Ende elken mensche tsine gheven;
Ende dat en mochte oec die coninc niet
Met redenen breken, wats ghesciet,
15 Maer tgherechte ware soe stijf,
Et soude den coninc nemen dlijf:
Des mochte hi verdienen wel.
Tgherechte en es gheen spel;
+
Want hem behoert starc te sine
20 Ende elken te ghevene tsine,
Te nemene lijf, goet ende let,
Alsoe gheordineert heeft die wet.
Aldus eest tgherechte dan
Boven coninc ende alle man.
25 Om sgherechten wille es die here,
Maer tgherechte en es, min no mere,
Om des heren wille ghemaect:
Soe wel hem diet wel gheraect!
Heerscapien sijn van Gode
30 Ende comen ute Gods ghebode,
Om te houdene gherechtechede
Ende tfolc te bestierne mede;
Want en dadent die gherechten,
Tfolc soude altoes vechten,
35 Moerden, stelen ende roven;
Nieman soude andren gheloven;

*

Vs. 11. rechte. 13. oec ontbr. 15. waer. 16. Het - tlijf. 17. Dies. 19. het b. 20. gheven. 21.
nemen. 22. Alsoet. 23. es. 24. B. den c. 25. Om tgherechte. 26. en es ontbr. 27. Es om. 30.
uut. 32. tvolck. 33. daden. 34. Tvolc. 36. Niemen ne s. anderen.
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*

Die best mochte, wildijt weten,
Soude andren scoren ende eten,
Ghelijc den voglen ende den dieren
Ende den vischen inder rivieren.
Daeromme salmen starkelike
Beide over mate ende over rike
Rechten ende oec ghelike,
Wel ende bescheedenlike.
Alse die rechtre, wildijt weten,
Tien ghedinghe es gheseten,
Soe sal hi alsoe wel horen dan
Den armen alse den riken man,
Ende oec hem stat ende stonde maken
Soe dat hi toghen mach sine zaken
Ende oec verandwerden mede:
Dit sal van rechte sijn sijn sede.
Daer en sal sijn gheen vordeel;
Want God in sijn ordeel
+
Sal te rechte ende te gheliken
Elken sijn ordeel doen striken,
Welken ordeele, zonder waen,
Nieman en sal moghen ontgaen,
Daer die gherechte rechtre sal
Tgoede ende tquade ordeelen al.
Inden soutre sprect her Davijt:
Salech sijn si talre tijt,
Die gherechtecheit doen voert gaen

Vs. 38. S. den anderen. 39. Het eerste den ontbr. - voghelen. 40. in die r. 42. over arm ende.
- Het tweede over ontbr. 45. rechtere. 46. Te dien. 47. Soe ontbr. 48. als. 49. oec ontbr. 50.
zijn. 52. Dat. 55. te gherechte. 57. oerdeel. 58. Niement. 59 en 60. Deze beide verzen ontbr.
61. soutere. - her ontbr. 62. zij die talre. 63. Die ontbr.
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Ende daer in altoes volstaen.
Tullius sprect oec dit woert:
Tes rechters ambachte behoert,
Dat hi dat recht altoes voert steke
Ende onrecht velle ende breke.
Doet hi anders, dat verstaet,
Soe es hi valsch ende quaet.
Die de quade doemen dan,
En mesdoenre twint an,
Noch diese tormenten mede;
Want et wijst gherechtechede.
Maer waert dat sijs en daden niet
Om onste oft oec om gheniet,
Si mesdaden herde sere
Vore Gode, onsen here;
Want tgherechte, dit wilt leren,
Zaecht die gramscap ons heren,
Ende wrect die overdaet, om dat
Ander liede des doen te bat.
Die de quade tormenten dan,
En mesdoenre twint an;
Want si vervullen daer mede
Tghebod der gherechtechede.
Die ghene die in dat gherechte
Iemanne verdoeme[n] tonrechte,
Sijn met Gods vinghere ghewijst
Ende verdeelt ende verwijst
Van Gods monde, sijds ghewes.

Vs. 66. rechtes. 67. Dat ontbr. - rechte. 70. valschs. 74. het. 76. jonste ende om. 78. Voir. 79.
gherechte, vant l. 80. Sachtet. 84. Ende m. 88. Yemene verdoen. 89. vingheren. 90. Verdoemt
ende. 91. sijts.
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*
Ende hi die verwijst daer es
+
Jeghen recht, zonder sine scout,
Saels loen hebben menechfout
95 In dat eweghe hemelrike,
Op dat hijt nam verduldechlike.

*

Van seven poenten die heren hebben selen. - [XII.]
Here te sine en es gheen spel;
Want hen meer dan iemanne el
Altoes behoert te sine
Beide in sorghe ende in pine,
5 Hoe si dlant moghen regeren
Sfolcs orbore ende te Gods eren;
Want hoer lijf ende hoer ziele sijn pant,
Waer si hen bekeren vore hare lant.
Seven poente hebbic ghelesen
10 Die in elken here selen wesen,
Waer [hi] coninc, hertoghe oft grave.
Dit es dierste poent der ave:
Die heileghe kerke sal hi minnen
Ende hoer recht hare altoes kinnen
15 Ende hoer onrecht wederstaen;
Dander poent es, sonder waen,
Gherecht sijn in werken ende spreken
Ende gherecht ordeel niet breken;

*
*

Vs. 93. Jeghent rechte - zijn. 96. neemt.
Titel. (Cap. 14) die de h. h. zelen te haren rade. Vs. 2. hem - iement. 4. sorghen e. oic in. 5.
tlant. 6. Tslans. - te ontbr. 7. W. h. z. e. l. s. p. 8. hem b. voir hair. 9. poynten heb ic. 11. W.
hij c. h. of. 12. poent ontbr. 14. hare ontbr. 17. w. in spr. 18. tgherecht.
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*
Terde, vorsienech ende vroet;
20 Tfierde, hoefsch ende wel ghemoet;
Tfijfte, vrome ende coene van live;
Dat seste, melde ende rive;
Tsevende, hert ende fel den quaden,
Elken na sine mesdaden.
25
Nu willic u elc ontbinden,
Wat baten ghiere in selt vinden.
Eest datsi Gode minnen
Ende hem vore almachtech kinnen,
Soe hebbensi binnen sijn ontsien,
30 Ende hoeden hen te bat vandien
+
Dat es jeghen Gods wille,
Beide openbare ende stille,
Ende quiten daertoe sine scout;
Ende God die es hen hout
35 Ende verleent hen goet ende ere,
Alsoe betaemt enen here.
Dander es gherechtecheide
In woerden ende in werken beide
Ende elken recht ordeel gheven,
40 Vrienden, nichten ende neven:
Soe houdensi tghebod ons heren
Ende sijn vol groeter eren
Ende volvullen gherechtechede,
Daer in leeght al salechede.
45 Oec hebbensi groten lof vandien;

*

Vs. 20. Tvierde, hovesch. 21. Tvijfste. 22. Tseste oick milde. 25. wil ic u oic o. 26. bate. 29.
h. sij van b. - sijn ontbr. 30. hem. 32. openbaer. 34. die ontbr. - hem lieden h. 35. hem. 36.
Alsoet b. onsen h. 38. ende ontbr. 39. recht ontbr. 43. vervullen. 44. inne I. alle.
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Die quade selense ontsien,
Ende si quiten mede hoer scout;
Want dat landshere ierst ghewout
Ende macht op ertrike ghewan,
Dat was om dat elc man
Den andren tsine soude gheven
(Dus was landshere ierst verheven),
Ende cracht ende valscheit achter steken,
Ende alle quade dinghe breken,
Ende houden die mate knechte
Jeghen die mechteghe te rechte.
Terde es vroescap ende bescheden sin:
Hen en bedarf oec twint te min;
Want die een landscap berechten sal,
Bedarf wel wijsheit zonder ghetal
Ende oec wise liede daertoe,
Die hem gheraden, spade ende vroe;
Want die zaken sijn menegherande,
Die ghevallen achter lande.
Daertoe hoert vele wijsheiden,
Salmense alle wel bescheiden.
+
Een wijs man seeght: Wee den lande
Dat staet in eens kints hande!
Een ander wise doet ons oec weten:
Wee den lande wies prinche vroech eten!
Dats te verstane, dat die heren
Hen daer toe selen keren,
Dat si nuchter ende sober sijn

Vs. 47. si ontbr. - hare. 51. anderen s. ts. g. 54. dingen. 57. es ontbr. - ende een b. 58. Hem
en darf oic een tw. m. 59. een ontbr. 60. Hem behoirt wijsheit. 65. behoort. 66. al. 68. steect
in tkints. 69. ons ontbr. 70. princen. 71. Dat es. 72. Hem.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CXXXV. v. 2.)

138

*
Ende altoes sparen den wijn,
75 Dat hi hoer sinne niet en leide
Ute rechter bescheedenheide;
Want danxtelecste dinc dat es,
Dats een landshere, sijds ghewes,
Die haestech es ende onbescheeden man
80 Ende uut hem selven wilt werken dan.
Daeromme selensi leiden
Met groeter bescheedenheiden
Al hoer dinghen ende met rade,
Ende daer in bliven vroech ende spade.
85
Dat vierde es hoefsch ende goedertieren:
Dat hoert wel thoren mainieren;
Want enen here voeght wale
Ghestade ende hoefsche tale,
Goedertieren onder die liede,
90 Niet fel op sine maisniede,
Oetmoedech ende sachte:
Soe sal hi met crachte
Ghemint sijn ende liefghetal
Onder sine liede over al.
95 Nochtan soe en costet twint
Hem die alsoe es ghesint.
Soe hogher es die here,
Soe bat betaemt sire ere
Beide oetmoet ende mate
100 In woerde ende in ghelate;
Want uut oetmoede spruten can

*

Vs. 75. hare. 76. Ute ter eechter. 77. dancxstelijcste d. die es. 78. Dat es - zijts. 79.
ombesceden. 80. wil. 82. goeder. 85. hoesch e. goedertiere. 86. behoirt w. te harer maniere.
87. voughet. 88. hoessche. 90. f. onder s. 95. soe ontbr. 98. Soct. 100. woirden.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

139

*

105

110

115

120

125

Al dat volmaken can den man.
+
Ets gheseit over vele jare:
Soe hogher hals, soe weeker bare.
Niet daer bi, onder die grote
Oft onder overmoedeghe ghenote
Machmen toghen hoghen moet,
Alst emmer alsoe sijn moet.
Die dit te poente doen can,
Daer soe hangt wijsheit an.
Dat vijfte es scamel ende melde:
Wat holpe dat ic langhe telde?
(*)
Meltheit es soe hoghen have,
Datter cume gnoech ave
Seiden alle die leven.
Here die te poente can gheven
Hem nes twint te swaer te doene.
Sijn tenten ende pauwelioene
Winnen starke borghe ende staden;
Hem en wille nieman scaden;
Al die werelt es sijn vrient:
Des heeft sijn gheven verdient.
Al tfolc poeght om sine vrome;
Waer hi comt, hijs willecome
Ende vint vriende in elke stat
Ende vordert sinen wille te bat.

*

(*)

Vs. 102. Alle dat volmaect den. 103. Het es. 106. Ende onder die o. 110. hanghet. 111. vijfste
- milde. 112. holpt - tilde. 113. soe hoghe gave. 114. Dat mer c. ghenouch spreect ave. 115
en 116. Deze beide verzen ontbr. 117. En es hem tw. 118. Sijnt t. off p. 120. Hem ne mach
n. 123. tvolc - vrame. 124. hij es. 125. Hij vint. 126. Hij v.
Het HS. heeft hanghen.
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Vrec, ghierech landshere
Mach alse wel hebben ere,
Als een jarech kint mach sijn
Een volmaect astronomijn.
Gheven hoeght ende werd den man,
Die te poente gheven can
Ende sijn gheven wille leiden
Met groeter bescheedenheiden.
Van ghevene willic neder legghen,
Want ic wilder hier na af segghen.
Dat seste poent es stout ende coene:
Dat staet enen here wel te doene.
Als en here comt te stride
Met sinen volke, soe sal hi blide
+
Ghelaet toenen ende onvervaert,
Ende hem sceppen te wighe waert
Soe coenlec dat tfolc al
Mids sijn ghelaet vercoenen sal.
Oec soe sal hi spreken dan
Sinen volke troestelec an:
Dat salse vercoenen sere.
Oec soe sal die lands here
Talre vorst vore tiden,
Alsmen ute port om striden,
Ende sal helpen dan viseren
Sine scaren ende ordeneren
Ende wijslec die bedriven;

Vs. 128. also. 131. weerdt. 133. wilt. 135. ghevenne wil ic. 136. wilre. 138. Dat elken h. w. st.
te. 139. Alse een h. c. in str. 140. soe ontbr. 141. toeghen. 142. te strijde. 143. Soen coenlike
dat tvolc. 144. sinen ghelate. 145. soe ontbr. 146. v. coenlic an. 149. Dalre ierst voren rijden.
150. uut porret. 151. dat v. 153. wijselec.
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*
Ende selve sal hi bliven
155 Achter inder lester scaren
(*)
Ende metten besten hem bewaren;
Want hi, des sijt ghewes,
Van hen allen thoeft es;
Ende ghebrake sijns allene,
160 Soe soude al there ghemene
Ontdaen sijn ende ghescoufiert;
Want alse thoeft failgiert,
Soe failgiere [n] alle die lede.
Daeromme sal des heren stede
165 Sijn in die achterste scare.
Ende al werdt die here gheware
Dattie vorste scaren vlien,
Nochtan sal hi voert tien,
Oft op sine stede bliven
170 Ende coene ghelaet driven:
Soe selen hen die vluchteghe zaen
Scamen datsi hebben mesdaen,
Ende die hant weder omme keren
Ende zeghe lichte vechten met eren.
175 Maer es die here ververt,
Oft trect hi iet achterwert,
+
Soe verliest hi thant den strijt:
Dits bekent te menegher tijt;
Want tsheren lichame, sijt ghewes,

*

(*)

Vs. 156. hem. 158. hem. 161. ghesconfiert. 163. faelgieren. 164. der. 166. Ende als d. h. w.
gh. 167. Dat die. 168. Nochtans - vorwaert t. 169. Ofte. 171. hem. 172. Hem sc. - gedaen.
173. Ende te h. 174. Ende l. v. z. m. 176. Off. 177. te hant. 178. Dat es. 179. sheeren - sijts.
Het HS. heeft hen.
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180 Vore alle sijn volc daer pant es.
Oec selenne sine omsaten
Vele te bat in rasten laten
Ende jeghen hem steken node,
Dan oft hi fadde ware ende blode.
185 Hier bi, alsic hebbe ghelesen,
Selen here[n] coene wesen.
Dat sevende poent voeght heren wel:
Dats datsi stuer ende fel
Selen sijn den quaden,
190 Die met overdaden
Ende met valscheiden om gaen
Ende donnoesele gherne bevaen,
Sijn si groet, sijn si clene.
Hier met selensi rene
195 Hoer lant maken ende vrien
Van alrehande quadien;
Want si sijn lant selen vlien,
Om datsi dien here ontsien.
Die goede selen om dese zake
200 Bliven in rasten ende in ghemake.
Dit sijn seven poente van eren,
*

Vs. 180. Voer al s. v. p. d. es. 181. omme zaten. 182. rusten. 184. vadde. 186. heeren. 188.
Dat es. 190. Hem die. 191. omme. 192. gh. bijstaen. 196. alderhande. 198. den. 199. saken.
200. In rusten bl. met g. 201. pointen met eeren. 203. wye.
Na dit hoofdstuk volgt in H. (te dezer plaatse ons tekst - HS.) nog een ander, dat in I. ontbreekt,
en in E. desgelijks ontbroken moet hebben.
Immers dit bewijst de volgorde van de nommers der hoofdstukken, alsmede het aantal van
1440 regels, waaruit de leemte van negen bladen moet hebben bestaan. Ook komt de titel
van dit Cap. op de Tafel der hoofdstukken, in geen der drie HSS. voor, en is het zelfs door
den afschrijver ongenommerd gelaten, terwijl het vorige Cap. met CXXIII, het volgende met
CXXIIII gemerkt is. Reden genoeg om te besluiten, dat de afschrijver van H. het toevallig van
elders ontleende; waarom het dan ook door ons in den tekst niet kon worden opgenomen.
Het luidt aldus:

Hoemen ene stat regeren sal.
Die ene stat willen regeren,
Selen dese poente hanteren:
Eendrachtech sijn met trouwen,
Ghemene orbore anscouwen,
5 Hoer vriheit niet laten breken,
Om ghemeen dinc dicke spreken,
Dstat bevelen den vroeden,
Tghemeene ghelt nauwe hoeden
Ende keren te meester baten,
10 Te vriende houden domsaten,
Te rechte houden ghelike
Als wel darme als de rike,
Vaste houden hoer statute,
Die quade altoes werpen ute,
15 Ghetrouwe sijn den here.
Dits der oudere wisere lere;
Ende waer een ghebrect van desen,
Daer staet die stat in vresen.
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Die wel voeghen landsheren;
(*)
Ende soe wie datter een laect,
En es niet landshere volmaect.

(*)

Het HS. heeft wien..
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Wat liede heren hebben selen thoren rade. - [XIII.]
Heren selen thoren rade
Goede liede ende ghestade
Nemen ende oec vroede,
Comen van goeden bloede,

*

Titel. (Cap. 15) W. l. lants h. h. s. toot haren. Rade. Vs. 1. te haren.
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5 Die ghesien hebben ende ghehoert,
Die weten wat toe behoert
+
Enen landshere van rechte;
Ende scuwen scalke knechte,
Die van nieute sijn op ghetreken,
10 Die met twee tonghen spreken
Ende den here volghen al sire daet,
Weder si goet si ofte quaet,
Ende hoers selfs bate mere
Minnen dan hoers heren ere.
15
Dat van goeden tronke es,
Sijt des seker ende ghewes
Dat het ter doeght ieer tiet
Dan datter af en quam niet.
Nochtan valt selcstont contrare,
20 Maer men werd dicst gheware
Dat elc te sinen aerde keert,
Als ons Aristotiles leert.
Al es een here landshere,
Hine heeft der wijsheit nimmere,
25 No coenheit no heren leven,
Dan hem nature heeft ghegheven,
Ende hi en es maer een man;
Daer bi sal hi hem nemen an
Vrome liede ende wise,
30 Die van heren avise
Ghehoert hebben ende ghesien,
Ende hem wijslec met dien

*

Vs. 6. wat dair toe. 9. op ontbr. 10. Ende met. 12. off. 15. g. struke es. 17. Dat dat eer ter d.
t. 18. aff. 19. vallet. 20. werdet dicste. 21. s. achterkeert. 24. Hij en - w. min no meere. 27.
hine es. 32. wiselec.
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Bewaren, vroech ende spade,
Ende werken met horen rade.
Landshere ende elc hoeghe man,
Die heren voere niene can,
Es als ene tortise die
Licht no claerheit en gaf nie.
Die eens heren raet sal sijn,
Viere poente scone ende fijn
Horen hem van rechte toe:
Nu hoert, ic sal u segghen hoe.
+
Dierste, alsoe ic scouwe,
Dats gherecht sijn ende ghetrouwe;
Want hi bewaren sal sinen here
Ane lijf, ane goet ende ane ere,
Ende recht ende redene oec anesien
Van allen dinghen die ghescien;
Want die rechtre es van onrechte,
Sal onrecht scuwen met rechte
Ende recht altoes doen voert gaen,
Alsic u hier vore dede verstaen.
Dander poent es wijshede,
Daermen den here ende dlant mede
Berechten sal, vroech ende spade;
Want sonder cracht van wisen rade
En machmen dlant berechten niet:
Soe meslijc eest dat ghesciet.
Ende altoes salmen zonderlinghe
Wel bewaren twee dinghe:

Vs. 34. w. bij h. 36. vuere niet en c. 37. een. 40. pointen. 42. Nu ontbr. 43. als. 44. Dat es. sijn ontbr. 46. ende ontbr. 47. oec ontbr. - aensien. 49. rechtere. 50. sc. van r. 52. hier doe
verstaen. 54. Dm. eere ende lant. 57. tlant. 58. messelijc.
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Dierste es datmen bestimme alsoe
Sheren renten dat hi ghedoe
Eerlijc na sinen staet,
Dat hi en darf, hoe dat gaet,
Sine hant van eneghen treken
Ane sire liede goet steken,
Waer bi dat hi valle om dat
In Gods ende des menschen hat.
Dander es, als menegherande
Discoert comt tusschen die lande,
Datmen dat payse metter spoet;
Want orloghe en was noyt goet
Noch eerlijc, alsoe men leest,
En hadde op Gods viande gheweest,
Oft om te behoudene dlant,
Als ons Catoen doet bekant,
Die dat ghebiedt van rechte
Datmen omme dlantscap vechte.
+
Dat derde poent volght hier an:
Dats dat eens heren raedsman
Niene si ghier om gheniet.
Daer mochte groet verdriet
Af comen ende onneere,
Beide den lande ende den here;
Want ghierecheit maect soe ontsint
Dicke den man dat hi en kint
Trouwe noch waerheit, wats ghesciet,

Vs. 61. bestelle. 62. Tsheeren. 64. derf, hoe soet g. 65. eenegher breken. 66. Aen siere lieder.
68. ende inder m. 69. eenegherande. 70. c. inden l. 71. Dm. dat wel verhoedt. 74. h. om G.
75. Of. 76. Also. 77. bediet. 78. om lantscap. 79. volghet. 81. Niet en zij ghierich. 83. oneere.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CXXXVII. r. 2.)

147

*
Die dinc daer hi hem toe riet;
Want dat ware scande boven scande,
90 Dat een raetsman enegherande
Dinc sinen here raden soude,
Die hi selve niet doen en woude.
Dese vier poente soe sal
Elc raetgave hebben al,
95 Die bewaren wilt sinen here
Ende daertoe sijns selfs ere.

*

Vander lettren ende vander clergien. - [XIIII.]
Een die scoenste vont die
Ter werelt wart vonden ie
Ende daer meer orboers leeght in,
Dats die lettre, na minen sin;
5 Want tfolc soude leven als vee,
En daedt die lettre, min no mee;
Want al vergheten bliven soude
Dnuwe testament ende doude,
Daer al onse gheloeve in leit;
10 Want smenschen ghedinkelecheit
Metten mensche cort vergaet.
Nu merct noch meer ende verstaet:
Gramarie ende Logike,
Geometrie ende Visike,
15 Rethorike, Astronomie,

*
*

Vs. 88. Die dade daer hem yemen toe. 89. W. het w. 91. s. rade den h. geven s. 92. Dat hij.
93. pointen sal. 94. raets ghevere.
Titel. (Cap. 16) letteren ende der. Vs. 1. vant. 2. was. 4. Dat sijn die letteren, meer no min.
5. tvolck. 6. daet die letteren. 8. Dat nieuwe. 9. gh. aen l. 11. corts.
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Ende die heileghe Theologie,
Decrete ende Decretale
+
Ende dat Loy altemale
Ende meneghe scone Hystorie,
Daer af goet es die memorie,
Ende vorwaerden daertoe mede
Die mids chartren houden stede,
Waren langhe te nieute ghegaen,
En hadt die lettre ghedaen.
Nochtan en dochte die lettre twint,
En daedt dscrivere diese kint
Ende in den boec formeren can.
Lettre noch scrivere nochtan
En dochten beide niet een oert,
En daedt die dichtre die de woert
Ende den sin vandier materien
Scone can setten ende scerien,
Te rechte poenten ende spellen
Ende op sijn recht dat voert vertellen.
Vanden dichtre latic nu staen,
Ende wille op clergie voert gaen;
Want van dichtene salic u mere
Hier na segghen, ans mi ons here.
Die hoeghste conste die es
Ende dedelste, sijds ghewes,
Ende die swaerste, dats clergie.
Hine wart gheboren nie

Vs. 20. D. g. af es. 21. toe ontbr. 22. tsaerteren. 24. hadden d. letteren. 25. en ontbr. - lettere.
26. daet die scrifture. 28. Lettere. 29. dochte - hort. 30. daet d. dichtere. 31. vander. 32. ende
ontbr. 34. dat ontbr. 35. dichten laet ic st. 36. Ic w. 38. jans - onse. 40. Ende die meeste, sijts.
41. dat es. 42. wort.
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*
Diese te gronde conste gheslaen;
Want clergie, sonder waen,
45 Comt ute Gode, die nieman
Te volle verstaen en can.
Al die consten, sekerlike,
Die behoren ten ertrike,
Die sijn met allen rechte
50 Der edelre clergien knechte
Ende bastaerde jeghen hare;
Want clergie, dats openbare,
Es gheesteleke conste van dien
+
Datmense tasten en mach no sien,]
+

(I. Fol. CXXXVII. v. 2.)

55

+(*)

Mar al gripen moet metten zinne;
Ende sine wil ooc nerghent inne
Dan daer puer si die zin,
Daer gheen quaet wille en si in;
Want hi seit, die wise man,
60 Dat wijsheit niet comen en can
Inden ghenen, lude noch stille,
Die binnen is van quaden wille.
Het esser zeven, dat weet wale,
Consten gheheten liberale,
65 Die edel sijn ende zonderlinghe fijn

*

(*)

Vs. 43. verslaen. 45. uut. 46. vullen. 47. Alle. 48. tote e. 52. dat es. 53. gheestelijc. 54. en
ontbr.
55. I. begripen met sinne; H. sinnen. 56. I. sinen wille nyewerinc inne; H. wilt. 57. I. p. sijn
den. z.; H. de. 58. I. en es in. 59. I. Want het; I. H. seeght. 63. I. dat ontbr. 64. H. Conste.
Hier vangt ons tekst - handschrift weder aan.
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*

70

75

80

85

*

Ende der andre consten vrouwe zijn.
Deerste sijn Gramaria ende Logike,
Daer na Geometrie ende Musike,
Arismetrike ende Astronomie
Ende die heylighe Theologie.
Gramarie leert ons spreken
Ende te pointe uut reken
Beide sin ende ooc woort
Ende pointelijc dat zegghen voort.
Te rechte scriven ende spellen,
Te pointe dat voort vertellen,
Ten minsten hoort dit den dichtren toe:
Ic sal u wel namaels zegghen hoe.
Logike die leert openbare
Dat bescheet tusschen valsch ende ware.
Geometrie, wildijt weten,
Leert te rechte lant meten
Ende ooc alrehande mate,
Daer aen leghet grote bate.
Musike die leert u voort
Sanc ende al dat daer toe hoort.
Arismetike, dat en is gheen spel,
Leert u rekenen ende tellen wel.
Astronomie can leren

Vs. 66. I. Ende daer ander; I. H. vrouwen. 67. I. Deerste es gr.; H. sijn ontbr. 69. H. Arismetike
e. Astromie. 70. H. Entie h. 72. I. H. ute. 73. I. ooc ontbr. 74. I. Ghepointelic te seggen. 76. I.
dat wordt; H. voort ontbr. 77. I. H. dit ontbr.; H. den ontbr.; I. H. dichters. 78. I. u z. n. hoe; H.
u wel z. n. hoe. 79. I. H. die ontbr. H. l. ons openbaer. 80. I. Dbescheedt t. tvalsche te ware;
H. Dbescheet - waer. 84. I. H. leeght. 85. die ontbr. 86. I. datter toe. 87. I. Arismerijke, dats
gh.; H. dans gh. 89. H. Astromie; I. H. die can.
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*
90 +Vanden firmamente dat keren,
Hoe die sterren houden haer stede,
Hare cracht ende hare virtuut mede.
Die Theologie coomt int leste:
Dats die heilichste ende die beste
95 +Van dien ghi mi horet(*) ruren;
Want si ontbint die scrifturen,
Daer alle onse salicheit
Ende onse ghelove mede in leit,
Ende leert ons daer toe salichlike
100 Den rechten wech te hemelrike.
Dit sijn die aerten liberale,
Daer uut spruten, weet dat wale,
Alle die consten die
Behoren ter clergie.
105 Sulke ooc consteneren
(†)
Willense anders termineren;
Maer aldus als ghi nu hoort
Gafse mi mijn meester voort.
Ghelijc als ghi mi nu hoordet lien
110 Van zeven consten der clergien,
Also sijn inder leekere hant
Ooc zeven consten becant,
Daer dandre alle uut risen.

*

(*)
(†)

Vs. 90. H. Van dien; I. firmamenten. 92. I. Haer keeren ende hair virtute; H. Hoer - hoer. 94.
I. Dat is die. 95. I. hoeret; H. horet. 96. H. ontbindt. 97. I. H. alle ontbr. 98. H. Ende al o.; I. H.
mede ontbr. 102. H. ute, I. H. dat ontbr. 104. I. H. Hooren; H. tier. 106. I. H. anders. 107. I.
H. ghi hier h. 109. I. nu ontbr.; H. hoeret. 111. I. leecker. 112. I. Met z.; H. conste. 113. I.
dander al; I. H. ute.
Het HS. heeft horen.
Het HS. heeft altoos.
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(I. Fol. CXXXVIII. r. 1.)

+

(E. Fol. XCIX. r. 2.)

152

*
Nu hoort, ic salse u wisen:
Smeden ende lantwinninghe,
Wolle werc ende scepinghe,
Nayen ende arsatrie dan,
(*)
Conste van ghietene volghet hier an,
Gout, metael, zilver ofte loot,
120 Ofte ander mine(†), cleine of groot.
Dese sijn bastaerde ghenant,
Om dat mense werct mitter hant.
Die sijn die zeven principale,
Daer bina uut comen te male
125 Die ander ambochte diemen pliet,
+
Diemen en mochte ontberen niet.
Maer die zwaerste conste, sekerlike,
Diemen weet in aertrike,
Die subtijlste ende meest gheëert met,
130 Dats die lettre, dat ghijt wet.
Datsi van allen die zwaerste es,
Moghedi hier bi sijn ghewes:
Met allen ambachten, wildijt weten,
Machmen lachen, spreken ende eten,
115

*

(*)
(†)

Vs. 114. I. Hoert na mi, ic. - u ontbr. 116. I. Wollen. 117. I. ersatryen; H. eersatrie. 118. I.
ghietenne volgt; H. ghietene volght. 119. I. silver ende lood; H. oft. 120. H. andre; I. H. mine;
I. cleen; H. oft. 121. I. genaemt. 123. I. H. Dit s. 124. H. ute; I. c. altemale. 125. I. Dander
ambachten diere men; H. andre - diermen. 126. I. H. Diermen m. 128. I. Diermen pleecht in
eerderike. 129. H. Die ontbr.; I. Tsubtijlste ende dmeeste. 130. I. Dat es d. lettere - wedt. 131.
I. a. tzwaerste. 132. I. H. Moeghdy; I. h. an zijn. 134. H. Mm. spr. l. oft eten.
Het HS. heeft ghietinghe. Ten onregte; want er wordt een werkwoord vereischt, waarvan goud
en de verdere z. nw. in den vierden naamval afhangen.
Het HS. heeft minre.
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(I. Fol. CXXXVIII. r. 2.)

153

*
135 +Ofte yet peinsen weder ende voort
Dattien ambochte niet en behoort;
Maer in die arte der scrifturen
Machmen cume een lit ruren,
Peinsen, lachen noch singhen,
140 Noch anders dincken om ghene dinghen
Dan die scrifture hevet in:
Daer toe so gaet al die sin
Die wile datmen daer over es
Ende anders niet, des sijt ghewes;
145 Maer die smeedt, weeft ofte nayt,
Ofte met scepen in die zee wayt,
Mach anders peinsen, wille hi,
Eten, lachen, spreken daer bi.
Weet ooc dattie arbeit
150 Die aen die scrifture leit,
(*)
Moeyet alle des menschen leden
Van boven tote beneden,
So dat niement dat weten en mach
Van den ghenen dies noit en plach.
155 Hooft, scouderen, rugghe, bene
Ende die lichame al ghemene
Worden moede van dier scrifturen;

*

(*)

Vs. 135. I. H. Oft. 136. I. Datten ambachten; I. H. en hort. 137. I. H. in daerte. 140. I. H. a.
doen gheen. 141. I. heeft. 142. I. al den zin. 144. I. n. sijts. 145. I. of; H. oft. 146. I. Off; H. Oft;
I. H. scepe. 147. I. wilt; H. wil. 149. H. Wett; I. Weedt - dat die. 151. I. Moeydt al des
smenschen; H. Moyt aldes m. 153. H. nieman; I. niemen. - dat ontbr. - en ontbr. 154. I. en
sach. 155. H. scoudren; I. ruggen. 156. H. Entie l. 157. H. Werde; I. Werden m. diere.
Het HS. heeft den.
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160

165
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180

*

Nochtan en sietmen nemmermeer ruren
Dan cume deene hant:
Dits den scrivers wel becant.
Die zekerste conste, die
+
Salichste die was ye,
Dats den volke die waerheit leren
Ende wisen die ghebode ons heren,
Hoe si comen ten ewighen lande;
Ende dese sijn tweerhande:
Sulc predict dat Gods woort
Ende leert den volke voort
Ende leefter ooc selve na.
Dese sal, alsic versta,
Voor Gode sijn ghecroont
Ende met groten lone gheloont;
Want hi slacht der zonnen dan,
Die haer licht uut gheven can
+
Optie werelt, hier ende daer,
Ende blijft zelve even claer.
Sulke connen Gods woort uut gheven,
Diere selve en twint na leven.
Dese slacht der kaersen, hoe soot vaert,
Die enen andren licht ende haer selven vertaert.
Dese sullen ewelike
Sitten inden helschen slike,
Om datsi andren tgoede leren

Vs. 158. I. H. en ontbr. - nemmeer. 159. I. c. die een. 160. I. Dit es. 161. H. c. ende die. 162.
I. Ende die s. 163. I. Dat es die den. 164. I. gheboden. 168. H. leret. 170. H. alsict. 171. H.
Vore. 175. I. Op die. 176. I. Ende nochtan zo blijf zij even. 178. H. Dier s. tw. na en l.; I. en
ontbr. 179. I. slachten; I. H. hoet v. 180. I. H. enen ontbr.; I. anderen; H. hare; I. H. selven
ontbr. 183. I. anderen.
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*

Ende selve nochtan archeit hanteren.
Met gheenre consten, waerlike,
En machmen climmen so hoochlike
Alse met consten van clergien,
Dies ghi mi wel sult lien:
Eens smeeds ofte eens wevers zone,
Die selve in sinen persone
Wel gheseedt is ende goet,
Mach ghewinnen sulken spoet
Dathi paeus wort of cardinale,
Bisscop ofte officiale,
Of coomt tot also groter machte,
Dathi wel al sijn gheslachte
Te groten state heffen mach,
+
Dat voren also neder lach,
Als ghi daghelijcs moghet sien;
Want die kerke heeft in dien
Hare ordinancie gheset,
Dat haer goet, als ghi wel wet,
En mach emmer versterven twint
Op neve, op nichte noch op kint,
Maer den ghenen te ghevene
Dies waerdich is van levene
Ende ghelettert also voort,
Also te sinen state behoort.

Vs. 184. I. nochtan ontbr. 186. I. hoechelike. 188. H. Des; I. ghij nu w. 189. I. of; H. oft. 193.
I. H. werdt; H. oft cardenael, I. cardennael. 194. H. oft; I. H. officiael. 195. H. Ofte c. talsoe;
I. c. te also. 196. H. al ontbr. 198. H. vore. 199. I. Also; I. H. moeght. 200. I. Wat. 201. I.
ghezedt. 202. I. also - wedt. 203. I. H. Emmer en m. v. 205. I. ghevenne. 207. H. gh. daer toe
v. 208. I. Als tsinen ambachte hoort; H. hoert.
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(I. Fol. CXXXVIII. v. 2.)

156

*
Men sal aensien ghene edelhede,
210 Rijcheit noch maechscap mede,
Ghifte noch ander onste en ghene,
Dan onsen here Jhesum Cristum allene
Ende doghet ende conste vanden man,
Wiene droech of wiene wan.
215 +Wie anders doet in dese sake,
Is rechte een symoniake;
Want Symon hiet deerste man
Die provende met cope ghewan,
Ende na dien Symon, wildijt weten,
220 Is symonie gheheten.
Sijn gheslachte ende sine maghe
Meerren noch alle daghe
Inder heyligher kerken zere:
Dat beter God, onse here!
225
Alle princhen ghemene
Ende al tfolc groot ende clene
Sullen die clergie eren,
Ende sonderlinghe lands heren,
Die uter clergien leren
230 Hoe datsi sullen regeren;
Want hem al niet kenlijc en es.
Die wise clerc Aristoteles
Ende ander meestre screven,
+
Hoe lands heren soude[n] leven.

+

(E. Fol. C. r. 1.)

+

(I. Fol. CXXXIX. r. 1.)

*

Vs. 209. H. gheen. 211. I. Om ghifte no om jonste gh. 212. I. H. Jhesum ontbr.; H. Cristus.
213. I. H. doeght. 214. H. oft. 215. I. Die. 216. I. H. Es een recht s. 217. H. die ierste. 218. I.
coep. 220. I. Soe es; H. Soe eest. 221. I. Sine - sijn. 224. I. betere; H. betre. 226. I. tvolc. 230.
I. dat ontbr. 231. H. hen; I. h. n. al k. 233. H. andre; I. meesters; I. H. die scr. 234. I. H. souden.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

157

*
235

240

245

250

255

*

In ouden tiden, alsic merke,
Waren princhen meest clerke,
Wel gheleert inder scrifturen,
Beide van rechte ende van naturen,
So datsi selve mochten verstaen
Welc goet of quaet ware ghedaen.
Ende want nu of gheleit is dat,
So behoeven si vele te bat
Wise clerke te hebben bi hin;
Want alse die natuerlike zin
Wijs is ende wel gheraect,
Ende hi ooc dan mede smaect
Wijsheit die clergie gheeft,
Ende deen mitten andren cleeft,
So is die wijsheit meerre dan
In enen pueren leken man.
Mar ghierichede vanden goede
Verwint so der clerken moede,
Datsi haer wijsheit meest keren
Om hulde te hebbene der heren,
+
Daer si provende ende goet of ontfaen,
Ende laten die wijsheit stille staen,
Ende en segghen hem dat ware niet.
Al dit selve ooc ghesciet
Haren biechtren, dats jammer groot

Vs. 235. I. tijde; H. alsict. 236. I. clercken. 240. I. Waer g. ende arch waer goet gedaen; I. Wat
g. ocht arch w. 241. I. Ende ontbr.; I. H. af; H. gheleeght. 242, I. vele ontbr. 243. H. hebne bi
hen; I. hem. 244. I. die ontbr. - natuerliken; H. sen. 248. I. deen dan m. anderen leeft. 249. I.
meere. 250. I. H. Dan in; I. leken ontbr. 251. I. ghiericheit. 252. H. clerke. 254. H. hebne. 255.
I. provenen; H. provenden; I. H. af. 257. I. hem ontbr. - tware; H. hen dware, 258. I. s. es gh.
259. I. biechtheeren.
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*
260 Clergie soude met rechte bloot
Hare wijsheit baren, waer si ware;
Want si slacht der zonnen clare,
Die haer licht sprayt op al dat leeft,
Ende lichts nochtan niet te min en heeft.
265
Aldus is clergie, alsict versinne,
Boven alle consten coninghinne.
Wel hem diese binnen heeft
Ende clerkelijc dan daer mede leeft,
Sonder nijt ende ghierichede!
270 +Dit so laet ic hier mede.
+

(I. Fol. CXXXIX. r. 2.)

*

Hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen. - XV.
Om dat die leeke van allen zaken
Rime ende dichte willen maken
Ghelijc clerken, dat wonder es,
So hebbic mi bewonden des
5 Dat ic nu wil bringhen voort
Wat enen dichter toe behoort,
Die te rechte sal dichten wel;
Want dichten en is gheen spel.
Drie pointen horen toe
10 Elken dichtre, ende segghe u hoe:

*

*

Vs. 261. I. Haer; H. Hoer. 263. I. spreit. 264. I. lichs. - nochtan ontbr.; H. l. n. te m. niene h.
265. I. H. Dus; I. als ic. 266. I. H. allen. 267. I. die b. 268. H. clerclec; I. dan ontbr. 269. I. n.
of gh. 270. H. latic; I. hier ter stede.
Titel. I. (Cap. 17) dichteren; H. dichtren. Vs. 1. I. H. die ontbr. 2. H. Rimen; I. dicht. 3. I. clerke.
4. I. heb ic mi onderwonden. 5. I. H. wille. 6. I. dichtere; H. dichtre. 9. H. poente. 10. H. Enen
d. - segghu; I. dichtere, ic zeg u.
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*

Hi moet sijn een gramarijn,
Warachtich moet hi ooc sijn,
Eersaem van levene mede:
So mach hi houden dichters stede.
Gramarie is deerste sake;
Want si leert ons scone sprake,
Te rechte voeghen die woorde
Elc na sinen scoonsten accoorde,
Te rechte scriven ende spellen
Ende dat pointelijc voort vertellen.
Men sal ooc voren versinnen,
Hoemen dat dicht zal beghinnen,
+
Middelen ende daer toe enden,
Ende uter materien niet wenden.
Dat prohemium int beghin
Sal verstandenisse hebben in
Van datter volghet na;
Auctoriteite, alsic versta,
Ende exemple daer toe mede
Sullen hebben propre stede,
Daer hem behoort te stane
Na datter materien hoort ane;
Dat einde vanden dichte sal
+
Dat voorste besluten al,
Ende daer toe setten proper woort

Vs. 14. I. d. zede. 16. I. H. Die ons l. (H. l. ons) spreken goede sprake. 18. I. H. Elc tsinen.
20. I. pointelike v. tellen. 21. H. vore. 25. I. Tproh. dat b.; H. Dproh. 26. I. H. verstannesse; I.
brenghen in. 27. I. dat daer; H. volght. 28. I. Auct. dat v. 29. I. exempele. 30. I. proper. 31. I.
Na dat hem; H. hen. 32. I. Alsoe der; I. H. m. gaet ane. 33. H. Dinde; I. Dende vd. dichten al.
34. I. Dat eerste b. al gader sal. 35. l. toe ontbr.; H. propre.
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*

40

45

50

55

*

Also tier materien hoort.
Aldus moet die dichtre sijn
Van rechte een gramarijn;
Want die niet en versinnet des
Wat consten gramarie es,
Alse leecke liede, die en moghen
Te goeden dichters niet doghen;
Want sine hebben gheen fundament
Daer men recht dichten in kent.
Wat helpter vele of ghelesen?
Hi moet een gramarijn wesen
Ende te minsten connen sine parten:
Dat is tbeghin van allen arten:
Die des niet en weet, sijts ghewes
Dat hi gheen goet dichter en es
Noch dichter ooc en mach sijn,
Is hi Walsch, Dietsch of Latijn.
Tander point dat ic seide,
Dat is warachticheide.
Met rechte sullen dichters plien
Datsi loghene sullen vlien;
Want een dichtere dats een poëte,
Die wel wil datmen wete
Sine lere ende sine scrifture,

Vs. 36. I. Alsoet te diere materie toe h. 37. I. dichtere. 38. I. een goet gr. 39. I. en ontbr.; H.
niene; I. H. versint. 40. I. H. konste. 41. H. Als. 42. I. Ten g. dichte. 44. I. rechte dichters in
bekent; H. inne. 45. I. H. af. 46. I. een goet gr. 47. I. H. ten. 48. I. H. dbeghin. 49. H. niene w.
sijds. 50. I. dichtere; H. dichtre. 51. I. dichtere. - ooc ontbr.; H. dichtre. 52. I. hij Walschs,
Dietschs; H. oft. 53. I. H. Dander. 55. I. d. vlien. 56. I. Daer sij loghenne s. plien; H. loghenen.
57. H. dichtre. 58. I. wille; H. wilt. 59. H. Sijn 1.; I. Het tweede sine ontbr.
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*
60 Ende dattie ooc ewelike dure.
Vintmen sine scrifture valsch dan,
So en sal nemmermeer man
+
Hem van rechte gheloven voort;
Want hi heeft dichten verboort
65 Ende verloren dichters name,
Ende sal hebben des ewelike blame.
Twee dinghen sijn onder dandre al
Daer men niet in lieghen, en sal.
Hystorien dat sijn deene;
70 +Want om saken en ghene
En salmen daer in lieghen een haer;
Want wilen in doude jaer
En moeste dichten nieman
Dan hi diese scouwede an,
75 Alse Darijs Troyen dede:
Hi sach selve die waerhede
Vanden orloghe altemale,
Dat hi screef scone ende wale
Also hijt sach mitten oghen;
80 Want en hadde niement moghen
Bescriven dan hi diet sach;
Wantmens doe ghemeenlijc plach,
Ende noch met rechte soude,
Waert datmen trecht doen woude.

*

Vs. 60. I. H. dat die - eeuwelic. 61. I. sijn ghescrifte; H. sinen ghescriften. 62. I. Sone s. 64.
I. H. Ende hi; I. dichtens. 66. I. Ende saels eeuwelijc h. bl.; H. Ende ewelec des h. bl. 67. H.
dingne; I. d. o. dander s. al. 69. H. dat es deene. 70. H. zake; I. ne gh. 71. I. H. salmer in. 72.
I. int doude. 73. I. H. En mochtse d.; I. gheen man. 74. I. H. scoude. 78. I. scoen. 80. I. niemen;
H. nieman, 81. I. Doen dan. 84. I. H. recht.
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*
85 Daer omme heet ment hystoria:
Hystoria, alsic versta,
Coomt van hysteron, ic hout in dien:
Dats Griecsch ende luudt also vele als zien,
Om datmens niemene betrouwe
90 Dan den ghenen diet aen scouwe.
Hier bi zullen die dichtens plien
Harde nauwe voor hem zien,
Als si van hystorien maken.
So nauwe vallen die zaken
95 Datmen uut der waerheit keert,
Als ons een wijs man leert,
Ende tyen sulken ere an
Dies noit scout en ghewan,
Ende sulken werpen si in donnere
100 Die wel waert is alre ere.
Dit doet een deel onwetenthede,
Ende nijt wercter dicke mede
+
Ende ooc onste van gronde,
Die de waerheit slaet van monde.
105 Hier bi blijft, voorwaer gheseit,
+
Verholen menighe vromicheit,
Menighe duecht ende scone daet,
Die nidicheit van monde slaet.
Dat jammer is sonder verdrach,

*

Vs. 85. I. men. 87. I. ystoria - houdt; H. houd. 88. I. Dat es; I. H. Griex; H. als v. 89. I. dat ment
niet en betrouwede; H. n. en betroude. 90. I. Dan hem d. gh. d. scouwede; H. aenscoude.
91. I. H. dichters. 92. H. vore hen. 93. H. Alsi van. 94. I. Dat messelijc v.; H. Soe meslijc v.
95. I. H. uter w. 97. I. dien s. e. jan. 98. H. Des hi n.; I. Dies hij n. sc. ende gh. 99. I. si ontbr.
100. H. wel ontbr. - alder; I. aller. 101. H. en; I. deel ontbr. 102. H. werctter; I. dicwijl m. 103.
I. jonste. 104. I. slaen. 107. I. Menich.
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110 Dat elc niet ghenieten en mach
Sijnre doghet ende sijnre archeit met:
Dit ware nochtan gherechte wet.
Die heilighe scrifture seit albloot
Dat loghenen die ziele slaen te doot,
115 Ende dat wi zullen antwoorden
Van allen ydelen woorden,
Daer die rechte rechtre sal
Doemen dese werelt al.
Jacob van Maerlant, die vader
120 Is der Dietsche[r] dichtren algader,
Schelt zere die loghenieren,
Die valsche materien visieren,
Die si subtijllijc connen cleden
Ende met sconen woorden leden:
125 Alse Kaerlen ende Octaviane,
Den welken si draghen ane
(Ende ooc andren goeden lieden)
Dinc die hem noit en gheschieden.
En betaemt haerre eren niet
130 Datmen dese belieghe yet,
Want men machse ghenoech prisen
Metter waerheit in vele wisen.
Men leest dat Kaerle voer stelen:
Ic segt u, al zonder helen,

*

Vs. 111. I. Siere duecht e. siere; H. Sire doeght e. sire. 113. I. H. spreect bloot. 114. I. H. l.
sl. d. z.; I. te ontbr. 117. I. rechtere. 118. I. H. Dese w. d. al. 119. H. v. M. oec, d. 120. I. Der
Dietscher dichter es a.; H. Der Dietscher d. es a. 121. I. Scheltse z.; H. Scelse s. 123. I. subt.
willen cl. 124. I. m. valschen w. willen l. 125. I. Alse Kaerle. 127. I. anderen. 128. H. hen. 129.
I. haere. 131. H. gnoech. 132. I. in eenegher w. 133. I. vuer. 134. H. segdu, al; I. seggu u dat,
sonder h.
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135 Dat Kaerl noit en stal.
Sulke maken ooc ghescal,
Dathi Kaerle hiet die man,
Om datten sijn vader wan
(*)
Op enen wagnen , aen een dienst wijf.
140 God die gheve hem onlanghe lijf,
Die dese loghene dachte
+
Ende eerst in plaetsen brachte!
+
Want Puppijn, sijn vader, was
Een heilich man, sijt zeker das,
145 Ende wan Kaerle aen sijn vrouwe,
Die hi ghegheven hadde trouwe
Mids der heiligher kerken raet.
Sijn moeder hiet ver Baertraet,
Ende was dochter, wi lesent dus,
150 Eens keisers, hiet Eraclius.
Sijn ouder vader, wildijt weten,
Was Kaerl Marteel gheheten
Ende was in overspele ghewonnen;
Maer niet wi gheweten en connen
155 Weder op karre ofte op waghen:
Ic en hoords noit boec ghewaghen.
Si doen ons ooc verstaen,

*

(*)

Vs. 135. I. H. Dat Kaerle. 139. I. w. als een. 140. I. die ontbr.; I. H. onlanc. 141. I. loghenne
dachten. 142. I. brachten. 145. H. w. Karlen ane; I. H. sine. 146. I. Dier; H. Diere. 148. I.
verBertraert; H. v. Bertract. 149. H. dochte. 150. I. h. Traclius; H. h. Eracleus. 152. I. H. Was
Kaerle. 154. I. H. Maer wi n. gh. 155. I. k. so op; H. oft. 156. I. In hoirdet in houcken n. g.; H.
In hoerets n. boeke gh.
Tot verstand dezer naamsafleiding denke men aan het woord kar. Vgl. vs. 155.
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*

160

165

170

175

180

*

Dat keyser Octaviaen
Bi Lueven wart gheboren
In een stede, die wi horen
Noemen Ten Zeven Tommen.
Mi dunct datsi zere dommen
Die dese loghene maken cont,
Daer si mede verliesen haren stont.
Octavianus moeder was
Julius zuster, alsic las,
Gheboren uut Romen der stat.
Wat node hadde dese vrouwe dat
Si vier hondert milen van daer,
Op een velt woeste ende blaer,
In couden ende in winde,
Ligghen zoude van kinde?
Ondanc hebben si diet peinsen
Ende dusdane loghene veinsen!
Want si daer moort werken an,
Die belieghen dus goeden man:
Men soude hem dichten verbieden.
+
Hets waer, si willen den lieden
Yet nuwes bringhen te voren,
Om dat sijt gherne horen,
Ende dat sire lichte aen winnen
Ofte haren name doen kinnen.

Vs. 158. I. Dat die k. 159. I. H. Bi Lovene; I. oic w. 160. H. ene. 161. H. Tummen. 162. H.
dummen; I. Dit vers ontbr. (doch er is een regel voor wit gelaten). 164. I. H. met; H. hoer; I.
hare scout. 167. H. ute Rome. 168. I. hadde ontbr. - deser vrouwen. 170. I. woest. 171. I.
coude. 173. I. die. 174. H. loghenen. 175. I. siere m.; H. sire m. 177. H. hen. 178. H. Ets. 179.
I. nieus. 180. I. gh. sellen h. 181. I. Om dat ziere yet an zelen w.; H. licht ane. 182. H. Oft.; I.
Off - bekinnen.
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185

190

195

200

205

*

Hets waer, Ysopus ende Aviaen
Dichten ende doen verstaen
Ghedichten van vele zaken,
Van dieren alse datsi spraken:
Dats om leringhe diere uut gaet,
Daer men des volcs wesen bi verstaet;
Ende menighe ander rime,
Als van Reynaerde ende Ysegrime,
Brunen den bere ende den das.
Dat dese dinc vonden was,
Was al om lere ende wijsheit,
Als ic u voren hebbe gheseit;
Want een sin, die is zwaer,
Die maken exemple claer;
Want in parabolen God selve sprac
Sine sermoene die hi vertrac.
Men mach ooc, dat ghi dat wet,
Een boerdekijn vertrecken met,
Al ist dat nie en gheschiede,
Daer omme lachen die liede,
Op dat en is niemens lachter.
Nochtan so bleeft beter achter;
Want wi van allen ydelen woorden
Ten oordele sullen antwoorden.
Dus en salmen lieghen niet

Vs. 183. I. Het es w. Ysope; H. Ets w. Ysoep. 185. I. Menegherande saken. 186. I. Van d. oft
sij. 187. I. Dat es; H. dier. 188. I. Dm. tsvolcx; H. Dm. svolcs. 189. I. menegherande r. 190. I.
H. Alse. 191. I. beer. 193. I. leeren. 194. H. vore. 196. H. Dien. 197. H. parablen; I. selve
ontbr. 198. I. sermoenen. 199. I. ghij wel wedt. 200. I. Te eenre buerden v.; H. burdeken. 201.
I. niet en; H. niene gh. 203. I. dit. 204. I. so ontbr. - bet.
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210

215

220

225

230

*

In hystorien, wats gheschiet.
Dander willic u ruren:
Dat sijn heilighe scrifturen,
Alse viten van heilighen lieden.
Van dinghen die hem ghescieden
Ende van wat ter heiligher kerken hoort,
+
En salmen lieghen niet een oort;
Want die heilighe kerke is ghesticht
Op Jhesum Cristum, themelsche licht,
Die allene is die waerhede,
Daer ghene loghene en wil mede.
Dat derde point vanden drien
Dies die dichters sullen plien,
Dat is eerachtiche[i]de,
Alsic u hier voren seide;
+
Want dichters die in haer dichten
Al aertrike willen berichten,
Papen, riddren ende ander heren
Duecht ende wijsheit willen leren
Ende hem dicke spreken na,
Dese sullen, alsic versta,
Hem ten duechden keren mere.
Hets den lerare leellijc zere,
Dathi selve niet en hanteert
Doghet die hi enen andren leert,

Vs. 209. H. Dander poent w.; I. wil ic. 212. H. hen. 213. H. van ontbr. 214. I. een wort; H. een
woert. 216. I. dat heilige l. 217. I. Die al es. 218. I. l. in en; I. H. wilt. 219. I. van desen dr. 220.
H. Des; I. Dat. - die ontbr. 221, 222. H. in omgekeerde volgorde. 222. H. vore. 223. I. die
ontbr. - haren. 224. I. eerderike. 225. I. ridders. - ende ontbr. 227. H. hen. 229. H. Hen; I. te.
230. H. Ets; I. Het es den letteren. 231. H. niene h. 232. H. Doeght; I. Dueght die hij anderen.
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235

240

245

250

255

*

Alse Cathoen, die wise man,
In sinen boec wel spreken can.
Nu merct dan wie dichtren waren
Wilen inden ouden jaren:
Moyses, onse heilighe vader,
Die wilen maecte algader
Die vijf boeke scone ende fijn,
Die dat beghin vander biblen zijn.
Josephus, die wel gheraecte,
Die der Joden hystorien maecte
Ende menich boec, als een clerc,
Was eersaem in al sijn werc.
Aristoteles ende Catho,
Seneca ende Plato,
Oracius ende Ovidius,
Boëcius ende Orosius,
Die dichtren waren al haer leven
+
Ende some van hystorien screven
Ende eersaemlijc altoos hanteerden
Ende selve hilden datsi leerden.
Jheronimus, die heilighe verlichtere
Ende die edele waerde dichtere,
Trac die bible met zire pine
Uten Ebreeusche in Latine
Ende den zouter mede alsoe

Vs. 233. I. Alsoe. 234. I. boucken. 35. I. dan die dichters. 239. H. vive; I. boucken scoen. 240.
I. H. Die dbegin I. bybelen. 242. I. H. hystorie. 244. I. al ontbr. 246. I. H. e. oic Pl. 249. I.
dichters. - waren ontbr. 251. I. H. eersaemheit. 253. I. h. dichtere; H. verlichtre. 254. I. edel
w. verlichtere; H. dichtre. 255. I. bybele. 256. I. Uten Hebreuschen; H. Uten Hebreusche. 257.
H. soutre; I. soutere. - mede ontbr.
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*

260

265

270

275

280

*

Ende menich groot werc daer toe.
Hi hilt altoos waerhede,
Waer hi quam telker stede;
Want dat Latijn, waerlijc,
Den Ebreeuschen is so ghelijc,
+
Datmen niet en wert gheware des
Dat teen yet dan tander es.
Aldus sullen dichters mecken,
Die scrifturen uut trecken
Van eenre spraken in dander sprake,
Datsi om ghene zake
Te scrivene en onderwinden
Anders dan sijt daer vinden;
Want uut des auctoors woort
En salmen niet gaen een oort
Ende uter materien winden twint,
Alsic u voren dede bekint.
Seghebrecht ooc van Gembloos
Screef die waerheit altoos;
Want hi was een coroniste,
Een die beste die men wiste.
Vincent ooc die Jacoppijn,
Die vier partien in Latijn
Vanden Spieghel Hystoriale
Scone toe brochte ende wale,

Vs. 258. I. m. goet w. 259. I. Hi ontbr. 260. I. q. in elke. 262. H. Den Abreusche. 263. H. niene
w.; I. das. 264. I. H. deen - dander; I. was. 266. I. scriftuere; H. ute. 267. H. ere; I. in ander.
268. H. enghene. 269. I. scr. hem o. 270. I. daer ontbr. 272. I. H. s. m. g. n. een. 274. H. vore.
275. I. ooc ontbr. 278. I. Een ontbr.; H. Die b. een d. 280. I. viere p. int. 281. H. Vd. Spiegle.
282. H. brachte.
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285

290

295

300

305

*

Was goet gramarijn, dat ghijt wet,
Warachtich ende eersaem met.
Dit waren die clerke,
+
Die wilen die goede werke
Toe leiden in ghescrifte,
Niet om onste noch om ghifte,
Maer om ghemeen oorbaer daer toe
Datse nature vermaende doe.
Noit men ooc en ondervant,
Dat Jacob van Maerlant
Loghene dichte of voort brochte,
Hoe nauwe datment ondersochte;
Want sijn leven was eersaem,
Als enen dichter wel betaem.
Wie recht dichter wesen sal,
Dat moet hem meest ofte al
Van naturen in sijn gheboren
Met dinghen die daer toe horen.
Dient nature niet en hadde ghegheven,
Alle die ghene die nu leven
+
En soudent hem niet leren wel;
Want dichten dat en is gheen spel:
Het moet comen uut reynen zinne,
Daer gheen commer en is inne,
Ghiericheit noch felheit met,

Vs. 283. I. gr., wel wedt. 288. I. jonste; H. onste, maer om. 289. I. ghemeenen oirbaer doe.
290. I. v. daer toe. 291. I. en ontbr. 293. I. Loghenne; H. oft. 295. H. eersam. 296. I. Alse dichtere; H. dichtre; I. H. wel ontbr.; H. betam. 297. I. rechte dichtere; H. dichtre. 298. I. of;
H. oft. 299. I. n. s. in g. 300. I. H. Van d. 301. H. niene h.; I. en heeft g. 302. H. Al. 304. I. dat
ontbr.; H. dan nes. 306. H. c. nes. 307. I. Grootheit no.
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310

315

320

325

330

*

Daer de menighe mede is besmet.
Rechte dichters, hoe dat vaert,
Sijn groots loons wel waert,
Die doghet houden ende waerhede
Ende eersaem leven daer toe mede.
Men mochter ontberen twint;
Want dat nuwe ende toude testamint,
Alle rechte ende onse wet
Ende onse ghelove daer toe met,
Hant vesten ende hystorien,
Daer goet of sijn die memorien,
Waren te niete al ghegaen,
En hadde die dichter ghedaen,
Bi wien si behouden bliven
+
Mids sijn dichten ende sijn scriven.
Nu willic u segghen ter vaerde,
Welke dichters sijn van aerde.
Sulc is die dicht van minnen,
Om dat hi sijn lief wil ghewinnen;
Sulc dicht openbare,
Om dat hi gherne name cont ware;
Sulc dicht ooc om gheniet;
Maer dat dichten en is niet
Van naturen gheboren in;
Want si dichten om ghewin,
Sonder der naturen beheet.

Vs. 308. H. Daer menech; I. Daer mede menich is. 309. I. hoet v. 310. I. groten. 311. I. duecht;
H. doeght. 314. I. Want dnieuwe; H. Want dnuwe; I. H. doude. 315. I. ende alle wedt. 318. H.
Daer af g. s.; I. af. 320. I. hadden die dichters; H. hadt die dichtre. 323. I. wil ic. 324. I. H.
Welc. 326. I. hij wille zijn l. g.; H. wilt. 327. I. H. d. oec o. 328. H. nacmcont. - ware ontbr. 330.
I. H. dit.
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*
Een rechte dichtere, God weet,
335 Al waer hi in enen woude,
Dathi nemmermeer en soude
Van dichtene hebben danc,
Nochtan soude hi herde onlanc
Sonder dichten daer gheduren,
340 Want het hoort te sire naturen:
Hi en mochts niet laten, al woude hi.
Dichten moet uut herten vri
+
Comen ende uut claren zinne,
Daer God behoude inne
345 Elken dichter die waerheit mint!
Hier mede is dit dicht gheïnt.

*

Hoe goet ghetrouwicheit is. - XVI.
Een man vraechde, als ic las,
Enen clerc die meester was,
Welc hem dat beste dinc dochte
Dattie mensche hebben mochte?
5 Die clerc seide openbare
Dat dat ghetrouheit ware;
Want die ghetrouwe waer int ghevoech,
Dade altoos sinen scepper ghenoech,
Hem selven ende den mensche mede.

*

*

Vs. 334. H. recht dichtre. 335. H. ware. 336. I. H. Daer hi. 338. H. soudi. 340. I. tsiere; H. tsire.
341. I. H. Hine mocht l.; I. wilde. 344. I. behouden. 345. I. dichtere; H. dichtre. 346. I. H. met;
H. dichten.
Titel. I. (Cap. 18) Van ghetrouwicheden; H. Van ghetrouheiden. Vs. 1. I. H. Een goet m. 3. I.
H. hem dbeste. 4. H. Dat die; I. Die een m. 6. I. ghetrouwichede; H. ghetruwecheit. 7. I. H.
ware. 8. I. sceppere; H. sceppre gnoech.
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10 Ende dat mids ghetrouwichede
+
Dynghele staende bleven
Hier boven int ewelike leven,
Doe die quade yngle vielen
Neder in die helsche wielen,
15 Om die ontrouwe van overdaden
Die si haren scepper daden.
(*)
Ende dat Noe ooc bleef te live,
Sine drie zonen ende hare wive,
Doet al verdranc, clene ende groot,
20 Ende een nuwe werelt van hem sproot;
Dat onse heilighe vader Abraham
Toter groter eren quam;
Dat ooc Moyses, in waerre dinc,
Van onsen here die wet ontfinc;
25 Dattie Joden ooc voort mee
Droghe ghinghen over die zee;
Dattie propheten propheteerden
Ende ons heren toecoomst leerden;
Dat Maria also scone
30 Ontfinc den edelen Gods zone,
Ende om ons aenden cruce sterf,
Daer hi ons hemelrike mede verwerf;
Dat hem die heilighen doden lieten

*

(*)

Vs. 10. I. Ende al d.; H. m. der gh. 11. I. Dinghelen; H. Dingle. 12. I. H. in deeuwelike. 13. I.
inghelen. 14. I. inder helscher; H. inden helschen. 15. H. Om dontrouwe; I. Ende dontrouwe
vander o. 16. I. sceppere; H. sceppre. 17. H. dat; I. doen. - ooc ontbr. 18. H. hoer. 19. I. cleen.
20. H. ene - hen. 23. I. Daer oic - ware. 25. I. H. Dat die. 27. I. Dat die. 30. I. den heyligen;
H. godsone. 31. I. H. Die om; I. aent cr.; H. starf. 32. H. met verwarf. 33. H. hen; I. heilige.
Het HS. heeft doe.
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*
Om tghelove, sonder verdrieten:
35 Dit heeft algader toe bracht
+
Ghetrouheit mit haerre macht.
Dat ooc die goede in hemelrike
Ten joncsten daghe salichlike
Comen sullen in godlijc scouwen,
40 Dat sal al comen mids trouwen
Die elc sinen scepper dede
Ende sinen evenkersten mede.
Trouwe is scoonre of also scone
Alse die zonne aenden trone;
45 Trouwe scuwet alle zaken
Die den mensche arch maken;
+
Trouwe gheeft elken tsine,
Sine pleecht niet ghierich te zine.
Want also ghelijc, des sijt ghewes,
50 Alse(*) trouwe een tbeste der duechden es,
Also ghelike is ghierichede
Van archeden een dat quaetste mede.
Ghiericheit bringhet gherne voort
Perseme, roof, diefte ende moort
55 Ende alle scalke neringhen,
Die den mensche ter hellen bringhen.
Ghiericheit den mensche so verwint,

*

(*)

Vs. 34. H. Omt gh. 36. I. H. Ghetrouwicheyt; I. harer; I. H. cracht. 39. H. int. 40. I. al sijn met;
H. al sijn m. 41. I. sceppere; H. sceppre. 43. H. es scone oft. 44. I. Dan die; H. Als die sonne
es vanden. 47. H. Tr. si gh.; I. ghevet. 49. I. H. des ontbr.; I. zijt seker des. 50. I. H. Alse; H.
ene de beste; I. dbeste der doghet. 51. I. H. ghelijc; I. ghiericheit, wedt. 52. I. een tquaetste
met; H. een dquaedste. 53. I. brinct; H. bringht. 54. I. Persem, d. r. e.; H. Perseme, d. r. e.
Het HS. heeft Also.
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60

65

70

75

80

*

Dat hi niemens noot en kint
Ende begheeft vader ende moeder,
Kinder, zuster ende broeder.
Hem en roect niet wat yement zeecht
Van dien daer sijn wasdom an leecht;
Hi laet die scande voor donnere gaen.
Ic segghe u dat zonder waen,
Dat elc mensche altoos zal
Den ghierighen scuwen over al;
Want hi en spaert ghenen man
Hine wilre emmer winnen an.
Hets herde sorchlijc, dat ghijt wet,
Datmen den ghierighen set
Te berechten lant ofte stat,
Daer men uut mach trecken scat;
Want si om scat laten liden
Die waerheit te menighen tiden
Ende ghemenen oorbaer daer toe mede,
+
Daer menich lant ende stede
Sere om heeft misvaren.
Men leest also, te waren,
Dattie Romeine wilen ere
Crassuse, den groten here,
Int lant van Orienten zanden,
Om te winnen daer die landen

Vs. 60. H. Kindre ende oec suster. 61. H. ieman. 62. I. Van hem daer; H. w. in l. 63. H. l.
tscande vore. 64. H. segghu dat; I. u ontbr. 67. I. H. hine sp. 68. I. H. wilter. 69. H. Ets; I. Het
es h. sorghelic, dat wedt. 70. I. zedt. 71. H. berechtene; I. off. 73. I. omme. 75. H. ghemene
orbore; I. oirbare. - daer toe ontbr. 76. I. lantscap ende. 77. I. H. omme. 78. I. al men te; H.
twaren. 79. I. Dat die Romeynen. 80. I. Crassus. 82. H. winne.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. CIII. r. 1.)

176

*
+

85

90

95

100

105

*

Ende te makene vromelike
Onderdaen den Roomschen rike.
Doe hijt al hadde verwonnen daer,
Was zine ghiericheit zo zwaer
Den volke om te hebbene scat,
Datten tfolc greep na dat
Ende hebben ten selven stonden
Op ene tafle ghebonden,
Ende goten hem also vele
Ghesmoutens gouds in die kele,
Dat hire doot of bleef versmoort
Ende scats versaet meer voort.
Als ooc her Jacob van Simpole dede,
Die overmids sine ghierichede
Brugghe ende al Vlaender lant
Den coninc werp uter hant;
Want die coninc, weet dat wale,
Hadde Vlaendren ghewonnen te male,
Also dat Jacob van Simpole waert
Van Vlaendren ghemaect ruwaert;
Ende wert mids sijnre ghiericheit
Onder dat lant volc also leit,
Dathi om [des] volcs ontsien
Uut Brugghe moeste vlien
Bi nachte ende met haesten groot,

Vs. 83. I. H. Ende die te; I. maken. 87. I. hebben; H. hebne. 88. I. tvolc; I. H. ghegreep. 89.
H. hebne. 90. I. tafele. 92. I. H. Ghesmoltens; H. inde k. 93. H. hier; I. H. af. 94. I. Ende bleefs
sc.; H. Ende bleef sc.; I. H. verzaedt doe v. 95. I. Also. - her ontbr. - Simpol; H. van Simpoel.
96. H. sire. 98. I. H. warp. 99. I. c. hadde wale. 100. I. Hadde ontbr. - Vlaenderen. 101. I. van
Simpol; H. van Simpoel. 102. I. Van Vlaenderen; H. rewaert. 103. I. H. wart; I. sijnre ontbr.;
H. sire. 105. I. H. om des v. 106. I. H. Ute. 107. I. H. ende ontbr.
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Ende der Fransoyse bleven daer doot
Meer dan dusent inder nachte,
Dat sine ghiericheit al toe brachte.
Die coninc verloos tlant al weder,
Ende daer storven omme zeder
Menich grave ende groot here
Ende hondertdusent volcs ende mere;
Want torloghe stont daer nare
+
Een deel meer dan dertich jaer,
Tote dat her Philips, her Kaerls zone,
Op wien versterf die Vrancsche crone,
+
Die Vlaminghe te Cassele verwan.
Daer storven twalef dusent man.
Dertienhondert screef men doen
Ende achtendetwintich dat carnacioen,
Doe der Vlaminghe overmoet
Gheworpen wort onder voet,
Ende hare cracht ende haer ghewelt
Al te niet wert ghevelt.
Ooc is sul[c]stont ghevallen dat,
Dattie berechters van eenre stat
Om haers selfs quade ghenieten
Ghemenen oorbaer achter lieten,
Of datsi den here, lude of stille,

Vs. 108. I. der Fransoysen. 109. I. dusentich. 110. I. H. al ontbr. 111. I. H. dlant. 112. I. omme
ontbr. 113. I. grave, menich h. 114. I. volcx of m. 115. I. H. dorloghe; I. naer. 116. H. jare.
117. I. H. Het eerste her ontbr.; H. tser; I. tsheere Karels. 118. H. verstarf. 119. I. H. Die de
Vl.; H. te Cassle. 122. I. int c.; H. dcarnatioen. 123. I. der Vlaminghen. 124. I. werdt; H. wart.
125. I. H. haer cr. 126. I. H. nieute; I. werdt; H. wart. 128. I. H. Dat die; I. berechter es v.; I.
H. eere. 129. H. haer. 130. I. H. Ghemeene; I. oirbare; H. a. stieten. 131. I. Off; H. Oft - oft.
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Lieten doen al zinen wille
Jeghen trecht vander stat gulde,
Om te hebben des heren hulde.
Die dit doen, sijn quadere
Dan dief is ofte verradere;
Want si allene om hare baten
Ghemene bate achter laten,
Dies si van rechten scouden
Over quaet ende valsch zijn ghehouden.
Hier omme so en salmen niet
(*)
Den ghierighen , wats ghesciet,
In voordele van ambachte setten;
Want si alle tgoet beletten
Dat hem te baten niet en coomt,
Wient anders scaet of vroomt.
Daer omme segghic, alsic zeide,
Dat goede ghetrouwicheide
Gaet boven al te wensche
Dat hebben mach die mensche,
Biden redenen die ghi
Hier voren hoordet zegghen mi.
Die trouwe niet en mint, hi is sot;
Want men seit: daer trouwe is, daer is God.
+
Ooc hebbic ghehoort datmen sprac,
+

(I. Fol. CXLII. v. 2.)

*

(*)

Vs. 133. I. Jeghent recht. 134. H. Omme te hebbene tseren; I. h. tsheeren. 136. I. is ontbr. off; H. oft. 138. I. H. b. te nieute I. 139. I. H. Datsi van gherechten. 140. I. H. Metten live weren
souden. 141. I. so ontbr. 143. H. vordeel; I. ambachten. 144. H. al; I. H. goet. 145. H. hen niene c. 146. I. H. scaedt ofte. 148. I. Die g. 150. I. Die h. 151. I. Bider. 152. H. vore horet.
153. H. niene m. 154. I. H. zeeght; I. daer se es, d.; H. De beide is ontbr. 155. I. Ghij hebt gh.
Het HS. heeft ghierichghen.
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Dat trouwe noit broots en brac.
David doet ons bekint,
Dathi des gherechts mans kint
Noit en sach soeken broot;
160 Want God inder meester noot
Helpt ghetrouwelijc den zinen,
Die hem ter doghet willen pinen;
Want God selve, sijts ghewes,
Tbeghin van allen trouwen es.

*

Hoe goet ghetrouwe vrient es. - XVII.
Boven alle dinc, alsict scouwe,
So gaet een vrient goet ende ghetrouwe,
Maer selden mense vinden can;
Ende als si vonden sijn dan
5 Sal mense houden wijslike,
Sijn si mate, zijn si rike,
Ende sal hem mit herten fijn
Tharen oorbaer ghereet sijn
Ende hem lieve doen, vrooch ende spade,
10 Beide mit rade ende mit dade.
Mijn vrient is altoos mijn ghemic,
Want hi is een ander ic

*

*

Vs. 156. I. H. trouwen; I. broot; I. H. en ghebrac. 157. I. ons oic b. 160. I. Want God onse
heere; H. Want God ons here; I. H. meester ontbr. 161. I. ghetrouwelike. 162. H. hen t. doeght.
163. H. sijds. 164. I. H. Dheghin; I. van haere tr.
Titel. I. (Cap. 19) en H. Van drie manieren van vrienden, ende welc een (H. ontbr.) gherecht
vrient es (H. si). Vs. 1: H. dinc ontbr.; I. H. alsic. 4. H. alsi v.; I. zij zijn v. d. 5. I. wijselijke. 7.
H. hen. 8. I. Thorer oirbare bereet; H. Thoren orbore. 9. H. hen. 12. I. a. dan ic.
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Ende ic ben een ander hi.
Mijn vernoye helpt hi mi
Draghen ende ic hem tsine.
Wats beter bi te sine?
Om minen voorspoet is sijn zin
Also blide alsic selve bin.
Daer mijn vrient is, sijts ghewes
Dat mijns daer ghene breke en es;
Want hi voor mi is voorwaer
Of ic selve ware daer.
Den maten vrient en salmen niet
Versmaden, want hets dicke ghesciet
+
Dattie mate vrient heeft bestaen,
En hadde die rike niet ghedaen.
Gherecht vrient inder noot
En spaert goet, let noch doot,
Hine settet voor sinen vrient al;
Mar dese vriende zijn smal.
+
Si en sijn alle niet vriende fijn
Die vriende nochtan willen sijn,
Want die vriende, als ghi hier ziet,
En sijn van eenre manieren niet.
Sulc schijnt andren vrient, om dat
Hi vanden zinen heeft te bat
Ende volcht hem, lude ende stille,

Vs. 13. I. a. dan. hij. 14. I. H. vernoy. 15. I. hem ontbr. 16. I. Was es. 17. I. sinen sin. 19. H.
sijds. 20. I. m. gheen br. dair en es; H. gheen. 22. H. Oftic; I. Ghelijc ofte ic s. waer d. 24. I.
het es; H. w. es d. 25. I. H. Dat die. 28. I. g. no ledt. 29. I. No lijf, hine sette; H. vore. 30. I. vr.
die sijn. 31. I. H. Sine; I. sijn niet al vrienden. 32. I. Die n. vrient w. 34. H. ere. 35. I. anderen.
37. I. volget.
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Algader sinen wille,
Weder hi si quaet of goet.
Al ist dat hi doet
Dinghen die hem moghen deren,
Die en sal hi hem niet blameren,
Maer sal hem alles volghen,
Om dat hine niet verbolghen
En wil maken te hem waert.
Dese vriende, hoe dat vaert,
En es gheen vrient, mar viant,
Dat si u over waer becant;
Want hi meer om sijn gheniet
Dan sijns vrients ere an siet.
Noch so is een ander maniere
Van vrienden die vergaen schiere:
Dat sijn vriende, wildijt weten,
Die tsamen drincken ende eten,
Gaen of staen of vrien mede
Ofte hantieren ydelhede:
Dese vrienscap onlanghe duert,
Want si int einde gherne zuert
Ende dicke keert in viantscap,
Want die gront is laeu ende slap.
+
Onnutte gheselscap, des sijt vroet,
Heeft herde zelden dat einde goet.

Vs. 39. I. hij q. zij ofte; H. oft. 40. I. H. Ende al. 41. H. Dinghe. 42. I. H. Dat en; I. hem ontbr.
43. I. altoes v. 45. I. wille; H. wilt m. them. 46. I. H. vrient; I. hoedt v. 48. I. u vore waer; H. u
vorwaer. 49. H. om ontbr. 51. I. so ontbr.; H. ene. 52. I. H. vergaet. 53. I. vrienden. 55. I. Gaen
ende st. in vr.; H. oft - oft. 56. H. Oft. 57. I. vrientscap. 58. H. indinde; I. besuert. 62. I. Heeft
dat eynde z. g.; H. Heeft dat inde h. s. g.
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Ende al hadde deen enigherhande
Scade, vernoy ofte scande,
Dander soude om die zake
Luttel sijn tonghemake;
Ende misdede deen den andren yet,
Dander soude weder verdriet
(*)
Den ghenen doen ofte scade ,
Waert in rade of in dade,
+
Ende soude der vrienscap van dien man
Al vergheten hebben dan.
Dese vrienscap dooch luttel ghenoech;
Want elc van hem sijn ghevoech
Voorwaert settet allene
Ende acht sijns ghesellen clene.
Dusdane vrient salmen scuwen
Ende ten nausten niet betruwen.
Maer dien vrient in allen zinnen
Salmen gheloven ende minnen,
Die sinen vrient in alre tijt,
Alse hi misdoet, heymelijc castijt
Ende hem seit dat hem, si goet,
Weder hijs hem belghet of en doet,
Ende sijn vernoye hem draghen helpt,

*

(*)

Vs. 63. H. had. 64. I. Vernoy, scade o. 67. I. H. mesdade; I. anderen. 68. I. H. scade ende
ontbr. 69. I. H. weder ontbr.; H. d. ende se. 70. I. r., waert in; H. oft. 71. I. die vr.; I. H. vanden
m. 73. H. gnoech. 74. H. hen. 75. I. setten wilt a. 77. I. H. vriende. 81. I. vr. talre. 82. I. H. Als.
83. I. Ende hij hem; I. H. zeeght; I. h. es g. 84. I. Weder dat hij. h. b. sone d.; H. belght ocht.
85. I. H. vernoy.
Lezing der variant. Het HS. heeft: Dander soude weder scade ende verdriet Den ghenen
weder doen ofte scade.
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Ende sinen commer gherne stelpt,
Ende sinen voorspoet sijns selfs acht,
Ende sijnre eren altoos wacht:
Dits een vrient ter waerheide,
Als ic u hier voren seide.
Van Bruesele Heyne van Aken,
Die wel dichte conste maken
(God hebbe die ziele sine!),
Maecte dese twee vaersekine:
‘Vrient die wart langhe ghesocht,
Selden vonden, schiere verwrocht.’
+
Hi seide waer, dat verstaet:
Vrient is te vindene quaet;
Maer gherecht vrient, na mijn verstaen,
En is niet verwrocht so saen;
Want die zinen vrient begheeft
Om een luttel dathi heeft
Ghedaen jeghen sijn gherief,
En heeft den vrient niet herde lief.
Men seit dat openbare,
Dat vrient beter ware
Inden weghe dan ghelt:
Hier bi rade ic dat ghi selt
Vriende maken telker stede
Ende die connen houden mede;
+
Want men seit dat gheselscap
Eens deels gaet voor broederscap.

Vs. 87. I. H. sijns selfs ontbr. 88. I. siere; H. sire, 89. I. Dat es. 90. I. Also; H. vore. 95. I.
werden; H. werdet. 96. I. v., saen v.; H. v. ende saen v. 102. H. Om alluttel. 104. I. H. dien.
105. H. seeght; I. zeghet al o. 107. H. danne. 108. I. H. radic; I. u dat. 111. H. seeght. 112. I.
Een; H. vore.
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Van vier manieren van lieden. - XVIII.
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*

Van lieden sijn vele manieren,
Die dese werelt bestieren
Naest Gode ende staende houden,
Die te lanc gherisen soude[n]
Soudemense alle noemen schiere;
Maer zonderlinghe isser viere,
Sonder die welke niet en dochte
Die werelt noch staen en mochte.
Deerste dat sijn die heren,
Die den volke die wet leren
Ende die scrifturen ontbinden
Daer si hemelrike mede vinden,
Ende biechten ende absolveren
Ende die sacramente ministreren.
Dander sijn die heerscapien,
Die tfolc dwinghen ende castien
Van crachte ende van over daden
+
Ende van allen quaden daden,
Ende doen tfolc in rusten leven
Ende elken ooc tsine gheven.
Dat derde is die ackerman,
Die dat lant wel breken can,
Te tide misschen ende sayen
Ende sine vrucht te tide mayen,

Titel. I. (Cap. 20) en H. lieden, sonder welc (H. daer sonder) die weerelt niet zijn en mochte.
Vs. 4. I. H. souden. 5. I. n. hiere. 9. I. dat ontbr. 10. I. den wech l.; H. de w. 11. I. scriftuere.
12. I. hemelrijc; H. met. 14. I. sacramenten. 15. I. sijn ontbr. 16. I. tvolc. 18. I. Quite maken
van q. d.; H. a. d. q. 19. I. tvolc; H. rasten. 20. I. ooc ontbr.; H. ts. doen gh. 23. I. H. messen.
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*
25 Bome, planten ende cruut,
Die ten tide bringhen haer fruut,
Daer die menighe, gheseit voorwaer,
Bi leven moet tlanghe jaer.
Die vierde maniere es
30 Die coopman, sijts ghewes,
Die tgoet van lande te lande vuert
Ende hem dicke daer omme avontuert.
Hi halet tgoet daer ment wint
Ende voeret daer mens niet en vint
35 Ende daer mens niet hebben en mochte,
Waert dat ment daer niet en brochte
Daer sonder men niet en mach sijn,
+
Ist ghewant, coren of wijn,
Ofte goet van ghewichte mede;
40 Want het is des coopmans zede,
Dathi tgoet deelt ghelike
In elc lant, in elc rike,
Dattie liede sliten ende verteren,
Des si niet en mochten ontberend.
45
Dese vier, als ghi wel ziet,
En mochte aertrijc ontberen niet;
Ende hem salmen wesen hout
Ende ooc van gherechter scout
Voor hem bidden, vrooch ende spade:

*

Vs. 26. I. te. 27. I. H. die mensche; I. gheseit ontbr.; H. gheseeght. 28. H. m. al; I. H. dlanghe.
30. H. sijds; I. sijt seker des. 32. H. hem ontbr. 33. I. haelt goet d. men ane w. 34. H. niene
v. 36. I. mens; H. niene br. 37. I. Daermen s. n.; H. niene mach. 38. I. off H. oft. 39. I. Of; H.
Oft. 43. I. Dat die. 44. I. Dies; H. niene m.; I. en ontbr. 45. I. H. Deser viere. 46. I. eerderijck;
H. ertrike. 47. H. hen. 49. I. Vore; H. hen.
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Van vijfterhande minnen. - XIX.
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20

Vijfterhande minne so es,
(*)
Die de mensche, sijts ghewes,
+
Draghen sal ende hanteren.
Deerste, die minne ons heren,
Des vaders van hemelrike,
Die ons na sine ghelike
Van niet ghescapen heeft,
Ende onse nootdorft daghelics gheeft,
Ende ons na dit arme leven
Sijn ewelike rike sal gheven.
Dien sullen wi minnen boven al,
Ghelijc als hi ons selve beval.
Dander minne is, sonder blijf,
Dattie man sijn goede wijf
Eren sal ende minnen
Met ghetymperden sinnen,
Ende twijf weder den man;
Ende elc sal, waer hi can,
Ruste doen ende daer toe vrede:
Dit sal van rechte sijn haer zede.
Nu hoort hier die derde minne:

*

(*)

Titel. I. (Cap. 21) minne. Vs. 1. I. m. die es. 2. I. den; H. de m. sijds. 3. I. zoude. 4. I. H. Deerste
es die. 5. H. vader. 7. I. H. nieute. 8. I. ons nootdorst; H. noetdorste. 10. I. eeuwelijc. 12. H.
Gh. dat hi; I. selven. 14. I. Dat die. 16. H. ghetempenden. 17. I. dat wijf; H. dwijf. 19. H. Andren
raste.
Het HS. heeft den.
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Dats dat wi mit gansen zinne
Minnen sullen onsen lants here
Ende hem doen waerde ende ere
Ende hem bi staen, vrooch ende spade,
Beide mit rade ende mit dade,
+
Ende hem bewaren van alle dien
Daer hem of mochte misschien;
Want hi onse bescermer es
Na die were[l]t? sijts ghewes.
Tfierde point is een ghebod
Dat ons ghebiet onse here God:
Dats dat wi allegader
Minnen sullen moeder ende vader,
Ende altoos sullen sijn ghereet
Te doene hare goet beheet;
Want nader naturen ghebode
En hadden wi niet gheweest, naest Gode,
+
En hadt onse vader ghedaen dan,
Die ons aen onser moeder wan.
Onse moeder ons ooc ontfinc,
Die ziec ende zwaer mit ons ghinc,
In zwaren anxte, in groter noot,
Ende dan een maniere vander doot
Liden moeste eert quam ten eynde.
Doe wi quamen in dit elleynde,
Cranc van zinne ende van machte,

Vs. 22. I. Dat es. 24. I. d. goet ende. 27. I. hem ontbr.; I. H. waernen. v. al. 28. I. H. af. 29. H.
bescermere. 30. H. sijds. 31. I. Tvierde; H. p. dats. 32. I. H. ghebiedt; I. ons. 33. I. Dat es d.
wij selen a. 34. I. sullen ontbr. 35. I. H. sullen ontbr. 36. I. H. haer. 38. H. hadde. 39. H. had;
I. hadde o. v. geweest dan. 40. H. onse m. 41. I. m. oic ons ontfinc. 44. I. dan ontbr.; H. ene.
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Doe namen si ons in hare wachte
Ende hieven ende leiden moederlike
Uut onsen missche, uut onsen slike.
Dan nemen si ons in hare hoede
Ende deelen ons van haren goede,
Dat hem verleent onse here,
Daer si lichte om pijnden zere
Met anxte ende zorghen groot.
Ende alse vers[l]aet die doot,
Laten si hem al haer goet,
Dat sulc qualike verdoet
Ende sulc leeft eerlike van dien,
Also als wi daghelics zien.
Tkint en sal, wildijt verstaen,
Om en ghenen noot ofgaen
Vader noch moeder, hoe dat si,
Mar ghetrouwelic staen bi.
Die monic ofte clusenare ware,
Ende wel wiste openbare
+
Dat vader of moeder hadden breke,
Met rechte soude hi haesteleke
Dan uut sinen clooster scheiden,
Ende met pinen ende met arbeiden
Hem winnen dan haer broot

Vs. 48. I. H. hair. 49. I. Ende l. e. h. m. 50. I. H. messe. 51. I. namen; I. H. haer. 52. I. deelden.
53. H. hen; I. verleende. 54. I. omme minden z. 55. I. e. met z. 56. I. H. verslaet. 57. H. hen.
58. H. quaellec. 59. H. eerlijc. 60. I. Alse wij; I. H. daghelike. 61. H. Dkint. 62. I. Omme; I. H.
en ontbr. - gheene n. af. 63. I. Vader ende m. 64. I. ghetrouwelike hem st. 65. I. monck of; H.
moenc. 67. H. oft. 68. I. H. soudy h. 69. I. Dan ontbr.; H. ute s. cloestre; I. cloestere. 70. I. p.
gaen a.; H. Het tweede met ontbr. 71. H. Hen; I. Ende w.
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Ende anders dies si hadden noot,
Ende sal hem lieve doen ende ere
Naest Gode, onsen here,
+
Vader ende moeder talre tijt:
Dies niet en doet, is vermaledijt.
Men heeft ooc dicke ghesien
Op aertrike hem scande gheschien;
Nochtan volchter na die pine
Dies gheen ende en pleecht te zine.
Die vijfte minne is ghemene:
Dats dat elc, groot ende clene,
Minnen sal sine kinder
Ende al zine maghe, meerre ende minder,
Ende hem helpen, vrooch ende spade,
Beide mit rade ende mit dade,
Also verre alse recht ende redene si
Ende anders niet, ghelovets mi.
Een mensche sal ooc hebben mede
Minne ende goede vriendelichede
Met allen menschen die goet zijn,
Ende hem ooc met herten fijn
Bi staen ende helpen inder noot,
Can hi sonder sine scade groot
Sijn scande ende sijn scade verren
Ende al dat hem mach werren;
Want [nader] naturen eesch

Vs. 72. H. des. 73. I. H. Men s.; H. hem ontbr. 76. H. niene d.: I. d. hij es. 78. I. eerderike; H.
hen. 79. I. volght daer na. 80. I. H. Dier; I. en ontbr. 81. l. vijfste. 82. I. Dat es. 84. I. al ontbr.
- maghen. 85. H. hen. 87. H. als; I. alst - redenne. 88. I. gheloves. 89. I. Ende men sal. 92.
H. hen. 93. I. h. uter n. 95. I. Sine; I. H. sine. 97. I. H. Want nader n.; I. heesch.
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So sijn wi alle één vleesch
Ende ghebroedre allegader,
100 Ghecomen van énen vader,
Even edel, voorwaer gheseit,
Na die arme crancke menscheit.

+
+

Hoe die mensche hemselven minnen sal. - XX.
Boven allen creaturen
Sal die mensche telker uren
Hemselven minnen, des sijt vroet;
+
Ende so wie des niet en doet
5 Ende enen andren liever heeft,
Weet dathi onwijslijc leeft;
Want die om enen andren bestaet
+
Dinc die hemselven targhe vergaet,
Weet dathi enen andren dan
10 Liever heeft, diet merken can:
Alse een man die om een wijf
Hemselven maect keytijf
Ende goet ende ere leit neder,
Ende twijf om den man weder,
15 Datmen daghelijc ondervint;
Ofte liede die om haer kint
Ofte om vriende ofte om maghe

*

Titel. I. (Cap. 22). Vs. 1.
I. H. alle. 3. I. m. zijt d. vr.
4. H. niene d. 5. I.
anderen. 6. I. Weedt onwiselike. 7. I. anderen.
8. I. selven ontbr. 9. I.
anderen. 11. H. Als. 13. I.
H. leeght. 14. I. Ende
ontbr.; I. H. dwijf. 15. I.
+ Alsomen dagelixs. 16. H.
(E. Fol. CV. r. 2.)
Oft oec 1.; I. die ontbr. 17.
H. Oft - oft - maghen; I.
omme vrienden - omme
magen.
+
(I. Fol. CXLIV. v. 2.)

Vs. 99. I. ghebruederen; H. ghebroedere. 100. I. H. Comen. 101 en 102. H. Deze beide verzen
ontbr. 102. I. Na derme cr. menschelicheyt.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

191

*
(*)

20

25

30

35

40

Hem ontgoeden tewighen daghe:
Dese minnen enen andren meer
Dan hemselven, alsic seide eer.
Elc sal enen andren minnen zoe
Dathi sijns selfs scade niet en doe,
Daer hi hemselven mede onteere.
Elc mensche sal sijn een heere
Van sijns selfs herte ende wille,
So dathi lude noch stille
Om bedwanc van enigher minne
(†)
Anders yet kere sine zinne
Dan hem oorbaer ende eerlijc si:
So is hi sijns selfs here vri;
Maer mint hi enen andren mere,
So is die ander sijn here
Ende hi moet dan sijn sijn knecht:
Dit verbiedt natuerlijc recht.
Een mensche die leit ghevaen,
Moete tes gheens wille staen
Diene heeft in sijn prisoen,
Hine mach anders niet doen.
Daer omme sullen hem die vroeden
Van dommer minnen altoos hoeden.

*

(*)
(†)

Vs. 18. I. Hem ontg. ten euwigen; H. Hen ontg.; I. H. dagen. 19. I. mint - anderen. 20. H. hen.
21. I. een anderen. 22. H. niene d. 23. I. Ende dat hij h. s. niet en onneere; H. met ondeere.
25. I. H. herten. 26. H. Dit vers ontbr. 27. H. bedwans - minnen. 28. I. keert; H. kere. 29. I.
hem ontbr. - oirboerlic. 30. I. selfs al vry. 31. I. anderen. 33. I. dan ontbr. 35. I. H. leeght. 36.
I. H. Moet. 37. H. int pr. 39. H. hen. 40. I. Jeghen domme minne h.; H. hoede.
Het HS. heeft Hem om ontgoeden.
Het HS. heeft keren.
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In een boec hebbic ghelesen:
Hine sal niet eens anders wesen,
Die sijns selfs wel wesen mach.
+
Cathoen doet ons ooc ghewach
In sinen boec, dattu sout
Diselven meest wesen hout.
Der ewangelien hoort men bevelen,
Dat wi onsen evenkersten zelen
Minnen ghelijc ons selven, als God hiet,
Maer meer dan ons en staet daer niet;
Want daer is den menighen of comen
Vele scaden, scanden ende onvromen.
Elc sal so hemselven minnen,
Dathi hemselven wel sal kinnen
Ende sinen evenkersten mede
In goeder ghevoechlijchede.
Maer die hem selven mint soe
Dat hem dunct, spade ende vroe,
Dathi die beste is vanden spele,
Ende van hemselven hout te vele
Ende hem selven te zere aysiert
Ende te zonderlinghe verchiert,
Weet dathi hemselven niet en mint,
Want hi name, ziele ende lijf schint.
Die hem selven mint, hi sal

(E. Fol. CV. v. 1. I. Fol.
CXLV. r. 1.)

Vs. 41. H. enen; I. eene b. heb ic. 43. I. H. wel ontbr. 45. I. soudt. 46. I. Dij s. w. m. houdt. 47.
I. ewangelisten. 49. I. H. selven ontbr.; I. a. G. ons h. 51. I. H. af. 52. I. Scade, schande e.
vele o. 54. I. selven ontbr. - bekinnen. 57. I. H. m. alsoe. 60. I. H. houdt. 61. I. H. h. oic te. 62.
I. Ende oic sond.; H. sond. hem versiert. 63. I. Weedt; I. H. selven ontbr. 64. I. n. l. c. z. scindt.
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70

75

80

85

Middelheit houden over al,
Hovesch sijn ende goedertieren
Ende dese tien pointen hantieren:
(*)
Scone zeden zonder overmoet ,
Luttel spreken ende tselve goet,
Te tide connen nemen ende gheven,
Wel ende gherechtelike leven,
Vreemde dinc niet onderwinden,
Ghiericheit verre wech zinden,
Onrecht vromelike wederstaen,
Metten goeden gherne gaen,
Te tide wel connen verdraghen
Ende te redenen helpen den maghen.
Die dese tien pointen wel houden can,
+
Mach te rechte wel heten een wijs man.
Die hem selven mint, hi mint doghet
Ende al dat sine ziele verhoghet;
Ende die hemselven werpt in sduvels bant,
+
Is sijns selfs grote viant;
Want alle viande en daden hem niet
So groten scade noch verdriet,
Als hi hemselven daer doet

Vs. 67. I. Hoosch; H. Hoefsch. 68. H. poente. 70. H. e. dat selve. 71. H. connen ontbr. 72. I.
rechtelike; H. gherechtelec. 73. I. H. Vreemder. 75. I. H. vromelijc. 76. I. H. Gods geboden te
sijn (H. ghebode sijn) onderdaen. 78. I. H. Ten rechte h. 79. I. tien ontbr.; H. poente; I. H. wel
ontbr. - ghehouden. 80. I. H. Mach heeten een (H. en) goet w. m. 81. I. H. doeght. 82. I. al
ontbr.; I. H. verhoeght. 83. I. H. selven ontbr. 84. I. sijn - groot. 85. I. alle die vianden d. 86.
I. groot; H. groete. 87. H. Alse.

*

(*)

n

Hiernevens staat op den kant: nõ ex d. i. notabel exemplaer. In H. alleen nõ, in I. niets.
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In die ewighe helsche gloet.
Hier omme is hi sijns selfs vrient,
90 Die duechden ende eren verdient;
Ende die sonde begaen ende scande,
Sijn haers selfs doot viande.

*

Waer omme datmen goet hebben zal. - XXI.
Drie redene sijn int ghetal
Daer omme datmen goet hebben zal:
Deerste is, dat ghijt wet,
Datmer Gode sal dienen met
5 Ende jeghen die arme mildelike
Copen dat ewighe hemelrike;
Want God spreect selve: ‘Dat ghi
Den armsten doet, dat doedi mi.’
Dander redene willic u gheven:
10 Dats datmer of sal leven,
Eten, drincken ende cleden,
Met groter ghevoechlicheden;
Want overtallicheit, dat verstaet,
Is voor Gode ende die mensche quaet:
15 Ten is gheen meer verloren goet
Dan datmen boven mate verdoet.

*
*

Vs. 88. I. H. In deuweghe. 90. I. eere. 91. I. b. of sc.
Titel. I. (Cap. 23) en H. omme ende waer toe men (H. datmen). Vs. 1. H. Die; I. H. redenen.
2. I. Waer; I. H. dat ontbr. 3. I. wedt. 5. I. jeghens; H. j. darme. 6. H. deweghe. 7. I. sprac. 8.
I. H. Den minsten d. 9. H. Dandere; I. wil ic. 10. I. Dat es; I. H. af. 12. I. H. goeder; I.
soberlijcheden. 13. I. H. overtollijcheit; I. es, dat 14. I. Is ontbr.; H. vore; I. H. e. den m. 15. I.
H. En es; I. gh. verlorenre. 16. I. dat ontbr. - maten.
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Ooc en sal men, te waren,
Tgoet niet te zere sparen:
Men sal in allen uren
Ghenoech doen ter naturen.
Donsalichste dinc die leeft,
+
Dats hi die ghenoech heeft
Ende niet en toont dathi daer ave
Sinen lichame ghenoech gave,
Maer jammerlijc dat verspaert
Teens anders behoef, diet vertaert.
Die derde redene, alsic verstoet,
Daer omme datmen sal hebben goet,
Dats daer omme datmen sal
Onrecht weren over al
+
Ende maghen ende vrienden bi staen,
Die in node sijn bevaen.
Rechte in dese drie manieren
Sal die mensche sijn goet bestieren;
Ende die des twint en doet,
En besit niet wel sijn goet,
Want tgoet is sijn here dan
Ende hi is des goets dienst man:
Dit is scande boven scande!
Nochtan vintment inden lande.

Vs. 17. H. twaren. 18. H. tsere. 20. H. Gnoech; I. H. der. 21. H. dat l. 22. I. Dat es die goets
gh.; H. die goets gnoech. 23. H. en taemt d. h.; I. en beteemt dat hiere ave. 24. H. gnoech.
25. I. jammerlike; I. H. ontspaert. 26. I. bouf. 29. I. Dat es dm. d. o. s. 31. I. maghe - vriende.
33. I. H. Recht in desen drien. 36. I. besidt. 38. I. es tsgoets; H. es sgoeds. 40. I. vindtmer;
H. vintmer.
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Ofmen vrienden ende maghen bi staen sal ende helpen. - XXII.

5

10

15

20

*

Men vraechde wilen, als ic las,
Enen meester die wijs was,
Oftie menschen van rechter scouden
Maghen ende vrienden helpen souden
Ende hem gheven ende bi staen?
Die meester antwoorde zaen
Ende seide aldus op dese vraghe:
Ist datmen hevet mate maghe,
Die hem niet en connen gheneren
Noch ghewinnen datsi verteren,
Ofte mids rampspoede
Comen sijn uut haren goede,
Ende die dan goede liede sijn,
Hem salmen mit herten fijn
Gheven ende staen in staden,
Helpen ende ooc gheraden,
Ja, tuwer minster scaden:
Die dat lieten, si misdaden.
+
Maer hebdi maghe, dat verstaet,
Die loos zijn, sot ende quaet,
Ende thaer qualijc verteren
Ende hem niet en willen gheneren,

Titel. I. (Cap. 24) Ofmen m. e. vriende helpen sal; H. Oftmen m. e. vr. h. sal. Vs. 1. I. Een
vraeghede. 2. I. Een. 3. I. Off een mensche - scoude; H. Oft die - rechten. 4. I. soude. 5. H.
hen. 7. I. seyt dus. 8. I. H. heeft. 9. H. hen niene c. 11. I. Of midts eeneghen ramspoede; H.
Oft m. eneghen ranspoede. 14. H. Hen. 16. I. beraden. 17 en 18. I. Deze beide verzen ontbr.
19. I. maghen. 20. I. Die fel l. sijn ende q.; H. sot oft q. 21. I. thare qualike; H. thore quaellec.
22. H. hen niene w.
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Ofte quade feite hanteren,
Die suldi van u weren
25 Ende hem raden noch helpen,
Want ghine mocht niet ghestelpen
Hare behoefte in gheenre wise.
Recht ofmen een tortise
+
Voor enen blinden man hilde,
30 Om dat hire of ghesien wilde,
Also sijn, weet te voren,
Cost ende pine al verloren
Van datmen door den quaden doet:
Dies hem hoet, hi is vroet.

*

Van bescheidenre miltheit. - XXIII.
Onder alle duechden ghemene
So is besceiden miltheit ene
Die te prisene is zere;
Want gracie, goet ende ere
5 Sijn daer dicke ghecomen af
Hem die bescheidelijc gaf.
Bescheiden dat zegghet daer bi,
Dat elc man, wie hi si,
Altoos met maten gheven sal
10 Ende ooc te tide groot ende smal,

*

*

Vs. 23. I. Off q. feyten; H. Oft q. faite. 25. H. hen. 26. I. moeght; H. niet ontbr. 27. H. Hoer; I.
Haer - wijs. 28. H. Rechte oftmen ene; I. tortijs. 29. I. H. Vore. 30. I. Om ontbr.; I. H. af. 31. I.
weedt. 33. I. H. dore. 34. I. H. hoedt.
Titel. I. (Cap. 25) en H. Wat m. es, ende wat sij doen kan. Vs. 2. I. H. So ontbr.; H.
bescheedene; I. m. alleene. 3. I. prisenne. 5. I. H. comen. 6. I. beschedelike. 7. I.
Bescheedichede seg ic d.; H. Bescheeden segghic d. 8. I. Daer elc. 9. I. Altoes te maten
hebben s.
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Also den persoon betame:
So is sine miltheit zonder blame.
Sulc is blide ende te ghemake,
Alse hem coomt redelike zake
Milde te sine mit eren;
Sulke sijn ooc die keren
Miltheit van hem, spade ende vroe,
Ende soeken occusoen daer toe
Hoe si der miltheit moghen ontgaen.
+
Nu hoort hier of exemple zaen:
Een arm man bat wilen eer
Antigonuse, den groten heer,
Dathi hem gave enen peninc.
- ‘Dat ware mi te cleinen dinc,’
Sprac hi, ‘te ghevene di.’
- ‘Ay, here! so gheeft mi
Een pont,’ sprac die arme man doe.
- ‘En hoort dinen persoon niet toe
Dattu so vele hebben sout.’
Nu siet, dese sochte onscout
Dathi der miltheit ontghinc dan,
Ende was here van Romen nochtan.
Een arm man ooc wilen bat
+
Den coninc Alexander dat
Hi hem gave enen peninc.

Vs. 11. I. den mensche es b.; H. persone. 13. I. Selke. 14. I. H. Als. 17. H. hen. 18. I. s. af
scuwen d.; H. ocsuin. 20. H. af; I. of ontbr. - exempel. 21. H. arm ontbr. - ere; I. seere. 22. I.
H. heere. 23. I. H. penninc. 24. H. clene een d. 25. I. ghevenne. 27. l. Hondert p., spr. derme
m. - doe ontbr.; H. spr. darme. 28. I. n. an. 29. I. soudt. 30. I. sochte ontbr. 31. I. H. Hoe hi;
H. ontghinghe. 32. I. H. v. Rome. 34. H. c. Alexandre. 35. I. H. penninc.
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- ‘Het ware mi te cleinen dinc,’
Sprac hi, ‘te ghevene mi:
Hout dese stat, ic gheefse di.’
Die man wart doe bescaemt:
- ‘Here!’ sprac hi, ‘en betaemt
Mijnre eren niet so groot goet.’
Doe sprac die coninc hooch ghemoet:
‘Ic en aensie niet wat di betame,
Maer wat betaemt minen name.
Ten is niet te groot te gheven mi,
Al ist te groot te nemen di.’
Dese en woude ghevens niet ofkeren,
Maer milde sijn met groter eren.
Weet dat der miltheit hoghe virtuut
Uut den ewighen God spruut
Ende ghiericheit uut den viant,
Als ic u nu sal doen becant:
Doe niet en was groot noch clene
Dan die ewighe God allene,
So stont hem altoos sijn moet
+
Ter miltheit, alst noch doet;
Daer hi die waerheit toonde af,
Doe hi ons tenen male gaf,
Alsoot zine miltheit gheerde,

Vs. 36. H. Et; I. w. alte cleene. 38. I. Houdt desen scat. 39. I. wert. 40. I. Ende sprac: heere,
en. 41. H. Mire; I. Miere. - niet ontbr. 42. I. hoge. 43. I. In ane zye; H. In a. n. watti b. 45, 46.
I. H. in omgekeerde volgorde. 45. I. En es; H. Ens; I. H. gevene. 46. H. es - nemene. 47. I.
wilde; I. H. geven - af. 48. I. s. van gr. 49. I. Weedt datter m. - hoghe ontbr. 50. I. H. Uten; I.
helegen; I. H. Gode. 51. I. H. uten. 52. I. nu ontbr. 54. I. die heleghe. 55. I. H. stoet; I. aldus
s. 56. I. H. m. ende n. 57. I. toecht.
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60 Hemele(*), firmament ende aerde,
Lucht, licht ende die zee diep,
Dathi mit enen woorde al sciep,
Dyngle inden hemele daer,
Int firmament die zonne claer,
65 Mane, sterren ende die planeten,
Die daer scone in sijn gheseten,
Vogle in die lucht, optie aerde diere,
Vissche in die zee menighertiere:
Seker ben ic wel daer ave
70 Dat noit en was scoonre gave,
Dat anders niet en dede
Dan puerlic sine milthede,
Die hi emmer wilde baren.
+
Verstaet nochtan, te waren,
75 Hine behoefde gheens hemelrijcs
Noch der creaturen des ghelijcs;
Want eer yet was van desen,
Was sijn ewich godlic wesen
Also volmaect in blijscapen
80 Alse doe hijt al hadde ghescapen;
Ende dat al weder worde niet,
Hine hads rouwe noch verdriet;
Want sine vruechde zonder beghin

*

(*)

Vs. 60. I. Hemel; H. Hemele. 61. I. ende ontbr. 62. I. H. al ontbr. 63. I. Die inghele; I. H. hemel.
65. H. entie pl.; I. die ontbr. 66. I. H. Diere sc.; I. sc. sijn ane gh. 67. I. In die l. voghele, op
deerde d.; H. inde l., op derde d. 68. I. Visschen. 70. I. Dat nie en. 72. I. Dan sine grondeloese
m. 74. H. twaren. 75. I. gheen. 80. H. Als. 82. I. hadde. 83. H. vroude.
Het HS. heeft Hovele, doch de lezing der variant is duidelijk de ware.
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En mach worden meer noch min.
85 Hier bi merct dat alle dinghen
Puerlijc uut Gods miltheit springhen,
Ende dat miltheit, sijts ghewes,
Puerlijc uut Gode ghecomen es
Ende voor Gode oyt crone droech,
90 Ja, die milde es int ghevoech.
Ende also ghelijc, dat verstaet,
(*)
Alse miltheit uut Gode gaet,
+
Also neemt ghiericheit haer beghin
Uut Luciferre, meer noch min.
95 Dit merct men wel in desen:
Want doe hem God hadde doen wesen
Vanden ynglen den claersten
Ende den alre voorbaersten,
En liet hi hem ghenoeghen niet,
100 Also hem sine hovaerde riet,
Maer hi woude climmen tier stat
Daer God sijn sceppere sat;
Daer omme hi wart ter selver stont
Gheworpen inder hellen gront,
105 Daer ewelijc is sine stede.
Aldus quam ghierichede
Uut Luciferre, sijts ghewes,

*

(*)

Vs. 84. I. Ne m.; I. H. werden. 86. H. ute. 87. H. m. des sijt. 88. H. ute; I. H. comen. 89. H.
vore; I. v. G. cr. oyt dr. 92. I. Alse; H. Als. 94. H. Ute. 95. I. H. Dat; I. men ontbr. - wel bij d.
96. H. doene God had. 97. I. inghele die claerste. 98. I. die aller vorbaerste. 99. I. Ende l. hi ontbr. 100. I. sijn. 101. I. H. hi ontbr.; I. wilde. 102. H. sceppre; I. zadt. 103. I. Ende daer o.
wert hij ter. 104. I. helscher. 105. I. eeuwelike. 107. H. sijds.
Het HS. heeft Dat.
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Diet beghin alre quaetheit es;
Ende voort meer van dier ure
So en mochte ghierighe creature
In hemelrike niet comen.
Die waerheit hebdi nu vernomen.
Hier na bedroech hi nochtan
+
Adaem, den eersten man,
Om dat hine hebben woude
Ende al dat na hem comen zoude,
Als hi ooc dede, te waren;
Want binnen vijf dusent jaren
Moest alle die helle becoren
Dat van menschen wart gheboren,
Ende noch zoude, zonder waen,
En hadde die Gods miltheit ghedaen;
Want hi sinen zone daer toe gaf,
Dat hi dit jammer dede af
Met sijnre ghebenedider doot.
Wie sach ye miltheit so groot?
Gods miltheit heeft ons ghegheven
Wesen, zinne, lijf ende leven,
+
Gras, lovere, coren ende cruut,
Ende daer toe menighe grote virtuut.
Miltheit is van groter baten;
Want miltheit mit caritaten

Vs. 108. I. H. Die b.; I. van aller. 109. I. meere - diere. 110. I. So ontbr. 114. I. H. Adame. 116.
H. heme. 117. I. Alst oec; H. Alsoe oec d. twaren. 118. I. Want ontbr. - duust. 119. H. al; I. al
ter hellen. 120. I. wert. 122. H. hadt sine m.; I. die ontbr. 124. I. hij dese j. 125. H. sire. 126.
I. s. oeyt m. 128. I. zin, ziele ende. 129. I. lovere ontbr. 130. I. Ende ontbr. - menich goet v.
132. H. m. can m.
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Can den hemel ontdoen zaen
Ende coomt voor Gods oghen staen
Ende bidt voor haren man,
Ende God hoortse daer lieflijc an.
Miltheit maect ons dyngle hout;
Haer man die is altoos stout
Ende waert daer hi hem bekeert.
Miltheit is altoos gheëert.
Miltheit can zoene maken
Ende tes viants vrienscap gheraken.
Het staet al te haren ghebode:
Hets recht, si coomt van Gode.
Miltheit can hare manne
Bringhen uten banne
Ende uten kerkere mede,
Ende maect hem paeys ende vrede.
Miltheit can den coninc maken
Ende setten opten stoel tAken,
Ende bringhen daer toe scone
Toter hogher keiser crone,
Ende maecten gheweldelike
+
Here van al aertrike;
Ende sal hire ooc in staende bliven,
Dat moet sine miltheit bedriven;
Want vrecheit heeft menighen here

Vs. 133. H. Can ontbr. 134. H. vore. 135. I. H. b. daer v.; H. vore. 136. I. H. hoerse. - daer
ontbr. 137. H. dinghe. 139. I. Ende verwaert dat hij b.; H. Ende werdt waer hi. 140. I. gheheert;
H. gheert. 141. H. soenen. 142. I. H. Ende ontbr. 143. H. thoren. 144. I. Miltheyt comt; H. Ets.
145. H. hoer. 146. I. Wel bringhen. 147. H. kerkre. 148. H. hen. 149. I. can doen c. 151. H.
bringten. 152. I. hogher ontbr. - keyserliker cr. 153. I. maken; H. maectene. 154. I. eerderike.
155. I. ooc in ontbr. 157. I. H. heeft ontbr.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. CVII. r. 2.)

204

*

160

165

170

175

180

Ghecranct aen sine ere.
Miltheit can ooc maken wale
Bisscoppe ende cardinale,
Ende si doet meer provende gheven
Dan clergye of goet leven.
Miltheit doet des paeus poorten op gaen
(*)
Ende impetreert haren wille zaen.
+
Ten is poorte, wiket noch dore,
Miltheit en brinct den man daer dore
Ende doet hem hebben sijn begheren.
Scriveren ende ooc zegheleren
Sijn hem ghereit mit beiden handen:
Dus so vintment in allen landen.
Miltheit bejaecht sulken danc,
Beide in hof ende in dinghe banc,
Datsi haer saken wint daer bi,
Weder het recht of onrecht zi.
Miltheit can borghe breken
Ende ooc scone vrouwen spreken;
Si can tlijf den menighen gheven
Die verbuert heeft sijn leven.
Miltheit doet haren man wiken,
Hoet ende caproen of striken;

*

(*)

Vs. 158, I. H. Heeft gh.; H. ane. 159. I. ooc ontbr. 160. I. Bisscoppen. 161. I. provene; H.
provenden. 162. I. off; H. oft. 163. I. H. doet spaeus porte. 164. H. impetreert. 165. I. H. En
es; I. wincket. 168. I. ooc ontbr. 170. I. H. vintmen; I. achter l. 172. I. Beide ontbr. - hoven; H.
dingbanc. 173. H. zake; I. verwinnen. 174. I. H. Weder zij r.; H. oft. 175. H. c. wel b. 176. I.
ooc ontbr. - vrouwe. 177. I. H. dlijf; I. den ontbr.; H. oec m. 180. H. capruin af; I. aff doen str.
Het tekst - HS. en I. hebben impetreren:
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*

Si maect recht crom ende crom recht
Ende een here van enen knecht.
Rike man die gherne gheeft
Hem so dient al dat leeft
Ende sijn wille gaet gherne voort:
Dats recht, hi is wel ghehoort.
Rike man ghierich ende vrec
Valt dicwile inden strec
Ende ontghelt ooc menichfout
Dies hi noit en hadde scout;
Want die menighe is hem ghehat
Ende werpen omme dan dat rat,
Alse die waghen heldet yet:
+
Dits datmen daghelijcs ziet.
Alse dat vier is zonder hitte,
Ende een goede stat sonder smitte,
Ende goeden wijn sonder coop,
Firmament zonder omme loop,
Ende aertrike zonder here,
Dan eerst sal hebben ere
+
Een rike vrecke ghierich man
Die door niement niet doen en can.
Ghi rike, die gheven moocht,
Peinst om dese grote doocht

Vs. 182. I. Ende van eenen h. eenen kn.; H. enen h. 184. I. Hem d. gheerne al. 185. I. sinen.
186. I. Dat es. 187. I. H. Rijc. 189. I. Ende gheeft onghelt m.; H. ontgheldt. 190. H. Des; I. hij
niet en. 191. I. die ontbr. - menich. 192. I. werpt. - dan ontbr. 193. I. Als - helt. 194. I. Dit es;
H. daghelike. 195. H. Als; I. Also als tvier. 196. H. en. - goede ontbr. 197. I. H. goet; I. w. es
s. 198. I. Ende tfirm. es sonder; H. omloep. 199. I. eerderike es sonder. 200. H. Dan sal ierst
h. 201. I. Die r. vr. ghiereghe; H. rijc vrec. 202. H. dore niemene; I. niet ontbr. 203. I. moghet.
204. I. doghet.
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205 Die miltheit is gheheten,
Ende laetse in u beeten,
Ende deelt Gode van dien
Daer hi u of heeft voorsien.
Weet, ghine hebt groot noch smal
210 Hi en hevet u ghegheven al.
Deelt Gode van dat hi u gheeft
Die wile dat u is ende ghi leeft;
Want sijts seker, na uwe doot
En hebdire aen cleine noch groot.
215 Die ghene ooc dien ghi laten selt
U lant, u huse, u renten, u ghelt,
Sullen blidelic daer mede leven
Ende luttel voor uwe ziele gheven.
U ware beter dat uwe kinder
220 Ende uwe maghe, meerre ende minder,
Broot baden ewelike,
Dan ghi verloort hemelrike.
Ende sonderlinghe so wilt keren
U gheven te Gods eren:
225 Dat ghi gheeft om der werelt lof,
Daer loont u die werelt of;
Maer gheefdi om die Gods ere,
Die loon duert u emmermere

*

Vs. 206. I. u niet b. 208. I. aff; H. af; I. H. versien. 209. I. Want gh. 210. H. Hine h. - u ontbr.;
I. En es van hem comen al. 211. H. Grode ontbr. 212. I. H. uwe. 213. I. zijt; H. sijds; I. H. u
d. 214. H. ane; I. H. cleen. 215. I. Den ghenen; I. H. ghijt. 216. I. h. ende u gh. 217. I. blidelike
- met. 218. H. vore; I. H. u z. 219. I. H. u k.; I. kindere. 220. I. H. u m.; I. meere e. mindere.
222. I. verboert. 223. I. sond. seldi k. 224. I. U ende gh. ter. 225. I. Want die gheeft. 226. I.
Die w. zelen loenen dair of. 227. I. gheeft dij doir die; H. die ontbr. 228. I. U l. sal dueren e.
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Hier boven in hemelrike,
230 Daer wi alle ghemeenlike
Comen moeten te samen!
Segt allegader Amen!

*

Of wel eten ende wel drincken zonde is. - XXIIII.
+

Men vraechde wilen, alsic verstoet,
Enen man die was herde vroet,
Ofte wel eten zonde ware?
+
Die man antwoorde openbare,
5 Datmen nutte goede spise
Ende goeden dranc in goeder wise,
Dat en ware zonde noch blame
Hem diese ghevoechlijc name
Ende dies hadde die macht;
10 Want die heilighe Gods cracht
Alrehande aerdsch goet
Tsmenschen behoef wassen doet;
Maer datmen goet strueert
Ende overtallic verteert,
15 Dats zonde ende ooc scande,
Ende die misdaet is drierhande:
Deerste is datmen daer met
Den lichame sere tachter set;

*
*

Vs. 232. I. Nu zegt.
Titel. I. (Cap. 26) Ofte; H. Oft; I. H. Het tweede wel ontbr. Vs. 1. I. Een vr.; I. H. als ic las. 2.
I. Een meester die vroet was; H. die wijs was. 4. I. Die meester a.; H. m. seide o. 5. I. goeder.
6. I. dr. te g. 8. I. Op dat hijse ghevouchelike. 9. I. Ende hijs h. 11. I. eerdsche. 12. I. H.
Smenschen; I. bouf. 13. H. struweert. 14. I. Ende onnuttelike v.; H. overtollec. 15. I. H. Dat
es; I. ooc ontbr. 18. I. zedt.
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Want over aet ende over dranc
20 Maect den lichame ziec ende cranc,
Ende menighe grote onghesonde
Coomter of te menighen stonden.
Het sterven liede vele meer
Van eten ende drincken te zeer
25 Dan van des honghers onghevoech,
Want die nature heeft lichte ghenoech.
Dander misdaet, diet merken can,
Die so gaet der zielen an;
Want over dranc ende over aet
30 Sijn der zielen harde quaet;
Want tfleesch dan dicke gheert
Dat der zielen zere deert
Van dronckenscapen ende luxuren,
Daer zonden vele uut ruren.
35
Die derde misdaet, wildijt leren,
Gaet jeghen die arme ons heren;
Want, ist spise ofte ander goet
Datmen overtallic verdoet,
Dat zoudemen den armen gheven
40 +Die in groten hongher leven;
+
Want die rike man Van rechter scout
Sijn den armen hare onthout

*

Vs. 20. I. den mensche z. 22. I. Comt daer; I. H. af te menegher stonde. 23. I. Ende het st.
lieden meere; H. Et - mere. 24. I. etene, van drinckene te zeere; H. ende van dr. tsere. 25.
H. van shonghers. 26. I. licht; H. gnoech. 27. H. Dandere. 31. I. H. tvleesch. 32. I. H. Datter;
I. zielen zwaerlike d.; H. zielen swaerlec d. 33. I. Want van; H. dronkenscape. 34. I. v. af r.;
H. ute. 36. I. Die gaet j. derme; H. j. darme. 37. I. off; H. oft. 38. I. overtallijke; H. overtollec.
40. I. Die met gr. honghere; H. hongre. 41. I. H. man ontbr.; I. met r. 42. I. der armer lieden
o.; H. hoer.
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Sculdich te ghevene van dien
Daerse God of heeft voorsien.
45 Hi ghevet al, des zeker sijt,
Ende, alse hi wil, so neemt hijt;
Ende so watmen den armen doet,
Dat acht hi sijns selfs goet,
Want hine behoeves anders niet.
50
Hier bi so merct ende besiet,
Dat ghi te maten drijnct ende et
Ende der armer niet en verghet:
Daer ghi jeghen moghet, ghi rike,
Copen tewighe hemelrike.

*

Van ledicheden ende onledicheden. - XXV.
Een mensche en sal niet leyden
Sinen tijt mit ledicheyden;
Want dat God den tijt gheeft,
Dats om dat elc die leeft
5 Sinen tijt al over al
Nuttelijc bestaden sal.
Wat wi hebben in dit leven,
Dat moet ons die tijt gheven,
Maer smenschen arbeit moeter toe;
10 Ende meer noch min ist alsoe.

*

*

Vs. 43. I. Ende sijn sc. te ghevenne. 44. I. H. af h. versien. 45. I. Want God gh. - des ontbr.
46. I. als hijt wille; H. wilt; I. so ontbr. 47. H. so ontbr. 49. H. behoevets; I. a. twint. 50. I. so
ontbr. - m. wel e. kint. 51. I. Dat hij te. 52. H. niene v. 53. I. H. moeght. 54. I. H. deeuweghe.
Titel. I. (Cap. 27) ende van onl. Vs. 4. I. Dat es om elken. 6. I. Nuttelijke besteden. 7. I. Want
dat wij. 10. I. Noch min no meer dan alsoe; H. Ende no min no meer eest alsoe.
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Salmen ghinder loon ontfaen,
Men moet in deser tijt begaen;
Salmen ghinder maeyen,
So moet men hier zaeyen.
Dus is hi dwaes, des sijt vroet,
Die sinen tijt qualijc verdoet;
Want den ledenen tijt en can
Nemmermeer verhalen man.
Daer bi sal elc, nacht ende dach,
+
Arbeiden wat hi mach
Die wile dathi den tijt heeft,
Want die mensche onlanghe leeft;
Ende dats ons een groot verhoghen,
Dat wi in corter tijt moghen
Verdienen so lichtelike
+
Blijsscap die duert ewelike.
Alse een mensche, sijts ghewes,
Vanden live ghescheiden es,
En mach hi voort niet goets begaen;
Maer dathi dan hier heeft ghedaen,
Voert hi voor hem, tsi goet tsi quaet,
Daer men van elken loon ontfaet.
Ledicheit te menighen stonden
Is voedster van vele zonden;
Want die viant vint dan stade

Vs. 12. I. H. desen. 13. I. Want salmen. 14. I. Men moet h. emmer z. 15. I. dw., sijts. 16. I.
qualike; H. quaellec. 20. I. Arb. soe hij meest m.; H. Arb. soe w. 23. I. dat es; H. en. 24. I. in
so c. 26. I. H. Blijscap. 27. I. Als; H. sijds. 28. I. verscheden. 29. I. v. yet g. 30. H. dat hi hier
dan heeft; I. dan ontbr. 31. H. vore h., si g. si q.; I. g. of q. 32. I. Daer hij v. 33. I. te vele st.;
H. tallen st. 34. I. Es verdomnesse van. - vele ontbr.; H. voederse. 35. I. vindt.
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40
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Ende werpt daer in van zinen zade
Die wile dat hijt ledich vint,
Daer hi dicke vele aen wint.
Coninc Kaerle, als ic las,
Die here van kerstenheit was,
Dede sinen dochtren leren
Naeyen ende daer toe hanteren
Wollenwerc ende daer toe mede spinnen,
Om datsi hare zinnen
Te bat mids der onleden
Keerden vander ydelheden.
Hier aen so souden leren
Beide poorters ende ander heren,
Hoe si wive ende dochtren zouden
In goeder onleden altoos houden,
So dattie duvel niet en vonde
Stede, stade noch ooc stonde,
Daer hi tfleesch mochte beroeren bi,
Daer cume yement onbesmet of si.
Een ledich mensche, waerlijc,
+
Is den dorren bome ghelijc,
Die loof noch vrucht en draecht.
Die scrifture ons ooc ghewaecht,

Vs. 36. I. H. Ende zayt d.; H. in ontbr. 38. I. d. soe v. ane; H. d. sere an. 39. I. Die coninc. 40.
I. kerstenhede. 41. I. Dede hij s. dochteren; H. sine dochtre. 42. I. H. ende oic h. 43. I. H.
Wollewerck; H. ende oec m.; I. daer toe mede ontbr. 44. H. datsi dan h. 45. I. badt overmidts.
- der ontbr.; H. onlede. 46. I. der ontbr.; H. idelhede. 47. I. H. ane; I. so ontbr. 48. I. poorteren;
H. poertren; I. ander ontbr. 49. H. wijf e. dochtre; I. dochteren. 50. H. onlede; I. altoos ontbr.
51. I. dat die; H. niene v. 52. I. St. no st. no st. 53. I. H. tvleesch. 54. I. Daert c. af besmedt
zij; H. ieman - af. 55. H. mensch. 56. I. boem.
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Datmen den boom sal roden uut
60 Die altoos sal bringhen quaet fruut:
Dat zijn die ghene, zonder waen,
Die met quaden werken omme gaen,
Diemen werpt int langhe verdriet,
Dat ewelijc te dueren pliet.
65
En is coninc, grave noch hertoghe,
+
Noch mensche so neder noch so hoghe,
Die hem ter ledicheit tien,
Sine hebben scade [ende] scande van dien.
Ledicheit van allen rechte
70 En hoort toe here noch knechte,
Noch vrouwen noch joncfrouwen mede,
Maer menigherhande is onlede:
Sulke is goet ende sulke is quaet
Ende sulke ooc tusschen beiden gaet.
75
Grote heren die arbeiden
Om hare liede te bescheiden,
Ende ooc om menigherhande
Oorbaer van haren lande,
Ende om paeys ende vrede te maken,
80 Ofte om der heyligher kerken saken,
Ofte om te beschermen haer lant,
Dese, dat si u becant,
Arbeiden harde nuttelike.

*

Vs. 60. I. a. brinct q. cruut; H. a. bringt. 61. I. Dit. 62. I. H. om. 63. H. lanc. 64. I. duerene; H.
duurne. 65. I. coninc ontbr. 67. I. Maer eist dat sij ter; H. Maer die hen. 68. I. H. sc. ende sc.
71. I. Noch ontbr. 72. I. es hare o. 73. I. Selc - selc. 74. I. selc; I. H. beide. 75. I. Gr. lieden d.
76. H. haer; I. lieden. 77. I. ooc ontbr. - omme. 78. I. Orbare vanden l. 79. I. Off om; H. Oft
om. 80. I. Off; H. Oft. 81. I. Off; H. Oft; I. H. beschermene. 82. I. Dese daet es goet, sij u b.
83, 84. I. in omgekeerde volgorde. 83. I. Die arbeyden n.
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Ende liede die niet en sijn rike,
85 Die arbeiden om broot
Ofte om anders dies si hebben noot,
Dat is een salich arbeit,
Alse David inden souter seit.
Maer heren die pinen omme dat
90 Si vergaderen willen scat
Ende haer volc reimeren daer bi,
+
Wedert recht of onrecht si,
Ofte die setten hare joyen
In tafelronden ende in tornoyen,
95 Ofte in sconen vrouwen spreken,
Ofte om andren of te breken
Sijn lant ofte sine pale,
Dese en arbeiden niet wale;
Want al haer leven is tijt verlies,
100 Bidien haer werken die sijn ries.
Ander liede, dats waerhede,
Verliesen den tijt ooc mede:
Die arbeiden, riden ende lopen
Om persem ende voor copen
105 Ende om andren te bedrieghene
+
Met haren subtilen lieghene,
Ofte die haren tijt gaerne

*

Vs. 85. I. om haer br. 86. I. Off om ander zaken d.; H. Oft - des. 88. I. Als. 89. I. H. om. 90. I.
Dat sij. - willen ontbr. 92. I. Weder; H. oft. 93. I. die ontbr.; I. H. s. willen; I. haer; H. hoer joye.
94. I. tafelronde oft in; H. tornoye. 95. I. Off; H. Oft; I. H. scone. 96. H. Oft; I. Off om anderen;
I. H. af; H. te ontbr. 97. H. 1. ende s.; I. l. ende sijn principale. 100, I. Bedy; H. werke; I. die
ontbr. 101. I. dat es. 103. I. ende ontbr. 104. I. persen; H. persemen; I. H. ende om; I.
vercoepen. 105. I. H. anderen; I. bedriegten. 106. I. lieghen.
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Versliten in tavaerne
Ofte ooc mit dobbelspele,
Daer archs of coomt vele,
Ofte die setten al haren moet
Om te vergadren dit verganclijc goet,
Ende des ewichs goets daer bi
Vergheten: weet wel dat si
Haren tijt op aertrike
Verliesen harde dwaeslike;
Nochtan verliesen si, des seker sijt,
Tleven dat duert sonder tijt.
Noch vintmen onlede, dat verstaet,
Die goet en is noch quaet:
Alse souds spel ende ooc tsollen,
Scaec spel ende mit cloten rollen;
Nochtan lietment bat, sijts ghewes,
Want alle wedde spel zonde es;
Nochtan ist der lieden zede
Datsi den tijt corten daer mede.
Die ghene is zot, sonder wanc,
+
Dien den tijt dunct te lanc;
Want al dat goet, meerre ende minder,
Datmen heeft hier ende ghinder,
Moet in desen tijt sijn bejaecht.
Daer omme is hi wel zot die claecht

Vs. 108. I. in die t. 109. H. Oft; I. ooc ontbr. 110. I. Daer quaets; I. H. af. 111. H. Oft die al s.
h.; I. die ontbr. 112. H. Om gaederen; I. vergaderne verganckelic. 113. H. e. Gods d. 115. I.
eerderijke. 116. I. h. zwaerlijke. 117. H. verliesens, des; I. des ontbr. 118. I. Dat leven; H.
Dleven. 119. I. vindt men. 120. I. Die som g. es ende som q. 121. I. H. soutspel; I. ooc ontbr.
123. H. sijds. 124. H. wedspel. 125. I. lieder; H. liede. 127. I. gh. sot sijn, s.; H. sonden. 128.
H. die tijt. 129. I. meere. 131. I. tijt ontbr. 132. I. wel ontbr.
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Over den tijt, zonder waen:
Hi is so cort met ons ghedaen.
135 Daer bi is die ghene allene vroet,
Die den corten tijt hier verdoet
So nuttelijc dat hire om hevet
Blijsscap daer hi ewelijc in levet.
Ende ware een mensche eens wevers zone,
140 Ende regeerde hi hem so scone
Dathi coninc worde in Vranckerike,
Ende leefde hi so zondelike
Dathi hemelrike verlore,
Hi hadde gheleeft als een dore.
145 Daer omme so en is niement vroet
+
Dan hi die Gods wille doet
Ende den corten tijt besteedt also
Dathi ewelijc blive vro.

*

Die disputacie tusschen den poorter ende des ridders zone. - XXVI.
Een poorter ende eens ridders zone
Waren wilen des ghewone
Datsi twisten onderlinghe
Dicwile om dese dinghe:

*

*

Vs. 134. H. Hijs so - ons vergaen. 135. I. Daer omme es. - allene ontbr. 136. I. hier ontbr.
137. I. hiere om levet; H. heeft. 138. I. In die blijscap die gheen ende hevet; H. Blijscap d. h.
ewelike leeft. 139. I. Al ware; I. H. een man. 140. I. so ontbr. 141. I. hij werde c. van Vr. 142.
I. so ontbr. 145. I. so ontbr.; H. soe nes nieman. 146. I. hi ontbr. 147. I. H. bestaedt; I. soe.
148. H. ewelike; I. eeuwelijke blijft.
Titel. I. (Cap. 28) Een d. - poirtere; H. De d. - poertre. Vs. 1. I. poortere. 3. H. twiden. 4. I. H.
Dicw. zeere om.
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5 Die poorter seide openbare,
Dat des poorters leven ware
Reynre ende eersamer dan
Tleven van enen andren man
Die te dorpe te wonen plaghe;
10 Dander seide, dat ware al saghe
Dathi seide ende ooc ommate:
Een goet man, die te dorpe zate,
Ware vele meer verheven
+
In reynen ende in eersamen leven
15 Dan een poorter in die stat.
Dus was stijf dat rebat,
Want elc toonder redene toe.
Dus sprac die portere doe:
‘Poorters die hebben ere
20 Ende ghevoechs vele meer
Van datmen drinct ende et
Ende ooc van cledren met
Ende ooc van neringhen mede.
Daer toe ooc so hebben si vrihede
25 Ende vele beschermenissen,
Dies si te dorpe missen.
Ghelt, ruste, eersaemheit
Ende alles goeds volheit
Volghen den poorter, twaren.

*

Vs. 7. I. Reyne e. eersaem. 8. H. Dleven; I. Dan tleven vanden anderen. 9. H. woenne; I.
plagen. 10. I. dat al waren zagen. 11. I. ooc ontbr. 14. I. H. reyne - eersaem. 15. I. poirtere;
H. poertre. 16. I. rabat; H. tebat. 17. I. elc die toechder; H. redenen. 18. I. H. Aldus; H. poerter.
20. I. ghevoughes; I. H. meere. 21. I. dr. off et. 22. I. ooc ontbr. - clederen. 23. I. H. ooc ontbr.;
H. n. daer toe m. 24. I. H. Daer toe ontbr. 27. H. raste. 29. I. Volghet den poortere, te waren;
H. poertren.
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*
30 Men doet hem ere waer si varen.
Tgoet meest datmen te dorpe wint,
Ist coren, scaep, gans, hoen of rint,
Verteert die poorter, spade ende vroe,
Ende men bringhet hem thuus daer toe.
35 En wast goet, waerlike,
+
In vier hoeken van aertrike,
Men bringhets hem voor sijn dore.
Dus heeft hijs sinen bore
Van goede dat wast in elc lant;
40 Ende ooc uut des poorters hant
Moet hijt copen die[t] hebben zal.
Ja, lands heren al over al
In alder werelde hoeken
Moeten tfinament zoeken
45 Aen die poortren vander stat,
Ende en connen ghedoen bat;
Ende ander liede, clein ende groot,
Moeten dies si hebben noot
Aen poorteren halen, spade ende vrooch,
50 +Ende elc vint daer sijn ghevoech.
Dits te dorpe onghereet;
Maer arbeit, zorghe ende leet
Heeft daer tfolc, spade ende vroe,
Ende ooc overlast daer toe

*

Vs. 30. H. hen. 32. I. Ist ontbr. - sc. coe off r.; H. hoen ontbr. - oft. 33. I. poortere; H. poertre.
35. I. Ende w. 36. I. In die v. - eerderike. 37. I. bringhet; I. H. sine. 38. I. Dus soe h. h.; H. hi.
40. H. ooc ontbr. 41. I. hij; I. H. diet. 42. I. Het eerste al ontbr. 43. I. werelt. 44. I. finament; H.
finemente. 45. I. H. Ane; I. poirters; H. p. in die st. 46. I. Want sine c. 47. H. clene. 48. H. des.
49. I. H. Ane; I. poorters; H. poertren. 51. I. Dit es den dorpere. 52. I. Maer coeren, a. ende
1. 53. I. tvolc.
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55 Van meyeren ende haren knapen,
Die van hem plucken ende rapen
Wat sijs moghen ghewinnen.
Aldus, na mijn versinnen,
Heeft die poortere in allen keren
60 Beter leven, meerre eren
Ende reinre leven dan
Hevet enich ander man
Die te dorpe sijn wone heeft
Ende na den zede van daer leeft.’
65
Doe andwoorde des ridders zone,
Die te dorpe hadde sine wone
Ende des dorpers staet kinde wale:
‘Ic en volghe u niet te male
Der woorden die ghi nu spreect;
70 Want aen poortren ghebreect
Menich point, wildijt verstaen,
Die eersamen leven anegaen.
Ghi set voren in uwen prise
Goeden dranc ende goede spise,
75 Van cledren costelijcheit,
+
Ghemac, weelde ende ledicheit.
In desen en leit min noch mere

*

Vs. 55. I. H. meyers; I. m. van h. 56. H. hen. 57. I. winnen. 58, 59. I. aldus: Aldus heeft, na
m. v. Die p., alsoe ic leere. 59. H. poertre. 60. I. H. l. ende; H. meer; I. eere. 61. I. reyner. 62.
I. Hevet ontbr.; H. Heeft. 63. I. Die in die stat sijn woninghe; H. sine. 64. I. na der stat z. l. 66.
I. dorp; I. H. had. 67. I. des poirters zede k.; H. dorps. 68. I. Hine volghede n. deser tale; H.
In volghu n. 69. I. Noch deser; I. H. woirde; I. nu ontbr. 70. I. poorteren. 71. I. pondt. 72. I.
eersaem; H. levene; I. l. afgaen. 73. I. zedt; H. vore in u gheprise. 74. I. Dinen dieren dr. e.
dire sp.; H. Dieren dr. e. diere sp. 75. I. clederen. 77. I. en ontbr.; I. H. leeght.
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*

80

85

90

95

100

*

Reyne leven noch ere;
Maer het sijn pointen, wildijt weten,
Die den mensche doen vergheten
Alles des, voorwaer gheseit,
Daer reynicheit ende doghet in leit.
Eten, drincken, langhe slapen,
Altoos wachten ende gapen
Na wasdom ende na ghewin,
+
Daer toe staet der poorters sin.
Voorcoop, perseme ende scalke neringhe
Ende vele ongheloofder dinghe
Hantieren poorters ghaerne.
Dobbelspel, overspel ende tavaerne,
Hovaerde ende ghiericheit mede,
Dits gherne der poorters zede.
Om ghewin gapen talre stont,
Ghelijc als een hongherich hont
Die sine begheerte ende al sine joye
Te legghene pleecht aen sine proye,
Als een swijn dat altoos gaet
Inden slike zoeken sinen aet,
Dat nemmermeer en wart zat,
Dit is die zede in die stat.
Een ridder ofte een knape met

Vs. 78. I. H. n. oic e. 79. H. poente. 81. H. Alle - gheseeght. 82. I. dueght; H. doeght in leeght.
85. I. Het tweede na ontbr. 86. I. des; H. poertre. 87. I. Voercoepe; I. H. ende ontbr.; I. valsche
n. 88. I. dingen. 89. I. porteren; H. poertren. 90. I. H. Dobbelspel ontbr. 92. I. Dit es; H. Dit.
93. I. g. sij taller. 94. I. Gh. dat een ghierich hont. 95. I. Die ontbr. - al ontbr. 96. H. ligghene
- ane. 97. I. Ofte als; H. Oft als. 98. I. In sl.; I. H. sijn. 99. I. Ende dat - werdt; H. nemmer en
werdet. 100. H. is ontbr. - in de. 101. I. off; H. oft.
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105

110

115

120

125

*

Ofte een ander man die set
Op dat dorp in sire hoeven,
Ende van dies men mach behoeven
Hem te tide wel voorsien can,
Ic segghe voorwaer dattie man
Bat ende eerliker leeft
Dan die poortere diet al heeft.
Want van coorne ende frute,
Dat God doet wassen ute
Haren lande, haren erve,
Thaerre noot, tharen bederve,
Nemen si hare nootdorftichede
Ende van haren beesten mede,
Dat God selve al dien doet.
+
Dit is goet gherecht goet,
Dat God selve heeft ghegheven,
Daer si alt jaer of leven.
Ende alse dene vrome is ghetast,
So staet die andre in daerde ende wast.
Gode gheven si ooc gheheel
+
Van dat hi hem gheeft dat tiende deel;
Vanden andren leven si voort
Wijslike alse daer toe hoort.
Alse die poorter leit ende slaept,
Et of drinct of na wasdom gaept,

Vs. 102. H. Oft; I. zedt. 103. I. Opt dorp. 104. I. van dat hem mach; H. des. 105. I. Wel te t.
v. c.; H. versien. 106. I. H. dat die. 108. H. poertre; I. die al. 109. I. e. van fr. 111. I. H. l. ende
h. 112. I. Te haerre - te haren. 113. I. haren nootdorstichede. 115. I. s. an d. d. 118. I. alle
djaer bij l.; H. al djaer af. 119. I. Ende ontbr. 120. I. So ontbr. - dandere; H. stat dandre. 122.
H. hen; I. H. gh. tienden. 123. I. anderen. 124. I. Wijselike als; H. alsoe. 125. I. leecht; H.
leeght. 126. I. H. Et ontbr.; I. Off; H. Oft - oft.
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*

130

135

140

145

So varen ridders ende knapen
Met haren here te wapen
Ofte mit vrienden of mit maghen,
Ofte si beiten of si jaghen.
Ander liede om haer ghevoech
Gaen opt velt mit haerre ploech,
Ofte si egghen ofte si zaeyen
Dat si te oechste zullen maeyen,
Daer al die werelt, jonc ende out,
(*)
Af moet nemen sijn onthout.
Dats reinre leven, sijts ghewes,
Dant van enen poorter es,
Die in sinen setel is gheseten
Ende sinen buuc so vol heeft gheten
Dat hem dunct dat hi raest
Ende als een ghent sit ende blaest
Ende peinst om wijn vanden besten
Ende hout hem binnen vesten
In sijn ruste, in sijn ghemac,
Ende peinst om sinen penninc zac:
Dat sijn sine vriende ende sine maghe;
Tandren oorbaer sijn si traghe.

*

(*)

Vs. 127. H. riddren. 128. H. ten. 129. I. Off; H. Oft m. vr. ende m. m. 130. I. Off sij beeten; H.
Oft - oft. 131. I: l. na h.; H. hore. 132. I. metter pl. 133. I. Off zij eeghden of; H. Oft - oft. 134.
H. toechste; I. thougste mogen m. 135. I. al ontbr. 136. I. H. Af; I. n. haer o. 137. I. Dit is reyne;
H. Dits reinder - sijds. 138. I. poertere; H. poertre. 139. I. H. inden zetel. 140. I. so ontbr. 142.
I. Ende ontbr. - gh. die sidt; H. alse en. 143, 144. I. in omgekeerde volgorde. 144. H. houdt.
145. H. sine raste. 146. I. peynsen om den p. 148. I. Tanderen dingen sijn; H. orboren.
Het HS. heeft Al.
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*
Binnen vesten sijn si stout
150 In haren woorden menichfout
Ende connen vreemden lieden wale
Op lopen mit harder tale,
Dies si hem hoeden souden wel,
Waren si daer ghedeelt waer tspel.’
(*)
155
Doe elc dus hadde ghesproken
+
Ende sine redene uut ghetroken,
Bleven sijs an clerken drien,
+
Ende datsi souden versien
Welc van hem int scoonste ware
160 Ende dat uut gheven openbare.
Die clerke berieden hem doe
Ende seiden hem dus daer toe:
‘Doe ridders ende knapen plaghen
Te wonen in ouden daghen
165 Op dorpe na haren zede,
Doe so was edelhede
Met hem sere verhaven;
Ende doe si elc andren gaven
Hare kinder in huwelike,
170 Waren si van eren rike.
Maer zeder datsi sijn ghetiet

*

(*)

Vs. 149. I. Binnen haren v. 151. I. vremde. 152. I. haerder. 153. H. Des - hen. 154. H. Warens
d. gh. ware; I. d. ware g. spel. 155. I. H. elc. 156. I. r. ontploken. 157. I. zij; I. H. in. 158. I.
besien. 159. H. hen. 160. H. ute. 161. I. clercken; H. hen. 162. I. H. hem ontbr.; H. aldus. 164.
I. wonene; H. woenne. 165. I. H. Opt dorp; I. hare. 167. H. hen. 168. I. H. si ontbr.; I. anderen.
169. H. Hoer; I. kindere. 170. I. Doen waren. 171. I. Maer zij dus sijn; H. sider.
Het HS. heeft elcs.
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175

180

185

190

195

*

Ter stat waert om des ghelts gheniet,
Ende edelheit ende ghiericheit
Te gadre hadden meensaemheit,
So hevet tfenijn der ghierichede
Die onnosele edelhede
Ondervoet algader ghedaen:
En weet wanneer si op sal staen.
Van wapenen die edele voeren,
Die wilen stoeden in roeren
Over zee int heilighe lant
Ende ooc hier omme onsen cant,
Daer men die marthen visiteerde
Ende men spel van wapene leerde,
Is al of gheleit, weet wel dat,
Seder die edele liede gheerden scat
Ende weelde ende ghemac aen namen,
Daer uut spruten alle blamen.
Vermaledijt si die stont
Dat eerst vonden wart die vont,
Daer edel ende scamel leven
Uut den lande mede sijn verdreven!’
Die clerke daden ooc bekint,
+
Die dorp man die sijn lant wint
Ende Gode wel sijn recht gheeft,

Vs. 172. I. om ghels; H. om sghelds. 173. I. H. ende onnoselheyt. 174. I. H. gader; I.
gemeensaemheit. 175. I. H. heeft. 176. I. onnosel. 177. I. gader ontbr. 178. I. H. In. 179. I.
die de edele voren; H. w. dedele. 180. I. Waren dicwijle in. 181. I. in heydene l. 182. I. om
den kant; H. om. 183. H. marchen; I. die dinc viseerde. 184. I. Ende tspel; H. Daermen; I. H.
wapenen. 185. I. Dat af gh. es, weedt; H. af. 186. H. Sider dedel; I. Sint dat edelheit gaderde
sc. 187. I. ane. 191. I. ende der sc. 192. I. H. Uten l.; H. met; I. m. es v. 193. I. clerken - becant.
194. I. die w. s. l.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CL. r. 2.)

224

*
+

Dathi een edel leven leeft
Ende ooc een reynre, des sijt vroet,
Dan menich rike poorter doet.
Niet daer bi, op dorpe, in stade
200 Wonen beide goede ende quade.
Weet dat niement en leeft met eren,
Dan die die hulde ons heren
Behouden can tallen stonden
Met hoeden wel van zonden.
205
Dus vielen die drie clerke aldaer
Mit des ridders zone al claer:
Nu sie elc, lude ende stille,
Met wien hijs vallen wille.

*

Welc is beter, so goet ende quaet doen, so quaet noch goet doen?
- XXVII.
Welc is beter datmen doet,
So somwile quaet somwile goet,
So datmen blive in énen staet
Ende en doe goet noch quaet?
5 Want die noit en misdede yet,
Hine heeft te betren niet.
Hier op so willic u

*

*

Vs. 196. I. heeft. 197. H. reindre; I. reyne, sijts. 198. I. H. rijc; I. poortere. 199. l. Daer bij niet,
in d. ende in staden; H. dorp. 200. I. Woenen die g. metten quaden. 201. I. Weedt d. niemen;
H. nieman; I. en ontbr. 202. I. H. die de h. 204. I. Ende hem h. wil v.; H. hoedene. 205. I. H.
cl. daer. 206. I. sone, voirwaer.
Titel. I. (Cap. 29) Welc b. es, soe g. so q.; H. Welc b. es, soe. Vs. 1. I. Welc b. es wat een
doet. 2. I. q. zo s.; H. q. ende s. 3. H. blijft. 4. I. doet. 6. H. Hi en h.; I. H. beterne. 7. I. wil ic.
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10

15

20

25

30

*

Cortelike antwoorden nu:
Die mensche is ghemaect om dat hi
Wel sal doen ende winnen daer bi
Van Gode den eweliken danc.
Nu is die menscheit so cranc
Ende so gheneighet ten zonden,
Datsi valt te menighen stonden;
Maer so wanneer men opstaet,
Vergheeft God die misdaet,
Ende so sijn ten selven tide
Dyngle daer of alle blide.
Adaem ende David, dat ghijt wet,
+
Magdalena ende Pieter met
Vielen in zonden herde zwaer;
Maer doe sijs rouwe hadden naer,
Vergaft hem God mildelike,
Ende sijn santen in hemelrike.
Maer die quaet en doen noch goet,
+
Leven alse die beeste doet,
Ende noch argher haer leven es;
Want wiste die beeste, sijts ghewes,
Welc goet of quaet waer ghedaen,
Sine zoude gheen quaet anevaen.
Wi sullen al dat wi moghen
Altoos om weldoen poghen

Vs. 8. I. Cort; H. Cortelec. 11. I. den ontbr. 12. I. mensche. 13. H. gheneight; I. H. toten. 14.
I. vallen te menegher. 15. I. so ontbr. 17. I. Ende ontbr. - sijn dan tyen s. 18. I. Alle die inghele
d. af bl.; H. af herde bl. 19. I. ende ontbr. - wedt. 21. I. herde ontbr.; H. sware. 22. I. doen zij
r. h. daer na; H. doesi r. h. daer nare. 23. I. Vergaf; H. hen. 24. I. sinen santen dies gelijken;
H. sante. 25. I. H. doet. 26. H. Levet; I. H. als. 27. H. a. sijn l. 28. H. sijds. 29. I. off; H. oft q.
ware. 30. H. Si en; I. souden; I. H. anegaen.
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35

40

45

50

*

Ende Gode loven, zonder wanc.
Ende alse wi mids der menscheit cranc
In sonden ghevallen sijn,
So sullen wi mit herten fijn
Opstaen ende betren dat:
So vergheeft ons God sinen hat.
Vallen ende opstaen dats menschelijc,
Goet noch quaet doen dats veelijc;
Altoos quaet doen dats duvelheit,
Altoos wel doen dats ynghelheit.
Na dien dan dattie menschelicheit
Te vallen is also ghereit,
So laet ons dan tallen stonden
Te meer hoeden voor die zonden
Ende te eer in boeten staen
Van dat wi hier hebben misdaen,
Met hope ende met ghelove goet.
God die sal dan sinen ootmoet
Tons waert keren, so dat wi
Behouden sullen sijn daer bi;
Want God niement en begheeft
Die goeden hope in hem heeft.

Vs. 34. I. H. als. 37. H. Opstaen dan e.; I. beteren. 38. I. sine; H. sijn. 39. I. is m. 40. I. es
beestelijc. 41. I. doen ontbr.; I. H. es. 42. I. Ende altoes; I. H. is. 43. I. dan ontbr. - dat die; H.
dien dat dan die menschlijcheit. 44. H. vallene; I. vallenne es soe. 46. I. m. ons h. van sonden;
H. vore. 47. I. H. Ende oec teer. 48. I. wij Gode h.; H. hier ontbr. 50. I. die ontbr. 52. I. Beh.
bliven d. 53. H. niemene. 54. I. goede. - Onder vs. 54 staat in I.: Hier eynd den derden bouc.
Voorts is de volgende kolom wit gelaten, en begint op Fol. CLI. r. 1. de Tafle van het vierde
boek, die in H. onmiddelijk onder vs. 54 volgt.
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*

Hier beghint die vierde boec.
+

Die vierde boec volghet hier ane,
Die u sal doen te verstane
Hoe aertrike sal inden.
Int eerste suldi vinden
5 Hoe die kerstene van Noort
Sullen winnen, weder ende voort,
Jherusalem, die heilighe stede,
Ende Orienten algader mede,
+
Daer groot wonder sal gheschien;
10 Daer na so suldi sien
Hoe der Joden grote conroot,
Die wilen Alexander sloot,
Uut sullen comen dan
Ende verslaen wijf ende man
15 Ende jammer werken sonder ghetal,
Ende hoe dit volc einden sal;
Daer na so moghedi sien
Vijftien tekene die gheschien

*

Vs. 1. I. volght. - hier ontbr.; H. daer. 3. I. eerderike enden sal. 4. I. H. In deerste; I. v. al. 8.
I. Van Or. 10. I. so ontbr. 11. I. d. J. een groot; H. groet. 13. I. H. Ute. 17. I. moechdi; H.
moeghdi.
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*
Sullen voor dien doemsdach,
20 Dien elc mensche duchten mach;
Daer na so suldi horen
+
Hoe Antekerst sal sijn gheboren
Ende dat volc sal verleiden
Met sijnre groter subtijlheiden,
25 Hoe Enoc ende Helyas
Al sullen maken ghedwas
Dathi gheseit heeft ende ghedaen;
(*)
Daer na sal volghen zaen
Dat sterke oordeel, sonder waen,
30 Dies niement en mach ontgaen,
Daer God elken sal loon gheven.
Na sine verdiente in dit leven,
Ende hoe aertrike dan sal inden:
Also wijt bescreven vinden
35 In vraeyen boeken, sonder ghilen,
Alse ons bescreven wilen
Heylighe zanten diet wel wisten
Uut des heilichs gheests listen.

+

(I. Fol. II. v. 1.)

Vs. 19. H. vore; I. H. den. 20. I. H. m. ontsien m. 21. H. so ontbr.; I. zoe moeghdi h. 22. H.
Hoe Antkerst. 24. H. siere; I. subtijlheyde. 28. I. H. na sal v. 29. I. strenghe. 30. H. nieman; I.
Dat hij gheseit heeft ende ghedaen (foutive herhaling van vs. 27). 31. I. H. e. l. s. gh. 33. I.
eerderike. 34. I. Also als wijt. 36. H. Alsoe; I. Also als ons. 37. H. sante. 38. I. H. Ute; H.
heylecsch; I. H. gheest; I. liste. - Na vs. 38 volgt nog in I. en H.:

*

Capitele heeft hi inne
Twalef, alsict versinne.
(*)

(I. als ic)

Doch in E. wordt dit aan het slot van het Prohemium gezegd.
Het HS. heeft so.
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*
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(I. Fol. CLI. r. 1.)

Hier beghint die tafle vanden vierden boeke.
Een prophecie hoet gaen sal mitten
heilighen lande van over zee

I.

Hoe die paeus ende keyser sullen
trecken over zee, ende wat daer
gheschien sal

II.

Hoe die paeus misse doen sal onder den III.
droghen boem, ende wat wonder daer
gheschien sal
Hoe die kerstene heren sullen trecken in IIII.
+
Jherusalem ende enen coninc daer
+
setten mids den vonnesse Gods
(E. Fol. CXI. r. 1.)
Hoe die besloten Joden uut comen sullen V.
ende die kerstine destrueren
Van Antekersts gheboorte

VI.

Hoe ende in wat manieren hi tfolc
bedrieghen sal

VII.

Hoe dat Enoch ende Helyas jeghen hem VIII.
(*)
disputeren sullen ende hise doden sal
Van vijftien tekene des doemsdaechs

IX.

Hoe onse here comen sal ten oordele

X.

Vanden anxste des oordels, ende hoe
die quade ghewijst sullen worden ter
hellen

XI.

Hoe die gherechte mit Gode sullen varen XII.
te hemelrike

*

(*)

Titel. H. ontbr.; I. Dit es die tafele vd. v. bouck des Spiegels Hystoriaels. C. I. H. Ene; I. H.
van over zee ontbr. II. H. die ontbr.; I. e. die k.; H. sullen ontbr.; I. over die zee; I. H. ende wat
hem (H. hen) ghevallen sal. III. H. boeme - wondre. IIII. I. h. tr. zelen in; I. H. daer ontbr.; I.
mits Gods voirsiene; H. mids Gods verwisene. V. H. beslotene - ute; I. b. J. zelen uut c. ende
zelen die; H. entie k. VI. I. Van Antikerst gh.; H. Van Antkersts gh. VII. I. tvolc. VIII. I. H. dat
ontbr.; I. hem zelen d. ende hoe dat hijse; H. e. hoe hise. IX. I. Vanden v.; I. H. tekenen. X.
H. tien ordeele. XI. I. ancxst; H. q. selen gh. werden; I. sullen ontbr. XII. I. gherechteghe.
In het HS. staan hier Cap. VIII en IX in omgekeerde volgorde, doch ten onregte. Ook is de
tekst der hoofdstukken zelve later in de goede orde geplaatst, gelijk deze vergissing ook hier
noch in I. noch in H. gevonden wordt. Verg. Taalk. Mag. D. IV. bl. 284.
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+

Dat prohemium vanden vierden boeke.
+

(I. Fol. CLI. r. 2.)

Inden souter seit haer Davijt,
Dat noit stille en stoet die tijt
Noch gheen dinc datter werelt hoort,
Het naect al sinen einde voort.
5 Job die maect ons ooc cont,
Dattie mensche onlanghe stont
Op dese werelt mach beiden
Vol alre onsalicheiden,
Die alse een bloem beghin ontfaet
10 Ende alse een scade over gaet.
Sinte Pouwels seit ons ooc dat
Wi en hebben hier en ghene stat
Die durende is op aertrike,
Onse ewighe stat is hemelrike.
15 Aristoteles maect ooc vroet:
So wie dat dat einde heeft goet,
Hi is goet altemale.
Cathoen scrijft ons ooc wale,
Dat na een cranc beghintsel

*

Titel. I. Dit es dbeghin vanden vierden bouc des Spieghels Hystoriaels. Vs. 1. I. soutere; H.
soutre seeght her; I. haer ontbr. 2. I. en ontbr. 5. I. Job hij m. - ooc ontbr. 6. I. Dat die. 8. I. al
onnoselheiden. 9. H. als ene bloeme; I. bloyen. 10. I. H. als; H. ene; I. sc. vergaet. 11. I. H.
seeght; I. ons ontbr. 12. I. Wine h. h. gh.; H. gheen. 13. I. eerderike. 14. I. Ons e. scat. 15. I.
maec ons vr.; H. m. ons oec. 16. I. wie diet dende. 18. I. ons ontbr. 19. I. een ontbr.; I. H.
beghinsel.
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*
20 Dicke coomt een goet intsel.
Na dien dan dat wi vinden,
Dat wi alle moeten inden
Met sterven in jammerheden,
Ende wi en weten in wat steden
*

Vs. 20. H. en g. insel. 21. I. dan ontbr. 22. I. wij m. a. i. 23. I. H. stervene; H. jammerecheden.
25. I. dat ontbr. 26. I. dan so. 27. H. tsinen. 29. H. als. 30. I. eerderike; H. jammerecheiden.
31. I. Weedt d. eerderike; H. alsoe al. 32. H. jammerecheiden inden sal; I. j. scheeden al. 33.
I. Ende eynden met tormenten zw.; H. tormenten. 34. H. Alsoe; I. u die b. 35. I. H. ghewaeght.
36. I. H. torment. 37 en 38. I. H. Deze beide verzen ontbr. (Zie bij vs. 38 van het begin van
dit Boek). - Hierna in I. nog de volgende afzonderlijke Prologe, die in E. en H. ontbreckt:

Dit es die prologe vanden vierden boug des Spiegeis
Hysto[riaels].

5

10

15

20

25

30

35

Die vierde bouck sal u lyen
Van eenre scoenre prophecien,
Hoe een zeevaert comen sal,
Dat dat kerstine heere al
Versamen sal te gader
Metten paeus, sinen vader,
Ende metten keyser, die alle te waren
Toten droghen boem selen varen;
Hoe die boem sal dan groyen,
Loeveren draghen ende bloeyen;
Ende hoe hem Orienten dlant
Al gader sal gaen in hant;
Hoe sij daer na met groter eeren
In Jherusalem zelen keeren,
Ende eenen coninc maken die al
Eerderike onder hem hebben sal,
Ende dan sal sijn een accoort
In eerderike, weder ende vort:
Het sal al gheloeven scone
An Jhesum Cristum, den Gods zone,
Maer dat sal onlanghe staen:
Antkerst zal comen saen
Ende twist zayen meer
Onder tvolc dant was eer;
Dan salmen u ghewagen das
Hoe Enoch ende Helyas
Jeghen hem zelen disputeren,
Daer sine mede selen onteeren;
Doemsdach sal volgen daer naer
Ende dan dat ordeel zwaer,
Daer eerderike sal eynde ontfaen
+
Ende alle meinschen zelen gaen
In die vruechde van hemelrike
Ofte in die helle eeuwelike.
Dat wij dan in dier stonden
Claer ende zuver werden vonden
Moet ons God jonnen, onse heere,
Wies rijke duert emmermeere!
Explicit prologus.
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25 +Noch waer dat wi sullen varen,
So laet ons dan also bewaren,
Dat onse here te sinen oordele
Metten salighen ons bevele.
Also alse die menschen scheiden
30 Van aertrike mit jammerheiden,
Weet dat aertrike also sal
Met jammerheden enden al
Ende met tormente herde zwaer,
Als u dese boec seit hier naer,
35 +Die anders en ghewaghet niet
Dan tormente ende zwaer verdriet.
Dese boec hevet ooc in
Twalef capittele, meer noch min.
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*

+

Een prophecie hoet gaen sal metten heilighen lande van over
zee. - I.
Een coninc, een groot heere,
Die so vraechde wilenneere
Enen clerc, was heydijn
Ende so groten astronomijn
5 Dat hi vele propheteerde
Ende den volke wijsheit leerde,
Die hi hem screef ende ooc sprac,
Ende die meester hiet Sydrac.
Sinen boec hebbic ghelesen,
10 Daer vele wondre in wesen
Van prophecien ende mede
Van uutnemender wijshede.
Die coninc vraechde den clerc
Menigherhande vraghe sterc,
15 Die hi hem berechte wale.

*

Titel. H. Ene. - van over zee ontbr. Vs. 1. I. e. was een. 2. I. H. so ontbr.; I. wilen eere; H. wile
ere. 3. I. cl. die w. 4. I. H. soe goet a. 7. H. hen. 8. I. Die clerck h. 9. I. Sine boucke heb ic.
10. I. wondere. 11. I. en oic m. 12. I. Van grooter w. 14. I. H. Meneghe groete vr.; H. vr. ende
st. 15. H. Dier.
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*

20

25

30

35

*

Ooc vraechde hi ten selven male
Mede onder andre vraghen hem
Om tlant van Jherusalem,
Hoet daer mede soude gaen voort
(Dit was voor Gods gheboort
Vele meer dan dusent jaer).
+
Die clerc seide openbaer,
Dat Jherusalem sekerlike
Thooft ware van al aertrike,
Ende dat noch te menighen tiden
Vele liede souden aen striden
Om te regneren daer binnen,
Die die stat zouden winnen
Ende ooc verliesen, alst God woude;
Ende datter gheboren sijn zoude
Een kint van eenre maghet fijn,
+
Dat God ende mensche soude sijn,
Die dat volc soude bekeren
Ende gherecht ghelove leren,
Ende met sijnre doot of dwaen
Dat Adaem hadde misdaen,
Die helle storen moghentlike
Ende ontsluten hemelrike;
Ende dat comen soude van desen

Vs. 16. I. vraechdi hem ten. 17. I. Met sconen vr.; H. ander. 18. I. dat lant; H. dlant. 19. H.
daermet g. s'. v. 20. H. vore. 21. I. duust. 24. I. Ware thooft van eerderijke; H. al ontbr. 26. I.
lieden; I. H. ane. 27. I. regeren; H. regneerne. 28. I. Ende die st.; H. de. 29. I. ooc ontbr. - als.
30. I. dat daer. 31. I. eere; I. H. ere maeght. 32. I. Die. 34. I. Ende trechte. 35. I. siere; H. sire;
I. H. af. 37. I. scoren; H. moghendelike. 38. H. onsluten.
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*
40 Van ghelove(*) een nuwe wesen,
Ende dat aertrike mit allen
Aen hem bina soude vallen,
Ende die souden, meerre ende minder,
Heten des Gods zoons kinder;
45 Ende dat dese souden poghen
Hoe si winnen souden moghen
Van Jherusalem dat lant scone,
(†)
Daer haer here, die Gods zone,
Gheboren wort ende ooc sterf.
50
Ooc seide hi ter selver werf,
Hoe Mamet in sinen daghen
Gods soons kindre zoude verjaghen;
Hoe van Bulioen die vrome man
Tlant weder soude winnen dan;
55 Hoe Salladijn, alsic versta,
Tlant weder soude winnen daer na
Ende die kerstine daer uut verdriven.
Nu willic u voort scriven
Hoe dattet int einde sal vergaen,
60 Alse ons Sydrac doet verstaen.
Int einde seit Sydrac alsoe,

*

(*)
(†)

Vs. 40. I. Een niewe geloeve; H. Van gheloeve. 41. I. eerderike. 42. I. Bij na al an hem s. 43.
I. meere. 44. H. des godsoens; I. sone. 45. I. dat ontbr. 47. I. Die stad van Jh. schone. 48. I.
H. Daer; I. hare. 49. I. wert; H. wart; I. ooc ontbr. 50. H. tier. 51. I. Hoe Mamette. 52. I. soons
ontbr. - kinder. 53. H. van Boilgoen; I. van Babyloen. 54. I. H. Dlant s. weder w. 56. I. H. Dlant.
- weder ontbr. 57. I. daer ontbr. - ute driven. 58. I. wil ic - bescriven. 59. I. dat eynde; H. dat
in dinde. 60. I. Als. 61. H. In dinde seeght; I. zeit S. daer toe.
Het HS. heeft onghelove.
Het HS. heeft Dat.
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*
+

65

70

75

80

85

*

Dat noch comen sal daer toe
Dat Noort volc met groten ghere
Trecken sal over dat meere,
Om te winnen dat heylighe lant;
Maer het sal hem so gaen in hant,
Datsi sullen discorderen
+
Ende onghedaen weder keren,
Ende hem en sal na dat
Bliven mar ene stat
In al dat lant van over zee.
Voort spreect aldus Sydrac mee,
Dat dat Noortsche volc noch comen sal
Ende passen die zee zonder ghetal,
Ende sullen winnen al dat lant
Ende besetten van haerre hant;
Maer si sullen hebben viande,
Die al vaste bi haren lande
Sitten sullen aen den cant,
Die hem dicke sullen doen pant
Daer sise moghen belopen;
Maer tusschen hem sal lopen
Een riviere diep ende niet smal,
Die dat coude water heten sal;
Dese riviere salmen dan
Bevelen enen stouten man

Vs. 62. I. sal alsoe. 63. I. groten ontbr.; H. here. 64. I. H. dat ontbr. 65. H. winne theileghe.
66. I. hem ontbr.; H. hen; I. int. 68. I. onghevaen. 69. H. hen. 70. I. een. 71. I. H. al dlant. 72.
I. Oec sprac S. mee; H. sprect Zidrac aldus mee. 73. H. Dat dNoertsche v. echt c.; I. noch
ontbr. 75. I. alle dlant. 76. H. besette; I. besitten al v. hare. 77. I. sullen ontbr. 78. I. v. an h.
79. I. Selen zitten aen; H. ane. 80. H. hen; I. dicken. 82. H. hen. 83. I. H. Ene; I. d. et n. 84.
I. Die teoude; H. dat ontbr. 85. I. H. Die r.
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*

90

95

100

105

110

*

Te behoedene ende enen vromen
Jeghen der viande over comen;
Dan sal die man een vrouwe minnen
Daer int lant, die hi ghewinnen
Ghaerne zoude tenen wive,
Rike ende ooc scone van live;
Maer sijn here die dan dat lant
Daer sal hebben al in hant,
En sals niet willen ghedoghen;
Daer omme sal die man gaen poghen
Hoe hi tlant mach verraden;
Den vianden sal hi ghestaden
Datsi comen sullen schiere
Heymelijc over die riviere,
Ende sullen tlant destrueren dan
+
Ende hem ofslaen menighen man,
Ende tlant winnen al ghemene
+
Sonder Babylone allene;
Want die van Babylone,
Die hem aen den vraeyen Gods zone
Houden sullen stille ende luut,
Sullen jeghen hem comen uut
Ende sullen dandre sconfieren
Ende jaghen over der rivieren
Tusschen tgheberchte danen si quamen,

Vs. 87. I. Te houdene. 88. I. over ontbr. 89. H. ene. 92. I. ooc ontbr. 93. I. die dair dat. 94. I.
Hebben sal in sine hant. 95. I. Ende saelt. 97. I. hijt dlant; H. dlant. 100. I. Heymelijke. 101.
I. H. dlant strueren. 102. H. hen; I. H. af. 103. I. Ende w. dlant gh.; H. dlant. 105. I. Dit vers
ontbr. (doch na het volgende is een regel wit gelaten); H. van binnen Bab. 106. H. hen; I.
vraeyen ontbr.; H. godsone. 108. H. hen. 109. I. dandere; I. H. scoffieren. 110. I. die r.
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*

115

120

125

130

135

*

Beide met scande ende met blamen;
Hem diese verriet sullen si vaen
Ende vele sullen sire verslaen;
Ende over enen tijt daer na,
Als ic in die prophecie versta,
Sullen Tarteren ende Grieken mede
Maken een eendrachtichede,
Die gheviande waren te voren,
Ende sullen vellen allen toren
Ende maken een groot ghespan
Op Gods zoons kindre dan;
Die riviere sullen si passen,
Hare hulpe die sal wassen,
Si sullen tlant winnen al,
So dat nietmeer bliven en sal
Den kerstenen thaerre pertyen
Dan allene Alexandrien;
Si sullen winnen mede
Jherusalem, die heilighe stede,
Ende grote rijcheit winnen daer:
Dit sal sijn Gods kindren zwaer;
Die viande sullen dat lant
Langhe tijt houden in hant,
Want Gods kindre met scanden
Sullen trecken te haren landen,

Vs. 112. I. H. scanden; I. e. m. scamen. 114. I. siere. 116. H. inde pr. 117. I. e. Griecxe; H.
e. Griexe. 118. I. een ontbr.; H. ene. 119. I. viande. 120. I. zelen willen haren t. 121. I. Wreken
ende. 122. I. Op die G. kinder. 123. I. rivieren. 124. H. Hoer. 125. H. selent; I. H. dlant. 126.
H. nemmeer; I. nemmermeer. 127. I. k. met haerre. 129. I. w. wel m. 132. I. sal wesen G.
kinderen; H. sijn Gods soens k. 134. I. H. Langhen; I. in de h. 135. H. Want Godssoens k.; I.
kinder zelen met. 136. I. Sullen ontbr. - Tr. in h.; H. tr. thoren.
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*

140

145

150

155

160

*

Alse die ghene die sijn verwonnen
Ende hem niet verweren en connen.
Hier na, so seit die prophecie,
+
So sal echt die Noordsche pertie (Dat sijn die ghene, wildijt weten,
+
Die van Romen sijn gheseten
Nederwaert also voort,
Oost, Noortoost ende Noort
Ende Noortwest, dat ghijt wet.
Si heten ooc Latine met,
Om datsi houden die wet
Die de Roomsche kerke set.
Also verre ooc alsmen doet
Die misse, des sijt vroet,
Ende die ghetiden in Latijn,
Weet datsi Latine sijn
Na der ouder boeken zede.
Occidenten heten si ooc mede:
Dit is tgherechte kerstenheit.
Nu hoort wat die prophecie seit:) Van desen sal een groot deel
Over tmeer trecken gheheel,
Ende sullen dan alte hant
Den vianden of winnen tlant,
Ende hem na volghen na dat

Vs. 137. I. Als. 138. H. hen; I. en ontbr. 139. I. H. so ontbr.; H. seeght. 142. H. v. Rome. 144.
I. ende ontbr. 145. I. wedt. 146 en 147. I. Deze beide verzen ontbr. 148. I. zedt. 149. I. ooc
ontbr. 150. I. m. s. d. vr. 152. I. Weedt. 153. I. o. lieder z. 154. I. H. heetet. - si ontbr.; H. ooc
ontbr. 155. I. es rechte. 158. I. meer; H. mere tr. al gh. 160. I. aff; H. af; I. H. dlant. 161. H.
hen; I. v. om d.
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*

165

170

175

180

185

*

Tote Baldach der groter stat;
Ende dan so sullen si daer
Ligghende bliven twee jaer.
Hier en binnen so sal dan
Den vianden wassen an
So grote hulpe van allen ziden,
Datsi dan sullen bestriden
Sterkelijc des Gods zoons kinder;
Maer die viande sullen ghinder
Ghesconfiert worden mit ghewelt,
Ende Gods zoons kindre zullen tfelt
Dien nacht behouden daer;
Ende des anders daghes daer naer
Sullen die viande recoevereren
Ende tes Gods zoons kindre keren
Met so groten moede dat
+
Sise sullen optie stat
Sconfieren daer scandelike
Ende jaghense uten rike,
Vele doden ende verminken
+
Ende vele salre verdrincken
In die riviere van dien
Daer si over wanen vlien;
Tlant sullen si ter vaert

Vs. 162. I. goeder. 163. I. so ontbr. 165. I. en ontbr. - so ontbr. 166. H. Dien. 167. I. groot goet
ende h. in a. 168. I. Dat sise selen dan b. 169. I. Sterckelike; H. Starclike die G. 171. I. H.
Ghescoffiert; H. werden. 172. I. Ende die G. kinder z. tvelt; H. kinder. 174. H. des naest
daeghs; I. anders ontbr. - daechs. 175. I. vercoevereren; H. recovreren. 176. I. des - kindren;
H. kinder. 178, 179. I. aldus: Sij bliven selen op die stat Ghescoffiert jammerlike. 179. H.
Scoffieren. 181. I. Ende vele. 184. I. waenden. 185, 186. I. aldus: Dlant zelen rumen ter vaert
Ende trecken ten lande waert. 185. H. Dlant s. si metter v.
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*
Rumen ende trecken thuus waert
In Occidenten danen si quamen,
Met groten jammer ende blamen.
Dan sullen dese trecken schiere
190 Anderwerf over die riviere,
Ende winnen altehant
Dat heilighe Gods zoons lant,
Jherusalem ende Babylone
Ende ander steden groot ende scone,
195 So dat Gods zoons kindere en sal
Niemeer daer bliven int ghetal
Dan Alexandrien allene
Ende noch een vestkijn clene,
Is in dat gheberchte ghestaen.
200 Dus zwaerlijc selt daer vergaen
Gods zoons kindren, als ghi hoort:
Nu hoort hoet varen sal voort.

*

Hoe paeus ende keyser sullen trecken over zee, ende wat daer
ghevallen sal. - II.
Nu alse dese jammerlike mare
Cont wort ende openbare
In Occidenten met rouwen groot

*

*

Vs. 187. I. daen. 188. I. Met j. e. met groter bl.; H. jammere e. met bl. 191. I. H. Ende weder
w.; I. al ontbr. 192. I. Des helichs. 194. H. staede. 195. I. zoons ontbr. - kinder; H. kindren.
196. I. Nemmermeer; H. Nemmer; I. H. daer ontbr. 197. H. Dan Alexandrie. 198. I. eene veste.
199. I. Ende in. 200. I. H. swaerlike saelt. 201. I. kinder. 202. I. hoet vergaen sal.
Titel. I. Hoe die p. e. die k. o. die z. tr. zelen, e. w. hem gh.; H. w. hen gh. Vs. 1. I. Nu sal die
j.; H. Nu sal d. 2. I. H. werden. 3. H. In Occident; I. rouwe.
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*
(Want omme der goeder liede doot
5 Ende omme tferlies vanden lande
Sal daer rouwe sijn menigherhande),
Nu sal dat volc al ontsteken
Om dese overdaet te wreken,
+
Ende sullen thant alle haer vaert
10 Setten tOrienten waert
Met moede sterc ende heet,
Ende sullen dan alle zijn ghereet
Binnen vijf maenden ende drie jaren,
So datsi dan sullen varen
15 Met groter macht over zee,
Alse te keren nemmermee
Si en hebben die viande versleghen
+
Ende tlant weder ghecreghen,
Ofte si sterven allegader.
20 Die paeus, haer overste vader,
Ende haer overste prinche der wet
Dese sullen beide met,
Ende vele coninghen ende landsheren
Dese sullen met groter eren
25 Den vianden op rinnen
Ende sullen hem tlant of winnen,
Ende vele salre sijn verslaghen.
Dus sullen sise jaghen

*

Vs. 4. I. Want ontbr.; I. H. omder; I. lieder. 5. I. om tverlies; H. omt verlies. 8. I. Ende willen d.
o. wr. 9. I. te hant; H. althant; I. H. alle ontbr.; I. hare. 10. I. Ghereden tOr.; H. Setten tote Or.
11. I. Met stercken m. h. 12. I. H. alle ontbr. 15. H. over die z. 16. I. Alsoe; I. H. keerne. 17.
I. Sine h. 18. I. H. dlant; H. vercreghen. 19. I. Of; H. Oft. 21. I. Ende die keyser, dat wedt. 22.
I. Selen b. varen met. 23. H. coninghe. 25. H. Dien. 26. I. Ende den vianden tl. af; H. hen
dlant af. 27. H. salder. 28. I. verjaghen.
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*
Tote Baldach ongheviert,
30 Daer si voren waren ghesconfiert;
Ende alsi drie maende ende een dach
Gheleghen hebben te Baldach,
Sullen die viande recoevereren
Op enen Zondach ende keren
35 Op Gods zoons volc fellike
Ende versamenen ghemeenlike
Om te verslane algader.
Dan sal die overste vader
Van Gods zoons huse zaen
40 Tote sinen volke gaen
Ende sal hem troostelijc spreken ane
Ende ooc ghebieden te slane
In die viande met eren,
Inden name Gods zoons haers heren.
45 +Daer sullen si met prighe
Vergadren te wighe,
Ende dat zal zijn die felste strijt
Die hem gheviel in haren tijt;
Maer Gods zoons kindren zelen
50 Hem haren God bevelen,
Ende zeghe vechten met eren groot
Ende so vele viande slaen doot
Datmens ewelijc sal ghewaghen;

*

Vs. 30. I. sij teerst w.; H. vore; I. H. ghescoffiert. 31. I. als zij dr. maent; H. enen. 32. I. h. voir
B. 33. I. vercoevereren; H. recouvreren. 36. I. versamen; H. Datmen cume sach des ghelike.
39. H. Van Godsoens; I. husen. 40. I. Ende te s. 41. I. Ende spreken hem troostelike ane. 42.
I. ooc ontbr. - gh. hem te. 43. H. Inde v.; I. vianden. 44. H. n. Godsoens des heren; I. n. ons
heren. 46. I. H. Vergaderen. 47. I. die meeste strijt. 48. I. Die nye gh.; H. hen. 49. I. zoons
ontbr. - kinderen; H. kindre. 50. H. Hen. 53. I. eeuwelike.
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*
Ende van daer sal mense jaghen
55 Vermoit, gram ende erre,
Sevenendedertich dachvaerden verre
Toten droghen boom, ende daer
+
Sullen si bliven daer naer
Ligghende omtrent twintich weken;
60 Ende hem en sal ghebreken
Vitaelge noch ander goet,
Want si sullen mitter spoet
Alle die lande winnen daer,
Ende tfolc sal al claer
65 Vallen an tghelove ende an die wet,
Die de Gods zone sal hebben gheset;
Ende die dat niet en willen ontfaen,
Sullen alle ten zwaerde gaen.
Mochten spreken crude ende stene,
70 Si souden alle zegghen ghemene:
‘Hi is wel zot ende verdooft,
Die anden Gods zone niet en ghelooft!’
Ende hier na over twintich weken
(Alse die prophecien spreken)
75 Sullen die viande recoevereren
Ende op Gods zoons kindre keren
Met moede ende met machte groot,
Alse alle te blivene doot

*

Vs. 54. I. Ende ontbr.; I. H. selen sise. 56. H. dachvaerde. 57. H. boeme. Tusschen 59 en 60.
I. Alsoe die prophecien spreken. 60. H. hen; I. sal niet gh. 64. I. H. dat volc; I. al djaer. 65. I.
Ant gh. vallen ende; H. ant gh. - Het tweede an ontbr. 66. I. Die die G. sone heeft gh.; H. Die
godsone. 67. H. niene w. 68. I. al te. 70. I. al; H. s. z. a. gh. 71. I. wel ontbr. 72. H. godsone
niene gh. 73. I. na ontbr. 74. I. Als; H. Alsoe. 75. I. vercoevereren; H. recovreren 76. I. op die
Gods kinder. 78. I. H. alle daer te.
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Ofte verwinnen metter hant,
+
Om te behouden wijf ende lant.
Daer sullen die viande echt
Leellijc verliesen tghevecht;
Want van twintich cume een
Salre ontgaen int ghemeen
85 Sine sullen bliven verslaghen;
Hem so sullen dandre jaghen
Toten groten droghen boome:
Dat is, alsict gome,
Een ander droghe boom
90 Dan ic te voren nam goom.
Daer sullen die viande scheiden
Ende niet meer dorren verbeiden.
Trecken so sal deene partie
In dat lant van Torkie,
95 Ende dander in Grieken lant,
Alse die ghene die sijn ghescant;
Want uut dien tween landen, seit tLatijn,
+
Sullen si meest gheboren sijn.

+

(I. Fol. CLIV. r. 1.)

+

(E. Fol. CXIII. r. 2.)

*

Hoe die paeus misse doen sal ten droghen bome, ende wat wonder
daer gheschien sal. - III.
Alse dese liede dan van Noort,

*

*

Vs. 79. H. Oft te verwinne. 80. I. H. behoudene; I. lijf. 81. I. vianden. 82. I. Leelijke; I. H. v. dat
ghevecht. 83. H. twintegten; I. tw. salre c. 84. I. Salre ontbr. - in dat gh. 86. H. Hen; I. so ontbr.
- dandere. 88. I. als ic; H. alsoe ict. 90. I. Dan dair ic te v. af n. g. 92. H. nemmer; I.
nemmermeer d. beyden. 93. I. so ontbr. 94. I. van Tuerkenye. 95. I. dandere; H. dandre. 96.
I. Als; H. Alse de gh. 97. I. uten tw.; H. seeght dL.
Titel. H. messen; I. H. sal onder den dr.; I. boem - wondere - zelen; H. wondre.
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*

Diemen Latine noemen hoort,
Met deser eren, met deser vromen,
Tote desen droghen bome zijn comen,
Sullen si twee maende bliven daer;
Ende alle daghe daer naer
Sal hem comen vitaelgie
Van allen ziden, zonder faelgie;
Want al tfolc ghemeenlijc dan
Sal hem met herten vallen an,
Om die miraclen die si sien
Sullen daghelijcs daer gheschien.
Ende rechte opten Paeschdach
(Also alsic ghescreven sach)
+
So sal haer overste vader,
Vader der vadre algader,
Sacrificie doen onder dien boem,
Daer menich toe sal nemen goem.
Ende optie ure, sijts ghewes,
Dat tsacrament volmaect es,
Daer si alle vallen op hare knien,
Salmen dien droghen boom zien
Groeyen, bloeyen ende loof draghen.
Ic en conste u niet ghewaghen
Wat vruechde dan daer sijn sal;

Vs. 2. I. Dm. Latinen. 4. I. H. desen groten b. 5. I. sij bl. twee maenden d.; H. maent. 7. I.
Selen h. c. vitalien; H. hen. 8. I. faelien. 9. I. tvolc; I. alt volc ghemeenlike. 10. H. hen. 11. I.
mirakelen; H. di zi. 12. I. Die dagelixs zelen gh. 13. I. recht; H. optien. 14. I. Na dat ic; H. Alsoe
ict; I. H. bescreven. 16. I. Dit vers ontbr., doch voor 17 aldus: Sacrificie doen algader Ende
misse doen onder den drogen boem. 18. H. m. s. t. n. 19. I. op die; H. sijds. 20. H. Dat sacr.
21. I. alle ontbr.; I. H. haer. 22. I. den. 24. I. Ic ontbr. 25. H. vrenden; I. vruechden. - dan ontbr.
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Want dat heidene volc al,
Dat noch niet en gheloofde claer,
Sal nu weten openbaer
Dat Gods zoons ghelove si
Seker ende salich daer bi.
Lude sullen si doen ghewach:
‘Dit is die salighe dach,
Dattie vraeye Gods zone
Verrees vander doot scone,
Die dus ghedane wonder doet:
Die hem dienen, si sijn vroet!’
+
Dan sal hem allen sijn becant,
Dat hem die Gods zone heeft ghesant
Sine gracie, om datsi hare ande
Ghewroken hebben op sine viande.
Dese boom, onder wien
Dese wondre sullen ghescien,
Is zo groot, dat weet wale,
Datten cume teenen male
Si zeven omme vessemen moghen
Met armen uut ghetoghen;
Ooc so is hi hol binnen.
Te desen bome so sal beghinnen
Die wilde woestine voort an,
Daer voort en woont wijf noch man.

Vs. 26 I. heyden; H. heidijn. 27. H. niene gh.; I. en ontbr. 28. I. Sal dan w. 29. I. Dat tGods
zone. 30. H. salechlec. 31. H. Beide s. 32. I. Dat; I. H. heilighe. 33. I. H. Dat die. 34. I. H.
Vander d. verrees sc. 35. I. gedaen; H. wondre. 37. H. hen. 38. H. hen die godsone; I. hevet.
39. H. datsi sine a.; I. hair hande. 42. I. wondere. 43. I. dat ontbr. 44. I. Datten niet t. 45. H.
sevene; I. H. om; I. v. souden m. 47. I. so ontbr. 48. H. Tesen; I. H. so ontbr. 50. I. Daer noyt
en woende.
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55

60

65

70

75

*

Van daer zullen si varen soeken
Hare viande tallen hoeken;
Ende als si niemene en vinden,
So sullen si met gheninde
Die lande daer besetten
Ende weder keren, zonder letten,
In Gods soons stat Jherusalem,
Daer men wilen cruuste hem.
Ende daer na, also wijt vinden,
Sullen comen die felle Inden
Ende sullen stichten roof ende brant
Inder Nubiene Iant:
Dats een volc, sijts ghewes,
Dat aen Gode ghelovich es.
Dan so sullen dese te handen
Aen Gods volc om hulpe zanden,
Dat hem te hant sal gheschien.
Daer so sullen die Inden vlien
Ende ghesconfiert sijn ghemene.
Daer omme sullen die Nubiene
Onderdaen bliven voort
Gods zoons volke van Noort,
Om dat sorcoers datsi hem zinden
Jeghen die felle Inden.
Ende over enen tijt hier na

Vs. 52. H. Hoer. 53. H. alse; I. niement. 54. I. H. gheninden. 55. I. landen. 57. I. soons ontbr.
59. I. als. 62. H. Indier Nubiane; I. Nubianen. 63. I. Dat es; H. sijds. 64. H. ane; I. gheloevende.
65. I. so ontbr.; H. thanden. 66. I. Ane; H. helpe. 67. I. Die hem; H. hen thant. 68. I. H. Dan;
I. so ontbr. 69. H. ghescoffiert; I. sijn ontbr. 70. H. om; I. Nubcene. 72. I. volc. 73. I. Om
surkoers dat wij h.; H. Om dsorcoers - hen. 74. I. Jegens; H. Mede te werne die.
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(Alsic inden boec versta),
+
Alse die Tarteren ende die Grieken
Dat vernemen ende verrieken,
Dat God so groten voorspoet
80 Aen dit salighe volc doet,
Sullen si dan met allen
Aen dat goede ghelove vallen,
Dats aen dese van Noort;
Ende van dan sullen si voort
85 Gods zoons kindre bistaen
Ende hem altoos sijn onderdaen.

+

(E. Fol. CXIII. v. 2.)

*

+

Hoe die kerstene heren sullen trecken in Jherusalem ende enen
coninc daer setten mids den vonnesse ons heren. - IIII.
Over enen tijt na dese sake,
Alse leven wanen met ghemake
Gods zoons kindre van Occident,
So sal comen van Orient
5 Ombekent volc sonder ghetal,
Dat aen afgode gheloven sal.
Dese sullen die[n] Latinen
Vele scaden doen ende pinen,

*
*

Vs. 77. I. Als; H. entie. 79. I. God ontbr. 80. H. Ane dat; I. God al dien salegen. 82. H. Ane; I.
An Gods zoens kinder geloeve v. 83. I. Dat es. 85. I. kinder; H. kinderen. 86. H. hen.
Titel. I. h. tr. zelen te Jh. - daer ontbr. - mits Gods voirsiene; H. alleen de zes eerste woorden.
Voor het overige is een regel opengelaten, doch de rubricator vergat dien in te vullen. Aan
den voet der bladzijde staat de titel, als meermalen, pro memoria, aangeteckend: daer ontbr.
- mids Gods verwisene. Vs. 2. I. Als sij w. l. m. 3. I. kinder. 4. I. H. c. uut Or. 6. I. afgoden. 7.
H. dien; I. den. 8. I. scanden.
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Ende tlant meest winnen schiere
10 Tote optie voorseide riviere,
Die dat coude water is ghenant;
Ende op dier rivieren cant
Sullen si worden wederstaen
Van drien husen, hebbic verstaen,
15 Die, als ic hebbe ghelesen,
Van oordenen sullen wesen.
Dese met ghenindighen zinnen
Sullen dat volc daer verwinnen
Ende dat meerre deel ontliven;
20 Ende si die te live bliven,
Sullen hem bekeren scone
Toten vrayen Gods zone
Ende sire wet sijn onderdaen:
Dus selt hem al in hant gaen.
25 Nu als sijt al hebben verwonnen
Ende niemeer vernemen en connen
Erghent viande in aertrike,
+
Sullen die heren ghemeenlike
Weder achter nemen hare vaert
30 Tes Gods zoons stat waert,
Die Jherusalem is ghenant,
Ende sullen besetten dat lant

*

Vs. 9. H. dlant. 10. I. op die. 11. H. dat ontbr.; I. Die tcoude - ghenaemt. 12. H. optiere; I. der.
13. I. werden. 14. I. husen, sonder waen. 16. I. H. ordenen. 18. H. v. weder v.; I. daer ontbr.
19. I. Ende dmeeste; H. Ende dmeerre - ondliven. 21. H. hen. 22. I. Ane den; H. goedsone.
23. I. sijnder. 24. I. H. saelt; H. hen. 25. H. alsi al; I. sij. - al ontbr. 26. H. nemmeer; I.
nemmermeer. - en ontbr. 27. H. Erghen; I. Yewerincx v. in eerderike. 28. I. Selen u die. 29.
I. n. die v.; H. haer. 30. I. Tote G. soens kinderen w. 31. I. ghenaemt. 32. I. besitten dlant.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(E. Fol. CXIV. r. 1.)

251

*

35

40

45

50

55

*

Met drien husen daer ic u
+
Hier voren of seide nu;
Ende so sal sijn voort
Onder die heren groot accoort,
Alle vrienscap ende minne,
Met trouwen, met gansen sinne.
Dan so sullen die heren
Vergadren ende tracteren
Om enen here die al
Aertrike regeren sal.
Ende om die trouwe die dan sal sijn
Onder die heren sterc ende fijn,
Sal elc theerscap weder zegghen
Ende selt opten andren legghen
Ende spreken: ‘Ghi sijts bat waert,
Bidien ghi hebt meer vertaert
In Gods dienste dan ic doe,
Ende ooc meer ghedaen daer toe,
So dat ghijs vele bat waert sijt.’
Ende alse dit dus enen tijt
Gheduert heeft, so sullen si
Enen dach legghen daer bi,
Daer si alle vergadren zelen
Ende Gode die dinc bevelen
Ende hem bidden met zinne,
Dathi hem gheven wille te kinne

Vs. 34. H. vore; I. H. af. 35. I. so ontbr. 38. I. H. Ende trouwe. 39. I. so ontbr. 40. I. H.
Vergaderen; I. e. craijeren. 43. I. dan ontbr. 44. H. h. goet e. 45. I. heerscap. 46. H. Elc; I. H.
saelt - anderen. 47. I. Ende sal spr.; H. sijds. 48. I. Bedi ghij. 49. I. dienst. 51. I. vele ontbr. weerdich. 53. I. so ontbr. 55. I. H. vergaderen. 56. I. desc. 58. H. hem ontbr.; I. kinnen.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

+

(I. Fol. CLV. r. 1.)

252

*
Openbare, niet stille,
60 Wien men theerscap bevelen wille.
Dan sal vertoghen onse here,
Wien hi wille dattie ere
Ontfa van dierre heerscapien.
Dan sullen si benedien
65 Gode van desen saken,
Ende sullen dien here make[n]
Ende coninc van al aertrike.
+
Ende dan so sal sekerlike
Ene vrienscap sijn ende een accoort
70 +In al die werelt, weder ende voort,
So dat oorloghe groot noch smal
In al die werelt wesen en sal.
Aldus, als ghi hebt vernomen,
Sal aertrijcs heerscapie comen
75 Op dat volc van Occident:
Dat sijn die Latine bekent,
Die uten Noorden sijn gheboren,
Alse ghi hier voren moghet horen.
Dese tijt sal sijn, seit die lesse,
80 Omtrent die quade gheboornesse
Antekersts des valschs propheten,
Die des duvels zone sal heeten.

*

Vs. 59. I. Openbaer; I. H. n. al st. 60. I. H. th. gheven w. 61. I. sal hem v. 62. H. Wie; I. dat
die. 63. H. vandier; I. vander. 64 en 65. I. aldus: Dan zelen zij Gode al b. Ende loven vanden
saken. 65. H. deser. 66. I. H. maken. 67. I. Ende ontbr. - eerderike. 68. I. so ontbr. 69. H. Een
- ende en; I. vrientscap. 70. I. al ontbr. 71. I. gr. ende smal. 72. I. Inder w. twint w.; H. die w.
sijn en. 74. I. Sal in eerderijc heerscap c. 77. I. uten Noordenen. 78. I. Also als ghij hoirdet
voren; H. vore moeght. 79. H. seeght. 81. H. Antkersts; I. Antkerst d. quaets pr. 82. H. Die
sduvels.
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Na desen tijt salmen sien
Vele groter wondre gheschien:
85 Lant ende stede sullen versinken,
Vele volcs so sal verdrincken,
Vele berghe ende ooc dale
Sullen worden altemale
Slecht, ende vele zwaerre brande
90 Sullen ghevallen inden lande,
Ende menich ander wonder met
Dat hier niet en is gheset.
Dese wondre sullen gheschien al
Om dat Antekerst comen sal,
95 Die mids des duvels werken
Vele vernoys sal doen der heiligher kerken,
Als ghi hier na horen selt
Daert u sal worden vertelt.

*

Hoe die besloten Joden uut comen sullen ende die kerstene
destrueren. - V.
Mechodosius, die heilighe man,
Die martelie om Gods ghewan
Ende bisscop in Grieken was,
Maecte een boec daer ic in las
5 Der werelt beghin ende haer inde,

*

*

Vs. 84. I. grote wondere. 85. I. Landen, steden; H. staede, 86. I. H. Ende vele; I. so ontbr. 87.
I. b., vele d. 88. I. H. Selen slecht worden (H. werden) te male. 89. I. H. Slecht ontbr. 91. I.
menegherande wondere. 92. H. niene werdt gh. 93. I. wondere. 94. I. H. Antkerst. 95. I. H.
den duvel sal w. 96. I. H. sal doen ontbr. 97. I. Also ghij wel horen. 98. I. Hier na, alst u wert
v.; H. werden ghetelt.
Titel. H. beslotene J. ute selen c. cntie k. d.; I. uut selen c. ende. Vs. 1. I. Vethodosius. 2. I.
H. om Gode. 4. I. eenen.
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Int welke ic bescreven vinde,
Ghelijc dat luden Sydracs woort,
+
Dattie Latine (dats die van Noort)
Winnen sullen herde scone
Jherusalem ende Babylone
Ende al Orienten lant.
Ende als zijt al hebben in hant
Ende ooc brocht ten kerstijnhede
Ende nerghent en hebben onvrede,
Ende haren tijt dan gaen leiden
In weeldigher ledicheiden,
In eten, in drincken ende in feesteren,
In bruloften ende in hoveren
Ende om te stichtene grote palayse,
Daer si hem in maken ayse,
Ende uut alre vresen sijn gheset
Ende uut alre enicheden met,
Dan sullen, hebbic verstaen,
Die poorten worden ontdaen
Daer Alexander in sloot
Vanden Joden een groot conroot,
Om dat quade onmenschelijc leven
Daer si hem toe hadden ghegheven,
Alse Scolastica wel zegghen can.

Vs. 6. I. In. welc dat ic. 7. I. luut. 8. I. Dat u die Lat.; H. Dat die. - die ontbr. 12. H. alsijt; I. al
ontbr. 13. I. Ende al bracht; H. bracht. 14. I. Ende sij niewerinx h.; H. nerghen. 15. I. dan ontbr.
16. I. In verweender l.; H. In ledegher weeldecheiden. 17. I. H. Het tweede en derde in ontbr.
18. I. brulochten en h.; H. bruidlochten. 19. I. Ofte stichten. 20. H. hen; I. h. selven m. 21. H.
alder; I. sijn ontbr. 22. H. alder; I. alre vechtinghe m. 23. I. heb ic. 24. I. H. werden. 25. I. Daer
in Al. sl.; H. inne. 26. H. den ontbr.; I. groot ontbr. 27. H. Om dquade; I. dat ontbr. 28. H. hen;
I. hem h. t. g. 29. I. wel ontbr.
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30 Dese sullen uut comen dan
So vreselike zonder ghetal,
Dat aertrike al beven sal
Ende niement en sal dorren
Jeghen dit volc hem porren,
35 Om den groten ducht van dien.
Die liede zullen vlien
Op berghe, in hole, in wouden,
Om hem daer in tonthouden,
Ende sullen van honghere sterven daer,
40 Om groten sonderlinghen vaer.
Leellijc sal sijn des volcs vorme;
+
Menschen, beesten ende worme
Sullen si eten, des sijt vroet,
Ende mede drincken haer bloet,
45 Si sullen eten [ten] selven tiden
Kindre die si sullen sniden
Uut der moeder lichamen:
+
Dies en sullen si hem niet scamen!
Si sullen destrueren menich rike
50 Ende besmetten jammerlike.
Ende niement, alsic hebbe verstaen,
En salse dorren wederstaen;
Maer dat jammer ende dat leit
Datsi dan der kerstenheit

*

Vs. 30. I. H. Dit volc sal; H. ute. 31. H. vreeslec. 32. I. eerderike. - al ontbr. 33. H. nieman.
34. I. dat. 36. H. De l. die selen; l. Selen die lieden vl. 37. I. In berghen, in holen; I. H. ende
in w. 38. I. Ende h. d. in onth.; H. hen. - in ontbr. 39. I. van honghere ontbr.; H. hongre. 43. I.
eten, sijts. 44. I. Ende oic dr. 45. H. ten; I. te dien t. 46. I. Kinderen. 47. I. H. Uter m. 48. H.
Des - hen. 49. H. strueren. 51. H. nieman.
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55 Doen zullen al over al,
Dat sal sijn al zonder ghetal.
Hier op so verlaten hin
Die Joden noch in haren zin,
Ende willen segghen overluut,
60 So wanneer dese comen uut,
Datsi al aertrike zullen winnen
Ende an haer ghelove [doen] rinnen;
Maer si dolen sere in desen:
Het en mach also niet wesen;
65 Want over enen corten tijt na dat,
Als si ghewonnen hebben die stat
Int heilighe lant die heet Joppem,
Sal onse here jeghen hem
Senden enen vromen man
70 Met enen cleinen here nochtan,
Die op ene ure sal
Dat quade volc verslaen al.
Hier na sal, twaren,
Die Roomsche coninc varen
75 Wonen in Jherusalem,
Ende daer sal hi houden hem
Tien jaer ende een half met,
+
Ende dan sal, dat ghijt wet,
Antekerst openbare wesen,

*

Vs. 55. I. Selen doen; I. H. Het eerste al ontbr. 56. I. H. al ontbr. 57. H. hen; I. hem. 58. I. Die
J. zeer in h. zen; H. sen. 60. I. So ontbr. 61. I. al ontbr. - eerderike. 62. I. H. doen. 64. I. Het
ontbr.; H. Et. 65. I. enen ontbr. 66. H. Alsi gh.; I. die ontbr. 67. I. lant Jherusalem; H. Joppen.
68. H. hen. 70. H. Die met luttel volcs dan. 71. H. Op ene cleine ure sal; I. een. 72. I. verwinnen.
73. I. te waren. 76. I. d. na sal. 77. I. h. jaer m. 78. I. sal, ic wille gh. 79. I. H. Antkerst (en zoo
verder altijd); I. openbaer.
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80 Daer ic u voort of sal lesen.
Dese woort oft ghelijc aldus
So scrivet Mechodosius.

*

Van Antekersts gheboort. - VI.
In Sydracs boec so lesen wi dat
Te Babylonien in die stat
Antekerst sal sijn gheboren.
Mechodosius brinct ons voren,
5 +Dat het sijn sal in Chorozaym,
Ende datmen op sal voeden hym
In die stede van Bethsayda,
Ende dathi regneren sal daer na
In Capharnaum die stede.
10 Sydrac die seit ons mede,
Dat Antekerst sal sijn ghewonnen dan
Van enen wive ende van enen man,
Ende dat sijn moeder, alse wi lesen,
Des duvels al vol sal wesen
15 Vander uren, in waerre dinc,
Datsi eerst haer lijf ontfinc
Van Dans gheslachte, hebbic vernomen,
Daer luttel goets of is comen,

*
*

Vs. 80. I. H. u ontbr.; H. vore af hebbe ghelesen; I. af. 81. I. off ghelike dus. 82. I. So ontbr.;
I. H. scrijft Methodosius.
Titel. I. Van Antkerst gheboirte; H. gheboerten. Vs. 1. I. b. wij l. d. 2. I. Dat te; H. Te Babylonie.
4. I. H. Methodosius; H. bringt; I. br. te v. 5. H. Dattet; I. Dat sal sijn in Torozaym. 6. I. dm.
daer sal. 7. I. stat v. Bethsadya. 9. I. In Carphanaum. 10. I. die ontbr.; H. seeght. 12. H. Het
tweede van ontbr. 13. I. dat ontbr.; I. H. als. 14. I. Sal des d. al v. w. 15. I. uren der waerliker
d. 16. I. haer ontbr. 17. I. Van Chayms g., heb ic. 18. I. aff; H. af.
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*
Van wies gheslachte Judas was
20 Die Gode verriet, alsic las.
Als Antekerst wort openbaer
Ende wonder werct hier ende daer,
Ende die Roomsche coninc siet
Dat meest tfolc an hem tiet
25 Ende hijt niet en can wederstaen,
So sal hi optien berch gaen
Ter stede die Galgatha heet,
Daer onse here sinen doot leet,
Ende sal sine crone nemen van
30 Sinen hoofde ende settense dan
+
Op dat cruce mitter vaert,
Ende heffen sine hande te hemele waert,
Ende sal dat kerstenrike algader
Opdraghen Gode den vader:
35 Ende dan sal dat cruce zaen
Inden hemel worden ontfaen
Met des conincs crone daer.
Dat sal teken sijn voorwaer,
Dat ende neemt dat Roomsche rike
40 Ende alle macht op aertrike.
Ende als dat cruce wort ontfaen
Inden hemel also zaen,
Sal die coninc einden sijn leven

*

Vs. 21 en 22. I. aldus: Als A. hier naer Wonder werct openbaer. 21. H. Alse A. wert openbare.
22. H. dare. 24. I. Dat tvolc m. an. 25. H. niene c. 26. I. opten. 27. I. die Calvarien h. 28. H.
h. die d.; I. sijn. 29. H. sinen. 32. I. Ende sine hant slaen ten hemel w.; H. themle. 33. I. s.
tkerstenrijc; H. dat ontbr. 34. I. Opdr. G. onsen v. 36. I. H. werden. 37. T. Midts des; H. Mettes.
38. H. salt. 39. H. dat kerstenrike. 40. I. Dat a. machte op eerderijke. 41. I. H. alse; I. wart; H.
werd. 43. H. inden dleven.
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*
Ende den gheest te Gode gheven,
45 +Ende dan sal alle aerdsche ghewelt
Mids Antekerst sijn ghevelt;
Want God sal hem ghehinghen
Dat hi wonder toe sal bringhen:
Blinde sullen sien ontfaen,
50 Crepele sullen rechte gaen,
Dove sullen horende wesen,
Besetene zullen ghenesen,
Die zonne sal hi doncker maken,
Die mane root alse scarlaken.
55 In desen valschen teekenen so sal
Hi tfolc meest bedrieghen al;
Want al dunct den lieden des
Dat elc teeken aldus es,
En sal nochtan niet sijn alsoe,
60 Maer die duvel salt bringhen toe
Met sinen subtilen dinghen,
Mids dats hem God [sal] ghehinghen.
Inden tempel sal hi sitten mede,
Alse onse here Jhesus Cristus dede,
65 Ende den volke subtijlheit leren,
Daer hijt mede sal verkeren.
+
Dese woorde scrijft ons aldus
Die heilighe Mechodosius.

*

Vs. 44. I. Ende sinen gh. 46. H. Mids Antkerste. 48. H. w. s. t. br. 49. I. Blijnde zelen licht o.
50. I. Cruepel; H. Crople. 52. I. Die beseten sijn z.; H. selen oec gh. 54. I. als; I. H. een sc.
55. I. teeken. - so ontbr. 56. I. Hij dat volc b. 58. I. alsoe es. 59. I. Ende en sal niet. 60. I. H.
saelt. 62. I. dat; I. H. sal. 64. I. Als; H. Alsoe; I. Jhesus ontbr. 66. I. hij met. 67. I. word. - ons
ontbr. 68. I. h. Meth.
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*
Nu willic u dan meer lyen
70 Van meester Sydracs prophecien.

*

Hoe ende in wat manieren hi tfolc bedrieghen sal. - VII.
Sydrac seit dathi al
Vander werelt here sijn sal
Ende al tfolc sal onderbringhen
Sonderlinghe met vier dinghen:
5
Die hoghe entie edele liede
Sal hi bedrieghen met miede
Ende met ghelovene grote dinghen,
Daer hise tonder mede sal bringhen.
Dander maniere daer hi mede sal
10 Dat mate volc aen hem trecken al,
Dat sal met anxte wesen,
Met pinen ende met groter vresen,
+
Met tormenten ende groot ontsien,
So datsi aen hem sullen tien
15 Mids vrese vander doot:
Dit sal wesen jammer groot!
Die derde maniere is dathi
(*)
So goeden clerc sijn sal daer bi,

*
*

(*)

Vs. 69. I. wil ic u voert belyen.
Titel. I. m. Antkerst dat volc. Vs. 1. H. seeght; I. zal. 2. I. al. 3. H. alt volc; I. tvolc s. hij o. 5.
H. Den hoeghen ende den edelen; I. ende die; I. H. lieden. 6. I. H. mieden. 7. I. belovene. 8.
I. hijse met sal onderbr. 9. I. H. met. 10. I. H. Dmate; H. ane; I. v. bedrieghen al. 12. I. Ende
met. - groter ontbr.; H. groeten. 13 en 14. I. Deze beide verzen ontbr. 13. H. Mids t. 15. I. H.
vreesen. 16. I. Dat; H. s. j. w. gr. 18. I. goet; I. H. cl. sal sijn d.
Het HS. heeft goeden goeden.
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*
Dathi sal connen harde wale
20 Die zeven arten liberale,
So dathi in allen zinnen
Die goede clerke sal verwinnen;
Want die scrifture sal hi ontbinden
Met scalcheden die hi vinden
25 Sal in sire behendicheiden,
Daer hi tfolc mede sal verleiden.
Ten vierden male met zinen doene
Sal hi die liede van religioene
Aen hem wel trecken connen,
30 Alse monicke sijn ofte nonnen,
Minder broeders ende predicaren:
Dit mach elken noch meer daren.
+
Dese sal hi bedrieghen al
Met tekene die hi doen sal;
35 Want hi sal, hebbic vernomen,
Van boven een vier doen comen,
So dat schinen sal met allen
Oft uten hemele quaem ghevallen,
Dat doden sal sine weder saken
40 Ende alt volc vervaert sal maken.
Hi sal die dode op doen staen,
Datsi spreken sullen ende gaen
Ghelijc liede die leven,

*

Vs. 19. I. Want hij. 22. I. clercken. 23. H. Want dscrifture; I. Want hij die scr. s. o. 25. I. Sal
met siere; H. behendecheide. 26. I. tvolc; H. met. 28. H. die ontbr.; I. lieden. 29. I. Ane. 30. I.
H. moenke sijn ende n. 31. I. H. predekeren. 32. I. e. mensche deeren; H. deren. 34. H.
tekenen. 35. I. heb ic. 38. H. hemle; I. H. quame. 40. H. alle tfolc; I. al tvolc. - sal ontbr. 42. I.
Ende sij. 43. H. lieden.
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*
Die orconde sullen gheven
45 Vanden wondren die hi doet
Datsi sijn vraey ende goet.
Nu en verstaet groot noch smal
Dattie dode leven sal,
Maer die duvel sal, twaren,
50 Inder doder lichame varen
Die ter hellen sijn ghewaghen,
Ende dien so sal hi draghen
+
Dathi spreken ende gaen sal schinen
Ende ooc arbeden ende pinen,
55 Oft God onse here selve dade
Met sijnre godliker ghenade.
Ende Jherusalem die stat
Sal hi stichten ende maken bat;
Sijn name sal worden mare
60 In al aertrike hier ende daere,
So dat tfolc van over al
In sijn ghelove vallen sal.

*

Hoe dat Enoc ende Helyas jeghen hem disputeren sellen, ende
hoe hise doden sal. - VIII.
Nu als onse here ziet dat al
Sijn hant ghewerc bederven sal,

*

*

Vs. 44. I. Dat sij orc. 45. I. wondere dat hij. 46. I. H. si vr. s. e. 47. I. Maer en. 48. I. H. Dat
die. 49. H. duvle. - sal ontbr.; I. duvelen selen te waren. 50. I. In dien dooden; H. Inden doeden.
52. I. die doode sal. 53. I. Dat sij spr. e. gaende selen sch. 54. I. ooc ontbr. 55. I. Ghelijc ofte.
- selve ontbr. 56. H. sire; I. s. groter ghenaden. 59. I. Sinen; I. H. werden. 60. I. allen lande;
I. H. harentare. 61. I. Soe dat volc al o. 62. H. An; I. Ane sine.
Titel. I. dat ontbr. - j. Antkerst d. - hoe ontbr. Vs. 1. I. II. alse. 2. I. Sine; I. H: ghewerke; I.
verderven.
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Daer hi om storte sijn heylich bloet,
+
Sal hire jeghen senden mitter spoet
Sijn twee knechte, alsic las,
Dat sijn Enoch ende Helyas,
Die levens lijfs, alsmen leest,
Int paradijs hebben gheweest
Meer dan dusent jaer daer te voren,
Om datsi daer toe sijn vercoren.
Dese sullen openbare
Antekerst sijn contrare,
Ende hem ooc segghen dathi
Een quaet valsch prophete si
Ende al dathi doet ende seit
Loghene is ende valscheit
Ende dat hijt mitten duvel doet.
Ende alse tfolc des wart vroet
Ende si die dinc wel verstaen,
Sullen sijs Antekerst of gaen
Ende vlien ende scuwen sire leren
Ende te Gods twee knechte keren.
Ende alse Antekerst dan siet
Dat hem tfolc algader vliet
Ende sine lere after steken,
Sal hi so worden ontsteken

Vs. 3. I. omme. - heylich ontbr. 4. I. hij j. 5. I. H. Sine. 6. I. Dat es E. 8. I. In tp. 9. I. duust jaren;
I. H. daer ontbr. 10. I. Eer dat Cristus wart geboren. 12. I. H. Ant(i)kerste. 13. I. ooc ontbr. 15.
H. Ende dat al dat. 17. I. duvelen. 18. H. Alse dat volc dan des; I. als tvolc; I. H. wert. 19. I.
si ontbr. - dinghen; H. die ontbr. 20. I. H. si Antkerste; H. af; I. ave. 21. I. sijn; H. sine. 22. I.
Ende an G. - twee ontbr.; H. tween; I. H. knechten. 23. H. als; I. als d. A. ziet. 24. I. tvolc. 25.
I. leeringhe; I. H. achter. 26. I. hij w. also o.; H. werden.
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*
Van onwaerde ende toorne groot,
+
Dathi sal doen slaen doot
Dese twee heylighe Gods knechte.
30 Dan so sullen wel te rechte
Gods yngle ter selver uren
Die zielen te hemele vuren.
Dan sal Antekerst daer na poghen
Hoe hi sal bedrieghen moghen
35 Die gherechte zonder waen,
Die noch sijn al volstaen.
Dan sal onse here ter selver stonde
Metten gheeste van sinen monde
Antekerste, met haesten groot,
40 +Doden mitter gadoot.
Dan so sullen thant, te waren,
Teekene des oordels baren,
Daer Jhesus Cristus comen sal
Doemen dese werelt al.

*

Van vijftien teekene des doemsdaechs. - IX.
Vijftien tekene, als wi lesen,
Sullen voor den doemsdach wesen,
Teen voren ende tander na,
Op vijftien daghe, als ic versta.

*

*

Vs. 27. I. H. onwerden; I. e. van t. 30. I. so ontbr. 31. I. inghelen. 32. I. ten hemel; H. hemle.
33. I. daer na ontbr. 36. I. n. alle s. v. 37. I. ten selven stonden. 39. H. Antk. in h. 41. I. so
ontbr. - te hant; H. twaren. 42. I. Teeken d. o. openbaren. 43 en 44. I. Deze beide verzen
ontbr. 44. H. Dese w. doemen al.
Titel. I. teekenne; H. teekenen. Vs. 1. H. Vijftiene; I. teekenne. 2. H. vore. 3. I. Deen. - ende
ontbr.; H. Deene vore; I. H. dander. 4. H. alsict.
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Opten eersten dach so sal
Haer die zee op heffen al
Twintich cubitus wale
Boven berch ende boven dale,
Ende stille staen also mede
Als een muer in haer stede.
Des andren daghes sal si met allen
Neder inden gront vallen
Ende so neder, des wilt ghetrouwen,
Datmen twater cume sal scouwen.
Opten derden dach, twaren,
Sullen hem die vissche baren
Op dat water vander zee,
Ofte si hadden herde wee,
Ende meerminnen ende beluwiten,
Ende sullen so briesschen ende criten,
Dat dat anxtelike ghescal
Toten hemele clincken sal.
+
Ten vierden daghe, alsict gome,
Sullen beide crude ende bome
Sweeten met dropelen groot,
Gheverwet alse bloet root.
Des vijften daghes, hebbic vernomen,
Sullen beesten ende voglen comen
Op die velde ghemeenlike

Vs. 5. I. so ontbr. 6. I. H. Hare. 8. I. H. berghe; I. ende ontbr. 9. I. also ontbr. 10. H. Alse. 11.
I. Tsander; H. anders daeghs. 12. I. Weder. 13. I. H. Ende ontbr.; I. des van gh. (van wijst op
de oude lezing vant). 14. I. H. dwater. 15. I. te waren. 16. H. hen; I. visschen. 18. I. H. Oft.
20. I. H. Ende ontbr.; I. so ontbr. 21. H. anxtelec. 22. H. hemle; I. hemel luyden s. 23. I. als
ic. 25. I. met ontbr.; H. droplen. 26. I. H. als. 27. I. Ten vijfsten dage, heb ic; H. vijftes daeghs.
28. I. ende ontbr. - vogelen; H. voghele. 29. I. Opten v.; H. Optie.
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*
30 Elc staen bi sinen ghelike,
Ende sullen met groten scaren staen
Met droefheden zere bevaen,
+
Sonder drincken ende ooc eten.
Des sesten daghes, wildijt weten,
35 So sullen ter neder vallen
Ghestichten ende huse met allen.
Ooc maect ons sulc des vroet,
Dat comen sal een vierighe vloet
Uten Westen metter vaert
40 Ende sal lopen ten Oosten waert.
Des zevenden daghes sullen ghemeen
Te gader lopen alle die steen
Ende so hortten ende steken
Datsi in stucken sullen breken,
45 Ende elc stuc daer toe mee
Sal tander steken al ontwee.
Des achtenden daghes sal
Aerdbevinghe sijn al over al,
Also groot, hebbic verstaen,
50 Dat menschen noch beesten en sullen staen
Moghen, mar vallen ghereet,
Wedert hem si lief ofte leet.
Des neghenden daghes sal aertrike

*

Vs. 30. I. Ende elc. 32. I. In dr. 33. I. ooc ontbr. 34. I. Ten s. dage; H. sestes daeghs. 36. I.
husen. 37. I. selke meester vr. 38. H. ene. 40. I. ten ontbr. 41. I. Ten sevenden dage ghemeene;
H. sevendes daeghs s. ghemeene. 42. I. Selen te; H. gaedre; I. H. steene. 43. I. Ende selen
hem soe ondersteken; H. hurten. 45. H. stucke. 46. I. Sal die een dander; H. dander; I. H. al
ontbr. 47. I. Ten achtsten daghe; H. achtests daeghs soe s. 48. I. Groote bevinghe; I. H. Het
eerste al ontbr. 49. I. Soe grote, heb ic. 50. H. mensche no beeste; I. b. gestaen. 51. I. En
sal mogen. 52. H. hen; I. h. l. zij o.; H. oft. 53. I. Ten neghensten daghe zal eerderike; H.
Sneghendes daeghs.
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*
Effen worden ende ghelike,
55 So dat berch ende dal
Slecht sullen sijn al over al.
Des tienden daghes, hebbic verstaen,
So sullen die menschen gaen
Uten holen, daer si waren
60 In ghecropen, ende hem baren,
So cranc van herten ende verdaert.
Datsi niet spreken en sullen een waert.
+
Des elfsten daghes sullen te zamen
Verrisen der doder lichamen
65 Ende sullen op hare grave staen;
Want die grave sullen opgaen
Van zonne[n] opganghe, dat verstaet,
Tote dat die zonne ondergaet,
+
So dattie dode, wijf ende man,
70 Uut sullen moghen comen dan.
Des twalefsten daghes met allen
Sullen die sterren schinen vallen,
Want si sullen uut hem spraeyen
Eenrehande vierighe raeyen.
75
Des dertienden daghes, vintmen bescreven,
Sullen sterven si die leven,

*

Vs. 54. I. Effenne; H. Effene; I. H. werden; I. e. die gh. 55. I. H. Alsoe. 56. I. sal; I. H. Het
eerste al ontbr. 57. I. Ten t. dage, heb ic; H. tiendes daeghs. 60. I. e. ghevaren; H. hen. 61.
I. e. zo vervaert; H. verdoert. 62. I. Dat sij en zelen mogen spr. wart; H. niet ontbr. - woert.
63. H. ellefs daeghs; I. daechs; I. H. tsamen. 65. I. haer; H. hoer. 66. I. Want hare graven.
67. I. Vander; I. H. sonnen; I. dat ontbr. 69. I. dat die. 71. I. twalef daechs; H. twelefs daeghs.
72. I. Selen alle die. - schinen ontbr. 73. I. hem ontbr.; H. hen. 74. I. Eenegherande v. layen.
75. H. Sdertiendes daeghs; I. dertien daeghs. 76. H. si ontbr.
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80

85

90

95

100

*

Om datsi na Gods bevelen
Metten doden verrisen zelen.
Des viertienden daghes, zonder merren,
Sullen hemele ende aerde berren.
Des vijftienden daghes, seit dat Latijn,
Sullen nuwe hemele ende aerde sijn,
Ende alle menschen, zonder waen,
Sullen vander doot opstaen
Ende voor dien rechter comen zaen
Ende haer oordeel daer ontfaen
Voor al die werelt openbare,
Daer niement en sal sijn zonder vare.
Aldus en sal waerlike
Niet sijn in aertrike,
Boven noch beneden, ten sal
Maniere van rouwe tonen al
Jeghen den eyseliken doemsdach,
Dien al die werelt duchten mach.
Na dien dan dat dat firmament,
Bome, crude ende elc element,
Stene, vogle ende diere
Dus sullen tonen maniere
Van zericheden toter doot
Jeghen dat anxtelike oordel groot,

Vs. 79. I. viertien daechs; H. viertiends daeghs. 80. I. Sal; I. H. hemel; I. bernen. 81. I. Ten
vijftiensten dage; H. vijftiends daeghs, seeght; I. H. dLatijn. 82. I. Sal nyeuwe hemel; H. hemle.
84. H. vandier. 85. H. vore d. rechtre; I. den richtere. 86. I. hare. 87. H. Vore; I. H. openbaer.
88. I. Ende n.; H. nieman. - en ontbr.; I. H. vaer. 90. I. s. op eerderijke. 91. I. H. b. en sal. 92.
I. H. toghen. 93. I. Teghen dien eynseliken dach; H. dien eysliken d. 94. I. Die; H. vruchten.
95. I. H. dan ontbr. 96. I. elc ontbr. 97. I. Steenen, voghele, vissche, d. 98. I. Toeghen selen
selke m.; H. toghen. 100. I. Teghen d. anxstelic; H. anxtelec.
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Wat moghen wi arme menschen doen dan,
Die redenlijc verstaen hebben an
+
Ende dat vonnesse ende dat oordeel
Ontfaen moeten al gheheel,
105 +Dies niement ontflien en mach?
Ay! dat sal sijn die dach,
Dien wi wel ontsien moghen
Ende wel trecken voor onse oghen!

*

Hoe onse here comen sal ten oordele. - X.
Die heilighen segghen ons aldus,
Dattie Gods zone Jhesus Cristus
Alle menschen doemen sal
Te Josaphat in dat dal;
5 Want die vader gaf hem gheheel
Macht te doene dat oordeel
Na sinen wisen bescheide,
Alse Cristus selve seide:
‘Omne judicium dedit filio,’
10 Dit Latijn luudt also.
- ‘Dattie vader den zone gaf
Alle vonnesse,’ dits daer af
Dat Dietsch, des seker weest,
Also men in die ewangelie leest.

*
*

Vs. 101. H. moghewi; I. menschen ontbr. 102. I. redelijc; H. redenleke; I. H. verstannesse.
105. H. Des niemen; I. ontvlien. 107. I. H. wi alle o. 108. H. vore; I. ons.
Titel. I. ons; H. tien o. Vs. 1. I. heylige - dus. 2. I. Dat die. - Cristus ontbr. 7. I. sijns wille
besceiden. 8. I. Also Jhesus selve. 11. I. Dat die. 12. I. dit es. 14. I. Alsmen; H. ment; I. H. in
dewangelie.
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Jeghen dat dat oordel sal wesen,
Sullen blasen, hebbic ghelesen,
Gods bosinen na sijn bevelen,
Daer mede dat ontwecken zelen
Alle menschen te samen,
Ende met ziele ende met lichamen
Opstaen dan, te waren,
Inden pointe van dertich jaren:
Hier en twivele niement an:
Dies niet en gheloofde, waer inden ban.
Ay! zotte menschen ende rude!
Wat vreseliker ghelude
Sullen die bosinen gheven!
Wi mochten te hant wel beven
Jeghen dien eyseliken luut,
Daer niement en mach sijn uut.
Wi moeten alle openbaer
+
Voor sijn aenschijn comen daer;
Want daer en sal nerghen
+
Sculen sijn noch berghen;
Subtijlheit noch argument
En sullen daer helpen twent;
Wenen, gheven noch smeken

Vs. 15. I. Jegen doerdeel dat sal; H. dat dordeel. 16. I. heb ic. 17. I. basinen; H. businen. 18.
I. H. met; I. dat ontbr. 19. H. tenen s. 20. I. Ende ontbr.; H. sielen. - Het tweede met ontbr.
21. I. Opstaen zelen dan; H. twaren. 23. I. twifele; H. niemene. 24. H. niene gh., ware; I.
gheloeft. 25. I. Ay lieve m.; I. H. mensche. 26. H. vreesleker; I. H. lude. 27. I. bazinen; H.
businen. 28. I. H. moghen; H. thant; I. w. te h. b. 29. I. den vreseliken; H. eysliken. 30. H.
nieman; I. m. comen uut. 31. I. openbare. 32. H. Vore; I. aensichte c. dare. 34. I. Sculens.
36. I. En sal d. dieden tw.
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(*)

40

45

50

55

60

En sullen den rechter moghen weken,
Noch wi ooc in boeten staen;
Want die tijt is dan voldaen,
Dien ons God hadde ghegheven
Om te betren onse leven.
Cristus sal daer op een wolke
Hem vertonen sinen volke
Ende die tekene van zinen wonden
Hem vertonen daer tien stonden;
Cruce, crone, nagle mede,
Ende dat spere ooc daer ter stede
Salmen ooc daer scouwen an.
Sydrac seit, die wise man:
‘En houdt dat niet voorwaer,
Dat dat cruce sal wesen daer
Daer onse here aen was gheset,
Crone, spere, nagle met,
Maer daer sal des ghelike zijn,
Claerre dan dat zonnen schijn:
Hem te scanden diene wouden
Voor enen pueren mensche houden,
Die nu sullen sijn ghewes
Dat hi coninc der glorien es;

*

(*)

Vs. 38. I. En sal den richtere; H. den rechtre. 40. I. es vergaen. 41. I. H. Die; I. heeft. 42. I. H.
beterne; I. ons. 43. H. ene. 44. I. H. vertoghen. 45. I. teekenne. 46. I. Hem openbaren te dien;
H. Hen vertoghen d. ter st. 47. H. cr. ende n.; I. nagelen. 48. I. Ende tspeere; H. dspere; I.
oic te diere st. 49. I. ooc ontbr. 50. H. seeght. 51. I. h. daer n. 52. I. dat ontbr.; H. sal sijn d.
54. I. Crone, cruce, naghele; H. sp. no n. 55. I. sal die gh. 56. I. H. sonne. 57. H. Hen. 58. I.
Over een puere; H. Vore. 60. I. hij d. gl. c. es.
Het HS. heeft der.
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*

65

70

75

80

*

Ende hem te trooste diene hilden
Over God ende mede wilden
Hem dienen, vrooch ende spade,
In wien dat is alle ghenade.’
Themelsche here sal mede
Daer sijn ter selver stede
Ende al dat ye, zonder waen,
+
Ontfinc redelijc verstaen.
Nu moghedi vraghen hoet al
Ghestaen sal in dat dal;
Want elc mach merken dat
Vele te cleine is die stat
So vele menschen daer tontfane.
+
Meestre doen ons te verstane,
Dattie menschen na Gods bevelen
In die lucht ooc wesen zelen,
Boven, beziden ende onder:
Dies en derf niement wonder
Hebben, des sijt ghewes,
Want God alles machtich es.
Onse here die sal daer kinnen
Elcs menschen herte binnen
Ende al dathi ye ghedede,
Waest goet ofte quaet mede;

Vs. 61-64. I. aldus: Ende hem te troosten dienen wilden Troesten ende hem tgheloeve hilden
Ende vore Gode aenbeden, vrouch ende spade, Hem daer uut comt alle genade. 61. H. hen.
62. H. e. die met. 68. H. redenlec; I. meinschelijc. 69. I. H. moeghdi; I. hoedt zal. 70. I. Staen
moghen in. 73. I. H. daer ontbr.; I. te ontfane. 74. 1. Meesteren. 75. I. Dat die. 76. H. Inde
locht; I. ooc ontbr. 78. H. Des en darf nieman; I. niemant hebben w. 79. I. Hebben ontbr. - zijt
seker ende gh. 80. I. almachtich. 81. I. die ontbr. 82. I. Elex smenschen. 84. I. Waest q. of g.
m.; H. oft.
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*
85 Ende elken mensche sal voorwaer
Sine consciencie wroeghen daer.
God sal selve die zonden wroeghen,
Ende ooc al na sijn ghevoeghen
Sal hi wisen ende rechten met:
90 Dit en is niet ghelijc onser wet.
Den verdoemden sal dincken des
Dat sijn vonnesse gherecht es
Ende dathi ooc, hoe dat vaert,
Der helscher pinen wel is waert.

*

Vanden anxte des oordeels, ende hoe die quade ghewijst sullen
werden ter hellen. - XI.
Die anxt sal daer so groot sijn
Voor des rechters gram aenschijn,
Daer hi dat oordel sal gheven,
Dattie yngle sullen beven.
5 Maria, sijn moeder, sal daer
Ende die heylighen hebben vaer
+
Ende Sinte Jan Baptiste,
Die van zonden noit en wiste:
So moghen wi arme zondaren
10 Ons met rechte wel vervaren,
Die binnen alle onse jaren
Cume ye sonder zonde waren.

*
*

Vs. 88. I. oic sal sijn na. 89. I. Hij selve w. 90. H. Dit nes; I. Dat - n. na onse. 92. I. sine v.
gherechtich.
Titel. I. q. zullen gh. w.; H. sullen ontbr. Vs. 1. H. Danxt; I. Dancxst. - so ontbr. 2. H. Vore. 3.
H. hi dordeel; I. dat ontbr. 4. I. Daer die inghelen; H. Dat dingle. 6. I. heilighe. 9. H. moghewi;
I. wij ons a. 10. I. Met allen r. zeere v. 11. I. H. al onsen. 12. I. ye ontbr. - sonde en w.
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*

15

20

25

30

35

*

Daer sullen die yngle na desen
Die goede uten quaden lesen,
Ende die goede, zonder letten,
Tons heren rechter zide zetten,
Entie quade ter slincker hant.
+
Dan sal spreken onse here te hant
Toten ghenen, zonder waen,
Die te sijnre slincker ziden staen,
Met woorden die sullen sniden
Ghelijc den zwaerde in beiden ziden:
‘Ic was hongherich, ende ghi
En gaeft niet tetene mi;
Dorstich, ghine hebt mi niet ghelaeft;
Naect, dat ghi mi niet aen en gaeft;
Inden kerker was ic daer toe,
Ghine visiteerdet mi niet doe;
Ziec so was ic ooc mede,
Ghine vraghet mi niet wat ic dede.
Gaet, vermaledide! schiere
In dat ewelike viere,
Daer ghi altoos in bliven selt
Inder duvele ghewelt!’
Dat vonnesse sal sijn zwaer
Dattie rechtre sal gheven daer;
Want en sal niement moghen keren,

Vs. 13. I. Dus s. dinghele; H. s. dingle. 15. H. Entie. 16. H. siden. 17. I. Ende die. 18. I. H. s.
o. h. spr.; H. thant. 20. I. Die tsiere; H. Die tsire; I. sijde. 26. I. aen ontbr. 27. H. Inder. 28. I.
visenteerdet; H. visiteret. 29. H. Sie soe; I. so ontbr. 30. I. vraeghdet; I. H. mi ontbr. 31. I. H.
vermalendide. 32. I. H. Inden eweliken. 33. I. H. in ontbr. 34. H. In dier duvle; I. duvelen. 35.
I. Tfonnesse sal wesen zw. 36. I. Dat die rechtere. 37. I. Want n. en saelt m. k.; H. nieman.
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*

40

45

50

55

Noch ooc moghen appelleren
Voor enighen rechter, sijts ghewes,
Want niement boven hem en es.
Ay! wat jammer sal daer sijn,
Om datsi haers Gods aenschijn
+
Nemmermeer en sullen moghen
Aenscouwen met haren oghen,
Gheset uut allen verlooste
Ende uut allen hope van trooste,
Daer hem anders niet volghen en sal
Dan die bitter helsche wal,
Die dueren sal zonder enden;
Want Gods woort en mach niet wenden.
Dan sullen die duvele wreet
Daer te hant sijn ghereet
Ende jaghent al ter hellen,
Daer si ewelijc zullen quellen,
Duvele ende menschen, hebbic vernomen,
Ende nemmermeer daer uut comen.

+

(I. Fol. CLIX. r. 1.)

*

+

Hoe die gherechte met Gode zullen varen te hemelrike. - XII.
+

(E. Fol. CXVII. v. 2.)

Nu sal hem Cristus omme keren,
Die here is alre heren,

*

*

Vs. 39. H. Vore e. rechtre, sijd gh; I. rechtere. 40. H. nieman. 41. I. wat rouwe sal; H. jammere.
42. I. Daer sij. 44. I. Bescouwen; H. Anescouwen. 45. I. Ghesedt. 47. H. hen; I. h. n. a. v. 48.
I. bittere; H. bittre. 49. I. Dat d. - eynde. 51. H. duvle. 52. H. thant. 53. I. jaghense alle. 54. I.
sise. 55. H. Duvle; I. heb ic. 56. I. H. ute.
Vs. 2. I. alder heere.
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*

5

10

15

20

25

*

Ende tonen een lieflijc aenschijn
Hem die ter rechter ziden zijn.
Hi sal spreken: ‘Lieve vriende,
Want mi van u elc wel diende
Doe ghi waert op aertrike,
Ende mi hilt waerlike
Over uwen warighen God,
Ende ooc wel hilt mijn ghebod
Ende die werke der ontfermichede
Aen die arme vervollet mede,
So coomt met mi allegader
In dat rike mijns vader,
Dat u bereet heeft gheweest dan
Van dat aertrike eerst began.’
Nu en mochtic niet ghelesen
Wat vruechde dan daer sal wesen,
Daer die coninc dus vriendelike zal
Sine vriende lieflijc noden al
+
Te sire glorien met sulker eren,
Daer si nemmermeer uut en keren.
Daer sal die coninc, twaren,
Selve alre voorst varen,
Sijn moeder bi hem, alsic versta,
Sijn ynglen ende sijn heilighen na

Vs. 3. I. toegen. 4. H. Hen. 6. I. mi elc uwer w.; H. mi elc van u w. 7. I. eerderike. 8. I.
ghewaerlike. 9. I. weerdighen. 10. I. Ende h. wale m. 11. I. werken van ontfermicheden. 12.
I. Ende d. a. vervuldet; H. An darme volvullet. 13. H. algader. 14. I. m. eewichs v. 15. I. g. van
dan. 16. I. Van ontbr. - eerderike. 17. I. en consti n. 18. H. vrouden; I. vruechden. - dan ontbr.
19. I. c. selve dus sal. 20. I. vrienden. 21. H. Tsire. 23. I. te waren. 24. I. aller; H. talre; I. H.
vorst. 26. I. Sine inghelen, sine h. daer na; H. Sine ingle e. sinc.
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*
Ende alle sine vriende ghemeenlike,
*

Vs. 28. H. vreude. 29. I. Met s. ende m. gl. h. 30. I. Niemen; H. Nieman. 31. I. Dat hiere yet
v. af spr.; H. af. 33. I. Nu, also als wij l. 34. I. Sal die; H. volvult. 36. I. Vielen uut, als wij
vertellen. 37. I. Dat es. 38. I. Nu moet onse h. jonnen das; H. onne. - allen ontbr. 39. I. H.
wiere (H. wire) a. c. tsamen. - Hierna in I. en H. nog het volgende besluit, dat in het tekst HS. ontbreekt:
I.

5

10

15

20

25

30

35

40

H. Nu es dit werc gheïndt,
Daer ghi viere boeke in vindt: Vs. 2. boucken inne.
Dierste vander werelt beghinne,
Dander heeft dat middel inne,
Dat derde van sconen zeden, 5. Die d.
Van hoefscheiden, van wijsheden, 6. hoosscheden ende van.
Dfierde der werelt inde, 7. Tvierde.
Alsic bescreven vinde. 8. Also als ict.
Dese boec was volmaect al, 9. Desen.
Doe dcarnatioen was int ghetal 10. tcarnacioen.
Dertien hondert ende dertich mede,
Al tAntwerpen in die stede,
Recht opten sesten dach 13. Rechte.
Die in dOeghstmaent ghelach. 14. in Ougstmaent.
Edel here, machtech ende hoghe,
+
Lottrijcs, Brabants, Lymborchs hertoVan Valkenborch daertoe mere, (ghe,
Van Hoesdeine ende van Breda here, Vs. 18. I. Van Hoesdein.
Wien God noch heeft ghegheven
Voerspoet in al sijn leven,
Ende sal oec al uwen tijt,
Des ghi hem sculdech te dankene sijt, 22. Dies - dancken.
Here, desen boec ende dit werc
Soe gheeft u Jan, u arme clerc.
Uwer heerleker ghewelt nu 25. eerliker.
Ontfanclijc moet hi sijn u. 26. Ontfanckelijc.
Doet hier af vore u lesen, 27. voir.
Alse ghi ledech soudt wesen. 28. Als.
Ghine vinter in ghene dinghe, 29. vint daer inne gh. dingen.
En si algader leringhe 30. Ten sijn a. leeringhen.
Ons gheloefs ende daertoe mede 31. Ende daer toe esser in
mede
Hoefscheit, doeght ende wijshede, 32. H. te leerne ende w.
Vore ende achter, meerre ende minder. 33. Voer - meer e.
mindere.
Doedt oec lesen vore uwe kinder, 34. Doet - voer u kindere.
Alsi soe verre sijn ghedeghen 35. Als zij.
Datsi lerens moghen pleghen:
Si selens emmer onthouden iet; 37. e. plegen yet.
Want al datmer in siet,
Es al orboere int bedrijf, 39. oirbare ende b.
Beide an siele ende ane lijf. 40. an l.
God die gheve u, lieve here,
Lanc lijf, ghesonde ende ere, 42. Langhe.
Goeden raet ende victorie,
Ende na dit lijf sine glorie! - Amen!
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In die vruechde van hemelrike,
Met glorien, met sanghe hooch.
30 Niement daer toe en dooch
Dathi hier of yet vele sprake,
Want si is te hoghe die sake.
Nu sal, also wi lesen,
Die stede vervolt wesen,
35 Daer Lucifer ende sine ghesellen
Uut vielen inder hellen:
Dats die tiende choer, alsic las.
Onse here jonne ons allen das,
Dat wi daer alle moeten comen te zamen!
40 Nu segt allegader Amen! - Amen!
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Bijlagen en verklarende woordenlijst.
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Bijlage A.
Toevoegsel tot de varianten.
I. Varianten op het eerste Boek, uit HS. II.
Prologhe.
Vs. 1. Als I.
3. Dien.
6. des.
9. Als I.
13. omme ghemeine orbore.
14. eerst ontbr.
16. des.
17. Dleke - mijn.
18. ghene.
19. gr. ende smal.
21. dleke volc es de.
24. de Leke.
26. Als I.
30. Als I.
32. niene b.
35. dichteren.
41. Als I.
42. mi de. n.
43. mi ontbr.
44. hen.
47-56. Deze tien verzen ontbr.
62. ingle. (en zoo doorgaans).
Vs. 63. dingle. (en zoo doorgaans).
64. moeghdi. (en zoo doorgaans).
65. fiermamenten.
69. ende vander.
70. Adame.
74. Als I.
79. Als I.
81. dierste.
83. andre.
84. volght. (en zoo doorgaans).
89. Abrahame.
97. es her M.
99. ende ontbr.
101. leringhen.
103. Als I.
105. Aldus strijct.
110. Als I. - Na dit vers volgt de berijmde inhoudsopgave der drie overige
boeken, als in I.

Tafle.
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Titel. boeke, die ghenaemt es de Leke Spighel.
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C. I. Deze titel ontbr. (bij vergissing, want C. II. is toch met II. genommerd).
C. V. Als I.
C. XVIII. Vander z. noch.
C. XXI. Als I.
C. XXII. endeswijfsbedrieghenessen.
C. XXIII. watter ons af.
C. XXV. De beide den ontbr.
C. XXVII. Als I.
C. XXXII. naturen.
C. XXXIIII. Van ere stat te regeerne.
C. XXXVI. Abrahame.
C. XXXVIII. ghesciet.
C. XL. Als I.
C. XLII. Roeme.
C. XLIIII. w. in Rome.
C. XLVI. Als I.
C. XLVII. Als I. - van ontbr.
C. XLVIII. Als I. (quaetheiden).

B. I. Prologhe. Titel. Dat Prologus - boeke.
Vs. 1, 2. Als I. (in 2. des sijt).
3. Deuweghe - de.
5. niet.
12. Entie mensche.
13. menschen.
18. tsire.
24. doeght. (en zoo doorgaans).
30. nemmer q.
31. seght.
33. Hi lieght, d. seght.
34. de. (en zoo meermalen).
35. hi ontbr.
38. van vriende.
39. si.
40. af de m.
46. ghi.
50. Als I.

Cap. I.
Titel ontbr.
Vs. 1. Gode.
3. godlije.
Vs. 5. dedi d.
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6. Als I.
7. hen.
8. ghiften.
11. hemele.
12. datmer in.
16. Als.
22. Als I.
23. Als I.
33. dingle.
39. Sijs.
40. Van dien.
42. gh. slevens.
44. Als I.
46. ghijt.
47. ute. (en zoo doorgaans).
48. Als I.
51. Weles dan.
52. niet comen.
58. Als I.
60. Als I.
61. Alse bl.
62. haer ontbr.

Cap. II.
Vs. 2. in tgh. alsoe.
6. ons.
7. vereest.
8. a. een gh.
9. vol.
11. ene.
15. Sijn - groethede.
17. mochtu n.
19. sijn.
22. wire op doen.
23. Alsoe alse.
26. Al in eere.
28. sijn.
29. hier sijn.
31. niet.
32. vore.
36. Als I.
38. best.
40. Als I.
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Vs 42. Ens n.
43. Dier v. e. hare.
44. hier af.
48. sire godheden.
49. scoenheden.
50. Als I.
53. Sijn.
54. Sijn. - en ontbr.
55. Sijn dijcheit.
57. Sijn.
58. dier m.
60. Als blinde - dey.
61. h. en gh. gh.
62. Ets.
65. sier godheden.
66. scoudemen n. d. a.
69. sachmen oec o.
70. seit men.
72. Als I.
77. Daers drie.
80. Als I.
86. soudi Gode.
88. Dat ons here.
89. Es een God in.
90. Als I.
92. vore.

Cap. III.
Vs. 1. teere.
2. dene g. allomme e. o.
7. Als I.
12. dien.
13. die ontbr.
14. In ghebruken haere.
18. stoel die steet al d.
19. Daer es.
20. de.
22. w. nes d.
24. sijs te.
28. Des zoons ontbr. - gh. te gader.
29. Als I.
30. Siere. (en zoo doorgaans).
31. siere. (en zoo doorgaans).
Vs. 32. sullen ontbr.
33. gh. al s.
34. d. drie h.
36. Als.
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39. Als I.
41. jare souden l. w.
44. Eermen d. eer oghen k.
47. Tselker - seght.
49. Als I.
50. swighic.
53. scinet.
54. Och si a. liepen.

Cap. IIII.
Titel. coren - ingle - ingle.
Vs. 1. middelsten.
8. sceppere m. al h.
10. Als I.
13. dandere v. domlike.
15. ambacht.
17. alse onse.
22. entie.
23. dandre v.
25. hoeghren.
28. hout ware.
29. Tesen.
31. ghelijc.
33. Hoer sceppre.
35. herrender.
38. hare.
40. Daer in hen a. steet.
42. Als onlanc als.
44. Alsi hoer w. h. verstaen.
45. thant.
46. Als I.
47. Als I.
50. hen.
52. Ende tier.
55. haer.

Cap. V.
Titel. Als I.
Vs. 3. Sine.
4. sine.
5. Hen es.
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Vs. 6. Hemele, erde.
7. w. dat hen.
8. Sine.
10. die gh.
11. hen.
12. vroudelijchede.
14. Sine wete.
17. hen - wille.
19. Als I.
21. so ontbr. - sijt thant.
23. daer ontbr. - thant.
24. Daer ende.
25. Alse - inde gh.
26. An die weghe.
28. Si en.
29. Als I.
30. m., daer om eest.
32. caens.
35. Ende ontbr.
36. Dien.
37. n. in a.
38. ene. - Als I.
42. hen.
44. Als I.
46. menschelijc.
48. ocht.
54. al.
58. Als I.
59. dien.
61. ene.
62. Als. (en zoo meermalen).

Cap. VI.
Titel. den ontbr.
Vs. 1. Als I.
2. Als I.
4. Dien.
5. dies.
8. ane. (en zoo doorgaans).
9. daet.
15. Dien.
16. Als I.
21. in dere.
22. h. ons h.
Vs. 26. alsi hare ten.
30. Als I.
34. Als I.
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36. ten q.
37. Als I.
38. Als I.
39. Vore. (en zoo doorgaans).
48. Dingle die menschen.
56. te h.
58. Eert tgh.
60. vr. nes.
62. sijn.
64. dat die idel.
67. Van dier ingle.
69. mi ghenoech tesen.
70. woutsi.

Cap. VII.
Vs. 1. horet.
2. som dingle.
6. tier selver st.
7. In w., in lochte ende.
9. Smenschen.
13. selen.
14. Die si hen.
24. Soe v. hen altoes m.
25. Als I.
28. elc heefter sine.
33. willecome.
37. Als I.
39. enen - sijn.
40. orbore.
43. alst tf.
44. behendecheit.
46. Als I.
48. Als I.
50. ons.
51. die ontbr.
53. inde.
54. Alsoe. - hier ontbr.
57. Het tweede si ontbr.
58. Des.
60. gh. ende an.
63. Als I.
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Vs. 65. Ende van ingh.
66. hoer. (en zoo meermalen).
68. Hen. (en zoo doorgaans).
71. mattien.
72. daet dat.
74. Alsi iet.
78. Dan es s. diet.
79. entie.
82. sake.
87. Als I.
88. l. oec, gh.

Cap. VIII.
Vs. 2. allomme g.
3. Als I.
5. enen.
7. De volgorde der vergen als in I.
7. Als I.
10. entie
11. Ende nemmer - mach.
14. nemmer.
15. omme ontbr..
18. segghene.
20. Dats seker dat f.
24. Als I.
25. cl. noch gr.
28. Als I.
29. Als I.
35. man soe.
36. al ontbr.
37. thant.
38. Als I. - hets.
39, 40. Als I.
43 enen nachte.
44. dat ene.

Cap. IX.
Vs. 3. entie.
4. Als I.
5. daedt.
6. nemmer ontbr.
7. vroch.
8. Als I. (Uut der).
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10. gheeft.
Vs. 12. Als I.
19. thitte.
20. Als I.
21. doet ontbr. - ghetidechlike.
25. Als I.
26. Hi - seit.
28. dit ontbr.
30. Als I.
31. Als I.
34. Diversen loepen.
35. Dat die.
37. scut.
38. hi.
39. werdet. - hier ontbr.
40. Als I.
41. als.
42. gheel.
43. clare alsi ic.
44. Als I.
46. Als I.
47. alsoe.
48. deen.
53. alsi.
64. als.
65. alselken.
68. datter.
70. wert hore haer l.
71. nemmeer.
72. scuttet.
73. Dlicht, datter t.
78. l. dat c.
80. van dien berghe.
82. Alsi.
84. hore dlijcht.
85. ende dbedieden,
86. bi so d.

Cap. X.
Vs. 1. daer.
3. Als I.
4. Als I.
5. viertut.
8. Als I.
12. Als I.
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Vs. 15. Als I.
17. dat hoer meestre.
18. k. in hen.
22. in Walsche.
23. In Griexsche e. in E.
24. houden.
27. Als I.
28. dijsendach v. daer.
31. v. dats M.
32. goensdach, men vindet dus.
33. dat ontbr.
34. vrindach, alsoe ict.
35. Na Saturnuse, d. v. daer n.
36. So ontbr.
38. So ontbr. - wilen doude.
39. In Dietsche t. oec w.
40. Ventmense.
41. Elc.
45. alsi.
48. sijn oec alsoe.
50. Als I.
51. Des menschen.
52. Ane dien - gheleght.
53. ocht.
55. Ofte.
58. Als I. (God).
61. in die.
62. staet.
63. ene.
67. Diere.
68. comen ontbr.
70. pl. selden te.
74. dat meer dan w.
79. Als I.
81. vandien.
82. cleine.
83. Sijs.
87. Alse.
88. ene not.
89. dats.

Cap. XI.
Vs. 2. tsamen.
3. Entie erde si l.
Vs. 4. als.
11. mochdi.
13. Dwitte dat f.
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15. dats.
16. Dus eest recht na dese.
17. Als I.
20. Dat het.
21. hem nerghen d.
23. thant.
26. h. bi er.
27. Dat winken.
29. Ter ere dan.
30. v. en gl.
31. mochdi.
32. Stoede.
33. dore. (en zoo meermalen).
34. Als I.
35. viele.
36. middelt.
38. leitene.
40. strecken.
41. Leght.
42. Als.
44. eist dat sake dat.
46. Als I.
47. Als I.
50. Alsoet G. w. wr.
51. cl. hier h.
52. Daer m. vl. allomme.
54. Als I.
55. dat volc.
56. dat - vort ende w.
57. waen.
59. Als I.
61. alsoe.
64. Ets der.
65. meer ontbr.
69. ens.
70. dsonne.
71. Alse si in dwesten.
Na 71 dezelfde vier verzen als in I. (in 4. alsi - oest).
72. scoutmen dan den.
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Vs. 73. erghen.
77. Als I.
78. Als I.

Cap. XII.
Vs. 1. mire memorien.
2. purgatorien.
5. werf.
7. ets.
9. Het nes.
10. Worpmer een haenbilt in, hi.
12. Als I.
13. En souder tw.
14. Als I.
25. omme.
27. Sante.
32. laesic in eere.
33. ene.
34. m. dvaghevier.
41. Tormente.
46. Ende gh.
47. thant.
48. alsi vore.
49. Als I.
54. Als I.
57. Als I. - inder.
61. a. bede.
62. aelmoesenen.
65. selven ontbr.
66. Dijt.
67. Ja in.
68. Alsoe alsict gheser.
69. Als I.
71. riddre.
73. es.
78. Dwonder.
81. Als I.

Cap. XIII.
Vs. 1. Als I.
2. tormente vander.
10. Als I.
13. Als I.
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15. die te hemelrike.
16. Als I.
Vs. 20. tier.
21. neder helle w.
26. Als I.
28. vier ontbr. - des sijt.
32. Als I.
33. Als I.
34. der erden.
36. tormente.
37. van dien.
38. Als I.
42. souds - te.
43. het ontbr. - branden - vore.
45. ene.
46. Dat.
49. Als I.
52. Als I.
53. van dien.
55, 56. Als I.
57. vische.
58. Als I.
60. ende si h. h.
62. serpente.
63. Daer dien z. o.
65. groete.
67. ghene.
70. Dlant.
74. Als I.
75. anebilt.
76. sijn zelc van seden.
86. N. daer gh.
90. serpente.
91. Entie.
95. Als I.
96. Ende ghecrisel groet van.
98. daer ontbr.
99. den arme.
103. grote.
104. d. nes l. cleine.
105. Dachtende.
106. Als I.
107. vandien.
108. Als I.
116. niene m.
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Vs. 117. bede.
118. Als I.

Cap. XIIII.
Vs. 1. Als I.
2. vore hoeret.
4. mensche.
5. Versmaedt.
6. ingle.
7. Als I.
8. gheselscapen.
12. dusdaen.
14. hijt, alsoot siere.
16. Alsoe b. telker.
19. Als I.
23. Ende svleesch.
24. Als I.
25. si so node saghen.
26. a. in haren daghen.
27. niene w.
28. ten hemele.
29. Soe sijn si d. hen.
38, 41, 42. Als I.
43. Ende ontbr.
44. nemmer ontbr.
45. Als I. - woude.
48. Als I.
49. dat ontbr.
52. pr. halen. h.
53. Bedecten ontbr.
54. Als I.
56. om ontbr.
68. vore.
73. Als I.
74. N. daer gh.
77. Als I.
79. tormente.
80. Hoeredi die.
85. alsi d.
87. dien.
88. Wat.
89. Des niemanne.

Cap. XV.
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Vs. 1. ingle.
Vs. 8. Dien.
9. dat die.
10. edel.
12. eene.
13. Ende daeromme.
15. als men w.
16. Als I.
19. Als I.
20. Als I.
22. die asem.
25. het van ierst.
29. Dbloet.
31. Hine s. bl. niet en tw.
33. vl. diet. al drinct.
34. in derde.
35, 36. Als I. (tvleesch).
37. als ute.
38. Keertse weder te G.
39. Oft daer hoer G.
42. dinghe k.
43, 44. Als I. (Thoren).
47. riken.
49. met levene.
50. Hout men v.
52. ocht men.
53. Dies.
54. ens n. soe goet so m.
55. met ontbr.
56. Comt die lichame h.
57. wilt.
58. Str. l. z. e.
59. seght.
60. daeghs.
66. als een vee.
69. Als I.
70. voort ontbr.
71. v., dat wet.
72. Van dien.
73. leght.
75. Dats d. b., des sijt.
76. Dadt dvaste.
78. Als I.
80. a. bi sine.
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Vs. 84. houdene.
89, 90. Als I.
91. oren.
92. h. weten zaen.
93. den.
94. Dm. hem niene sc. no ne d.

Cap. XVI.
Vs. 1. Ten lichame.
2. toe ontbr.
5. verdraghen.
6. en ontbr.
9. moedt.
12. ende sijn des.
14. leeght.
18. Als I.
20. hoer l. noedorste.
21. ierste rusten vande.
25. Als I.
28. Als I.
36. here.
37. Als I.
38. Als I.
40. Dats.
41. daedt - versiert.
42. bestiert.
43. k. ierst wert.
44. Als I.
46. leecht.
47. Dyen v. l., cr. e. sinne.
48. Comen - trechlijc.
49. hijs.
50. Als I.
51. als hi te sinen.
52. werdet.
53. Als I.
54. h. vore o.
55. lichame nicken.
56. wilt.
57. Als I.
59. moeti.
60. Ende alse d. z. ute.
64. met der.
66. Het tweede ye ontbr.
Vs. 70. Alsoe.
73. omme - veest.
74. quaems e. w. du beest.
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77. moests.

Cap. XVII.
Vs. 1. Als I.
4. Als I.
5. Als I.
8. valscheit es ghebonden.
9. als dingle.
16. Dien menschelike.
19. ene.
20. scout.
22. ene.
23. ens m. een blic.
30. omme.
31. si ontbr.
35. dinghe.
38. Gherech.
39. Als I.
40. d. die m.
42. sluten.
43. dien w.
44. gripen ontbr. - noch tasten ontbr.
45. ghevoelten.
48. dscip.
49. kerft.
50. Dat hondert manne.
52. Als I. (roeren).
53. Dit w. d. w. al m. sire crachte.
54. Als I.
55. wonderne.
61. ghi.
65. Als I.
68. vore.
70. Als I.
72. Als I. - stemmen.
73. tien.
74. dinghe.
76. dbloet.
77. in tvleesch
78. vore.
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Vs. 79. Ende dit vleesch.
80. Maer dandre.
81. nien b.
82. en ontbr.

Cap. XVIII.
Vs. 1. des.
2. Seide wilen.
5. dat die - dat verstaen.
6. tw. meest g.
8. Dattie z. leght.
9. dbloet.
11. men sbloets.
12. der zielen nes.
13. A. h. n. e. t.
17. dat die.
18. In dbloet.
19, 20. Als I.
25. merken.
26. Als I.
30. Daerne m. comen en gh.
31. Als I.
36. Donderscheet.
44, 45. Als I.
46. Dits.
53. z. die bl.
56. dbloet.
57. hore in te s. b.
58. dbloet - lichame.
60. Werdt.
62. diene b.
63. Als I.
69, 70. Als I.
72. Als I.
74. en vult en gh.
76. tsamen.
79. dore enen.
80. ten - ene.
81. sijs gheest.
87. souds.
89. Als I.
97. wel al te.
103. met den.
104. Als I.
Vs. 105. p. dan sal.
106. alsi vore.
112. hoer lichamen ane.
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Cap. XIX.
Vs. 3. houde.
6. Soe es si.
8. z. tote h.
9. nem.
11. Loven - eweghe.
12. Datti d. s. e.
14. Als I.
15. Als I.
16. Dat dconinchrike.
17. Als I.
19. seeght - grammer.
21. werptene.
26. es dconingrike.
27. Als I.
28. Ter.
30. h. en gh.
32. kerken.
36. in dewelike v.
37. uut den.
39. gheseeght.
40. Sterft - inde m. leeght.
41. z. vaert uter.
42. toe ontbr.
43. dien.
44. l. daer d.
46. dinghe.
48. Die ie q. in e.
50. jammer mede.
51. Danxt.
52. mochtu.
53. h. mesdadech k.
54. voir ontbr.
55. rechtre.
56. W. si l. o.
61. oec ontbr.
62. comene in groet.
63. ene.
67. sceedt.
73. een anebilt.
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Vs. 75. st. en m.
76. Sone w. sine.
77. Tiende ghedeel.
78. heeft.
80. tsamen altoes gh.
83. wel ontbr.
88. onse.
89. meswinden.

Cap. XX.
Vs. 1. werdt.
3. heeft.
4. m. soe h.
5. den ontbr.
10. sette hore opt hoeft ene.
12. goetheit.
13. heeft.
14. ertrike.
15. den viant hem v.
16. Hi.
17. Die hem ewelike hier d.
19. zielen.
20. dier.
22. eene - tfat.
25. berou.
26. Ende enghene.
28. Ieverse.
31. also.
33. e. hen s.
34. of eest hen l.
35. hen dan te.
36. onvertellike.
39. ghesiveert.
42. die ingle wel eyse.
45. Dats in die vreude v. h.
51. mochtsi.
53. tien inde.
55. die onsaleghe.
58. Fellike t. h. draghen.
60. ertrike.
61. sceppre dede.
62. Dats en s. d. jammerechede.
63. sise inder helle.
64. ewelike moet.
Vs. 67. Alsoe ic u. vore.
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Cap. XXI.
Vs. 1, 2. G. m. Ad., alsic las, In E. bi D.
4. dat scoenste.
7. belde.
8. telde.
9. doen ontbr.
10. Doen enen.
11. nan ten selven.
13. af ontbr.
14. omme.
15. te samen.
16. deen.
19. daedt.
21. dedise in eere c.
22. In dersche p.
24. rechte - oesten.
26. ghesegghen.
27. b. ende v.
29. Daer nes h.
30. Onweder.
31. Die locht es daer soete e. st.
32. Daer nes ghenrehande o.
33, 34. Deze beide verzen ontbr.
35. onghenade.
38. algader.
39. Ende die.
40. Want ets. - hemelrike ontbr.
41. h. sonder waen.
44. M. inne z.
46. van dien.
47. waert ontbr.
48. alsoe.
49. sine.
50. ene.
53. in onsen st.
55. uut oest, alsment.
57. des - ghene.
60. voerese thant.
64. Soe springt ene f.
65. vernomen.
66. viere r. uut comen.
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Vs. 70. Ofte meerre.
72. Eufrates.
76. daedt:
80. oic ontbr.
82. Jhesum Cristum, den.
83. Die tp.
84. In w. dat a. helden.
86. v. vroude m.
91. soetecheden.
92. al - niene gh.
93. edel.
94. Volcomelec.
99. Uwe v. hulpe d. t.
101. mi en.
103. springt.
106. siden.
107. viere.
110. handen.
111. fonteine.
115. Allen den.
116. Die h. gh. daer in.
117. hope e. met w.
119. spruut hier uut.
121. kinder.
123. kinne gheft.
124. left.
126. Moghe.
127. viere.
129. Dat si in vier.
130. k. liede bi.
132. tghesteinte.
133. Men magher oec.
139. Dat sijn.
142. gheests ghichte.
145. Met zielen e. m. l. gh.
146. in Antkersts.

Cap. XXII.
Vs. 3. hen - d. si mochten.
4. allen vrochten.
5. stoeden.
6. enen.
7. wijsheit.
8. Thant als God henen.
Vs. 9. v. al gh.
18. wiven.
19. thant.
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23. G. sijn gh.
25. groeter lieven.
27. woude hi hare.
28. hij ontbr.
30. gheboet.
32. Dat A.
34. dat Cr.
35. wat groeter jammeréchede.
36. broeschede.
37. m. omme s.
38. sone in dit e.
40. a. bleef v.
41. wat dat q. v. hare.
42. jare.
45. duvle, twaren.
46. Die ie in die helle.
49. tebroken.
50. selve ontbr.
55. omme eest sorchlijc h.
58. W. e. d. es hi o.
59. Als I.
60. Wedert si l.
61. Als I.
62. Als I.
63. Ende verghet G. al m.
65. Als I.
66. Maecte s. v.
71. Als I.
73. Behendechlec.
75. w. dat m.
76. d. nes ghene.
81. Si.
82. is ontbr.
84. Dits.

Cap. XXIII.
Vs. 3. Als I.
4. thant.
5. ontleedt:
6. Ende van G. gr. ontcleedt.
8. Als I.
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Vs. 11. Ooc ontbr.
12. zo ontbr.
17. Noch des oec scamen h. bl.
18. n. met sinen.
19. dsalc.
20. Dattie nosel.
21. bringhetinne ene scamelhede.
22. Als I.
23. thant.
26. doersti n.
27. Als I.
28. selven ontbr.
33. Dwijf.
35. Dwijf sprac thant.
36. Dadt hare dserpent.
38. bescoet.
41. enen ontbr. - seght.
42. Inne m.
44. Selc verstannesse.
47. om anders r.
50. Als I.
52. O. doen, dat.
53. Ons selfs sijn sc.
56. Als I.
59. Als I.
63. ende ontbr.
65. Met lede werden gh.
66. Al ons l. h. t.
69. En es.
71. Als I.
73. Als I.
74. van deser w.
75. jammerecheiden.
76. die felle d.
77. in derde.
81. dit ontbr.
83. Als I.
86. kindre.
88. sorghen, p.
89. moet ontbr.
91. dadt.
92. Als I.
93. omme - sunde.
Vs. 94. Soe sout al.
95. daedt. - dat ontbr.
96. Dat Cr. p. ons g.
103. deser.
104. p. weder m.
106. Als I.
110. mede ontbr.
111. stoet - ant hout.
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112. met.
113. mesdade algader.
114. Als I.
116. Als I.
118. Dar an Y. v.
119. stoet.
120. springt.
122. vore.
123. stoet.
124. dat.
127. Als I.
Tusschen 130 en 131:
Ende hi was selve fonteine mede Van alre ontfarmechede.
131. die viere r.
134. werelde.
136. ghelijcnesse.
139. in menegher f.
140. in dien.

Cap. XXIIII.
Vs. 4. h. beider gr.
5. teeweghen.
9. Dus l. si te gader b.
10. jammerecheide.
11. Als I.
12. tparadijs wel saen.
13. Als I.
14. Toter tijt dat.
16. met quijtte ver Y.
18. haer noetdorst.
28. Ontgh. moeste sine.
30. ghewan.
31. Als I.
32. Dat ontbr.
37. omme hi t. h. m. v.
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Vs. 40. ofte dan G.
41. apple.
45. noit.
47. Als I.
52. Raste.
53. horewi.
54. gheitenen.
55. haddi an.
56. Als I.
57. Als I.
58. Als I.
60. dr. en gh.
66. Als I.
70. Dat God, onse bere, es sijn vr.
71. Dits.
74. Ay! dat.
76. wilt.
77. werelde.
78. cochtmen.
80. Ruren e. comen in alre.
85. dien.
86. meer ontbr.
87, 88. Als I.
89, 90. Als I.
91. Als I.
93. cruisten.
94. dat den.
95. ghichten.
96. wasser r.

Cap. XXV.
Titel. huweleeke.
Vs. 2. met veren Y.
5. Als I.
6. zelken spel.
9. Kindre, daer bi dat s.
14. huweleec, dien.
17. ment.
18. mere.
19. Als I.
22. leeght.
24. omme.
25. tfirmamet.
26. datmer inne.
Vs. 27. dat die.
28. hoer.
33. waer.
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35. Als I.
36. maeghde.
41. Als I.
43. h. soe ghevoeght.
44. maeghde.
45. Kinder.
46. des.
49. Ets - vercoren.
52. Als I.
53. Als I.
57. ene andere.
58. een maecht.
61. Als I.
69. G. ansach m.
71. hare v. reinecheit.
72. Houdt - ene waerheit.
73. hare.
79. Maeghdoem die es.
80. rechten.
81 vlgg. aldus:
Ende met reinre herten draght.
Ic waender luttel nu bedaeght
Van ghepeinse ongheknaght
Derre diermen hier ghewaeght.
90. Als I.
92. Willen te G. d. ende teeren.
93. herde ontbr.
100. dr. noch e.
102. Als I. (ten).
104. broedere oft Austine.
105. Tsartenoyse.
106. dat lant d. eren.
107. w. ende andere.
108. ofte die coeman niene cochte.
109. Als I.
110. vuret - vint.
113. dien.
115. hoer.
116. Als I.
120. Des.
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Vs. 121. alle.
125. Als I.

Cap. XXVI.
Vs. 6. Veren Y.
7. Als I.
16. w. sijn ende.
17. Ende met.
18. vore.
19. veren.
20. si ontbr.
23. stoet hare.
24. tskints.
25. W. nemmeer.
26. Doen dan si twee en w.
27. hadsi - knapelen.
32. dierste.
36. some o. q. v.
38. dvolc - veleheit.
39. Alse - dunke.
40. Alst hier v.
41. na bleef Yve alse.
45. te dienne.
46. Als I.
48. Op te h. e. te v.
49. Als I.
53. tiendeel.
54. Dat hen - ons.
55. Als I.
58. Als I.
63. dankene.
65. Entie - hemele.
68. vercoren.
71. Als I.
75. Dat het.
76. kinder.
79. Als I.
82. Sal vanden besten gh.
83. dijt.
84. Dadt daer.
85. nes.
87. ooc ontbr.
88. sijn, w. ochte m.
92. niemene.
Vs. 94. maectemen.
95. Dattie.
96. Als I.
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98. G. diene.
99. Als I.
100. teren.
102. n. wel en h.
105. d. G. h. selven.
106. teghende.
111. Dits rechte.
113. al soe h.
114. tienden.
115. Dier l. liede handen.
116. Harentare - landen.
118. gh., na dat ict.
121. verstolen.
122. sijn ontbr.
123. A. sijn dijt d.
125. T. houden es tonsiene.
128. Ofte te - hoer.
130. Wise hout o.
135. Als I.
136. Karl.
140. helpen boefde.
141. danne.
142. manne.
143. Met.
145. Als I.
147. tijt inde name.
148. quame.
149. dan ontbr.
150. Selc kerese weder d. si q.
151. onthilse.
155. Als I.
156. tiende te houdene.

Cap. XXVII.
Titel. Als I.
Vs. 3. in derde.
4. Als I.
6. Als I.
11. hier af.
12. Als I.
15. c. occ ontdeert.
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Vs. 16. E. van groter rasten.
18. den ontbr.
20. Hi h. vore die goede prijs.
21. vore Gode ere.
26. Als I.
27. sceppre.
28. dierste - wart.
29. inder tijt.
33. Br. nijdt selcstont den.
35. wie so st.
36. d. oft in.
37. Als I.
38. Si - oft si v.
40. inde h.
42. here.
43. Als I.
44. ghenen ontbr. - d. meest dr.
45. vloec.
46. Als I.
49. nijdt.
51. ende ontbr.
52. hijt. - op hem ontbr.
53. Als I.
55. Als I.
56. Dat h.
57. Als I.
58. enegher.
59. Ets eerlijc.
63. Als I.
64. Als I.
66. dan ontbr.
68. Als I.
70. Als I.
71. hare l. tontfaene.
72. verghaene.
74. wi.
76. Als I.
78. Met derre werelde.
79. ons nijt ofte m.
80. dorve - niet en tw.
83. sine eere es.
87. Eene ure ghelinghen.
91. Als I.
Vs. 92. Dat h. g. al uut den.
93. leeght daer.
94. es tegaen.
95. Als I.
97. van engh.
100. Dier.
102. in dewelike.
103. werd.
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Cap. XXVIII.
Titel. Van nidecheiden (Schrijffout).
Vs. 1. Ute hoeverden.
4. ghierecheit die quaetste.
5. Want P. zeeght.
6. Es wortle alre.
9. Rechtren, scepenen.
10. ghichten.
14. Als I.
15. smeeke.
17. ghierecheit q.
18. niene kint bruederlike.
22. datmer ane.
23. Dat die.
25. Als I.
26. alsijt dan h.
27. soudi n.
28. Wisti dat w.
29. n. om erdersch g.
30. Als I.
32. Als I.
34. met dien.
35. zeeght.
37. Dore ere.
41. die ghene diet water.
42. werdt.
43. soe hi w.
44. So ontbr.
45. hoe soe v.
47. al ghegaedert.
49. ene.
50. hoer.
52. m. dan die.
53. algader l.
54. z. die v.
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Vs. 59. omme.
60. sine z. omme.
62. Hi beets c. selve een.
63. in al hore l.
64. vor die z.
65. Donsachlijcste.
66. heft.
67. gnoech.
69. Des.
70. ware.
71. armoede ontbr.
72. Als I.
73. Ets - heft.
74. zelven noch a.
77. hare.
78. In sie gheene.
79. Als I.
80. Het tweede voor ontbr.
82. laetic nu tesen.
84. gaen.

Cap. XXIX.
Vs. 2. sine - kinder.
3. Als I.
6. Tfierendeel.
7. zeeght.
8. maer si viere.
11. hi Caynne ter zelver tide.
12. Als I.
14. al.
15. Morders, r. algader.
17. in doesten.
19. Als I.
22. Op die.
24. E. oec op andren.
25. swaerlijc.
29. Als I.
30. s. abolghe d.
31. allen den.
32. W. te sire ghewaregher leeren.
36. Als I.
38. E. inde sterren.
43. Als I.
Vs. 47. alsoe ic.
51. die van hen.
53. dierste.
54. Als I.
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55. allen.
58. v. Sette.
61. also ict.
63. Als I.
65. voort ontbr.
68. pl. te dien t.
69. Afgode soe a.
70. Oec soe plaghen si.
73. q. daer toe m.
74. Als I.
75. stoet.
76. Als I. (jare).
77. vore.
78. v. Sette sijn.
79. n. langher sp.
81. Als I.
82. Dat hi op.
87. in daerke.
90. dander.
91. omme.
93. Ene.
94. Als I.
96. Dien.
97. ghenade.
108. vore.
110. vore es bescreven.
111. niene w.
113. Als I.
117. Als I.
123. wel ontbr.
124. Dadt g. doet wel.
127. salicheden.
128. alsi v.
129. thoere.
130. si na hen l.
131. Als I.
134. hen bi ontderen.
137. seght.
138. sine kindre hidden br.
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Cap. XXX.
Vs. 2. Stoet.
5. Sine kindre ende hore wijf.
7. thant.
8. in dlant.
10. Ende dat op der.
11. Als I.
18. om der.
22. Als I.
23. nu soe.
26. Noyt sider al t.
27. alsi doe.
28. sider.
36. Als I.
37. Datten.
38. Als I.
43. andren.
51. Als I.
57. d. oec h.
58. W. hen onst God ons.
59. Als I.
62. viere ende.
66. hoer. Na vs. 66:
Dit sijn viere huischen m. v.,
Dat sijn si achte te g.
68. sider.
70. tf. ter q.
71. goeden.
72. Als I.
75. Als I.
76. Als I.
77. Dier.
78. gheloefde in enen G.
81. Als I. (op den).
83. Als I.
85. Waren dusentech jare.
87, 88. aldus:
Hoe God altoes die goede
Ontfaet in sine hoede.
89. Dits.
90. ute Sette.
92. Tote op Jh.
93. Als ghi h. na wel s.
Vs. 95. op Abrahame weder k.
96. leght - ene.

Cap. XXXI.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

Titel. dierste - leven - houdene.
Vs. 4. als ict.
6. Als I.
9. Als I.
12. alsoe se tscaep.
14. Als I.
16. Als I.
18. v. wesen m.
19. r. oec, a.
20. enichs volx d. sider.
21. seght dat dese l.
23. In diere c. spise.
27. leght.
28. verghetter m.
32. gaderne.
33. Ochte.
37. niene k.
39. niene gh.
42. Si souden.
44. Als I.
45. alse gh.
46. heerscape.
47. Als I.
48. quam.
49. l. laten m.
50, 51, 52. Als I.
55. Ets ghezeeght.
58. Maghene, wilt.
59. Bi die gh.
61. v. vele m.
63. e. sijn st.
67. meerre sorghe.
70. Als I.
73. zeeght.
74. Als I.
75. Dat dierste e. de.
76. ic. u h. vore.
78. dit ontbr.

Cap. XXXII.
Titel. e. van d. w. naturen.
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Vs. 1. Sider.
4. dedi N.
6. Alsoet.
8. was.
9. alsict.
11, 12. In omgekeerde volgorde.
16. Als I.
17. ter.
24. Als I.
25. andre.
26. tf. al in.
28. Als I.
29. omme.
30. dat m.
32. macht.
40. en scouweden an.
41. alshi wilt.
42. Als I.
43. versaemt sijn volc in c. tide.
44. doedt.
45. Daert vechten m. ende blijft som d.
46. Als I.
47. Als I.
49. Ens.
50. Als I.
51. st. es v.
54. Dw. si zouden.
56. hebben.
57. Als I.
61. v. goet, ere.
66. die hem sp.
67. diene niet en - ne.
68. Hem ontbr.
70. Diene n.
71. hen soe zenne ende m.
72. Dat zelc v.
73. op die.
74. Hem ne r., si dr. si n.
77. M. leeght ocht hi.
78. Dits.
82. niene k.
85. v. dstarste.
Vs. 87. Dat die.
88. alle dese, des sijt.
89. els.
91. soude anders n.
96. E. m. in hen.
100. senloes.
102. Oft a. arch a.
103. D. v. e. jammerechede.
104. Ave - meneghe.
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105. wijn ontbr.
106. Als I.

Cap. XXXIII.
Titel. e. hoemen eren sal v. e. m.
Vs. 1. vore.
3. gheviel.
5. Als I.
8. dat die - gheen.
10. Als I.
11. z. die hiet Ch.
13. vinghre.
14. maecte daer m.
15. A. J., die joncste, sach.
18. thant.
19. Als I.
21. zonde.
22. dier.
23. Om.
24. Als I.
27, 28. Als I.
34, 35. Als I.
44. eere noch g.
45. des sijt.
47. gnoech.
48. Als I.
52. Als I.
53. doet.
54. Pleghen scande, scaede e. v.
55. Als I. (hier).
56. Dit.
62. omme.
63. dese.
64. Als I.
68. dat ontbr.
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Vs. 70. Als I.
76. vore af hoeret.
79. Alsoe ict.
81. dier.
83. alsoe ict.
88. dlant, alsict.
94. Als I.
95. hem ontbr.
96. hadde ghebod no.
98. dusentech.
101. Als I.
103. vandien g. w. tghetal.
104. e. harde smal.

Cap. XXXIIII.
Titel. Van ere stat te regerne.
Vs. 1. Als I.
3 ende en w. n. d.
4. renten h. m. ofte sc.
5. opten.
12. sider.
14. Als I.
15. en brac noit seder n.
20. Dat n. sine ghelike.
21. niene versint.
22. sinen gh. niene kint.
23. licht.
25. die Romeine.
26. hars - niene.
27. M. al om gaederen.
28. orbore.
30. alsijs.
31. B. si d.
32. Soe vorderdensi.
34. hore.
41. d. Roeme.
44. den ontbr. - woude.
48. In veeden e.
50. dan goet.
51. si verderfden.
54. die.
55. Als I.
57. d. gh. des iet.
68. vremdt.
Vs. 69. Die h. gh. hoer.
70, 71, 73. Als I.
74. Inne w.
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75. sijt.
76. des.
77. l. oec gh.
79. hoer s. orboren ende.
80. ghemene orbore.
81. wijslijc.
83. pointe.
84. Dierste.
85. Ghemen orbore.
86. Wien - ochte.
87. ghemene orbore, sekerlike.
88. vore mate e. vore.
89. daer leeght.
90. an dorbore.
92. Als I.
93. soude no vr.
97. Als I.
99. Dm. legghe in sekere.
100. te ghehelpene.
101. Wedert si - ochte.
103. Tien gh. orbore.
104. Als I.
105. Wijslijc.
108. Als I. - Na vs. 108:
Dus machmen met desen dinghen
Ene stat te groeten state bringhen.

Cap. XXXV.
Vs. 1. Als I.
2. ende ontbr.
3. ackere.
12. Die gh. h. die vroede.
13. En w. hen dan.
15. Datmen hen.
16. Als I. (hen).
17. Als I.
20. Als I.
23. dit.
26. Dat si gh. hadden.
27. des niemene - souden.
32. tsinen b.
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Vs. 33. wie dat sl.
35. Als I.
41. omme - dorste.
42, 43. Als I.
44. hare 1., hare.
50. hem ontbr.
52. ane knecht.
53. Als I.
63. Als I.
65. maisniede.
66. Als I.
67. Jaerlijc - landen.
68. panden.
69. forfaiten.
70. dat volc.
73. cort ontbr. - ofte.
75. z. na dat.
76. ghestecht.
78. Alst.
79. hare ontbr.
81. ocht u liede.
82. Ghi die h.
84. alsi.
85, 86. Als I.
88. Mochtu lijf.
91. wijslike.
94. een rechtre b.
95. Die al.
96. g. oft q.
98. Als I.
99. m. dat ghi met h.
100. oft in deweghe.

Cap. XXXVI.
Titel. Van Abrahame.
Vs. 1. vore.
3. Als I.
4. vore.
9. ertrike hadde wel.
10. had ontbr.
18. vore ontbr.
24. vorme ontbr.
27. was al o.
28. niet.
Vs. 33. Dadt.
34, 36. Als I.
44. na noch sal.
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47. b. deuweghe st.
51. In die vorme.
52. Als I.
54. bekeren ontbr.
57. Dadt dwesen.
58. Als I.
61. dadt.
65. al horen.
66. men mede mach.
67. Die dr.
72. willen.
75, 78. Als I.
80. dadt.

Cap. XXXVII.
Vs. 1. vore.
4. Alse w.
5. Als I.
6. Doe h. h. God o.
9. Als I.
11. op dien.
12. beesten te offerne.
14. alle.
17. om tkint.
18. s. tkint.
19. Es dofferande.
20. Inne sie h. en ghene opt.
21. antworden.
23. E. als hi dat swert h. verhief.
28. w. Abrahame.
29. vetten ontbr.
31. Sine offrande, G. teren.
32. moghwi.
33. ghene.
34. Als I.
35. en ontbr.
39. leeght.
40. sceppere.
41. Leeght.
42. niet ontbr.
43. alle.
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Vs. 44. in hemle oft op erde.
52. hi ontbr.
57. Als I.
58. Des hi en h. en gh.
59. van ontbr.
62. hem nes.
63. dwanghene.
65. hi tons, armen wichten, dr.
66. Als I.
69. Als I. (heeft).
70. Dat daer meerre zonde in l.
72. al.
75. starclec.
77. n. en was q. n.
79. Als I.
80. Des. - allen ontbr.
83. Als I.
85. dusentech.
88. onsterflike.
89. mouden.
90. houden.
92, 93, 95. Als I.
96. af hem d. l. zal.
97. w. moete wi sch.
104. Als I.
108. Als I.
109, 110. Als I.
111. Ende alle.
113. sonde te beterne int ghemene.
114. Als I.
115. dore grote.
116. Als I. (noet).
119. hi ontbr.
120. Als I.
122. ene.
125. Des n. en w. sc. n.
127. k., nu l.
129. ene c. welde h.
130. Niene comen in deuwelike.
131. ons in dit.
133. Als I.
135. dit ontbr. - d. h. es saen gh.
136. culijc. - om ontbr.

Cap. XXXVIII.
Titel. dusentech j. ghesciet.
Vs. 2. dvolc.
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6. Om.
10. Dadt J.
12. Als I.
14. ende ontbr.
15. die ontbr.
16. a. die in.
19. Als I.
22. Heete wise onse v.
24. Als I.
29. es Abrahame.
30. ons ontbr.
31. Als I.
32. horen.
33. seeghtmen.
35. dusentech.
44. luttel ontbr. (De ware lezing.
Verg. B.I.C. XXX. vs. 20).
47. eerst ontbr.
49. Van Abrahame.
50. jare.
51. tfolc.
54. niene d.
55. waerre.
58. meer dan ontbr. (Te regt).
59. h. man was.
60. E. dien s.
63. maectene.
68. Die hare an r.
70. jare.
71. Die n. w. e. neuwe l.
75. die heyleghe st.
78. dware.
79. alre A.
80. Die doe opden vridach lach.
81. segghic elre.
83. te ontbr.
84. dat der.
85. v. Godeverde.
86. te ontbr.
90. Voerwaer segghie.
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Cap. XXXIX.
Titel. Dat voerspellen.
Vs. 2. Optie bible.
3. optie vadre d. vore.
4. doe.
5. bekinnen.
6. dier.
9. al.
10. horet.
11. Ic en - langhe.
12. Optie bible.
15. andre.
16. Die de z.
17. Na Abrahame.
19. hem altoes toe.
23. Eene - dicke.
24. Dene.
25. vore, J. daer na.
26. Hoerre.
27. Alse w.
29. bi rade siere.
30. sijns.
32. Dat den ousten ghebornen h.
36. zegghene.
37. makene.
39. dese.
45. Dats. - man die tweemaal.
46. hiet.
51. hemle gaen.
52. dingle - slaen.
53. sitten tovers b.
55. seidi dat.
56. es teser.
58. zekerlike.
60. d. tien.
62. Dvorspellen.
63. versta.
64. godsone.
67. dingle.
68. Daghelijc in dien outaren.
69. priestren.
70. Maken.
73. vuren dingle.
Vs. 74. den.
81. dien.
84. ontede.
85. m. dier hi.
90. D. die b. outare.
92. D. hi d. d. bi gh.
93. wet.
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94. ende ontbr.
97. kindere.
98. hore.
99. nie.
100. niet.
101. liede - wisen.
102. huweleec.
103. sente.
104. des.
105. onste.
108. gheslachten.
109. twaren.
112. horre.
114. gh. es J.
117. Als I.
119. behoudere.
124. Als I.
128. voren af horet.
131. Als I.
133. ghetelt.
140. den ontbr.
144, 145. Als I.
146. die Adame.
150. Was Cr. die godsone.
152. insel.
155. Als I.
156. Alse den vliesche t.
157. kinder.
159. W. dat s.
168. Als I.
170. Die ontbr.
171. dit sijn kinder.
172. Als I.
174. die den vl. toe h.
175. vereest.
178. Alsic u hier vore.
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Vs. 180. ane deweleke.

Cap. XL.
Titel. Als I.
Vs. 4. Dat sere regneerde moghendelike. (Ook I. heeft Dat).
7. ierst.
8. Drike v. Rome.
10. al ontbr.
11. E. alsi hen niene w.
14. de ontbr.
17. Als I.
21. omgaen.
23. groeter.
25. wile ontbr.
26, 28. Als I.
31. rasten.
34. Als I. - met ontbr.
35. Omt.
37. Als I.
38. Alst n. d. ter.
39. met d.
40. Dat d.
41. Ende ontbr.
42. Te n. alg. br.
45. zeeght.
46. oneendrachtecheit.
47. dinc.
49. Als I.
51. landen.
52. eendrachtegher.
53. Inden staeden dan si.
55. v. staeden h.
56. Als I. - b. al v.

Cap. XLI.
Titel. Als I.
Vs. 2. vintmer viere, twaren.
4. zeeght.
6. stoet.
8. tide.
9. Dander.
10. ic dien j.
11. Dat ontbr.
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13. stoet.
Vs. 16. dat het te.
17, 18. Als I.
20. leeght.
21. Als I.
23. Dstarcste e. bat v.
23. Als I.
24. Vanden een dbeste.
27. dandere.
28, 30. Als I.
33, 34. Als I.
39. Woudi. tr. ter a.
41. Vore Babylone.
42. stoet.
43, 44. Als I.
46. diere.
47. Als I.
49. vroem.
51. die riviere, an.
52. in haren g.
53. heeftene.
60. Dat die.
62. cleedre.
66. dwater dore.
67. manieren.
69. Als I.
70. Tier stede.
72, 74. Als I.
77. Als I.
79. bendechede.
80. Als I.
81. Hore.
84. Als I.
85. cimente.
86. Als.
87. Eerne.
88. omganc. - Als I.
89. .IIII. c stadien e. tachtendach.
91. dier.
92. Diemen daer pl. tier w.
93. zeeght.
94. niene es.
97. Stoet onlanghe.
99. kinder.
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Vs. 100. met sc. dumplike.
101. hoer.
102. Als I.
106. Als I.
108. Werpen wouden in.
111. Als I.
112. scare.
114, 115. Als I.
119, 120. Als I.

Cap. XLII.
Titel. Rome. (en zoo doorgaans).
Vs. 3. na ontbr.
6, 8. Als I.
9. niet wel.
10. Niet wel, na dat hine beroefde.
13. scepe.
18. daer ontbr.
20. Hen leerdi huse.
21. Coren.
24. here.
25. E. thant na tgone.
26. Als I.
28. daer R. nu st.
29. alsict.
37, 39. Als I.
42. Als I.
43. Swelcs. - na ontbr.
45. Als I.
47. vore - jaren.
48. Met stride ende p. sware.
55. Als I.
57. snellike.
58. And lant.
61. Ane E. doen l.
63. men zeeght a.
67. Als I.
72. St. v. op, du soud g.
73. Tote Enaudre.
74. Hi r.
75. berghen.
76. zeeght dat L.
77. den ontbr.
Vs. 78. Du soud hem - dire.
79, 80. Als I.
81. gheve ic.
82. gheloeft.
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83. Als I.
84. Soutu en soch venden thant.
85. Als I. (alle).
87. daer.
88. Ende ontbr. - waer.
89. Gheloefdi te.
91. Als Enauder.
95. Als I.
96. hadde hem ontbr.
97. Als I.
99. daere.
100. ware.
101, 102. Als I.
104. swoer met a.
110, 111. Als I.
112. hulpen.
113. alsoe ment.
114. Troude Eneas kint.
115. oer slands.
116. te hands.
118. Als I.
122. Als I.
123. Dien.
124. Ende w.
129. soudu te.
131. tesen.
134. Die van Eneas.
135. Als I. - Na vs. 135:
Deen vore ende dander naer. (maar niet het andere vers van I.)
140. Als I.
141. alsict.
143. sinen oudren br.
144. Nimitore.
145. des.
146. Nimitor die moeste w.
147, 148. Als I. (haddi).
150. Om.
151. te ontbr. - dienen daere
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Vs. 152. Als I.
153. kindre.
158. ene h. ane ene h.
159. alsict.
162. Dits w.
166, 168. Als I.
171, 173. Als I.
179. Nimitore.

Cap. XLIII.
Vs. 1. na Nimitors.
2, 4. dlant:
9. .XI. staden stoeden dare.
10. nu ontbr. - hare.
12. Als I.
13. versaemt.
14. name.
17. alsoe ict.
18. viere e. vijftach.
21. dese. - tiere ontbr.
23. dedi tien.
24. Alle dedele van.
27. inder stat.
32. Als I.
35. si dstat selen v.
36. wilden.
39. m., dats seker.
41. segt.
45. Als I.
46. si wart r.
52. al die doeght bi bleef.
58. Donder.
60. D. bleef R.
61. men al o.
62. die Gode.

Cap. XLIIII.
Titel. na Romuluse w. in Rome.
Vs. 2. Als I.
3. Hi w. - vendre.
4. Als I.
5. dedi ten.
7. h., ic laest a.
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10. onrasteleec.
16. alle.
Vs; 17. Als I.
23. es.
25. Eens menschen h.
26. Als I.
28. dadts een.
34. in dlant.
35. Des - ne pl. vore d. daghen.
38. ierst, men segbt v.
40. hi selve h.
41. alenden.
42. Als I.
44. Ene.
47. coninghe.
48. Als I.
49. coninghe.
51. die Romeine.
54. Als I.
55. te sere.
58. Als I.
61. ghemene orbore.
62. Als I.
68. quaeleec.
69. Ende ontbr.
70. Dat was d. bi, of deen w.
72. ghemein orbore.
73. Dat het dander soude.
74. dadt.
76. ghemeine orbore vore.
77. Als I.
78. Siet, ghi.
81. Dat gh. orbore.
83. u stat.
85. Als I.
92. Oft sotten mettien.
93. u orbore.
94. Achte sedt.

Cap. XLV.
Titel. ghebode.
Vs. 3. so ontbr.
8. Als I.
11. ere.
13. tide.
14. Als I.
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Vs. 15. Dat het siere.
16. Ocht v. m., des sijt.
19. en ontbr. - niet ontbr.
20, 22. Als I.
24. Als I.
25. niene o.
27. warp in dsant.
31. in ontbr.
37. Als I.
39. Ten h. moghe.
40. hebbe.
41. daedt.
43. roepet.
44. laetet.
46. vore Cristum tw. d. vorwaer.
52. des ontbr.
56. Soe dat.
57, 58, 59. Als I.
62. mensche soude.
74. Als I.
79. Ende die z. ghebode.
80. Leerde - godsone.
82. Volvulde in diere.
85. sijn die tiene.
86. Als I.
91. Godes.
94. altoos ontbr.
99. Ander.
100. Als I.
101. tien ontbr.
103. alle de pr. e. de scr.
109. Volvulde.
113. volbrachte - cleine.
114. sierre.
115. Alsoe als.
117. seit hi.
120. sire d. volvult w.

Cap. XLVI.
Titel. c. Davite, ende wat eens ghevel.
Vs. 4. een die beste.
11. ic vore.
12. Die Moysesse.
Vs. 18. h. comst.
20. dien.
23. Als I.
24. alsi j.
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28. sunde.
29. Alse was hi in.
33. wive ontbr. - des sijt.
34. Dadt.
41. Als I.
43. Daerse vri.
46. Tier tijt.
49. ende en g.
53. Als I.
57. Als I.
58. si k. van hem h.
59. handen.
60. die ontbr. - vianden.
61. o. tier.
63. dat die.
65. Als I.
66. Als I. - verloerne.
67. alsoe alsmen.
69. niene w.
70. al ontbr.
72. Ende ontbr. - dit.
73. Dat die.
75. Mettien.
78. dat ontbr.
79. hi Uriase.
82, 84, 85. Als I.
87. thant.
92. kore.
93, 94. Als I.
96. antwerden.
99. zake.
101. Als I.
102. Vanden dr.
104. coric.
110, 111. Als I.
112. derre.
113. Als I.
116. derre.
119. Als I.
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Vs. 122. sine.
124. Vernoy, pl. oft t.
125. bedinken thant.
126. Als I.
129. Dat verduldechlike o.
133. niemene. - Als I.
134. sinen. - Als I.
135. God ontbr.
137. goedertierli[c]heit.
140. gr. si sine.
142. Als I.
143. dat nie op.
144. en was die gh.
145. mensch.
147. dusentech w.
149. Als I.
152. Alzelken torment.
153. dor andren vr.
154. Des.

Cap. XLVII.
Vs. 1. Als I.
6. vore.
8. ie quam in.
9. boeke.
11. maectenne wive soe v.
13. hare.
14. anebeden.
20. inne gh.
21. soe goeden wisen man.
23. Als I.
25. niemene.
32. Ende w.
34. Als I.
35. Ende ontbr.
37. leidt - sijs.
38. Als I.
39. leidt bi hare thant.
40. Alse dwijf tdoede.
41. Als I. (thant).
42. Dat het dander.
43. seidsi.
45. Als I.
48, 49, 50. Als I.
Vs. 54. elkere.
58. hare.
59. Dandere.
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62. Als I.
64. Gheeft desere.
66. Als I.
67. alsoe ict.
68. Sider hi.
72. ontsaghenne over al sijn I.
77. In deere.
85. hemle.
86. E. dingle.
87. Daer af ghi vore mocht h.
88. dusentech.
93. seeghtmen.
96. D. dingle varen m.
97. varen onthr.
99. liede.
100. Die si.
102. w. gaen.
104. doene.

Cap. XLVIII.
Titel. Als I. (quaetheit).
Vs. 1. T. Davitte.
2. vore.
3. jare.
5. so ontbr.
6. onwet, in.
8. Als I. - dattie.
12. Als I.
13. E. oefenden die afgode.
14. ghebode.
16. Van zelvere, g. ende van.
20. m. van dat.
25. In alle.
27 en 28 aldus:
Hilden hen noch an dien Gode, Die Moysesse gaf die ghebode
32. Mids sire goetheit groet ende
36. Als I.
42. si ontbr.
45. dat datsi.
46. Als I.
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Vs. 50. viande.
52. v. te bat.
53. vernoy.
62. allen v. in.
63. Als I.
64. die hens gaedt.
66. en hoert.
70. Als I.
74, 75, 76. Als I.
80. D. onder si hen b.
81. B. ende soutre e. die pr.
93. dan b. n. en b.
97. alsoe ic.
99. Als I.
100. Gh. Cristuse.
104. Dorsticken.
106. groeten leerere m.
110. Als I.
113. sinen hystorien.
114. heileghe.
115. 116. Als I.
120. niene gh.
127. hi een.
128. T. gheberchte.
129. ene.
130. p. dien en b.
131. nemmer ontbr.
Vs. 135. segghen zal cl.
142. uter harre q.
145. Dandere.
146. niemene en sonde dw.
148. en ontbr.
149, 150. Als I.
152. niemanne an hare.
153. Als I.
154. Al tonfaene cleine.
155. Ende soe.
159. Dattie.
163. Als I.
165. Weder et c.
166. Als I.
168. W. bi d. k. dJodscap.
170. D. ghi in m.
173. Als I.
174. Alsoe.
175. op Marien.
176. dander boec op.
178. Als I.
180. inne.
181. Orbore.
183. vore.
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185. nuwere.
De plaatsing van het volgende als in I.

II. Varianten uit eenige fragmenten van verlorene HSS.
Fragment A.
Boek II. Cap. XXXVII.
Vs. 28. Als. H.
30. Entie meesters vander.
32. Als I.
33. dat al openbaer.
34. waer een toveraer.
35. teghen haer wit.
Vs. 37. geloefden.
38. Deden.
39. gaven.
40. cruustenen.
41. leydenen.
42. hoedren ontbr.
43. Hoeders, ende.
48. haer.
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Vs. 49. ridderen.
50. Veel - haere.
51. Als I. (claer).
52. waer.
53. Als I. H.
54. Doens.
55. mijn riddere tgeniet.
56. N. sor en zw. si n.
58. Als H.
59. tgelt.
60. Om ontbr.
61. dats.
62. waert.
63. heer.
64. Ende en loeft - meer.
67. geseecht claer.
68. Also tgeviel in mijn vierscaer.
70. dacht.
71. versuumt waer.
73-76. Weggesneden.
79. waer.
80. dat ontbr. - maer.
82. omme.
89. scoen.
90. Hoe die.
92. Als H. en I.
93. af dystorie.
94. scoen.
97, 98. hemelrijc - ewelijc.
Cap. XXXVIII ontbr., en terstond na vs. 98 volgt

Cap. XXXIX.
Vs. 2. Als I. H.
3. Als H.
5. allet tg.
11. Sijn jonger.
14. Als puere.
15. also ic.
17. Van tVridages.
18. Tot Sonnendages, dat die.
19. leget.
20-33. Weggesneden.
26. mene mit lieve an.
Vs. 27. Als. I. H.
29. d. Cr. sijn leven liet.
30. E. sine z. uut hem sciet.
34. lichaem niet versceiden.
36. Als.
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38. Toten lichaem.
40. ziel. - ende ontbr.
42. lichaem.
43. Als H.
46. selwi.
52. hi op voer.
54. behoefden.
58. waer.
59. Als H.
61. Sone en hadde.
62. gheens menschen.
63. Als I. H.
64. lichaem.
65. Sone.
66. waer.
68. seer.
69-72. Weggesneden.
75. waer tsamen.
80. Als I. H.
82. Also als ic hier thant.
83. Recht.
85. Alleinsken.
86. Dat w. of gr.
89. sinen jongeren mit soetheiden.
90. Als I. H.
95. te hemele ontbr.
96. Als H.
105. sijn jonger.
110. Als I. H.
111. Als H.
113. recht.
114. Als I.
115. jonger.

Cap. LVII.
Vs. 19. Als I.
20. Inder heilegen.
21. selven ontbr.
22. gheslachte.
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Vs. 25. doverste.
27. mijn vercoren.
33. verblijt.
35, 36. bequaem - lichaem.
39. Dat daer n.
43. beveel - draecht.
44. lichaem van der maecht.
45. Mijnre - d. van J.
46. Een nye gr. vint di.
47, 48. weerdichede - stede.
51. M. so voer.
52. volgede naer.
56. hert vol prisen en.
57. Als I.
59. bidden u.
60. Als H.
61-65. Weggesneden. Zoo ook eene strook van de volgende kolom, zoodat
slechts de eerste helft der verzen gespaard is.
68. Als I.
77. seer.
78. Het is.
84. Als I.
87. magede.
88. lichaem.
90. sijs 1.
92. Als I. H.
93. Als I.

Cap. LVIII.
Vs. 3. Alst thant.
4. dapostelen.
6. Tote Peter.
10. Als I. H.
13-18. Weggesneden, Zoo ook eene strook van de volgende kolom, zoodat
slechts de laatste woorden der verzen gespaard zijn.
27, 28. meer - eer.
32. baer.
35. van hem allen.
Vs. 38. ander.
43. Als I.
46. baer.
47. mocht.
55, 56. waer - maer.
62-66. Weggesneden.
67. seiden die princen.
69. Maken nu d.
76. an die haer die h.
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78. Als te worpen.
79. bleef daer an.
80. Als I.
83, 84. aen - verslaen.
86. ombevinc.
87. Maecten.
88. sijs en.
89, 90. Als I.
91. bid.
92. Dat du mi nu staetste bi.
93. mijnre.
95. Als I.
97. ic dijn onscout.
99. Als I.
100. ontgincste.
101. alse die coen.
102. h. nu a. te doen.
105. Als I.
106. segics daer om.
107, 108. gelovet claer - haer.
110. mocht daer b.

Fragment Ba.

Boek III. Cap. XV.
Vs. 106. m. waerheit.
111. Als I.
112. waer.
113. al ontbr.
114. logene d. z. slaet doot.
117, 118.
Daer die rechtere rechten sal
Ende dese werelt doemen al.
120. der Dietscher dichtere.
121. Als H.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

312
Vs. 125, 126. Alse Kaerle e. Octaviaen - aen.
128. hem niene g.
129. Ende en.
130. belieget.
131. se ontbr.
132. Met der.
134. seggu.
135. Als I. H.
136. Selc.
137. Datti.
140. die ontbr.
142. eerst ontbr.
146. Als I.
148. Als H.
152, 154. Als I. H.
156. In hores.
163. maecten.
164. haere.
166. alsict.
167. uut Rome.
168. h. die vr.
169. Daer si - van ware.
170. woest e. bare.
175. Als I.
181. Ende oec l. ane.
182. Ochte hem nauwe d. k.
183, 184. w., Ysope e. Aviane - verstane.
187. die uut.
188. Dm. svolcs leven bi.
189. andere.
190. Als I. H.
194. vore hadde g.
196. Diene maecte.
197. W. parablen G. sprac.
198. Sijn sermonen.
202. om.
203. en ontbr.
204. so ontbr.
206. ordeel.
209. cueren.
214. men n. l. een wort.
Vs. 216. theilege l.
217. Als I.
218. wilt.
220. Als H.
221. Dats.
222. Als H.
223. Karen.
225. ridders.
229. te dogeden k. meer.
230. leerre lelec eer.
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231. Datti s. nien h.
232. Doecht.
234. boeken.
235. merket - dichtere.
239. boeken scoen.
240. Die tbegin.
242. ystorie.
246. Als I. H.
249. dichtere.
251. Als I. H.
256. Uten Ebreuschen.
257. soutere.
258, 260. Als I.
264. deen - dandere.
265. A. so selen.
266. Ende die scrifture.
267. ere sprake in ander.
269. scriven.
270. si d.
272. Als I. H.
274. Alsic vore doe b.
278. Als I.
280. int.
281, 282. Ystoriael - bracht e. wael.
283. Ende was.
286. werken.
287. l. die scrifte.
288. conste - gichte.
289. gemeinen.
291. ooc ontbr.
294. dat ontbr.
295. Als H.
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Vs. 296. dichtere betam.
297. Als I.
298. moete - of.
301. Diet n. niene had.
302. Dat die.
304. Als I.

Fragment Bb.

Boek III. Cap. XIX.
Vs. 29. ons bescermere.
30. Nader w., des sijt.
31. Als H.
32. Als I.
35. Als I. H.
36. doen haer.
39, 40. Als H.
49. hieffen.
50. Als I. H.
51. Ende dan - haer.
55. e. met pinen gr.
56. Als I. H.
60. als ontbr.
65. Als H.
67. v. ende m.
69. Dan ontbr.
70. Ende ontbr. - pine - arbeide.
72. Als H.
73. Men s.
76. Als H.
79. Als I.
80. Diere.
81, 82. gemeen - cleen.
83. sijn.
84. sijn.
87. Als H.
88. Als I.
89, 90. oec mede Hebben minne.
94. sijn scande.
97. W. nader n. eesche.
98. So siwi - vlesche.
99. gehruedere allegadere.
100. Comen v. e. vadere.
102. Na darme.
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Cap. XX. (XXII, als in I.)
Vs. 4. Als H.
6. Wet datti.
7. om ontbr.
9. Wet datti.
14. dwijf.
15. dagelecs.
16. Of oec l. die om een k.
17. Of - of - magen.
18. dagen.
22. Datti - niene doe.
23. ontdere.
25. herten.
26. datti noch l. n.
27. minnen.
28. kere.
29. orbore ende ere si.
32. andere.
35. leecht.
36. Als I. H.
37. int prisoene.
39. om.
40. Jegen d. m. h.
43. Als I. H.
45. boeken.
47. Ter.
49. selven ontbr.
50. mere.
51. daer den m. af es c.
54. selven ontbr.
56. genoechlijchede.
57. Als I. H.
59. Datti.
61. E. oec hem te.
62. E. oec sond. hem versiert.
63. Wet datti hem niene m.
72. Als H.
73. Vremder.
75. vromelec.
76. Als H.
77. tiden.
78. Te rechte h.
79. dese p. gehouden.
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Vs. 80. Mach wel h. een goet w. m.
81, 82. doegt - sijn - verhoegt.
83. Als I. H.
84. grote ontbr.
86. grote.
88. In dewege.
89. om.
90. ere.

Cap. XXI. (XXIII, als in I.)
Titel. Als H.
Vs. 2. Daer men om g.
5, 6. Als H.
8. Als I. H.
12. goeder genoechlecheden.
14. e. den m.
15. En es g. meerre.
16. maten.
17. Als H.
20. der.
21, 22. Als H.
23, 24. Als H.
26. Tot eens.
28. Daer om men.
29. om.
30. Donrecht.

Fragment Bc.

Boek III. Cap. XXVI.
Vs. 122. datti hem. - dat ontbr.
124. Wijsleec als.
125. Als die portere leecht.
126. Et ontbr.
127. Als H.
128. heren ten.
129. Ende met vriende.
130, 133. Of - Of - of.
134. Als H.
135. alle.
136. Af.
137. Dits.
138. Dan - portere.
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139. Als I. H.
141. datti.
Vs. 144. E. heelt hem.
145. raste ende in.
147. sijn sijn vr. e. m.
148. Tandren dingen sijn.
150. Ende van w.
151. vremde liede.
152. haerre.
153. Des.
155. Als I. H.
156. sijn.
157. sijs op clercke.
159. hem tscoenste.
161. clerc.
162. s. aldus.
165. hare.
167. Als H.
168. si ontbr.
169. Haren kindren.
171, 172. Als H.
173. Als I. H.
174. gader h. ghemeensamheit.
176. Als I.
178. Als I. H.
179. w. dedelste te voren.
180. Wilen st. ende voeren.
182. Als H.
184. Daer men tspel van wapenen.
186. Sint dat edel l. gaderden sc.
192. met sijn gedreven.
198. Dan enech r. portere.
199. bi, in d. ende in.
202. Als I. H.
204. Als H.
205. Als I. H.

Cap. XXVII. (XXIX, als in I.)
Titel. Als I.
Vs. 1. b. so dm.
2. Als I.
5. niet.
9. datti.
13. geneicht toten.
15. M. wannere soe men.
17. tiden.
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Vs. 18. Als H.
22. si r. h. daer naer.
26. als.
28. wist.
29. W. q. of g. w.
30. souden.
31. alle.
34. Ende ontbr. - Als.
39. es menschelike.
40. d. vleschelike.
41. es dolheit.
42. Dit vers ontbr.
43. dan ontbr.
44. es ende also.
46. mere h. vanden.
47. Als I. H.
48. Van dien dat wi h. m.
49. groot.
50. Als I.
53. niemene b. - Achter vs. 54 begint terstond, zonder eenige afscheiding (zelfs
zonder titel), als liep het in éénen adem door, het Prohemium van Boek IV.
Vs. 1. soutere seget.
2. stont.
4. naecte.
9. als een bloeme.
10. als.
12. Wine h. h. geen.
14. Ons.
15. Als H.
18. oec so w.
20. eintsel.
22. allen.
23. jamerecheden.
24. wine w.
25. Ende oec w.
26. So ontbr. - ons dan ons also.
29. Als H.
30: jamerecheden.
Vs. 31. Als H.
32. einden sal.
33. Als H.
37 en 38 ontbr., als in I. H. (Ook de afzonderlijke Prologe van I. komt hier niet
voor).

Hierna volgt de Tafle van B. IV (tot aan Cap. XI). Het onbeduidende verschil van
lezing komt meest met H. overeen.
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Fragment C.

Boek IV. Cap. VII.
Vs. 40. al tfolc.
42. si wandelen selen.
45. wonder dat.
46, 48. Als I. H.
49. selen.
50. lichaem.
52. di[...].
53. Dat si - selen.
59. naem - maer.
60. haer e. daer.
61. dat het volc.
62. Aen.

Cap. VIII.
Vs. 1. Als I. H.
2. gewerke.
3. heilege.
4. hi hier tegen.
7. lijf.
9. daer ontbr.
10. toe ontbr.
11, 12. openbaer - contraer.
14. valsche.
16. Logen.
18. Als dat volc dan des.
20. si.
21. sijnre.
24. Dat tvolc.
25. sijn leer achter.
26. so seer w.
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Vs. 27. onwerden e. toren.
28. Dat hise sal.
29. knecht.
30. selen dan te recht.
31. engel.
32. z. in den hemel.
35. gherechtege.
37. Als I.
38. geest - monden.
39. Antkerst, in h.
41. twaren.
42. Teyken.
44. Als H.

Cap. IX.
Titel. Van den v. teyken die voer den doemsdach wesen sellen.
Vs. 1. Deerste teyken.
3. Deen voer e. dander.
9. stil.
10. haerre.
11. anders.
12. gevallen.
13. Ende ontbr.
18. Of.
19. beelwiten.
20. sullen ontbr.
21. anxstelic.
22. hemel climmen.
23, 24. als ic goem - boem.
26. Als I. H.
27. heb ic.
28. vogel.
29. Als I.
32. seer.
33. Als I.
38. selen vieriche.

Fragment C. en Bd.
Vs. 40. C. sal ontbr.; B d . sal trecken ten.
41. C. B d . sevende; B d . gemene.
42. B d . stene.
Vs. 43. C. Te h. ende te st.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

44. C. B d . Dat si te st.
46. C. B d . dander. - al ontbr.
47. C. achten; B d . achtende; C. B d . soe sal.
48. B d . sijn ontbr.; C. B d . Het eerste al ontbr.
49. B d . Sijn so groot; C. heb ic.
50. C. Als H.; B d . gaen.
52. C. B d . h. l. si; B d . of.
53. C. neghen; B d . neghende.
54. C. Even; B d . ende ontbr.
55. C. B d . Also; B d . dat al b.
56. C. B d . Het eerste al ontbr.
57. C. B d . tiende.
59. C. B d . si in w.
60. C. B d . In ontbr.
61. C. vertaert; B d . verdort.
62. C. Als I.; B d . niet ontbr. - een ontbr. - wort.
63. B d . elfte - tsamen.
65. C. haren; B d . haer.
66. B d . Want haer gr.
67. C. B d . sonne; C. opganc.
68. C. B d . Tot; B d . dattie.
69. C. dat die doden.
70. B d . Ute; C. B d . moghen ontbr.
71. C. twalefs; B d . twaelfte.
74. C. vieriche.
75. C. Dertien d.; B d . dertiente d., seget Latijn, en daarna ontbr. vs. 76-81.
78. C. risen.
79. C. viertien.
80. C. hemel.
81. C. vijftien - seget tLatijn.
82. C. nu hemel.
85. C. B d . den; B d . rechtere.
87. C. alle; C. B d . openbaer.
88. C. B d . vaer.
91. C. B d . Als I. H.
92. C. rouwen; C. B d . Als I. H
93. C. Tegen den e. dach.
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Vs. 94. C. B d . Die alle - vruchten.
95. C. dien dat alle omtrent; B d . dien dat tfirmament.
96. C. Boem.
97. C. Steen, vogel e. dier.
98. C. B d . togen; C. manier.
100. C Als I.
101. C. moge - mensche.
102. B d . redelike; C. redelic verstannisse hebbic an.
103. C. vonnis.
105. C. B d . Des n. ontvlien.
107. C. B d . Die wi alle o.
108. B d . ons.

Cap. X.
Titel. C. oerdel.
Vs. 2. C. Dat die G. soen.
6. B d . Macht ontbr.; C. B d . doen; B d . ordele.
7. B d . wise.
8. B d . Also.
10. C. Dat L. duut.
11. C. Dat die - soen.
13. B d . Dat Dietsche.
14. C. Als ment; B d . ment; C. B d . Als I. H.

Fragment Bd.
Vs. 15. J. dat o. dat sal.
18. met.
19. Als H.
20. Met zielen.
21. Als H.
22. poent.
23. twivel.
24. niene g.
28. mogen.
29. den.
34. Te sc. sijn ochte b.
38. rechtere.
41. had.
42. ons.
Vs. 44. Als I. H.
45. tekenen.
46. vertogen.
54. Als H.
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56. Als I. H.
58. pure.
59. sien.
61. troesten.
62. e. die niet en w.
63. vr. no sp.
64. dat ontbr.
65. h. die sal.
67. allet dat.
73. m. tontfaen.
74. Meesters - verstaen.
75. mensche.
77. ondere.
78. wonderen.
83. datti.
84. oft.
88. genoegen.
89. hi r. e. w. m.
90. niet ontbr.
91. Der verdoemder.
92. vonnes.
93. datti oec, hoet v.

Cap. XI.
Vs. 1, 3, 4. Als H.
6. E. dingle h. v.
11. Als I. H.
13. Als H.
17. Als I.
18. sal ons h. spr. te.
19. Tote den.
20. Die tsiere.
22. an b.
26. dat ontbr. - ane.
28. visenteret mi n. alsoe.
30. mi ontbr.
32, 33. Als I. H.
36. Dat die rechter.
39. Als I.
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Bijlage B.
Lijst van plaatsen uit den Leken Spieghel, die elders afzonderlijk
voorkomen.
B. I. C. I. Vs. 17-22. Zie B. I. C. II.
B. I. C. II. Nagenoeg dit geheele Cap. komt onder den titel ‘Van sempelen ghelove’
voor in de gedichten, gaande op naam van W. VAN HILLEGAERSBERCH (Haagsche
HS. fol. 53. d. - 54. b.). Doch de volgorde der verzen is zeer verschillende, te weten:
vs. 1-12, 53-86, 45-48, dan de twee volgende verzen:
Wat dat hier is, groot ende smal,
Dat maecte God van niet al;

verder vs. 29, 30, dan Cap. I. vs. 17-22, dan weder Cap. II. vs. 33-44, 87-90.
Overigens is de gelijkheid van regel tot regel volkomen, uitgenomen een aantal
afwijkingen in sommige woorden. Waarschijnlijk werd het gedicht in dezen bundel
uit het hoofd opgeschreven.
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o

B. II. C. LIIII. vs. 1-56. In het Hulth. HS. fol. 184. b. MONE, N . 124.
o

B. III. C. III. vs. 115-128. In het Hulth. HS. fol. 136. b. MONE, N . 484. Afgedrukt
in

Belg. Mus.

D. VI. bl. 210, vs. 767-780.
o

B. III. C. III. vs. 529-568. In het Hulth. HS. fol. 181. b. MONE, N . 97. Afgedrukt in
Belg. Mus. D. X. bl. 339, onder den titel ‘Van enre nonnen verduldechede.’ Daar
zijn er tweemalen vier regels ingelascht.
B. III. C. IX. vs. 1-60. In den bundel van HILLEGAERSBERCH, fol. 52. b. - 52. c.,
onder den titel: ‘Hoe man ende wijff sullen leven.’ Van reel tot regel gelijk, doch met
een aantal afwijkingen in sommige woorden, die evenwel nergens verbeteringen
zijn.
B. III. C. XII geheel. In het Hulth, HS. fol. 76. a., onder den titel: ‘Pointen om dat
o

een heere in sijn lant regeren sal’ (zie Inventaire des MSS. de la Bibl. de Bourg. N .
o
15601). MONE, N . 407.
Het tusschen C. XII en C. XIII in H. ingelaschte Cap. komt voor in het Hulth. HS.
o
fol. 188. a. (met twee verzen meer) en in het Brusselsche HS. N . 319. fol. 112. b.
o
MONE, N . 452. Afgedrukt in Belg. Mus. D. VI. bl. 211, vs. 799-816. Doch ik zeide
reeds t.d. pl., dat dit Cap. niet tot den Leken Spieghel behoort.
B. III. C. XVII. vs. 95 en 96. Deze beide verzen van H. VAN AKEN komen ook voor
in Belg. Mus. D. I. bl. 102, vs. 3 en 4. Zij luiden daar aldus:
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Ghetrouwen vrient langhe ghesocht,
Lettel vonden, ende saen verwrocht.

B. III. C. XX. vs. 69-80. In het Hulth. HS. fol. 51. a., onder den titel: ‘Notabel.’ Ook
in het HS. van ‘der Naturen Bloeme,’ dat aan WILLEMS toebehoorde, alsmede in het
o

Brusselsche HS. N . 319. fol. 105. a., onder den titel: ‘Van vele wijsheden,’ en nog
o

eens fol. 113, a., onder den titel: ‘Van goeden seden.’ MONE, N . 492. Ook afgedrukt
in Belg. Mus. D. VI. bl. 212, vs. 1-12. Met eenige veranderingen worden deze verzen
(onder den titel van ‘Wyse leeringhe voor een man’) ook aangehaald door WILLEMS,
Verhandeling over de Nederd. Tael- en Letterk. I. 204, en aldaar opgegeven als
een gedicht van ANTHONIS DE ROUERE. Doch zulke goede verzen kon de ‘Vlaemsche
Doctoor ende gheestighe Poete’ niet maken, en den lof, hem door WILLEMS
toegezwaaid, dat hij in sommige stukken ‘een zuyverder Vlaemsch’ zou gebruikt
hebben, moet hij thans aan den auteur van den Leken Spieghel afstaan. Zie ook
Belg. Mus. D. IX. bl. 195, waar WILLEMS hem reeds deze verzen ontzegt.
B. IV. C. XI. vs. 21 en 22. In den bundel van HILLEGAERSBERCH, fol. 55. d., in het
Cap. ‘Van gheduricheit,’ leest men:
Daer staet van Gode dus ghescreven,
Dat dan sijn woorden sullen snijden
Als een zwaert an beyden zijden.

Denkelijk eene herinnering uit den Leken Spieghel.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

321

Bijlage C.
De Nederrijnsche vertaling van den Leken Spieghel.
Het handschrift, waarin deze vertaling bevat is, berust in de Bibliotheek van het
Katholische Gymnasium te Keulen, en is mij door de bijzondere welwillendheid van
den Heer Bibliothekaris, den met roem bekenden philoloog Dr. H. DÜNTZER, ten
gebruike toegezonden; een blijk van belangstelling en hulpvaardigheid, waarvoor
het mij aangenaam is bij dezen openlijk mijnen dank te betuigen.
Het is een HS. op papier, bevattende 126½ ongenommerde bladen, elke bladzijde
met twee kolommen, elke kolom van 33-36 verzen. Omtrent den tijd wanneer, en
den persoon door wien de vertaling vervaardigd is, blijkt niets met eenige zekerheid.
(*)
Daar echter een ander werk , dat in denzelfden

(*)

Der Selen Troist, een werk in twee deelen verdeeld, waarvan het eerste in 256 Capp. over
de tien geboden, het andere in 160 Capp. over de zeven sacramenten handelt, van welke
laatste echter, daar het werk niet voltooid schijnt te zijn, slechts vier in het HS. ter sprake
komen. Elk gebod of sacrament wordt op zijne beurt ontwikkeld bij wijze van onderrigt aan
een kind, en vervolgens de zedelessen, die er uit voortvloeijen, door een aantal verhalen uit
de gewijde en ongewijde, meest uit de miraculeuse geschiedenis opgehelderd. Er komen
onder die verhalen verscheidene kennissen uit den Leken Spieghel en andere Mnl. werken
voor, doch het is van geen belang dit telkens aan te wijzen, omdat die verhalen in de
middeleeuwen alom verspreid waren en overal uit dezelfde bronnen werden geput. Doch
daarom juist is het van meer belang, te hooren hoe de auteur van der Selen Troist in eene
Latijnsche voorafspraak van zijne bronnen rekenschap geeft. Men vergunne ons die plaats
hier af te schrijven: ‘Libellus iste collectus est de diversis libris, de Biblia, de Passionali, de
Historia Scolastica, de Historia Ecclesiastica, de Speculo Hystoriali, de Decretis et Decretalibus
et de cronicis diversis, de Vita Patrum, de Collacionibus Patrum, de Dyalogo, de Compendio
Theologie, de Summa Reymundi, de Summa, Gauffridi, de Summa Heinrici, de Viciorum et
Virtutum (sic) et de omnibus libris quoscumque legere potero et audire.’
Het werk bevat 147 bladen behalve de Tafel, die nog 4½ blad inneemt. Het is in proza in
hetzelfde Keulsche dialekt als der Leyen Spiegel geschreven. Aan het slot zegt de afschrijver:
‘Finitum et completum per me JOHANNEM dictum MOIRSSULTZE, Colonie natum. Sub anno
Domini 1445.’
Achter den Leyen Spiegel volgen in het HS. nog een paar beschrevene bladen, behelzende
eene prijs - courant van aflaten, of iets van dat allooi.
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band voorafgaat, blijkens het naschrift in 1445 te Keulen geschreven is, en der
Leyen Spiegel volkomen hetzelfde schriftkarakter vertoont, terwijl ook de taal met
het van elders bekende Keulsche dialekt van dien tijd geheel overeenstemt, zoo
mag men het als hoogst waarschijnlijk stellen, dat het handschrift uit het midden
e

der 15 eeuw dagteekent. De vertaling zelve zal wel niet veel ouder zijn; of liever,
er is geene reden om het handschrift niet als een autograaf van den vertaler, die
denkelijk een Keulsch kloosterling was, te beschouwen.
Een kort berigt omtrent dit handschrift is reeds ten
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j. 1835 gegeven door MONE (Anzeiger, IV. 61-64), die zich evenwel bepaalde bij de
reeds genoemde uiterlijkheden van den Codex en het mededeelen van eenige
proeven, als: het begin, vs. 1-40, B. I. Cap. I. vs. 1-6, B. II. Prol. vs. 1-6, B. III. Prol.
vs. 1-5, B. IV. Prol. vs. 1-4 en het slotgedicht van den vertaler.
Onze taak is het al datgene op te teekenen, wat voor de kritiek ook maar eenigzins
van belang kan geacht worden, en ik laat dus eene opgave volgen der lezingen van
het Duitsche HS. op alle die plaatsen, waar òf onze Nederlandsche tekst eenige
zwarigheid oplevert, òf onze drie HSS. een belangrijk verschil vertoonen, òf enkele
zeldzame woorden twijfel kunnen baren, òf eindelijk de vertaling te verre van het
oorspronkelijke afwijkt, om met stilzwijgen voorbijgegaan te worden.
Verder zal ik mij niet in nuttelooze uitvoerigheid verliezen, door de vele plaatsen
te vermelden, die de vertaler, deels uit verkeerd begrip, deels uit achteloosheid,
verminkt of verknoeid of althans onhandig overgezet heeft. Zulk eene vergelijking
zou geen enkel belangrijk resultaat opleveren en nutteloos tijdverspillen zijn. Genoeg
(*)
zij het dan, dat de vertaling over het algemeen stipt woordelijk is , zoodat zelfs de
rijmwoorden bijna altijd gelijk zijn; hetgeen even-

(*)

Het blijkt evenwel genoegzaam, dat geen der drie HSS., die mij bij de uitgave ten dienste
stonden, door hem gebruikt is. Over het algemeen is de overeenkomst met I. nog wel het
grootst, hetgeen op zich zelf niet zeer tot aanbeveling strekt. Doch de vertaler heeft buiten
twijfel een ander HS. gebruikt, misschien wel een van diegenen, waarvan thans nog fragmenten
bestaan.
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wel niet wegneemt, dat hij zich dikwijls vergist of opzettelijk afwijkt. Ook heeft hij het
werk, dat hem wat al te lang voorkwam, aanmerkelijk verkort, door in het eerste
boek al de hoofdstukken over het vagevuur, de hel, het wezen en de bestemming
der ziel enz. (Cap. XII-XX) weg te laten, alsmede in het tweede boek de geheele
geschiedenis der pausen (Cap. XLIV-L), en elders kleinere gedeelten. Hier en daar
heeft hij twee hoofdstukken tot één vereenigd, kleine gedeelten verplaatst, of wel
de volgorde der hoofdstukken veranderd, gelijk in het derde boek, waar hij eene
geheel verschillende rangschikking heeft, bij welke echter Cap. XV, een der
merkwaardigsten buiten twijfel, ongelukkig is ingeschoten.
Wil men eene proeve van den doorgaanden stij der vertaling, zie hier B. I. Cap.
VIII:

Van deme firmamente.
Dat firmament, dat sij uch kont,
Is al umb gainde ront,
Bynnen hol, as eyn eyes dop;
Ind hait in eme, sonder schop,
5 Belochen as eyne crocht,
Beide wasser ind loicht.
Ombtrijnt dat firmament sijn geseten
Beide sterren ind planeten.
Van der naturen is dat firmament,
10 Dat id alweige ombe rijndt
Ind nummer stille en mach stain.
Dat moicht ir mircken ind verstain
An sonnen, an mayne, an sterren,
Die nummer stain noch en merren,
15 Sij en louffen altzijt omb gereit,
Also als dat firmament ombe geit.
Nochtant louffen sij contrare,
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Dat uch zo vil zo sagen were.
Dat starckste dijnck dat man vijnt,
Dat is sicher dat firmament,
Ind dair Got ynne groisser cracht
Ind meirre wonder hait gemacht.
En dede sijn louff ind sijn bedrijff,
Allet dat hevet ontfain lijff
En moecht sich weigen, cleyn noch grois,
Id soelde sijn offt weir doit;
Mar sijn louffen ind sijn roeren
Deit beweigen die creaturen,
Ind krude ind boyme springen
Uss der erden ind alle dingen.
Dair dat firmament keirt,
Also als ons die meister leirt,
Is dat gerussche ind dat gecrache
So grois, were dat sache
Dat eyn man so grois were
Als ertriche, ind were hie daire,
Hie soelde zo hantz bliven doit
Van dem gerussche, id is so groit.
Sijne snelheit sicherliche
Is ouch sonder gelijche;
Want, als ir wael kent,
Ertrich al ombe rijnt
Bynnen eynre nacht ind eyme dage.
Were id dat id eyn ure stille lege,
Mijnschen ind alle creaturen
Soelden lijgen sonder roeren.

Men ziet, dat de taal over het algemeen vrij zuiver en de vertaling letterlijk is. Doch
van de bovenvermelde afwijkingen zijn weinige hoofdstukken zoo geheel vrij als
datgene, dat wij tot proeve aanhaalden.
Zien wij thans de plaatsen, die bij eene vergelijking met het oorspronkelijke in
aanmerking verdienen te komen.
Het HS. begint, zonder eenigen titel, met de Tafel van al de vier boeken, en achter
de Prologhe
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volgt terstond, even als in I. en H., ook de berijmde inhoudsopgave der drie volgende
boeken (zie D. I. bl. 7).
Prologhe, vs. 24. der Leyen Spiegel.
Prologhe, vs. 47-56. De opdragt aan ROGIER VAN LEVEDALE komt hier insgelijks
voor, en luidt aldus:
Ich hoffen id soele genoegen waele
Myme lieven heren van Lyevendaele,
Ind her Rutger ind mynre vrauwen,
Die gude dynge gerne schauwen,
Ind in schriffturen haven jolijt.
Sij solen dair ynne die tzijt
Nutzlich kurten ind mit eren;
Want man dair inne mach leren
Goetlicheit ind selicheyde
Der selen ind dem lijcham mede.

Boek I.
Cap. I. Hierboven staat: Hie begijnt dat yrste Boich. Boven Cap. II staat de titel van
Cap. I, die van Cap. II is weggelaten, en van Cap. III af heeft elk Cap. zijn eigen
titel.
Cap. III. vs. 28-33, met vier verzen meer, aldus:
Ind des heiligen geistz zo gader
Ind des soens stoil mit.
Ind ich wil wael dat irt wist,
Dat der moider stoil steit bij
Des soens stoile, geleufft des mij;
Want hie heischt in sijnre leren
Dat wir vader ind moder eren.
Dar omb sitzt sij bij erem sone,
Boven in dem hoghen throne.
Ich hain geliesen, sonder wayn,....

Cap. V. Titel. quade ontbr. (Als in I. en H.)
Cap. VII. vs. 67:
Ind ijre vreude umb wewe gegeven.
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Cap. VII. vs. 88. De hierachter in I. bijgevoegde twee verzen staan hier niet.
Cap. XI. vs. 71. De vier verzen, in I. bijgevoegd, komen hier ook, en geheel
hetzelfde, voor.
Cap. XII-XX. Deze negen hoofdstukken ontbreken geheel. Hierdoor heeft het
eerste boek slechts 39 Capp., ofschoon de vertaler zelf in de Prologhe vs. 109 zegt:
Ind hevet inne zo syme deile
Seiss ind viertzich capittele,

en vs. 67-69 der Prologhe ook heeft, aan welker inhoud hij echter niet voldoet.
Cap. XXI. vs. 83 vlg.:
Ouch is dit paradijs van weelden,
In wilchem dat altzijt helden....

Cap. XXII. vs. 19:
Waende wairs ind gelouffde to hant.

Cap. XXIII. vs. 5 vlg.:
Want sij waren ontleit
Van Godis gracien ind ontcleit.

Cap. XXIII. vs. 19-22:
Mar omb schalck gepijnse dat dair in leget,
Des man op ertriche pleget,
So brenck yn eyn schaemelheide,
Die men sal halden in allen stelden.

Cap. XXIII. vs. 53:
Onss selves sijnt die blame.

Cap. XXIII. vs. 129-131, even als I., met twee verzen meer, aldus:
Dat was sijne sijde die man onteide
Van aller ontfarmicheide
Tot onser aller saelicheide
Ind hie was selven fonteyne mede
Dae die vier ryveiren uyt liepen.
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Cap. XXV. vs. 53. beet ind raste.
Cap. XXVI. vs. 135-156. Deze verzen ontbreken.
Cap. XXXIV. vs. 108. De achter dit vers in I. bijgevoegde twee verzen komen hier
ook voor.
Cap. XXXV. vs. 8-12, met weglating van twee verzen, aldus:
Die arbeiden, en woilden noch sich pijnen,
Mar sij nament van dem gude,
Alst gewonnen had der vroide.

Cap. XXXVIII. vs. 85-90. Volkomen gelijk.
Cap. XXXIX. vs. 51. slaen. (Thans zie ik, dat ook I. oorspronkelijk zoo had,
ofschoon het later in staen veranderd is.)
Cap. XXXIX. vs. 69 vlg.:
Dair die preistere heilichlijken
Machen den heren van hemelrijke.

Cap. XL. De titel als in I.
Cap. XLI. vs. 102:
Dair sij mede to neite giengen.

Cap. XLII. vs. 3. na ontbr.
Cap. XLII. vs. 11. gewaden (!).
Cap. XLII. vs. 26. vair.
Cap. XLII. vs. 42. komen.
Cap. XLII. vs. 122. in der Ytaelschen krone.
Cap. XLII. vs. 135 vlgg. aldus:
Die krone droigen dair,
Die eyne voere, die ander naer,
Ind was ombtrijnt vierhondert jair,
Dat is sekerliken wair,
Eer Romulus quam to der gewalt,
Als gij her nae wael hoeren soilt.

Het overige, vs. 139-180, maakt het begin van 't volgende Cap. uit.
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Cap. XLIII. vs. 9. Eilff.
Cap. XLIV. vs. 65-68. Deze verzen ontbreken.
Cap. XLV. vs. 48. getes.
Cap. XLVI. vs. 47 vlg., met twee verzen meer, aldus:
Bersabea hiet die vrauwe.
Ir man was guet ind getruwe:
Ick segge u wie sijn name was,
Hie was geheiten Urias.

Cap. XLVIII. De titel als in I.
Cap. XLVIII. Tusschen vs. 96 en 97:
Ind eigen onder allen heren,
Dar onder si sich bekeren.

Zijnde eene herhaling van vs. 79 vlg.
Cap. Zijnde vs. 124. vervolge.

Boek II.
De Prologhe geldt voor Cap. I. Dus wordt Cap. I hier II en zoo vervolgens.
Prologhe, vs. 10 vlg.:
Ende nympt overmitz eyn kijnt
Dat die yader hevet gesent.

Prologhe, vs. 15. Dit vers ontbreekt.
Prologhe, vs. 20. rijnt.
Cap. I. vs. 89-98. Deze verzen ontbreken.
Cap. VI. vs. 163 vlgg. (Als H.):
Dat der son, die was Got
Ind oever die nature had gebot,
An dem vleissche van einre magit ontfeinck
Eyn nuwe wesen, eyn nuwe dijnck.

Cap. VI. vs. 216. De achter dit vers in I. en H. bijgevoegde twaalf verzen komen hier
ook voor.
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Cap. X. Van dit hoofdstuk ontbreekt de titel, maar de inhoud daarvan loopt terstond
achter Cap. IX door, zoodat Cap. IX en X tot één Cap. vereenigd worden. Misschen
dorst de schrijver den titel, die eenigzins suspect klinkt, niet in het oog te doen vallen.
Cap. X. vs. 13 vlg. Cromanus - Elyodorus.
Cap. XI. vs. 137. dat.
Cap. XII. vs. 57 vlg., met twee verzen meer, aldus:
Al eynen anderen wegh mit liste,
Dats Herodes neit en wiste
Dat sij eme wairen ontgain,
Want der engel deide id yn verstain.

Cap. XIII. vs. 44. Wij.
Cap. XIV. vs. 67 en 68, 93-96. Deze verzen ontbreken.
Cap. XVI. vs. 3 (Als I. H.):
Ind al eynen anderen wech cleven.

Cap. XVII. vs. 54 en 56. Als E.
Cap. XVIII. vs. 21. smeichden.
Cap. XVIII. vs. 84. gichten.
Cap. XIX. vs. 24-26:
Steit in der synagogen:
In mydden verdoempt hie sij dair.
Dat wort dat was nu worden wair.

Cap. XIX. vs. 151 en 152. Deze verzen ontbreken.
Cap. XIX. vs. 170. De achter dit vers in I. bijgevoegde vier verzen komen hier niet
voor.
Cap. XXII. Dit hoofdstuk ontbreekt.
Cap. XXIV. vs. 22-26. Als E. en H.
Cap. XXVIII. vs. 34:
Gelykerwijs as: dits ons here.

Cap. XXIX. vs. 31 en 32. Deze verzen ontbreken.
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Cap. XXX. vs. 31 en 32. Deze verzen staan in omgekeerde volgorde, en daarna
volgen nog acht anderen, zijnde de zeven laatsten van Cap. XXXI (64-70), met een
om het rijm er bij gelapt, t. w.:
Dat is sekerlick also.

Cap. XXXI. vs. 67-70. Deze verzen ontbreken. De schrijver, dat slot herhalende,
merkte bij vs. 66 dat hij ze reeds in het vorige Cap. gehad had, en brak toen plotseling
af.
Cap. XXXII. vs. 26. De achter dit vers in I. bijgevoegde twee verzen komen hier
niet voor.
Cap. XXXIII. vs. 21-28. Deze verzen ontbreken.
Cap. XXXV. vs. 6-10. Als E. en H.
Cap. XXXV. vs. 49. sijn.
Cap. XXXV. vs. 86-88. Als E. en H.
Cap. XXXVI. Dit hoofdstuk is in elf hoofdstukken gesplitst, als volgt:
Hier beghint die yeste uns behelders, die Vs. 1-106,
der keyser Theodosius vant to
Jherusalem in Pylatus vierscharen, in
dem trisoir, dae die alde boeke lagen. XXXV.
Wie die Joeden antwerden, ind van den Vs. 107-178.
crucen die Cristo negen. - XXXVI.
Hie wart Pylatus vertzaget. - XXXVII.

Vs. 179-430.

Wie Nychodemus den Joeden to sprickt. Vs. 431-472.
- XXXVIII.
Wie die Joeden antwerden. - XXXIX.

Vs. 473-758.

Van Joseph van Armathijen, wie hie
Jhesum begroiff. - XL.

Vs. 759-794.

Van Nychodemus, wie Joseph gevangen Vs. 795-1042.
wart. - XLI.
Hie antwerde Nychodemus den Joeden. Vs. 1043-1148.
(ongenommerd).
Wie Joseph antwerde den Joeden. - XLII. Vs. 1149-1270.
Wie Joseph sprack den Joeden toe. XLIII.

Vs. 1271-1344.

Wat Symeons kijndere schreven van der Vs. 1345-2092.
hellen, ind wat wondere sij dae sagen. XLIII.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

332
Cap. XXXVI. vs. 29. koninck.
Cap. XXXVI. vs. 39-42, met twee verzen meer, aldus:
Croepele, blijnden, die tromp gaen,
Dese ganst hie, sonder waen;
Laesersse ind die ouck sijnt beseten
Dese ganst hie al, dat soildi weten,
Op eynen Satersdach,
Das man neit to doen en plach.

Cap. XXXVI. vs. 119 en 120. Deze verzen ontbreken.
Cap. XXXVI. vs. 128. De achter dit vers in I. en H. bijgevoegde twee verzen komen
hier ook voor (Als H.).
Cap. XXXVI. vs. 210. mach.
Cap. XXXVI. vs. 263-264. Als I. en H.
Cap. XXXVI. vs. 575-576. Als E. en H.
Cap. XXXVI. vs. 918-921. Als E. en H.
Cap. XXXVI. vs. 939-942. Als E. en H.
Cap. XXXVI. vs. 959-1002. Deze verzen ontbreken.
Er staat aldus:
957 Sij soeldent wael also verderven
958 Ind mit gifften verwerven,
1003 Dat hie hier aff nummer wort
1004 En soulden vertrecken vort.

Cap. XXXVI. vs. 1076-1080. Als E. en H.
Cap. XXXVI. vs. 1169 en 1170. Als H.
Cap. XXXVI. vs. 1326. Dit vers ontbreekt.
Cap. XXXVI. vs. 1801-1802. Als I.
Cap. XXXVI. vs. 1938:
Ind vierdehalff jair dar nair.

Cap. XXXVIII. vs. 17-21, met weglating van twee verzen, aldus:
Want heddent die anderen geweten,
Sij hedden yn doit gesmeten:
Dar omb hal Jhesus die dijnck.
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Cap. XXXVIII. vs. 79-112. Deze verzen ontbreken. Vs. 78 luidt:
Meer sagen dan hie sach an.

Cap. XXXIX. vs. 23-28. Deze verzen ontbreken.
Cap. XXXIX. vs. 54. behoiffden.
Cap. XXXIX. vs. 223 en 224. Deze beide verzen komen hier voor.
Cap. XLIV-L. Deze zeven hoofdstukken ontbreken geheel, ofschoon vs. 37-40
van de berijmde inhoudsopgave voor dit boek toch niet weggelaten zijn. In het geheel
heeft Boek II in de vertaling 60 Capittels, doch de nommers daarvan zijn zeer
o

o

verschillende, 1 . door het mederekenen van de de Prologhe; 2 . door de
o

zamensmelting van Cap. IX en X; 3 . door het ontbreken van Cap. XXII en deze
o

o

zeven; 4 . door de splitsing van Cap. XXXVI; en 5 . door dat enkele hoofdstukken
ongenommerd zijn gebleven.
Cap. LI. vs. 123-126:
Dair hie ontfeinck to den selven stonden,
Mit den knoepen hart gebonden,
Vele dieper wonden,
Ind al omb onse sunden.

Cap. LIV. vs. 65-68. Deze verzen ontbreken.
Cap. LV. vs. 45 en 46. Deze verzen ontbreken.
Cap. LVII. vs. 23 vlg.:
Seggen selich, want die macht hevet
Verkois mij boven allit dat levet.

Cap. LVII. vs. 31 en 32. Deze verzen ontbreken.
Cap. LVIII. vs. 45. ontfeinck.
Cap. LVIII. vs. 97. Als I.
Cap. LIX. vs. 103 en 104. Als I. en H.
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Cap. LX. vs. 7 en 8. Deze verzen ontbreken.
Cap. LX. vs. 99 en 100. Deze verzen ontbreken.
Cap. LXI. Tusschen vs 42 en 43 nog de twee volgende verzen:
Dair wart berichtet altohant
Die bisschop van dem vijant.

Cap. LXI. vs. 75-78:
Sij soilen u twairen sekerlike
Bewaren ewelijke,
Ind soilen geloent sijn van dem heren die al
Sonder ende regneiren sal.

Boek III.
De volgorde der hoofdstukken is geheel verschillende, als: Prologus tot en met Cap.
IV, dan VII, VIII, dan XVIII-XXV, dan XXVII, XXVI, V, VI, dan IX-XIV, en eindelijk
XVI en XVII. - Cap. XV ontbreekt; doch daar de Prologus en het hoofdstuk op bl.
13-15 onzer uitgave ook genommerd zijn, zoo heeft het geheele boek toch één
hoofdstuk meer dan in onzen tekst, namelijk 28 Capp.
In de berijmde inhoudsopgave (bl. 7), vs. 9 staat: moraliter.
Vs. 19 en 20 aldaar ontbreken.
Prologhe, vs. 1, mtet twee verzen er voor, aldus:
Dat dirde boick sal nu an gain,
Dair gij wijsheit in moigt verstain.
Dat der mynsche wircken sal ....

Prologhe, vs. 22:
Sonder die wercke to hemelrike.

Bl. 13. Hierboven staat als titel: Van Godis mynnen, even als in I. en H.
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Cap. I. Titel: Van Goide to mynnen boven al.
Cap. I en II. Het tusschen deze beide hoofdstukken (bl. 22 vlg.) in I. bijgevoegde
Cap. komt hier niet voor.
Cap. III. vs. 211-266, 315-478, 495-502, 507- 536, 569-578, 671-706, 869-1246.
Alle deze verzen ontbreken. Maar aan het slot des hoofdstuks, terstond achter vs.
868, staan de zes slotverzen van Cap. V (102-107).
Cap. III. vs. 707:
Als gij mit Goide wilt sijn mare.

Cap. IV. De titel als in I. en H.
Cap. IV. vs. 131-148, 175-280, 357-390, 501-508, 533-548. Alle deze verzen
ontbreken.
Cap. IV. vs. 334. wijven.
Cap. V. vs 1-7, met vijf verzen meer, aldus:
Eyn mynsche vraigde vurtijtz ere
Eynen clerck van groter lere,
Wilch dat dat beste were,
Tusschen rijcheit off tusschen ere.
Die clerck antwerde ind saede
Van twijerhande wijsheide:
Die eyne was rijcheit sunderlinge,
Die der selen an gienge:
Dat were rijcheit ind ouck ere,
Die en vergienge nummermere;
Want sij den voerent vur eme
In dat oeverste Jherusalem.

Hieruit is het oorspronkelijke gemakkelijk te herstellen. Doch de vertaler heeft zich
in vs. 6 (en zoo ook, even als ons tekst-HS., in vs. 14 [d. i. 9]) vergist, door wijsheide
voor rijcheide te schrijven.
Cap. V. vs. 24 en 25. Deze verzen komen hier ook voor.
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Cap. V. vs. 88-107. Deze verzen ontbreken. Vs. 102-107 had de schrijver reeds
elders, aan het slot van Cap. III, gezet.
Cap. VI. 22-33, 69-76, 88 en 89. Deze verzen ontbreken.
Cap. VIII. Titel: Wie man luxurie verdrijven sall. Doch in de Tafel der hoofdstukken
voor het begin des werks staat unkuyscheit in plaats van luxurie.
Cap. IX. vs. 105 en 106. Deze vss. komen hier ook voor.
Cap. X. vs. 135-149. Deze vss. komen hier ook voor.
Cap. XI. vs. 59 en 60. Deze vss. komen hier ook voor.
Cap. XII. vs. 103-108: Deze vss. komen hier ook voor.
Id is gesaecht oever manich jaire:
So hogher hals, so hogher baire.
Neit dair bij, onder die grote
Ind onder oevermoedige genote
Machman toeghen hoghen moit,
Als id ommer also sijn moit.

Cap. XII. vs. 113. so hoghe gave.
Cap. XII. vs. 115 en 116. Deze verzen komen hier ook voor.
Cap. XII en XIII. Het tusschen deze beide hoofdstukken (bl. 143) in H. bijgevoegde
Cap. komt hier niet voor.
Cap. XIII. Tusschen vs. 87 en 88 nog de volgende vier verzen:
Omb dat hie hebben mach geneit.
Dat vierde pont, sonder waen,
Dat eyn raitzman sal bestain
Mit sijnen heren, wats gescheit,

Deze verzen behooren stellig in den tekst, en maken eene onverklaarbare plaats
terstond dui-
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delijk. Toevallig ontbreken zij in H. en I. beide.
Cap. XIV. vs. 37 en 38, 77 en 78, 83-86. Deze verzen ontbreken.
Cap. XIV. vs. 118-120:
Const van gieten voulget hier an,
Goult, silver, metail off loit,
Off ander metail, cleyne off groit.

Cap. XV. Dit hoofdstuk ontbreekt.
Cap. XVI. Titel: Wie guet dat id getruwe is sijn.
Cap. XVI. vs. 17. dat.
Cap. XVI. vs. 95-126. Deze verzen ontbreken.
Cap. XVI. vs. 95-126. 141-164. Deze verzen zijn aan het begin van Cap. XVII
toegevoegd, en met dat Cap. tot één hoofdstuk (het laatste des boeks) vereenigd.
Cap. XVI eindigt dus met vs. 140, doch de vier laatste verzen (137-140) heeft de
schrijver aldus vermeerderd en veranderd:
Want sij alle umb ire baten
Gemeyne bate to nyete laten.
Dat sij van ghijricheiden soilden
To maenegen weder halden,
Dat soilde sijn ir manyere vurwair,
Ind gemeynen oirber trecken vort openbair.

Cap. XVII. Titel: Van drierhande mynnen, ind wilch gereicht vrunt is.
Cap. XVII. vs. 68 en 69. Als I. en H.
Cap. XIII. Titel: Van drijn manyeren van luden, der men neit sonder sijn en mach.
Cap. XIX. vs. 41-72. Deze verzen ontbreken.
Cap. XIX. vs. vs. 101 en 102. Deze verzen komen hier ook voor.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

338
Cap. XXII. vs. 17 en 18. Deze verzen komen hier ook voor.
Cap. XXIII. De titel als in I. en H.
Cap. XXIII. vs. 33-48, 185-188. Deze verzen ontbreken.
Cap. XXIII. vs. 60. Hemel.
Cap. XXIII. vs. 92. Als.
Cap. XXIII. vs. 164:
Ind yren willen impetrieren saen.

Cap. XXVI. vs. 115 en 116, 191 en 192. Deze verzen ontbreken.
Cap. XXVI. vs. 173. Als I. en H. (De ware lezing).
Cap. XXVI. vs. 199-200:
Neit dair bij, in dorpe, in staede
Woynent beide guet ind quaide.

Ook de voorgaande en volgende verzen zijn met het oorspronkelijke geheel
eensluidend.
Cap. XXVII. vs. 43 en 44. Deze verzen ontbreken.

Boek IV.
De Prologhe geldt voor Cap. I. Dus wordt Cap. I hier II en zoo vervolgens.
Prologhe, vs. 37 en 38. Deze verzen ontbreken. Ook bij vs. 38 van het begin des
boeks komen zij niet voor.
Prologhe, vs. 37 en 38. Ook De achter de Prologhe (bl. 231 vlg.) in I. bijgevoegde
tweede Prologhe komt hier niet voor.
Cap. I. vs. 40. gelouve.
Cap. I. vs. 48. Dair.
Cap. IV. vs. 64 en 65. Deze verzen ontbreken.
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Cap. VI en VII. Deze twee hoofdstukken zijn tot één vereenigd. Daar echter de
Prologhe voor Cap. I rekent, zoo telt dit boek, even als het oorspronkelijke, 12 Capp.
Cap. IX. vs. 19. belweten.
Het besluit, in I. en H. aan het einde des werks (bl. 277 vlg.) toegevoegd,
behelzende de opdragt aan Hertog JAN III. van Braband, komt hier niet voor. Maar
onder Cap. XII. vs. 40 staat: Explicit Speculum Laicorum, en dan volgen deze
slotverzen van den vertaler:
Ick bid u mit truwen alle gemeyne,
Beide groiten ind cleyne,
Als gij dit gedichte hoert,
Dat gij bidt die magit reyne,
Die dair is spiegel ind fonteyne,
Dat sij bidde an yrem kijnde vort,
Dat hie des mans sele verlichte,
Is sij in pijnen, die dit gedichte
Makede ind dese wort;
Dat sij moet schauwen sijn angesichte,
Dat dair luchtet boven alle lichte,
Op dat sij neit en werde vermort
Noch van dem helsschen stancke versmort! - Amen!
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Bijlage D.
Die Spieghel der Leken.
Alleen om te verhoeden, dat door gelijkheid van titel eenige verwarring van onzen
Leken Spieghel met een geheel ander werk, den Spieghel der sonderen ofte der
leken, ontsta, moge hier een kort woord over laatstgenoemd werk volgen.
Het eenig-bekende HS. daarvan, berustende in de bibliotheek van Mr. J. ENSCHEDÉ
(*)
te Haarlem , is

(*)

Dit HS. werd reeds vroeger onderzocht door BILDERDIJK en HOFFMANN VON FALL., die er een
kort berigt van gaven, de eerste in zijne Taalen Dichtk. Versch. III. 126, de laatste in de Horae
o

Belgicae, I. 105 vlg., waaruit het hoofdzakelijke overgenomen werd door MONE, N . 373. Op
den twijfel van HOFFMANN: ‘fons latinus accuratius indicatus non est, forsitan plures adhibiti
sunt auctores,’ diene tot berigt des schrijvers eigen getuigenis ( aangehaald bl. 343 reg. 2,
3, 5), waarin hij duidelijk genoeg zegt, het werk uit de schriften van ‘die vreemde meysters’
‘te samen gheset’ te hebben. Ook heeft hij, ingevolge zijne belofte (bl. 343 reg. 7-10) op vele
plaatsen het Latijn er bijgezet; en ‘beide den meester en het boek genoemd, waar het
geschreven staat,’ zoodat ons omtrent zijne bronnen geen twijfel kan overblijven. Doch
HOFFMANN, die de genoemde woorden in eene noot aanhaalt, geeft door zijne geheel mislukte
interpunctie (hij begreep het woordje wert = waar het niet) genoeg te kennen, dat hij de
meening des schrivers niet vatte.
Wat nu de bronnen betreft, die de schrijver hier en daar noemt, mij zijn de volgenden
voorgekomen: MOYSES, DAVID, SALOMON, Sinte MATHEUS ende LUCAS, Sinte JOHANNES
Ewangelist (inder heymelicheit ons heren Jhesu Crist), Sinte PAULUS (tot dien van Corinthien),
Sinte PIETER (inder Epistolen boeke), Sinte JACOB, der Apostelen daden, JHESUS filius SYRAC,
Sinte AUGUSTIJN, Sinte THOMAS VAN AQUINEN, Sinte JAN GULDEMONT (elders JOHANNES
CRISOSTIMUS), Sinte AMBROSIUS YSIDORUS (de summo bono en in Synodo), Meyster RIJKERT
DE SANCTO VICTORE, Paus GREGORIUS (in siner omelien, in sine morale en in een boeck dat
hiet Dyalogus), Paus INNOCENCIUS, Paus SIXTUS, JHERONIMUS (ad Julianum en de Annalibus
Hebreorum), een boeck dat hiet obitus Jheronimi (elders het starf boeck van Sinte JHERONIMUS),
Sinte BERNAERT, die heilighe lerer ANCELMUS, een boeck dat hiet Cesarius, een boeck hiet
Censaet, het Liber Apum, de vitae Patrum, die wise CATHO, die wise SENECA.
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op papier geschreven in de 15 eeuw. Het bevat 183 bladen in kl. 4 , elke bladzijde
slechts met ééne kolom. doch met breede regels.
Aan het slot wordt ons het volgende berigt: ‘Hier eyndet die Spiegel der leken,
ende wert gemaect ende geeynt doemen screef inden jaren onsen heren MCCCC
ende XV.’ Het blijkt evenwel, dat het HS. geen autograaf van den auteur, maar een
later afschrift bevat, daar in een kort gebed achter de aangehaalde slotwoorden
gesproken wordt van hem, ‘die dit boeck nuwes ghescreven heeft.’ Die afschrijver
heeft zich op vele plaatsen vrij slordig van zijne taak gekweten.
Wie de oorspronkelijke schrijver of liever zamensteller van het werk geweest zij,
is geheel onbekend. Doch de inhoud, strekking, inrigting en verdeeling daarvan
blijken genoegzaam uit de voorrede, die ik hier, tevens als proeve van 's mans
prozastijl, volgen laat.
Jhesus Cristus, Marien enighen gheboren soen, die niet en haet van al
dat hi daer ye ghewracht, ghelijc als die propheet van hem
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serijft, mer hi haet die quade sonde in ons, die wi begaen van daghe toe
daghe; ende, als God selve seit inden beghin der biblen, alle menschelic
gheboort van naturen is gheneycht sonden te doen, alsmen alle daghe
leyder vele siet over alle die warlt ghescien; ende want sulc is die sonden
doe bi rechter quaetheit, sulc bi versumelheit, ende sulc bi onwetenheit;
ende wanter menich simpel leke is, wist hi den rechten gront, hoe swaer
die sonde voor Gode waer ende alle die manier hoe die sonden eerst
comen of hoe si hene gaen ende wat die heilighe scrijft hier van hout, die
soude hem lichte te bet van sonden hoeden; want al hoert menich simpel
mensche sommels inder kerken wat goets segghen ende die heilighe
scrijft exponeren, soe is leyder die memorie soe verghetel, als een meyster
inder naturen scrijft, ende hebbent cort vergheten: Hier om, wanter menich
simpel leke is die gaerne Gode dienen soude, op dat si den rechten gront
wisten ende daghelix lesen mochte waer op een rechte kersten leven
stonde: hier om soe heb ics mi inden naem Gods onderwonden dit boeck
te scriven, niet uut mi selven, mer als die heilighe scrifte seit ende die
lieve heilighe doctoren der heiligher kerstenheit te baten gheleert hebben.
Ende sult weten dat dit boeck in drien boecken ghedeelt is ende elc boeck
wert in drien ghedeelt. Dat eerste boeck is, waen dat die sonden eerst
quamen ende hoe si begonnen, ende hoe alle sonden noch daghelix
eerst in ons comen, dattet eerste derndeel is. Dat ander derndel is, wat
dat die sonden sint ende dat ondersceit dair van. Dat derde derndel is,
waer by ende wat dat die sake si, dat wi soe meenlike in sonden bliven.
Dat ander boeck is oec in drien ghedeelt, ende gaet veel uut op dat
ewangelium, hoe God Lazarum verwrecte, ende is dat eerste derndel,
waer bi wi sullen eerst verwrect werden als dat wijt en waer werden dat
wi in sonden dwalen. Dat ander derndel is, watter toe behoert ende hoe
men ons van sonden binnen sel. Dat derde derndel is, hoe die gheen die
die warlt bouwen hem best van sonden behoeden sullen, mit eener cleynre
regulen daer si bi leven moghen. Dat derde boeck is vanden lope deser
boser warlt, ende is oec in drien ghedeelt. Dat eerste derndel is, van wien
dat ons comt alle liden ende ongheval daer die warlt daghelix mede
gheplaecht wert. Dat ander derndeel is, waer om dat wi soe dicwijl plaghen
ende ongheval hier doghen. Dat derde derndeel is, waer in dat wi mit
recht gheplaecht werden. Ende sult weten dat dat eerste boeck ende dat
derde dat die in ryme sijn, want soe menich curioos mensche liever rijm
(*)
leest, ende oeck waerliken luden ghenuechliker is dair over te duren .
Mer dat ander boeck is in

(*)

Vergelijk Boek II. Cap. XLI: ‘Ende op dat ghi die tien. gheboden u huusghesin lichteliken
leren moecht, soe wil icse u mit corten woorden in ryme oversetten; want jonghe luden
ende simpele luden dat rijm veel eer leren ende bet onthouden dan oft slechte woirden
waren.’
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slechten woerden gheset, op dat ghi van beyden hebt. Ende sult weten
dat dit boeck niet ghemaect en is uut wijsheit des gheens diet te samen
gheset heeft, want hi daer toe niet ghedaen en heeft dan hi ghetymmert
heeft mit vreemden aenwerke, ende ghelijc dat een mit sinen arbeyde
die spanen te samen draghet, die die vreemde meysters ghehouden
hebben. Ende op dat alle die gheen die leest of hoort die beter gheloven
hier toe hebben moghen, soe isser in veel dat Latijn voor gheset, alsoe
als die heilighen gheleert hebben, ende beyde die meester ende dat boeck
ghenoemt, wert ghescreven staet, ende in Duutscher talen dan na
ontbonden. Ende oec soe is in vele steden inder ontbindinghe den sinne
meer ghevolcht ende meer woorden dair toe ghedaen dan dat Latijn of
die slechte text in hout. Ende dat is ghedaen op dat die simpele leke te
bet dat gronden ende verstaen connen, want slechts dit boeck alleen om
der leken wille ghemaect is, die die warlt bouwen ende hem gaerne
beteren souden ende Gode dienen. Ende mach wel hieten die Spieghel
der sonderen ofte der leken, want elc simpel leke, die Gode te dienen
begheert, volcomeliken hem hier in spieghelen mach, wat hi doen of laten
sel ende hoe dat hi een rechtkerstent leven leiden sel, ende oec hoe die
warlt hier is ghecomen ende eynden sel; ende mach hier in spieghelen
volcomen die heilighe scrifte, alsoe veel als hem ghenoech is mede te
comen toten ewigen leven, want ghi hier in vinden moecht beyde heilighe
scrifte [ende] natuerlike scrifte, als die heilighe kersten meysters inder
ouder ewen ende oec als die heydene meesters gheleert hebben in
philosophien ende anders in haren boeken. Ende oeck sommels soe wijst
dat een boeck op dat ander, op dattet claerliker op een ander stede
screven staet; soe moechdijt daer soeken bi den ghetale. Want elc boeck
sijn tafel voor hem heeft, dair die rubrike inder tafelen volcomen
ghescreven staet, ende elc mit sinen ghetale, wat du best ghenoecht te
(*)
lesen dat [ghi] elc capittel bi sinen ghetale vinden moghen . Ende oec
soe moechdi die boeken cort onderscheyden, want inden eersten boeke
soe staet een .I. boven den scrifte inder spacien. Ende hier bi soe
moechdijt vinden cort, wat boeken of wat materien dat ghi hebben wilt.
Ende

(*)

Deze onverdedigbare vorm ghi moghen (ghi spreken enz.) is in dit werk zeer gewoon.
Ook in andere stukken van dien tijd, met name van den Rijnkant, komt zij niet zelden
voor. Zelfs in het latere Amsterdamsche dialekt: zie mijne uitgave van HOOFT'S Warenar,
bl. 81.
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oec soe is toe veel steden die text mit roden onderstreken, op dat ghijt
ondersceyden moecht. Aldus soe moechdi in desen boeke [soekenl wat
u best gaet. God gons u alspe te soeken ende te lesen, dat ghi dair bi
verbetert moghet werden. Ende wil dit boeck in Gods eren beghinnen
ende inden ghebenediden naem Jhesus. Amen!
Men ziet dan, dat het werk in drie boeken verdeeld is, het eerste en derde in verzen,
het tweede in proza, ofschoon de tien eerste hoofdstukken daarvan nog berijmd
zijn. Elk boek is weder in drie deelen gesplitst, en eene naauwkeurige Tafel voor
ieder boek berigt ons den inhoud der afzonderlijke hoofdstukken, waarvan het eerste
boek er 72, het tweede 49, het derde 44, het geheel dus 165 telt, terwijl eindelijk
(*)
elk boek met een berijmden ‘voorganc of een ghebet’ geopend wordt .
Tot eene proeve van de verzen of liever kreupele rijmen, waaruit het grootste deel
des werks bestaat, kies ik de beschrijving der vijftien teekenen voor den oordeelsdag,
omdat dit onderwerp ook in den Leken Spieghel (B. IV. Cap. IX.) behandeld wordt,
en de lezer dus de gelegenheid heeft, om den dichttrant van beide werken met
elkander te vergelijken. B. III. Cap. XVIII:
Sinte Jheronimus scrijft, wilt hier na horen,
In ene boeck dat hiet de Annalibus Hebreorum,
Dat vijftien teiken in groter plage
Hier sullen geschien voor den jonxten daghe,
Ende dat elkes daghe vanden vijftienen
Een sonderlinc teyken sel ghescien.
Des eersten daghes, dat market wal,

(*)

In het voorbijgaan zij hier opgeteekend, dat in Boek I. Cap. LXIII de geschiedenis van den
doop van koning r a d b o u d door bisschop WILLEBRORD op de gewone wijze verhaald wordt:
‘Men vint ghescreven in ener cornike’ enz.
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Beyde zee ende meer verheffen sal
Viertich cubiten, des sijt ghewis,
Hogher dan enich berch ter warlt is,
Ende elc cubitus, na minen sin,
Mach bi twintich duumbreet sijn,
Ende dat water sel in rechter bare
Recht op staen oft ene mure ware.
Des anderen dages so stijcht hie neder,
Soe cleyne datmen nauwe mach sien hier weder.
Des derden daghes die visschen verbaren
Boven den anderen water mit al horen scharen,
Ende gheven een gheluut ende so gruweliken gescal,
Dattet gherucht anden hemel donen sal.
Des vierden daghes al dat water ghemene
Sal bernen, zee, meer, groot ende cleyne.
Des vijfsten dage sullen alle bomen ende crude
Puer bloot uut douwen van groter node.
Des sesten daghes soe valt her neder
Alle tymmeringhe op aerden, wech ende weder.
Des sevenden dach soe sullen alle stene
Vergaderen ende slechten dan in enen.
Des achtenden dach sal ghemene noot
Van aertbevinghe comen sere groot.
Des neghenden daghes sel werden recht
Die warlt over al ghelike slecht.
Des tienden daghes sullen comen
Die lude uuten holen die op aerden wonen,
Dair si scuulden van anxten groot,
Ende sullen dan liden alsulke noot
Dat si gaen of si raesden van groten doghen:
Nauwe sel die ene toten anderen spreken moghen.
Des elften daghes, na minen wanen,
Soe verrijst allen menschen biente to samen,
Ende dat ghebiente staet op recht in dien daghen,
Recht boven op hair selves graven.
Des twaliften daghes sel ons doncken mit allen,
Dat alle die sterren vanden hemelen vallen.
Des dertienden dages alle dat leeft int ghemeen
Dat sel dan sterven, tsi groot ende cleyne.
Des viertienden dages claer bernen sal
Beyde lucht ende aerde over al.
Des vijftienden dages, in groter waerde,
Soe wert vernyet beyde hemel ende aerde.
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Dit sijn die vijftien teykenen swaer,
Als Sinte Jheronimus scrijft openbaer,
Die voor jonxten dage hier sullen comen;
Dair na soe wil Grod die warlt verdomen.
Want wi anders niet wel weten moghen
Wanneer God die grimmen dach wil tonen,
Dan bi teykenen, als ons die scrift doet leren,
Want die apostelen die vragheden onsen heren,
Wanneer dat oerdel to comen soude,
Ende God hem dat niet segghen woude,
Maer sprac: ‘Het betaemde u niet te weten dat,
Dat die vader in siner moghentheit hadde gesat.’ - Enz.

Uit deze proeve, die waarschijnlijk den trek naar het geheele werk niet sterk zal
opgewekt hebben, blijkt zonneklaar, dat er tusschen den Spieghel der Leken en
den Leken Spieghel niet de allerminste verwantschap bestaat, dan de toevallige
gelijkheid van sommige onderwerpen en het destijds noodzakelijke gebruik derzelfde
Latijnsche bronnen. Ik durf dan ook, na vergelijking ook van de overige gedeelten
des werks, gerust beweren, dat de auteur den Leken Spieghel in het geheel niet
gekend heeft.
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Verklarende woordenlijst.
A.
A b i j t , - i t e , I. c. 25. V. 95, II. c. 48. v. 1063, kleed met name kloosterkleed.
Fransch habit.
A b o l g h e , I. c. 48. v. 124, verbolgenheid. Ook I. c. 29. v. 30 var. (Bijl. A.),
waar de tekst verbolghentheit, de andere var. gramscap heeft.
A b u u s , I. c. 42. v. 162 var. (tekst wonder), vreemde, wonderlijke zaak.
Rijmkronijk in KAUSLER's Denkmäler, vs. 8511:
In dese beroerte ende andere mede
Ghesciede in Vlaender te meneger stede
Menich wonderlijc abuus.

vs. 9034:
Nochtan so ghesciede int lant
Groet abuus ende vremde saken.

Die Buskenblaser (Hor. Belg. VI), vs. 32:
Jaet, het dunct mi een vri abuus
Steinen cruken binden ende meleteilen.

Op de laatste plaats gaat de beteekenis bijna over in die van fopperij, bedrog,
welke ten volle geldt in Lippijn, (Hor. Belg. VI), vs. 58:

Jan van Boendale, Der leken spieghel

348
Bi sente Jan! ic sal haer dit abuus
Noch tavont tongoede maken.

De zamenhang met de tegenwoordige beteekenis van vergissing is ligt te
verklaren.
A c h t e n , II. c. 53. v. 15 var. Zie H a c h t e n .
A c h t e n trans., I. c. 4. v. 10, iemand tot iets -, (goedachten) bestemmen,
beschikken; intr., I. c. 27. v. 80, op iets -, I. c. 26. v. 152, c. 27. v. 95, c. 39. v.
34, met den genit., I. c. 28. v. 20, 31, III. c. 9. v. 94 enz., om iets geven, zich
aan iets laten gelegen liggen, ook voor iets zorg dragen. In Ferguut, vs. 1065,
om iets -, in denzelfden zin.
A c h t e n d e (var. a c h t e n s t e ), II. c. 3. v. 157, c. 10. v. 52 enz., achtste.
A c h t e r adv. III. c. 3. v. 845, hierna, later.
A c h t e r l a n d e , II. c. 52. v. 132, III. c. 6. v. 2, c. 12. v. 64, c. 23. v. 170 var.,
door het land heen, hier en daar in het land. Zoo ook achter straten; beiden
nog later, vooral bij CATS, veelvuldig in gebruik.
A c h t e r b l i v e n , III. c. 15. v. 204, achterwege blijven.
A c h t e r l a t e n , II. c. 48. v. 468, nalaten; I. c. 34, v. 80, 85, III. c. 16. v. 130,
138 enz., op den achtergrond stellen, verwaarloozen.
A c h t e r s e t t e n , I. c. 44. v. 94, III. bl. 15. v. 45, t a c h t e r s e t t e n , III. c. 24.
v. 18, op den achtergrond stellen, verwaarloozen.
A c h t e r s p r a k e , III. c. 4. v. 471, achterklap (dezelfde gedachte), laster.
A c h t e r s p r e k e n van iemand, III. c. 2. v. 140, achterklappen, kwaad spreken.
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A c h t e r s t e k e n , III. c. 12. v. 53, IV. c. 8. v. 25 var., van zich stooten,
verwerpen.
A c h t e r s t o t e n (Imp. s t i e t ), III. c. 16. v. 130 var. Hetzelfde als
Achtersetten.
A c h t e r t r e c k e n intr., I. c. 23. v. 27, zich terugtrekken, zich schuil of uit den
weg houden.
A c k e r e n intr., I. c. 25. v. 114 var., den akker bebouwen.
A e l l i n g h e adv., I. c. 13. v. 39, geheel en al. Zie KIL. op Allinghe en Minnen
Loep, Gloss. op Alinghe. Het was ook als adj. in gebruik: zie VAN HASSELT op
KIL.
A e n . Zie A n , A n e .
A e r d s c h b i s s c o p , II. c. 48. v. 183, 999 enz., voor aartsbisschop. Ook
elders zeer gewoon, denkelijk uit misverstand van de beteekenis. Zelfs leest
men, II. c. 48. v. 1178, in het meervoud aerdsche bisscoope.
A e r n s t , II. c. 14. v. 13, c. 47. v. 37, ernst, tegenover ligtvaardigheid; III. Prol.
v. 69, c. 3. v. 621, 1227 enz., ernst, tegenover scherts. In aernste noch in
scherne, in ernst noch in scherts.
A e r s e l e n intr., III. c. 3. v. 500, achteruitgaan. Zie mijne aant. op Warenar,
bl. 101.
A e r t e , III. c. 14. v. 101, 137 var. Zie A r t e .
A e t m., I. c. 31. v. 9, III. c. 26. v. 98, eten, voedsel. Zie Dr. JONCKBLOET, Gloss.
op de D. Doctr. Over aet ende over dranc, III, c. 24. v. 19, 29, onmatigheid in
eten en drinken.
A f g a e n met den dat., I. c. 16. v. 53, c. 48. v. 35, II. c. 48. v. 609 enz., ook
o f g a e n , I. c. 28. v. 19, II. c. 36. v. 6, c. 38. v. 46, c. 39. v. 2 enz., verlaten,
begeven. Zie Heim. d. Heim., bl. 451 vlg.
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A f s t a e n met den genit., III. c. 3. v. 1138, laten varen.
A f t e r s t e k e n , IV. c. 8. v. 25. Zie A c h t e r s t e k e n .
A f w e e g h s en A f w e g h e s adv., II. c. 45. v. 78 var. Zie O f w e g h e s .
A y s e , I. c. 20. v. 42, IV. c. 5. v. 20, blijde, vrolijk. Fransch aise. Elders als
subst. blijdschap, vrolijkheid, vanwaar weder tayse (à leur aise) als adj. in
gebruik. Rijmkronijk in KAUSLER's Denkmäler, vs. 10195, 10263. Hem met ayse
maken, zich vrolijk maken, bij VELTHEM, bl. 26. Vandaar
A y s i e r e n , III. c. 20. v. 61, vrolijk maken, gemak of genoegen verschaffen.
A l i n e e n , II. c. 31. v. 7, aanhoudend, voortdurend. KIL. Al-en-een,
continenter, assiduo. Zie de Natuurkunde van het geheel-al, vs. 656 en 1672,
waar het echter op beide plaatsen verkeerd verklaard wordt. Der Ystorien
Bloeme (Leidsche HS.), fol. 15. a., sprekende van de engelen in betrekking tot
S. BARTHOLOMEUS:
Want si hem dienen al in een.

Caerl ende Elegast, vs. 1338:
En quam niemen daer hi sach
Noit op enen dach
So fellen strijt tuschen hem tween,
Als si hadden al in een.

Walewein, vs. 8352:
Ende slouch die maghet goedertiere
Vele te meer ooc al in een.

Ferguut, vs. 3356:
Si wachte den scilt al in ene,
Ende hadden gewacht menech jaer.
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A l t e , II. c. 28. v. 47, zeer. Zie LEENDERTZ, Gloss. op der M.L. en V.D. BERGH,
Gloss. op Limborch.
A l b l o o t , I. c. 6. v. 31, c. 36. v. 82, c. 38. v. 33, c. 39. v. 79 enz., duidelijk,
openbaar, en bij gevolg voorzeker, stellig. Zie B l o o t . Zeldzamer is het in den
zin van blootelijk, alleen, als I. c. 36. v. 70.
A l g a d e r (var. a l t e g a d e r ), Prol. v. 104, I. Prol. v. 44, I. c. 11. v. 9 enz.,
geheel en al; I. c. 18. v. 86, allen te zamen.
M i t A l l e n , I. c. 7. v. 3, c. 18. v. 52, II. c. 36. v. 945 enz., geheel en al.
Vandaar, II, c. 5. v. 77, overgegaan tot eene bloote verzekeringsformule,
voorzeker.
A l l u t t e l , III. c. 17. v. 102 var., weinig.
A l s e n d e a l s , I. c. 4. v. 55, ten eenenmale, geheel en al. Zie Dr.
JONCKBLOET, Gloss. op de D. Doctr.
A l s , A l s e , III. c. 5. v. 36, 80, c. 12. v. 128, bl. 143. var. v. 12, alzoo.
A l s e , gevolgd door die met een adj., zeer gewone vorm, die in beteekenis
niet van een adv. verschilt. Zoo I. c. 24. v. 63, alse die vroede, wijselijk; I. c.
42. v. 97, alse die wise, hetzelfde; II. c. 58. v. 101, als die coene, stoutelijk; II.
c. 61. v. 38, als die blode, bloodelijk. Zoo leest men elders: als die blide, als
die boude, als die riese, als donvervaerde, enz.
A l t e e n e n en A l t e n e n , II. c. 10. v. 67, c. 31. v. 37, III. c. 3. v. 722,
aanhoudend, voortdurend, in afleiding en beteekenis volkomen hetzelfde als
A l i n e e n , doch tot nog toe door alle uitgevers verkeerd verklaard. Onze
verklaring past niet alleen op de plaatsen uit den Leken Spieghel, maar ook
op die
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uit de Natuurkunde enz. vs. 50, op de drie plaatsen uit den Ferguut, die Prof.
CLARISSE (a.w. bl. 352) ten onregte moeite baarden, en op alle de acht plaatsen
in den Limborch, die V.D. BERGH in het Gloss. even kwalijk door geheel, ten
eenenmaal verklaart. Soms zou men het door telkenmale kunnen wedergeven,
maar dat is niet anders dan het aanhoudend of voortdurend wederkeeren van
hetzelfde geval. Zie hier nog een paar plaatsen: Renout (Hor. Belg. V), vs.
1769:
Aldusdaen leven lede hi
Altenen, des ghelovet mi.

Brab. Yeesten, VI. 4938:
Aldus vallet meest altenen,
Ende nemt quaet finement
Dat men onredelec begent.

Leven van Sinte Amand, I. 153:
Dus wies dit kint in duechden alteen.

waar BLOMMAERT het verkeerd verklaart door te samen, gezamenlijk. VELTHEM,
bl. 170:
Alse mense heeft altenen vernomen,
Sijn si jegen die gene comen
Tot over dat broec.

verklaart het niet kwaad door gestadig. De zin is: ‘Als men hen (niet
eene enkele maal, maar) bij voortduring vernam, trok men tegen hen op.’
BILDERDIJK (Gesl. op Broek) verstond den zin niet, en terwijl hij zelf eene geheel
mislukte verklaring geeft, vaart hij heftig tegen LELONG uit. ‘Ongerijmder kon
het wel niet,’ zegt hij. Ik neem devrijheid, uit naam van LELONG, hem dien bal
terug te kaatsen. Zie nog N.W.d.M.v. Ned. Lett. V. 2. bl. 93 enz.
LELONG
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A l t e e n e n g a d e r , I. c. 29. v. 39, 96, II. c. 39. v. 51 enz., geheel en al, ten
volle.
A l t e h a n t , I. c. 13. v. 52, II. c. 9. v. 155 enz., terstond.
A l t e m e t d a t , I. c. 9. v. 83, III. c. 4. v. 408 var., naarmate, naar gelang dat.
- Caerl ende Elegast, vs. 1113:
Men leitse ghevanghen daer
Altemet dat si quamen,
Tot dat mense hadde benamen.

D.i. een voor een, naarmate zij aankwamen. De afleiding is duidelijk: ‘allen met
dat d.i. te gelijk als zij’ enz. Zie ook Te met.
A l v e , II. c. 51. v. 103, wit kleed, dat de priester bij de mis aan heeft. Lat. alba,
Fransch aube. Bediedenisse van der missen (Leidsche HS.), fol. 2. a.:
Nu trect hi ane een linen gewant,
Dat een alve es ghenant.

Daar wordt ook het kleed, waarin JEZUS bespot werd, niet purperen, maar wit
genoemd.
A m b a c h t e , II. c. 48. v. 287, dienst; III. c. 11. v. 66, c. 14. v. 208 var., c. 16.
v. 143, bediening, ambt. Zie CLIGNETT, Bijdragen, bl. 109 vlgg.
A m b a c h t e in plur., II. c. 36. v. 1571, 1605, bedienden, onderdanen,
handlangers. Men denke aan de Gallische ambacti clientesque bij CAESAR,
B.G. VI. 15. In de Gothische bijbeloverzetting komt het dikwijls voor ter vertaling
van ὑπηϱέτης, διάϰονος. Zie DE GABELENTZ en LOEBE, Gloss. op ULFILAS, bl.
21, en DIEFENBACH, Vergl. Wörteb. der Goth. Sprache, I. 255. Vgl. ook GRAFF,
III. 25.
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De woorden van PALTHENIUS, door CLIGNETT (bl. 110) aangehaald: ‘duplex hujus
vocis significatus est, ut aut ministerium, aut ministrum exprimat,’ zijn dus niet
alleen op het Ohd., maar ook op het Mnl. toepasselijk.
A m e i d e , II. c. 36. v. 1607, elders h a m e i d e , slagboom, hamei. Zie Reinaert,
Limborch, Ferguut enz. Gloss., MAERLANT, Sp. Hist., II. Aant. 124.
A m i e v., II. c. 48. v. 944, minnares, bijzit.
A m i j s m., III. c. 9. v. 118, minnaar.
A m m i t (var. beter a m i c t ), II. c. 51. v. 98, witte doek, bij de mis gebruikelijk.
Lat. amictus. Bediedenisse van der missen, fol. 2. a.:

Vander amicten.
Soe nemt hi enen doec wit
Die geheten es amit,
Die hem om die side strect
Ende sijn hoeft al omme bedect.

En straks:
Die amit die ic noemede eer.

A n , 3 pers. enk. tegenw. tijd (met de vocaal van 't Imperf.) van O n n e n . Zie
aldaar, en vgl. Dr. BRILL, Holl. Spraakleer, bl. 609-613.
A n , A e n A n e . Met het ww. sijn en den persoon of de zaak in dat. of met
te, I. c. 6. v. 18, c. 42. v. 108, bij, nabij, tegenwoordig zijn. An hebben, IV. c. 9.
v. 102, aan zich hebben, bezitten, (er mede) bedeeld zijn. An hem hebben van
seden, II. c. 55. v. 21, eene gewoonte over zich hebben, gewoon zijn. Daer
niet an hebben, III. c. 3. v. 806, er niet in slagen, er niet mede klaar komen.
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A n , A e n , A n e . Gelijk nog tegenwoordig het ww. ontleenen den persoon,
van wien men leent, met aan verbonden bij zich heeft, zoo gold oudtijds
hetzelfde van alle werkwoorden, die op de eene of andere wijze eene ontleening
van elders of poging daartoe aanduidden: als leren, II. c. 24. v. 38 enz.; zoeken,
III. c. 26. v. 44 vlg.; halen, III. c. 26. v. 49; winnen, II. c. 2. v. 25, 29 enz.; ontfaen,
II. c. 6. v. 165; toebringhen (zie ald.), II. c. 48. v. 754 vlg.; oorlof nemen, II. c.
5. v. 104 vlg. enz. Vgl. Dr. BRILL, Holl. Spraakleer, bl. 716.
A n , tegen, in de spreekwijze an sinen danc. Zie D a n c .
A e n b e d e n , II. c. 9. v. 157, c. 10. v. 48, c. 11. v. 114, c. 13. v. 29 enz.,
aanbidden. Imperf. (Indic. en Conj.) a e n b e e d d e , II. c. 15. v. 104, 109, c.
17. v. 147 enz., ook a e n b e d e , I. c. 29. v. 69, II. c. 13. v. 116, c. 17. v. 131
enz.
A e n b i l t o., I. c. 12. v. 10, c. 13. v. 75, aanbeeld. Ook H a e n b i l t gespeld
en als m. gebruikt, I. c. 13. v. 75 var., c. 19. v. 73. Anebilt in Ferguut, vs. 1876.
A n d e v., IV. c. 3. v. 39, leed, beleediging. S i n e a n d e w r e k e n , voor
wraak nemen voor geleden onregt, is eene gewone spreekwijze. Zie HUYDEC.
op STOKE, D. II. bl. 451 vlgg. en 586. Vgl. ook A. TEN BROECKE HOEKSTRA in den
Konst - en Letterbode van 27 Aug. 1813, waar een berg van getuigen en
plaatsen ligt opgestapeld.
A n e d r a g h e n iets aan iemand, III. c. 15. v. 126, toeschrijven.
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A n g a e n intr., III. c. 9. v. 82, voortgaan, toenemen; trans., III. c. 10. v. 158,
c. 27. v. 30 var., aanvangen, ondernemen.
A n g a e n met den dat. intr., III. c. 26. v. 72 enz., behooren tot. Vandaar het
gewone: het gaat mij niet aan.
A n g a e n met den dat. trans., II. c. 30. v. 10, iemand aan boord komen (met
woorden, en dus) aanspreken. Vgl. Minnen Loep, I. 1487, II. 506, 2566, 2742,
3969. Elders (met daden, en dus) aanvallen, als M.L. III. 219. E n e n r a e t
a n e g a e n , III. c. 3. v. 1158, opvolgen, er naar handelen.
A e n l e g g h e n (Imp. l e i d d e a n e ) iets aan iemand, II. c. 15. v. 61, III. c. 3.
v. 414, voorstellen (om iets aan te nemen of wel te verstrekken, en dus),
aanbieden zoowel als verzoeken. Hiertoe behooren al de plaatsen, aangehaald
in het Gloss. op den Minnen Loep, behalve II. 483, die tot het onzijdige
aenligghen behoort. Dit laatste beantwoordt in neutralen zin aan het active
aenlegghen, en beteekent: aan de ooren liggen malen, als 't ware eene
voortduring van aengaen. Zoo ook in Caerl ende Elegast, vs. 887:
Dit began si hem te vraghen ....
So langhe lach si hem an,
Dat hi haer te segghen began ....

A n e n e m e n . Hem iemand -, III. c. 13. v. 28, zich iemand toevoegen, als
raadgever bij zich nemen. Eene stad -, I. c. 34. v. 54, tot zich nemen, in bezit
nemen. Hem die crone -, II. c. 49. v. 60, tot zich nemen, zich toeeigenen. Be-
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rou -, II. c. 48. v. 612, berouw krijgen. Weelde ende ghemac -, III. c. 26. v. 187,
gelijk men nog van eene gewoonte aannemen spreekt. Vgl. Minnen Loep,
Gloss.
A n s , II. c. 37. v. 97 var., III. c. 14. v. 38, contr. uit a n d e s . Zie A n en
O n n e n . Dr. HALBERTSMA, Lett. Naoogst, I. 10, maakt er een ww. ansen van
en vergelijkt dat met wenschen!
A n e s l a e n , II. c. 52. v. 1, 9, 73, aanvangen, beginnen, vooral met iets voor
te lezen of te spreken. Limborch, IV. 1855:
Hier latic van Echites staen
Ende wille u vort aneslaen
Hoe ....

Spreekwijze, uit de muziek ontleend, van het aanslaan eens toons.
A e n s t r i d e n , IV. c. 1. v. 26, bestrijden. Zoo heeft men nog heden aanvechten.
A n t i e n . Zie T i e n .
A n t w o o r d e n van iets III. c. 15. v. 115, 206, zich verantwoorden wegens
iets, rekenschap van iets geven.
A n e v a e n , III. c. 27. v. 30 enz., aanvangen.
A n v a l l e n met den dat., IV. c. 3. v. 10, iemand bijvallen, toevallen, tot zijne
partij overgaan.
A n x t e l e c , - i k e , III. c. 12. v. 77, IV. c. 9. v. 21, 100, angstverwekkend,
vreeselijk. Zie DE JAGER, Nalezing op 't Gloss. van Prof. LULOFS, bl. 8 vlg.
A r b e i t . I n a r b e d e g a e n v a n k i n d e , II. c. 9. v. 85, in barensweeën
zijn.
A r c h adj., I. c. 7. v. 74, III. c. 16. v. 46, boos, kwaad, slecht.
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A r c h subst., I. c. 29. v. 114, II. c. 36. v. 24, III. c. 3. v. 516 enz., kwaad. Arch
segghen, III. c. 3. v. 252, kwaadspreken. Arch doen (met dat.), I. c. 27. v. 57,
kwaad doen. In arghe, III. c. 3. v. 1145, in een kwaden zin. In arghe keren, I.
c. 27. v. 13, 64, in een kwaden zin opvatten, kwalijk nemen. In arghe tien, III.
c. 3. v. 688, hetzelfde. Doch I. c. 23. v. 13 heeft het de gewijzigde beteekenis
van den kwaden zin er uithalen, er iets ergs in vinden. Dinc die hem targhe
vergaet, III. c. 20. v. 8, dat voor hem ten kwade afloopt, dat op zijn nadeel
uitkomt.
A r c h e i t , I. c. 23. v. 10, c. 29. v. 66, c. 36. Titel, II. c. 22. v. 12, c. 53. v. 27,
III. c. 3. v. 153, 176, 573, 928 enz., kwaad, boosheid, ondeugd.
A r e n subst. m., II. c. 36. v. 1560, c. 60. v. 66, arend.
A r e n ww., I. c. 25. v. 106, ploegen, Lat. arare. Zie KIL., die ook eren heeft.
Zoo in een HS. (te Hamburg) over het Schaakspel, fol. 151:
Desen ackerman behoord toe te eerne, te spittene, te zayene, te
mayene ghetrouwelike.

Zie de Taalk. Mengel. van CLIGNETT en STEENWINKEL, bl. 30-41.
A r m h e i t , III. c. 5. Titel, armoede.
A r s a t r i e (var. e r s a t r i e en e e r s a t r i e ), III. c. 14. v. 117, geneeskunde.
Zoo werd ook de geneesheer of arts destijds arsater geheeten, van het
Grieksche ἀϱχίατϱος. Voorbeelden bij HUYDEC. op STOKE, D. II. bl. 187 en
CLIGNETT,

o

o

Bijdragen, bl. 221 vlg., waar insgelijks de spelling ers . en eers .

voorkomt.
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A r t e , III. c. 14. v. 137, kunst, Lat. ars. Elders in. plur., III. c. 14. v. 101, c. 15.
v. 48, IV. c. 7. v. 20, kunsten of ook, naar het begrip van dien tijd,
wetenschappen, de zeven artes liberales. III. c. 14. v. 64 worden zij consten
genoemd.
A s s a i l g i e r e n (var. a s e l g i e r e n ), II. c. 36. v. 1772, belegeren, bespringen.
Elders ook a s s e l i e r e n . Fransch assaillir. Zie Karel de Gr., Limborch, Ferguut
enz. Gloss., Walewein, 9901, 10731.
A t r e m i n t , II. Prol. v. 31, inkt. Lat. atramentum. Doch hier, even als oudtijds
met meerdere stofnamen geschiedde, met het art. een verbonden. Zoo ook
Rose, 12785 enz.
A v e , I. c. 23. v. 128 enz., af, van.
A v i j s , - i s e , III. c. 13. v. 30, advies, raad.
A v o n t u r e , III. c. 3. v. 302, de fortuin, het geluk. Bider avonturen, II. c. 12. v.
24, bij toeval. Ter avonturen, II. c. 40. v. 113, op goed aventuur. In avonturen
setten, III. c. 10. v. 207, in de waagschaal stellen, op het spel zetten.
A v o n t u r e n ( o o k a v e n t u r e n ) intr., III. c. 5. v. 69, op aventuur uitgaan;
trans., I. c. 28. v. 60, in de waagschaal stellen, op het spel zetten. Hem -, III.
c. 18. v. 32, zich wagen, zich aan gevaar blootstellen.

B.
B a i l l i u . D e s d u v e l s -, III. c. 4. v. 537, eene uitdrukking van de hoogste
ongeregtigheid; de baljuw des duivels, derhalve iemand die regt doet
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naar het wetboek des duivels. Zoo spreekt men nog van een duivels advokaat.
B a l o t e . I n b a l o t e n s t a e n , II. c. 50. v. 49, in een wankelen, onzekeren
toestand, verkeeren. Van het Fransche ballotter.
B a n t , II. c. 48. v. 15 enz., Imp. van b i n d e n , bond.
B a r e , III. c. 12. v. 104. Onder de verschillende bekende beteekenissen van
dit woord is er niet eene die op deze plaats ten volle past. Er blijft dus niets
over, dan tot eene gissing onze toevlugt te nemen. Baren is, zoowel als gebaren,
bekend in den zin van zich gelaten, zich aanstellen, zich voordoen. Is bare als
subst. daarvan afgeleid, dan zal het beteeken en: de houding of wijze van zich
voor te doen. Waarschijnlijk geldt deze verklaring ten minste op de vroeger (bl.
345) aangehaalde plaats uit den Spieghel der Leken:
Ende dat water sel in rechter bare,
Recht op staen oft ene mure ware.

d.i. in eene regte houding, zich regtop voordoende. Zoo men daar althans niet
aan regtstaande baren of golven denken moet, hetgeen om het enkelvoud niet
denkelijk is.
Bekend is de analogie, volgens welke bare als subst. nevens baren als ww.
ontstaan kon. Men vergelijke b.v. niet alleen ons gebaar nevens gebaren, maar
ook het oude bare in den zin van geraas of gebluf, dat even zoo aan baren d.i.
razen of tieren beantwoordt. Belg. Mus., II. 335:
Ghi maect groot bare, Baudoen!

In dien zin had ook het oud-Friesch een subst.
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bere nevens het ww. baria. Zie WIARDA, Altfries. Wörterb., bl. 23.
De zin van ons spreekwoord zal dan deze zijn: ‘hoe hooger iemand geplaatst
is, des te zachter en nederiger moet hij zich voordoen of aanstellen.’ Maar ik
erken, dat in deze opvatting nog eene zekere matheid heerscht: om kracht en
kleur aan het spreekwoord te geven, zou men in bare een ligchaamsdeel
moeten zoeken. Zoo iets echter, bij gebrek aan eenig bewijs, te beweren, zou
schermen in de lucht zijn: en daar heeft het vak al genoeg bij geleden.
B a r e n ( b a e r d e , g h e b a e r t , cas. obl. b a e r n e ) intr., I. c. 1. v. 12, c.
10. v. 79, IV. c. 8. v. 42, zich vertoonen; trans., II. Begin. v. 30, c. 7. v. 14, c.
36. v. 1886, III. c. 14. v. 261, c. 23. v. 73, toonen, vertoonen. Sine redene -, III.
c. 4. v. 164, te voorschijn of voor den dag brengen, uiten. Tghelove - (tekst
o p e n b a r e n ), II. c. 40. v. 66 var., openbaar maken, verkondigen. Hem -, II.
c. 9. v. 25, 156, c. 11. v. 131, c. 44. v. 557 (met den dat.), IV. c. 9. v. 16, 60,
zich vertoonen.
T e B a r e n t e r e n . H e m -, onz. ww., III. c. 3. v. 67, verschrikken, ontstellen.
T e b a r e n t e e r t , II. c. 3. v. 59, c. 24. v. 83, c. 36. v. 865, c. 61. v. 33,
verschrikt, ontsteld. Zie KIL., HUYDEC. op STOKE, D. II. bl. 84 vlgg., Limborch,
Gloss. enz. Zie ook bij T e .
B a s i n e . Zie B o s i n e .
B a s t , II. c. 58. v. 80, de schil of bolster van eene vrucht. KIL. siliqua. Vandaar
iets van volstrekt
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geene waarde. Niet een bast, I. c. 48. v. 93 enz., is eene zeer gewone
spreekwijze voor volstrekt niets, niet een zier. Zie over deze soort van
uitdrukkingen mijne aant. op Warenar, bl. 138 en Prof. LULOFS, Handboek, bl.
328 vlgg.
B a t , adv., I. c. 6. v. 29 var., c. 7. v. 40, c. 11. v. 31, c. 15. v. 50, c. 16. v. 18
enz., B e t , II. c. 1. v. 40 enz., beter. Als adj. in de spreekwijze b a t m a k e n ,
IV. c. 7. v. 58, verbeteren, versterken. Des te bat (bet) hebben, Prol. v. 16, I.
c. 9. v. 4, I. c. 48. v. 76, III. c. 5. v. 74, c. 17. v. 36, er nut of voordeel uit trekken
(eig. het er beter door hebben). Zoo ook: Mi es des te bat, I. c. 6. v. 12, c. 12.
v. 31, het strekt mij tot nut of voordeel. Van sire quale te bat hebben, III. c. 6.
v. 60, beteren, genezen, herstellen.
B a t e , II. c. 58. v. 110, beterschap, herstel. Ferguut, 3774 enz.
B e c .... Zie B e k ....
B e d a c h t . W e l - s i j n , I. Prol. v. 16, II. c. 23. v. 91, met goed overleg te werk
gaan. Vgl. ons bedachtzaam. In tegenovergestelden zin, III. c. 3. v. 429, dullike
- sijn, zonder overleg, zot, dwaas te werk gaan.
B e d a g h e n . Zie G h e d a g h e n .
B e d e n , II. c. 35. v. 28, c. 39. v. 254, bidden. Imperf. b e e d d e , II. c. 48. v.
304. Zie A e n b e d e n .
B e d e r f , - r v e , I. c. 35. v. 32, II. c. 44. v. 337, c. 50. v. 117, III. c. 26. v. 112,
behoefte, nood-druft, ook voordeel. Ghelucs bederve, I. c. 31. v. 59, het genot
van geluk.
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B e d e r v e n (3. p. praes. b e d a r f ) met den gen., III. c. 4. v. 409, 508, c. 12.
v. 60, Imperf. b e d o r s t e , I. c. 1. v. 6 var., noodig hebben. Ook als
onpersoonlijk ww. d i e s h e m b e d e r f of b e d a r f (praes.), I. c. 28. v. 69,
II. c. 52. v. 56, (imperf.) II. c. 11. v. 123, hetgeen hij noodig heeft of had. Hiertoe
behoort, III. c. 12. v. 58, hen bedarf, zij zijn noodig; III. c. 5. v. 94, vele bedarf,
veel is er noodig; op welke laatste plaats eene drukfout de juiste opvatting van
den zin belemmert. Achter heren in vs. 93 plaatse men eene (:).
Vgl., over dit en het voorgaande woord, HUYDEC. op STOKE, D. III. bl. 428 vlgg.,
CLIGNETT, Bijdr. bl. 333 vlgg. enz.
B e d e r v e n intr., I. c. 48. v. 68 var., II. c. 19. v. 59, III. c. 6. v. 24, Imperf.
b e d e r f (var. b e d e r f d e e n b e d a r f ), II. c. 19. v. 60 enz., in het verderf
storten, in ongeluk geraken; trans., I. c. 7. v. 71, c. 30. v. 27, c. 44. v. 87, 96,
c. 48. v. 67 enz., Imperf. b e d e r f d e , I. c. 34. v. 51, in het verderf storten,
verderven.
B e d y , B e d i e adv., I. c. 7. v. 64 var., I. c. 22. v. 59 var., daarom; conj. II. c.
36. v. 477 var., 799 var., III. c. 25. v. 100 var., IV. c. 4. v. 48 var., omdat of want.
Zie B i d i e n en vgl. HUYDEC. op STOKE, D. I. bl. 228 vlg. enz. enz.
B e d i e d e o., II. c. 9. v. 32, c. 39. v. 255, c. 40. v. 85, en B e d i e t , - i e d e o.,
II. c. 36. v. 1195, c. 39. v. 203 var., c. 51. v. 1, 5, beteekenis; elders, II. c. 36.
v. 2074, de inhoud van een

Jan van Boendale, Der leken spieghel

364

verhaal. In alt bediet, in het geheele verhaal, in den geheelen inhoud des werks.
B e d i e d e n , II. c. 3. v. 101, c. 41. v. 8, uitleggen, verklaren. Dat -, als subst.,
I. c. 9. v. 85, de uitlegging, verklaring. Vandaar, II. c. 39. v. 203, de beteekenis
en, I. c. 10. v. 7, hetzelfde in de gewijzigde opvatting van de kracht, de invloed.
Als ww., III. c. 4. v. 282, vermelden, verhalen.
B e d i n g h e v., I. c. 47. v. 104, II. c. 41. v. 193, c. 51. v. 7, c. 52. v. 108, 114
enz. gebed.
B e d o r s t e . Zie B e d e r v e n .
B e d r a g h e n . H e m -, III. Prol. v. 42, c. 4. v. 517, zich gedragen.
B e d r a g h e n . T l i j f (of d l i j f ) -, II. c. 41. v. 115, III. c. 5. v. 87, zich
onderhouden, zich het levensonderhoud verschaffen. Hem -, I. c. 37. v. 96,
hetzelfde. Limborch, I. 186:
Met swaren arbeide ende met suren
Hebbie mi altoes bedraghen.

Vandaar hem met iets bedraghen in den zin van het er mede doen, zich er
mede behelpen. Zie DE JAGER, Nalezing op het Gloss. van Prof. LULOFS, bl. 16,
waar de onjuiste verklaring van CLIGNETT te regt verbeterd wordt. Vreemd is
het echter, dat de Heer DE JAGER heeft voorbijgezien, dat ook in het betwiste
vers van MAERLANT dezelfde verklaring de eenig ware is. Daar wordt van MARIA
gezegd (N.W.d.M.v.N. Lk. V. 2. bl. 73):
Die nature hadde hur bejaghet
Die scoenheit, daer hur mede bedraghet
Al dat hevet menschen name.
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Prof. LULOFS verklaart dit, op voorgang van Mr. V.D. BERGH, door: toekent,
betrekt, uitbeeldt, afschildert, doch volgens den Heer DE JAGER zal bedraghen
hier toeschrijven, toedichten zijn. Welken redelijken zin men, volgens deze
uitleggingen, aan des dichters woorden zou moeten hechten, blijft mij een
onoplosbaar raadsel. Doch vat men bedraghen hier in den door ons vermelden
zin op, dan loopt alles klaar en duidelijk af: ‘De natuur had al die mate van
schoonheid, waarmede al wat mensch heet het gezamenlijk stellen moet, aan
haar alleen geschonken, d.i. zij vereenigde in zich de schoonheid van alle
(*)
vrouwen te zamen .’ Want, volgt er straks (c. 26):
Want die nature vant in rade
Dat zijs hur gonste allene.

Eene gedachte, bij middeleeuwsche schrijvers niet ongewoon. Eene dergelijke
treft men aan in den Ferguut, vs. 1198 vlgg.
B e d r i f j , - i v e o., I. c. 14. v. 32, IV. c. 12. Besluit v. 39, de praktijk, het
handelen (vooral tegenover spreken of schrijven); I. c. 8. v. 23, c. 10. v. 2 enz.,
werking, kracht, invloed.
B e d r i v e n ( b e d r e e f ) , een woord van uitgestrekte beteekenis. Eigenlijk
ziende op het in praktijk brengen tegenover de bloote bespiegeling, wordt het
veelal van schrijvers gezegd, die iets aan het licht of voor den dag brengen, of
er de zegsman

(*)

Het vrouwelijke pron. hur zal bij deze opvatting niemand stuiten, die bedenkt, dat er hier alleen
van vrouwelijke schoonheid sprake kan zijn.
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van zijn, om het voor anderen tot praktisch nut te doen verstrekken. (Lat.
auctorem esse). Zoo I. c. 46. v. 19, c. 47. v. 10, II. c. 10. v. 93, c. 40. v. 58, c.
48. v. 205, c. 60. v. 32. Elders staat het in den meer gewonen zin van uitrigten,
tot stand brengen, als III. c. 23. v. 156, en hiertoe behoort, II. c. 36. v. 2034,
paesschen - d.i. het pascha houden of vieren.
Sine scaren -, III. c. 12. v. 153, is zooveel als besturen, beregten, en in die
beteekenis was het woord destijds geldende. Zie HUYDEC. op STOKE, D. III. bl.
397 vlg. en Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 139 en 332.
Eindelijk, I. c. 47. v. 15, staat b e d r i v e n (iemand tot iets) in den zin van drijven,
aandrijven, tot iets bewegen. H e m d a e r t o e l a t e n - is zooveel als zich
daartoe laten drijven of laten overhalen. Het is dezelfde zin, waarin ook vs. 758
van de Heim. d. Heim. en de aldaar (bl. 140) aangehaalde plaats van MAERLANT
moeten worden opgevat.
B e d w a n c , III. c. 20. v. 27, dwang, noodzaak. Zoo Caerl ende Eleg. v. 1187.
B e d w o n g h e n (part. van b e d w i n g h e n ), I. c. 48. v. 148, II. c. 45. v. 50,
III. c. 2. v. 152, gedwongen.
B e e n in plur., I. c. 33. v. 7. Zie Dr. VERMEULEN, Gloss. op Vanden levene ons
heren, en de ald. aang. schrijvers.
B e e t e n , b e e t t e . Zie B e t e n .
B e g a d e n (part. b e g a e d t ), II. c. 58. v. 2, uit rusten, toestellen, in orde
brengen. Een lijk begaden is de gewone uitdrukking voor al de zorg
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die men aan een doode vóór de begrafenis ten koste legt. HUYDEC. op STOKE,
D. I. bl. 606, verstond die uitdrukking niet, maar sedert is zij verklaard door
CLIGNETT op MAERLANT, Sp. Hist. D. I. Aant. bl. 39 en Prof. JONCKBLOET, Spec.
de Velth. l. III, p. 111.
B e g a e n trans., I. c. 11. v. 67, over heen gaan. Wanneer de zon schijnt, dan
beschijnt zij de aarde: zoo ook, wanneer zij gaat, begaat zij de aarde:
II. c. 57. v. 2, III. c. 1. v. 99, c. 25. v. 12, 29, insgelijks trans., doen, bedrijven;
thans alleen van slechte daden gezegd, maar oudtijds van goed en kwaad
onverschillig gebezigd.
Elders, II. c. 52. v. 54, c. 53. v. 5, staat b e g a e n in den plegtigen zin van
kerkelijk de gedachtenis van iets vieren. Zie HUYDEC. op STOKE, D. II. bl. 263
vlg. en 575.
B e g a n , Prol. v. 90, 94 enz., Imperf. van b e g h i n n e n . Elders b e g o n s t e ,
I. c. 34. v. 36, c. 36. v. 77 enz.
B e g a r e n ( b e g a e r d e , b e g a e r t ) met den gen. of acc., I. c. 1. v. 57, c.
5. v. 19, c. 18. v. 66, c. 27. v. 52 (iets op iemand), c. 28. v. 46, c. 48. v. 20, II.
c. 47. v. 33 enz., begeeren.
B e g h e v e n adj., II. c. 48. v. 373, die van de wereld afstand gedaan heeft,
kloosterling. Zie HUYDEC. op STOKE, D. III. bl. 449 vlg.
B e g o m e n , I. c. 41. v. 17 var., III. c. 10. v. 262, merken, bemerken, ook
opmerken, acht slaan op. Zie G o m e n en G o o m , en vgl. de uitvoerige aant.
in de Taalk. Mengel. van CLIGNETT en STEENWINKEL, bl. 203-214.
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B e g r i j p , III. c. 3. v. 516, schande, blaam. Van b e g r i p e n in de tweede
beteekenis.
B e g r i p e n ( b e g r e e p , b e g r e p e n ) , I. c. 41. v. 51 var., II. c. 36. v. 2041
var., aangrijpen. Begrepen met vare, II. c. 36. v. 1722, van vrees bevangen of
aangetast. Vandaar
Prol. v. 32, 34, I. c. 25. v. 98, II. c. 6. v. 27, 86, c. 43. v. 42, c. 44. v. 92 enz.,
berispen. Zie MAERLANT, Sp. Hist. D. II. bl. 123 enz.
B e g r i p e r , Prol. v. 40, II. c. 43. v. 46, berisper, vitter.
B e h e e t o., I. c. 5. v. 24, c. 10. v. 44, c. 24. v. 36, c. 37. v. 61, II. c. 18. v. 50,
c. 36. v. 175, c. 48. v. 670, c. 57. v. 14, III. c. 15. v. 333, c. 19. v. 36 enz., bevel.
Elders, II. c. 6. v. 89, belofte. Zie Karel de Gr., Limborch enz. Gloss. Nog in 't
Eng. behest.
B e h o e f , II. c. 41. v. 50, III. c. 21. v. 26, c. 24. v. 12, nut, voordeel. Tes
fondaments behoef, II. c. 45. v. 156, ten dienste van 't f., of ten behoeve, als
men nog zegt.
B e h o u t , II. c. 36. v. 922, 1509, 1695, in de spreekwijze: in (iemands) b e h o u t
s i j n , in iemands magt zijn, als gevangene. Zie HUYDEC. op STOKE, D. I. bl.
450.
B e i d e subst. Z o n d e r -, II. c. 8. v. 29, c. 13. v. 23 enz., zonder uitstel,
onverwijld. Ook z o n d e r b e i d e n (ww.), II. c. 16. v. 15, c. 36. v. 657 enz.
B e i t e n (var. b e e t e n ), III. c. 26. v. 130, op de vogelenjagt uitgaan. Ook
b e t t e n geheeten. Zie Prof. JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, p. 120.
B e j a g h e n ( b e j a g h e d e , b e j a g h e t , of b e j a e c h -
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d e , b e j a e c h t ), I. c. 23. v. 108, c. 37. v. 95 var., II. c. 36. v. 1794, c. 48. v.
759, III. c. 4. v. 518, c. 23. v. 171, c. 25. v. 131, verwerven. De tegenwoordige
beteekenis van streven naar is op eene andere opvatting van 't voorvoegsel
begegrond. De laatste geldt ook in bedoelen, beproeven enz., de eerste in
begrijpen, bereiken enz.
B e c a n t , b e k a n t (passim), bekend. B e k a n t d o e n iets aan iemand, III.
c. 13. v. 76 enz., melden, berigten.
B e k e n n e n met den acc., II. c. 7. v. 66, kennen, omgang hebben met (eene
vrouw met een man). II. c. 6. v. 98 is k e n n e n in denzelfden zin gebezigd.
Thans geldt bekennen alleen van mannen en in de afgeleide beteekenis van
coire.
B e k e n n e n , b e k i n n e n , kennis van iets krijgen of hebben, met al de
wijzigingen, waarvoor die beteekenis vatbaar is, als I. c. 28. v. 21, opmerken,
opletten; I. c. 47. v. 62, II. c. 10. v. 56, onderkennen, erkennen; I. c. 32. v. 6,
II. c. 7. v. 96, inzien, verstaan; I. c. 2. v. 85, III. c. 3. v. 488, begrijpen, kennen.
Vgl. LEENDERTZ, Gloss. op Sacr. van Aemst. en de aldaar aangehaalde
schrijvers.
B e k e r e n . Hem -, I. c. 48. v. 80, III. c. 23. v. 139, verkeeren, onz. ww. (versari).
Ook zonder hem, als Leven van St. Franciscus, v. 94, 138. Elders staat bekeren
(trans.) ook in den zin van keeren, wenden, leiden. Zie mijn Brief aan Dr. J.,
bl. 35. Vandaar de spreekwijze W a e r s i h e n b e k e r e n , III. c. 12. v. 8,
d.i. waarheen zij zich rigten (op het pad der zeden), hoe zij zich gedragen, als
zeide men: quo morum se vertant.
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B e c l i v e n , I. c. 29. v. 114, II. c. 48. v. 714, III. c. 3. v. 513, beklijven, bestendig
zijn of voortduren. Daer in becleven sijn, I. c. 28. v. 72 var., door bestendige
gewoonte er als 't ware aan vastgekleefd zijn. Zie C l i v e n .
B e c o m e n ( b e q u a m ) met den dat., I. c. 26. v. 75, III. c. 6. v. 10, behagen.
Vgl. B e q u a m e .
B e c o r e n , II. c. 41. v. 148, c. 52. v. 7, in verzoeking brengen, verleiden. Zie
mijne aant. in N.W.d.M.v.N. Lett. VI. 160 vgl. Doch de afleiding, aldaar door
mij voorgesteld, is valsch, als bij het volgende artikel blijken zal.
B e c o r e n , in de spreekwijze d i e d o o t b e c o r e n , I. c. 22. v. 39, en d i e
h e l l e b e c o r e n , III. c. 23. v. 119, smaken, ondervinden, lijden. Zie Prof.
MEIJER op het Leven van Jezus, bl. 285 en 395. Zoo leest men ook in de
Borchgr. van Vergi (BLOMMAERT, Oud-Vl. Ged. I), vs. 899:
Want ic sal, op dese stonde,
Becoren hier die bitter doot.

En straks, vs. 1005:
In desen rouwe, in desen weene,
Heeft si gheweest een wile groet,
Ende bat dic om die doot.
Mi dunct si heeftse becort.

Limborch, XII. 302:
diene onsoete
Ontfinc met des spers orde,
Soe dat hi die doet becorde.

Zie ook aldaar, I. 1860. Mr. V.D. BERGH verklaart het ten onregte door kiezen.
Ik twijfel of PELIAS, van wien in de aang. verzen sprake is, den dood
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juist bij verkiezing onderging. De plaats van Lancelot (door V.D.B. aang.) doet
hier niets ter zake; want daar staat coes zeer gepast. De zin is duidelijk:
‘menigeen verkoos daar liever te sterven.’ En zoo moet ook vs. 1551 van 't
Leven van St. Franc., dat men mij zou kunnen tegenwerpen, in den eigenlijken
zin worden opgevat; want uit vrije verkiezing onderging CHRISTUS den dood.
Te regt merkt Prof. MEIJER t.a. pl. aan, dat onze spreekwijze een figuurlijk
gezegde is, even als het gewone: den dood smaken enz. Werkelijk was koren
oudtijds in den zin van proeven of smaken (KIL. gustare) in gebruik. Zie GRAFF,
IV. 519 vlgg., die ook (522) de uitdrukking des todes bikoren vermeldt.
De zamenhang van deze beteekenis met de vorige springt in het oog: van
proeven of beproeven tot verzoeken, verleiden is slechts een kleine stap. Maar
kozen, dat ik vroeger met bekoren in verband bragt, is van een anderen wortel
(GRAFF, IV. 501).
B e c o r i n g h e , II. c. 41. v. 21 var., 146 var., verzoeking, verleiding. Zie C o r e n
en C o r i n g h e .
B e c u m e n . H e m -, met den gen., I. c. 37. v. 80, III. c. 10. v. 214, zich (over
iets) beklagen. Van kuymen, bij KIL. en PLANTIJN als gemere opgeteekend. Bij
GRAFF (IV. 396 vlgg.) kumjan, lugere, chumon, conqueri, complangere, en
bichumjan, beklagen.
Van dezen stam is ook het adv. cume, eig. ter naauwernood, met moeite. Lat.
aegre.
B e l a n c s i j n , onpers. ww., in de spreekwijze: ' t i s a l b e l a n c ( d a e r
a e n ) , III. c. 3. v. 587, het komt daar alleen op aan, het is daaraan alleen
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gelegen. Zie Minnen Loep, I. 2073, waar echter LEENDERTZ (in Gloss.) het al
te onbestemd door attinere, pertinere verklaart, even als Prof. JONCKBLOET in
't Gloss. op de D. Doctr. bij de woorden (I. 422):
Die beste vrient die men vint,
Dats hi die vriends ziele mint;
Want aen die ziele eest al belanc,
Die lichame nes maer een stanc,

onjuist aanteekent: belangen, van belang zijn. Ook daar is de zin: ‘want op de
ziel alleen komt het aan.’ Zoo ook in 't Leven van Jezus, c. 8:
Ende al ghewaght dewangeliste onser vrowen nit, mar Josephs, dar nes
nit ane belanc.
‘dat komt er niet op aan, daar is niet aan gelegen.’ Vgl. ook de plaats van
VELTHEM, door Prof. MEIJER (ald. bl. 283) aangehaald.
Bekend is het, dat belanc sijn elders in den zin van verwant zijn meermalen
voorkomt, of wel aan het Eng. to belong beantwoordt, zoo als bij VELTHEM, bl.
393, waar het zoowel door LELONG als door VAN WIJN (op HEELU bl. 95) te regt
als betreffen verklaard wordt.
De zamenhang nu dezer verschillende beteekenissen is ligt in te zien. Belangen
is in den grond zich in de lengte of langs iets uitstrekken, dus aanliggen of
aangrenzen, vandaar aanverwant zijn, verder behooren tot, in betrekking staan,
betreffen, eindelijk aangelegen zijn, er op aan komen. Nog zegt men: ‘'t is van
geen aanbelang.’
B e l e d e n , B e l e i d e n ( b e l e i d d e ) , I. c. 6. v. 35 c. 19. v. 27 var., c. 43.
v. 29, c. 44. v. 59, II
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c. 6. v. 23, c. 15. v. 4, III. c. 2. v. 56, 87, c. 9. v. 30, c. 10. v. 230, leiden,
besturen. Vandaar
B e l e e t s m a n , I. c. 43. v. 28 var., bestuurder, raadsman.
B e l e t t e n iemand iets, I. c. 27. v. 90, iets van iemand afweren.
B e l g h e n . H e m -, met den gen., III. c. 17. v. 84, boos worden, zich vertoornen
(over iets). Het Imp. Ind. was balch, Conj. bolghe, het Part. ghebolghen. Zie
mijn Brief aan Dr. J., bl. 35 enz. In den Theophilus vs. 995 leest men:
Soe dat si haer gheliet,
Als of si hare bolghe niet,

en daar maakt BLOMMAERT (in Gloss.) een subst. gramschap van, terwijl hij
elders (Leven van St. Amand, II. 602) hetzelfde woord door verbolgen,
vergrammen (part. en infin.) verklaart. Zoo leeft men met Mnl. taalverklaring!
B e l y e n , IV. c. 6. v. 69 var., melden, verhalen. Minnen Loep, II. 1823, enz.
Zie L i e n .
B e l i g g h e n ( b e l a c h ) , II. c. 48. v. 673, 1040, 1148, c. 58. v. 182, belegeren.
Zie HUYDEC., Proeve, II. 379-386, enz.
B e l o f o., II. c. 3. v. 154, III. c. 3. v. 111, 114, 231 enz., belofte; II. c. 49. v.
101 var., gelofte.
B e l o k e n , I. c. 8. v. 5, II. c. 41. v. 181, besloten. Part. van beluken. Vgl. ons
luik, ontluiken, oogluiken enz. Zie Heim. d. Heim. bl. 453.
B e l o p e n , IV. c. 1. v. 81, achterhalen, in handen krijgen. Zie Karel de Gr.
Gloss.
B e l u w i t e (var. Bijl. A. b e e l w i t e ), IV. c. 9. v. 19,
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een woord, tot de oude Duitsche mythologie behoorende en oorspronkelijk van
een goeden geest gezegd, doch later de benaming van een kwaden geest of
spook geworden, meest in vrouwelijke gedaante, als booze heks; hier echter
welligt als zeegedrocht op te vatten, en dan af te leiden van een Lat. woord
belluita, uit bellua gesproten. Kortheidshalve verwijs ik naar de aant. op dit
woord, vroeger door mij in het Taalk. Mag. IV. 88-90 geplaatst, alsmede naar
de later verschenen werken van BUDDINGH, Verh. over het Westland, bl. 85 en
(*)
vooral van Mr. V.D. BERGH, Krit. Woordenb. der Ned. Myth., bl. 12-14 .
Daar VINCENTIUS, uit wien dit gedeelte van den Leken Spieghel vertaald is, hier
marinae beluae heeft, blijf ik nog steeds aan de verklaring van beluwite als
zeegedrocht (op deze plaats) de voorkeur geven en deze wezens met de
beluen van MAERLANT vergelijken.
Over den Duitschen bilwiz zie men voorts nog W. MÜLLER, Geschichte und
System der altdeutschen Religion, bl. 367 vlg. en BENECKE, Mhd. Wörterbuch
(herausg. von W. MÜLLER, 1847), bl. 127. Vgl. ook het stukje van Prof. KIST in
het Ned. Archief voor Kerk. Gesch., IV. 177 vlgg.
B e n e d i e n , IV. c. 4. v. 64 enz., zegenen. Het part. g h e b e n e d i j t , - d i d e ,
I. c. 18. v. 54 enz. enz.

(*)

Bij vergissing zegt Mr. V.D. BERGH, dat het woord voorkom ‘in een fragment van den Barlaäm
en Josaphat.’ Hij bedoelt, in ee fragment van den Leken Spieghel, achter de fragmenten van
B. en J. gedruk
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B e q u a m e , II. c. 36. v. 1385, 1747, c. 42. v. 2, c. 52. v. 38, c. 57. v. 35,
aangenaam, welgevallig. CLIGNETT, Bijdr. bl. 200, D. Doctr. Gloss. enz. Zie
Becomen.
II. c. 44. v. 188, meer naar de tegenwoordige beteekenis, deugdelijk, knap.
B e r a d e n met den dat. of acc., II. c. 9. v. 160, c. 36. v. 2003, III. c. 3. v. 324,
c. 22. v. 16 var., helpen, verzorgen, eigenlijk raad schaffen. CLIGNETT, Bijdr.
bl. 213, CLARISSE, Heim. d. Heim. bl. 210, 437.
B e r a d e n part. A l s o -, I. c. 14. v. 58, III. c. 1. v. 152, zoo gezind, zoo
gestemd, eig. tot dezen raad, tot dit besluit gekomen. N i e t w a l e -, III. c. 3.
v. 333, niet wel besloten, onberaden, als men nog zegt. Desgelijks verklare
men de plaatsen, door CLIGNETT, Bijdr. bl. 214 behandeld.
B e r c h , I. c. 42. v. 15, voor b a r c h , imperf. van b e r g h e n , borg, verborg.
B e r e c h t e n , b e r i c h t e n met den acc. pers. en gen. der zaak, I. c. 1. v.
51, II. c. 38. v. 82, c. 47. v. 25, 32, c. 61. v. 41, III. c. 15. v. 224, IV. c. 1. v. 15,
onderrigten of blootelijk, in zwakkere opvatting, melden, zeggen. Eigenlijk,
iemand, die in onzekerheid is, te regt helpen.
B e r e c h t e n (eene stad, land, kerk enz.), I. c. 34. v. 70, c. 43. v. 4, II. c. 15.
v. 28, c. 48. v. 618, III. c. 13. v. 55, 57, c. 16. v. 71, besturen. Eigenlijk van de
regtsbedeeling, bij uitbreiding ook van het bestuur in 't algemeen. Vgl. Prof.
CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 133-136.
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B e r e c h t e r , III. c. 16. v. 128, bestuurder.
B e r e c k e n , I. c. 18. v. 62, besturen, regelen. Zie Brab Yeesten, IV. 1238,
Leven van St. Amand, II. 3419, Belg. Mus. II. 68. vs. 173, Ferguut Gloss. enz.
B e r e e t s c a p , II. c. 31. v. 63, het bereid of gereed zijn. De hier bedoelde
bijbelplaats is Psalm LXV. 10. De Staten-overzetting heeft aldaar: ‘wanneer gy
het alsoo bereyt hebt.’
B e r n e n intr., I. c. 4. v. 35, 39, c. 13. v. 37, 43, c. 14. v. 20, c. 27, v. 102 enz.,
branden.
B e r o e r e n , III. c. 25. v. 53, in beroering of beweging brengen. - D. Doctr. II.
1925:
Ghi en selt oec ter gheenre uren
U wijf ter gramscap berueren.

Vandaar
B e r o e r t ( b e r u e r t ) w o r d e n , III. c. 3. v. 732, (tot iets) bewogen worden
of besluiten. Eigenlijk in beweging gebragt of aangezet worden tot iets. - Brab.
Yeesten, VI. 7627:
Doen bat dan een jaer hadde geduert
Die dachvaerden, wert hi beruert
Viant te werden vrou Johannen.

B e r r e n intr., III. c. 6. v. 73, IV. c. 9. v. 80, branden.
B e r u c h t , II. c. 44. v. 261, beschuldigd. Part. van beroepen, als gekocht,
geknocht enz. Zie TIDEMAN, Gloss. op Vanden houte (op berocht) en mijn Brief
aan Dr. J., bl. 26.
B e r u e r t . Zie B e r o e r t .
B e s a k e n ( b e s a e c t e ) met den gen., II. c. 44. v. 550 var., verloochenen,
verzaken. - Der Ystorien Bloeme, fol. 20. d.:
Ic rade u dat ghijs niene besuect.
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B e s c h e d e n , b e s c h e i d e n ww. Een woord van ruime beteekenis,
naarmate van de verschillende toepassing. Oorspronkelijk is het onderscheiden,
schiften; maar dewijl eene juiste onderscheiding of kritiek de grondslag zijn
moet van elk oordeel, elke beslissing, elke regeling van zaken, en men langs
dien weg alleen tot goed overleg, tot verstand, tot handelen naar de juiste maat,
kan geraken, zoo verklaren zich gereedelijk de volgende opvattingen: III. c. 12.
v. 66, met juiste onderscheiding beoordeelen. II. c. 5. v. 44, IV. c. 10. v. 7 var.,
uitwijzen, beslissen. III. c. 25. v. 76, regelen, besturen.
B e s c h e d e n , B e s c h e i d e n adj., III. c. 3. v. 703, c. 9. v. 29, c. 12. v. 57,
c. 23 (passim), met oordeel te werk gaande, verstandig. III. c. 23. v. 7 vlg. wordt
het uitdrukkelijk verklaard, als ziende op het in acht nemen van maat en tijd.
Vandaar I. c. 32. v. 94, matig, ingetogen; II. c. 6. v. 48, bepaald d.i. waarvan
de tijd bescheiden of bepaald was.
B e s c h e d e n h e i t , B e s c e i d e n h e i t , II. c. 49. v. 29, oordeel des
onderscheids; I. c. 7. v. 44, III. c. 3. v. 869, c. 4. v. 482, c. 10. v. 37, c. 12. v.
76, 82, 134, oordeel, verstand.
B e s c h e e d e n l i k e , B e s c h e i d e l i j c , III. c. 11. v. 44, c. 23 (passim), met
oordeel des onderscheids; I. c. 22. v. 73, met maat en ingetogenheid; I. c. 34.
v. 31, met maat en spaarzaamheid.
B e s c h e e d i c h e d e , III. c. 23. v. 7 var. Zie B e s c h e d e n h e i t .
B e s c h e e t , B e s c h e i t , - d e o., II. c. 54. Titel, onderscheiding, verdeeling;
III. c. 14. v. 80, onder-
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scheid. M e t b e s c e i d e , II. c. 61. v. 59, met onderscheiding (de een voor
den ander). Vandaar d e r p a e s c h e n b e s c h e e d e n , II. c. 36. v. 2040
var., de voor het pascha vastgestelde tijd (verdeeling en bepaling van tijd eischt
onderscheiding). Eindelijk, IV. c. 10. v. 7, uitwijzing, beslissing.
Uitvoerig handelt over deze woorden HUYDEC., Proeve, I. 6-13. Zie ook Prof.
CLARISSE op de Heim. d. Heim., bl. 175 vlg. en 438 vlg., LEENDERTZ, Gloss. op
d.M.L. enz.
B e s c h e r m e n i s s e , III. c. 26. v. 25, bescherming.
B e s c h i e t e n met den dat., I. c. 48. v. 93, III. c. 9. v. 77, Imperf. b e s c o e t ,
b e s c h o o t , I. c. 23. v. 38 var., II. c. 50. v. 27, III. c. 4. v. 202, baten, helpen.
Zie Prof. JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, bl. 108, mijne aant. in N.W.d.M.v.N.
Lk. VI. 173, Karel de Gr., Limborch enz. Gloss.
B e s c o u d e n , I. c. 26. v. 101, voor b e s c o l d e n , part. van b e s c e l d e n ,
beschuldigen, berispen. Zie S c e l d e n . Bescouwen heet het in de Horae Belg.
IV. bl. 109. vs. 127.
B e s c u d d e n , II. c. 49. v. 69, beschutten, beschermen. Zie D. Doctr., Limborch
enz. Gloss.
B e s c u t t e n (iemand 't licht), I. c. 9. v. 72, onderscheppen.
B e s e t t e n . H e m -, III. c. 10. v. 68, zich toerusten, zich voorzien (met of van
nuttige kundigheden), zich bekwamen. Vandaar het adj. beset, nog bij CATS
zoo gewoon in den zin van verstandig, wijs.
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Daer hi mede is beset, I. c. 27. v. 100 (van den nijd gezegd), is zooveel als: in
wien hij gevestigd is, bij wien hij huist.
B e s e v e n , II. c. 41. v. 123, beseffen, opmerken. Het imperf. was besief of
besoef, het part. beseven.
B e s i d e n s t e k e n . Zie S t e k e n .
B e s l u t e n , I. c. 17. v. 42, omvatten, in- of opsluiten.
B e s o e k e n ( b e s o c h t e ) , II. c. 48. v. 390, c. 49. v. 25, onderzoeken.
B e s p o u w e n , II. c. 51. v. 111, (3. pers. plur. imperf. van b e s p o u w e n )
bespuwden; II. c. 53. v. 30, (part.) bespuwd, bespogen.
B e s t a d e n , III. c. 25. v. 6, 147 var., besteden.
B e s t a e n ( b e s t o e t ) intr., met den dat., I. c. 17. v. 81, c. 26. v. 133,
toebehooren. Ook als onpers. ww. met dat. pers. en gen. der zaak, III. c. 4. v.
384, dier u niet en bestaet, die u niet toebehooren, waar gij niet mede te maken
hebt. Zie Prof. SIEGENBEEK, op de Heim. d. Heim. bl. 284. Vandaar, I. c. 23. v.
38, toebehooren, in den zin van passen, betamen, in welken toe horen destijds
zeer gemeenzaam was. CLIGNETT, Bijdr. bl. 168.
B e s t a e n ( b e s t o e t ) trans., met den acc., II. c. 23. v. 8, iemand aan boord
komen (met woorden, en dus) aanspreken, aanvallen. CLIGNETT, Bijdr. bl. 246.
Elders, II. c. 48. v. 342, (met daden, en dus) aanvallen, aantasten. HUYDEC.
op STOKE, I. bl. 424 en III. bl. 97. (Zie ook A n g a e n ). Vandaar het part.
b e s t a e n , II. c. 36. v. 842 var., in het naauw gebragt, ingesloten.
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Met felheden bestaen, II. c. 37. v. 27, van gramschap overvallen, in woede
ontstoken.
B e s t e k e n onpers. ww., I. c. 30. v. 30, II. c. 50. v. 87, in de spreekwijze: a l s t
h e m b e s t a c , als het hem goeddacht, als het hem lustte. Hetzelfde is
B e s t i e t (ww. B e s t o t e n ), II. c. 36. v. 319, in de spreekwijze: a l s t h e m
b e s t i e t . Steken was oudtijds hetzelfde als stoten.
B e s t i m m e n , III. c. 9. v. 30, c. 13. v. 61, besturen, beheeren (van goederen).
Zie D. Doctr. Gloss., waar echter Prof. JONCKBLOET het minder juist door
verzorgen verklaart.
B e s u r e n intr., III. c. 17. v. 58 var., zuur worden, verzuren. Zuur en bitter zijn
zinnebeelden van wat wrang of onaangenaam is. Men zou ook kunnen zeggen:
‘de vriendschap gaat dikwijls in verbittering over.’ Zie S u r e n . Een voorbeeld
van besuren in dezen zin in de Spreuken enz. uitg. door Prof. MEIJER, bl. 56.
B e s u r e n trans., I. c. 28. v. 59, zuur maken, bitter of verdrietig maken, kwellen.
Zeer gewoon was oudtijds de spreekwijze: dat wert hem te sure voor dat brak
hem zuur op of dat viel hem zuur. Vandaar (iets) b e s u r e n , III. c. 1. v. 66,
duur betalen, ontgelden. Verder, III. c. 8. v. 33, lijden (als zuur gevolg van eene
handeling), of eindelijk, bij verdere uitbreiding, II. c. 6. v. 31 lijden, met smart
doorstaan in 't algemeen, zon der terugzien op eenige voorafgaande handeling
Zie voorbeelden in Hor. Belg. VI en Minnen Loep,
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Gloss., waar echter de beteekenis in haren natuurlijken gang niet juist
uiteengezet is.
B e s w i k e n (3. p. praes. b e s w i j c t ), I. c. 47. v. 25, verlaten, begeven. Elders
ook swike slaen. Zie HUYDEC., Proeve, III. bl. 89 vlgg., op STOKE, II. bl. 380, III.
bl. 145, DE JAGER, Verscheidenheden, bl. 192 vlg.
B e t . Zie B a t .
B e t a e m (var. b e t a m ), III. c. 15. v. 296, 3, pers. enk. tegenw. tijd (met de
vocaal van 't imperf.) indic. van b e t e m e n , betamen, hetzelfde als b e t a e m t ,
III. c. 23. v. 44. B e t a m e , III. c. 23. v. 11, 43, hetzelfde in conj.
B e t e m e n , III. c. 21. v. 23 var., van zich verkrijgen, toelaten. Hetzelfde als
temen, ghetemen, waarover HUYDEC. op STOKE, II. bl. 432 vlg. handelt.
B e t e n , B e e t e n ( b e e t t e , g h e b e e t ) , II. c. 11. v. 22, III. c. 23. v. 206,
nederdalen, afstijgen; II. c. 9. v. 59, afstijgen (van paard of ezel); vandaar, I.
c. 23. v. 80, II. c. 13. v. 22, III. c. 4. v. 191, zich ter ruste nederzetten of zijnen
intrek nemen. Vanden werke beten, III. c. 1. v. 41, van het werk afstappen,
zich ter ruste zetten. Zie over dit woord Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim.
bl. 467 vlgg. en de ald. aang. schrijvers.
De beteekenis van afstappen, zijnen intrek nemen, geldt ook I. c. 25. v. 53,
waar beette buiten twijfel de ware lezing is. De ontvangenis van CHRISTUS in
den schoot van MARIA werd destijds meermalen voorgesteld als het betrekken
van eene herberg of rustplaats (zie b.v. II. c. 6. v. 37 vlg.);
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en daarbij was dan het ww. beten natuurlijk in gebruik. Zoo Oud-Vl. Ged., uitg.
door BLOMMAERT, II. bl. 58. vs. 121:
Et benedictus bestu Jhesus,
Almachtich God, die door uus
Beetes in der maeghden sale.
MAERLANT,

Wapene Martijn, C. 63:
Die Gods zoene thoget ons dat....
Hi beette in die aerme stat,
In der reinre maeghede vat.

En hiermede hangt te zamen wat bij VELTHEM, bl. 481, tot MARIA gezegd wordt:
dit dede beten daer ter stont
Den here in uwes herten gront.

B e t e r . D i e b e t r e , III. c. 4. v. 102, 107, de meerdere, die hooger in rang
staat. Het oppos. is minder, vs. 105.
B e t i e n , II. c. 25. v. 16, c. 44. v. 89, betichten, beschuldigen. Dat men hem
beteech an, II. c. 49. v. 32, hetgeen men hem aanteeg. Daar is echter de var.
teech te verkiezen. Van b e t i e n in eene andere opvatting (zie T i e n ) is ook
B e t o g e n part., II. c. 36. v. 792 var., vermeld, verhaald.
B e t r u w e n ww., III. c. 17. v. 78, vertrouwen.
B e t u u c h t (van misdaad), II. c. 44. v. 261 var., overtuigd.
B e v a e n (passim), bevangen. III. c. 12. v. 192, vangen, in den strik krijgen.
Mit eede bevaen, II. c. 36. v. 1234, onder eede verbinden, een eed doen zweren.
Met blijdschap, in nood, met droefheid enz. b e v a e n (part.), II. c. 9. v. 19, III.
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c. 21. v. 32, IV. c. 9. v. 32 enz., bevangen. Bevaen hebben, II. c. 54. v. 81 (bij
maatsopgave), omvatten, inhouden.
B e v e l e n , IV. Prol. v. 28. De zin van dit vers is: ‘dat hij ons toevoege tot het
gezelschap der zaligen.’ Ligt te verklaren uit de bekende beteekenis van
aanbevelen, toevertrouwen. Iemand aan een ander bevelen is hem onder diens
hoede stellen, maar met een ander bevelen zooveel als in zijn gezelschap
brengen.
B e v e l l e n , eig. hetzelfde als V e l l e n . Iemands ere -, III. c. 3. v. 1216 var.,
ter nederslaan, te gronde rigten. Maar, I. c. 26. v. 12, iemands blame -, iemands
schande te niet doen of wegnemen. In de Hor. Belg. VI. 141. vs. 505 (vgl. 498)
een paerlement -, een twist te niet doen of bijleggen; in Vanden levene o. h.,
vs. 1931:
Verde bevelt al overdaet.

‘Vrede doet allen moedwil te niet.’
Zie ook bij V e l l e n .
B e v r e d e n , III. c. 1. v. 142, bevredigen, in vrede behoeden. Zie Karel de Gr.,
Limborch enz. Gloss.
B e v r o e d e n trans., II. c. 41. v. 108, vroed maken, onderrigten, leeren. Zie
D. Doctr., Minnen Loep enz. Gloss.
B e w a e r n e n (hem met iets), I. c. 42. v. 97, (zich van of met iets) voorzien,
uitrusten (Fr. garnir). Vgl. het ww. werneren in Gloss. op Karel de Gr. en de
aant. van Dr. J. op mijn Brief, bl. 34, waar het part. bewarent uit den Lancelot
wordt aangehaald.
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B e w a r e n , III. c. 13. v. 45, 95, c. 19. v. 27, behoeden. H e m -, III. c. 12. v.
156, c. 13. v. 33, IV. Prol. v. 26, zich hoeden, zich in acht nemen. Zie Minnen
Loep, Gloss.
B e w e r v e n , II. c. 16. v. 53, Imperf. b e w e r f , II. c. 2. v. 34, verwerven,
verkrijgen. Zie HUYDEC., Proeve, I. 139 vlg.
B e w i n d e n ( b e w o n d e n ) . H e m -, met den gen., III. c. 15. v. 4, zich
onderwinden, ondernemen. Zie Prof. SIEGENBEEK op de Heim. d. Heim., bl. 266
vlg.
B e w i s e n ( b e w i j s d e ) iets aan iemand, I. c. 35. v. 43, toewijzen, toekennen.
Daer haer God bewijst, I. c. 15. v. 39 var., waarheen haar God verwijst,
werwaarts God haar henenzendt, eig. waar God haar eene plaats toewijst,
want toewijzen is de echte beteekenis. Hamburgsche HS. van 't Schaakspel,
fol. 124:
Eest datter meer boden behouven, so zalmen elken zijn were bewijsen,
dat hem deen up den andren niet en verlate .......
Menichvoudicheit der boden en es niet goet, het en zij datmen elken zijn
eeghin were bewijst.
B i met den dat., achter het naamwoord geplaatst, II. c. 44. v. 485, c. 48. v.
350, 968, III. c. 2. v. 40, bij.
B i adv., II. c. 5. v. 125, nabij.
B i h e m , B i h a e r , II. c. 9. v. 7, I. c. 43. v. 10, op zich zelve.
B i d i conj., II. c. 36. v. 799, ook gevolgd door d a t , II. c. 36. v. 477, hetzelfde
als
B i d i e n conj., I. c. 7. v. 64, III. c. 25. v. 100, IV. c. 4. v. 48, ook gevolgd door
d a t , II. c. 50. v. 9, omdat. Zie B e d y .
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B i g h e n trans., II. c. 36. v. 160, buigen, neigen.
B i l t , - l d e , III. c. 8. v. 8, beeld.
B i n n e n , III. c. 14. v. 62, van binnen, inwendig. V a n b i n n e n , I. c. 23. v.
11, III. c. 9. v. 68, hetzelfde, met toepassing op 's menschen gemoed. B i n n e n
h e b b e n , I. c. 18. v. 50, III. c. 3. v. 1028, c. 12. v. 29, c. 14. v. 267, in zich
hebben.
B i n n e n . D a e r -, III. c. 1. v. 42, c. 3. v. 720 enz., binnen dien tijd,
ondertusschen. H i e r b i n n e n , II. c. 9. v. 75, c. 22. v. 69, c. 36. v. 1647, III.
c. 1. v. 43 enz., doorgaans h i e r e n b i n n e n (als daarenboven, daarentegen
enz.), II. c. 9. v. 75 var., c. 22. v. 69 var., c. 36. v. 1647 var., c. 56. v. 52, c. 57.
v. 93, c. 58. v. 64, IV. c. 1. v. 165, binnen dezen tijd, ondertusschen.
B i s p e l o., II. c. 60. v. 117, c. 61. Titel, III. c. 3. v. 592, of B i j s p e l , III. c. 7.
v. 33, voorbeeld (Hoogd. beispiel), vooral van een verhaal of parabel gezegd,
dat tot voorbeeld en opheldering eener redenering strekken moet. Zie CLIGNETT,
Bijdr. bl. 106 vlg. en Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 465 vlg.
B l a e r , III. c. 15. v. 170, naakt, kaal. Zie Prof. SIEGENBEEK, Aant. op den Verk.
Martijn (N.W.d.M.v.N. Lk. III. 2.) bl. 79. Vandaar blaere, bij KIL. vacca nigra,
sed fronte alba, dus eigenlijk met eene kale plek. Als zoodanig komt het voor
in de Spreuken enz. uitg. door Prof. MEIJER, bl. 4:
Men hiet wel een koe blare, die nochtan niet wits en heft.
(Zie ook ald. bl. 80 en vgl. Hor. Belg. VI. bl. 223). Bij TUINMAN luidt dit
spreekwoord: ‘Men scheldt
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geen koe blaar, of zij heeft iets wits,’ en thans heet het doorgaans: ‘Men noemt
geen koe bont, of er is een vlekje aan’ (zie SPRENGER VAN EYK, Spreekw. uit
het Dierenrijk, bl. 51). Meermalen heeft men de onwaarheid van dit spreekwoord
gegispt, doch zie, het is deerlijk verbasterd en in zijn ouden vorm behelst het
niets dan waarheid. ‘Men beschuldigt wel eens iemand, die echter in 't geheel
geene schuld heeft.’ En ziedaar tevens de verklaring eener nog altijd verkeerd
begrepene plaats in Reinaert de Vos, vs. 2491:
Here Isengrijn ende Brune, die vraet,
Hebben nu den nauwen raet
Metten conninc openbare,
Ende arm man Reinaert es die blare.

WILLEMS teekent er op aan: ‘de arme Reinaert moet op de blaren, op de bleinen,
zitten. GRIMM verstond het woord niet.’ En WILLEMS evenmin, voeg ik er met
allen eerbied bij. Op de blaren te zitten en de blare te zijn is niet hetzelfde, zoo
waar als ik hier op een stoel zit en toch zelf geen stoel ben! Neen, ‘de arme
Reinaert is de bonte koe, de bête noire, hij is het voorwerp van alle
beschuldiging,’ ziedaar de ware bedoeling.
B l a e s , - a s e m., II. c. 48. v. 6 var., geblaas. KIL. flatus.
B l a m e v., I. c. 18. v. 67, c. 23. v. 17 enz., blaam, schande; ook, I. c. 6. v. 37,
c. 37. v. 84, II. c. 36. v. 24, schande, schandelijk gedrag of schanddaad.
B l a m e n ( g h e b l a e m t ) , III. c. 9. v. 85, berispen, laken, blameren.
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B l a t . N i e t e e n -, II. c. 35. v. 38, c. 51. v. 28, geen zier, volstrekt niets. Zie
bij B a s t .
B l e n t , - n d e adj., I. c. 36. v. 19, blind. Het verbogen adj. staat hier achter
het naamwoord.
B l i c m., I. c. 17. v. 23 var., blikkering, flikkering.
B l i c k e n ( b l i c t e ) , II. c. 36. v. 2069, c. 51. v. 70, c. 55. v. 118, schitteren,
flikkeren. Een blicken, I. c. 17. v. 23, eene blikkering of flikkering (zie B l i c ).
Vgl. HUYDEC., Proeve, II. 395 vlgg.
B l i j f . Z o n d e r -, II. c. 36. v. 918-921 var., c. 60. v. 105, III. c. 19. v. 13,
verzekeringsformule. Eigenlijk zonder uitblijven, zonder missen, dus voorzeker.
Fr. sans manquer. Vgl., Prof. JONCKBLOET, Gloss. op de D. Doctr.
B l i v e n (des an enen), III. c. 26. v. 157, (het aan iemand) laten verblijven, ter
beslissing overlaten. Het werd ook met de praep. te, gevolgd door weert, waarts,
gebezigd (zie Hor. Belg. VI. Gloss.), alsmede met op. Zoo MELIS STOKE, VII.
117:
hi woude dat men begheve
Des orloghen, ende mens bleve
Op den coninc sinen here
Ende op hem selven. Met groter ere
Mochtment doen an beiden siden.
Hi soude soenen al dat striden.
Men worts te rade dat ment dede,
Ende makeden daer enen vrede,
So datmens op den coninc bleef.

Maar ook de constructie met aan bleef nog lang in gebruik, zelfs toen de genit.
der zaak reeds verloopen was. S. COSTER, Teeuwis de Boer, bl. 36:
Of we de zaek nou aen men Heer bleven.

d.i. ‘aan hem ter beslissing overlieten.’
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B l i v e n v a n k i n d e , I. c. 26. v. 41 var., c. 47. v. 33, d e s k i n d e s , II. c.
10. v. 41, verlossen, bevallen.
B l i v e n l a t e n , II. c. 38. v. 80, laten varen (een gebruik), nalaten, verzuimen.
B l o o t adv., I. c. 19. v. 52, II. Prol. v. 50 enz., duidelijk, openbaar, en bij gevolg
ten volle (zeggen, hooren enz.). Elders, I. c. 29. v. 137, II. c. 36. v. 424, zeker,
stellig. Zie A l b l o o t .
B l o u w e n , slaan. Eng. to blow. Part. t e b l o u w e n , II. c. 53. v. 29, en
g e b l o u w e n , ibid. var., geslagen. G h i b l o u t , III. c. 3. v. 476, (imperf. contr.
uit b l o u w e t ), gij sloegt. Zie HUYDEC. op STOKE, I. bl. 172, CLIGNETT, Bijdr. bl.
118 enz.
B l u s s c h e n intr., I. c. 12. v. 14, (van vuur) uitgaan, uitdooven. Zoo ook Rose,
5450, enz.
B o e r d e k i j n (var. b u e r d e , b u r d e k e n ) , III. c. 15. v. 200, boertig en
verdicht verhaaltje.
B o e t e , - e n , I. c. 23. v. 134, baat, hulp; III. c. 9. v. 74, beterschap, genezing,
ook, I. c. 23. v. 116, geneesmiddel. Zie mijne aant. op Warenar, bl. 196 vlg.
I. c. 25. v. 53 zou het zooveel als herstel van vermoeijenis, en dus rust of
verkwikking aanduiden; doch daar is beette de ware lezing. Zie B e t e n .
B o g h e n intr., I. c. 18. v. 77, buigen. Zie HUYDEC., Proeve, II. 92. aant. en.
Mr. V.D. BERGH in de N.W.d.M.v.N. Lk. V. 2. bl. 32. Het komt ook als bedrijvend
ww. voor. Zie Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim., bl. 158.
II. c. 45. v. 46 var. is de lezing stellig valsch.
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B o y , in de spreekwijze: e n h a d d e h e m t w i n t b o y , II. c. 11. v. 27. Men
vergelijke hiermede de plaats uit Ferguut, vs. 5106:
Ferguut groettene, ende loech,
Ende sprac: Naen! waers die tornoy?
Die naen sweech, het haddem boy,
Ende leet over, hi was gram.

Tot verschillende verklaringen gaven deze beide plaatsen aanleiding. Zonder
mij op te houden bij de vraag, in het Instituut (1841, bl. 151) gedaan, of in de
plaats van den L. Sp. boy ook domuncula d.i. huisje, beteekene, verwijs ik naar
Prof. VISSCHER, die boy door boos, vertoornd verklaart, en naar de Heeren
HALBERTSMA (L. Naoogst, I. 14) en DE JAGER (Verscheid. bl. 259), die de woorden
het haddem boy in den zin van hij telde het niet opvatten. Ik antwoord: eerstens,
dat de dwerg het wel degelijk telde, want hi was gram; en ten tweede, dat de
plaats in den L. Sp. de negatie en bij zich heeft, welke die van Ferg. mist, en
dat die beide plaatsen dus niet in denzelfden zin kunnen, maar juist in
tegengestelden zin moeten worden opgevat. Mij dunkt, de zamenhang wijst
duidelijk aan, dat het heeft mi boy zooveel beteekent als ik ben verdrietig (ik
heb het land). ‘De dwerg zweeg, want hij werd verdrietig over de vraag van F.,
en vertoornd ging hij voorbij.’ En: ‘de engelen bekommerden er zich niet om,
noch waren er verdrietig over, dat JEZUS daar in 't hooi lag.’ Ten bewijze strekke
Lancelot, vs. 37198:
Het sal hen hebben harde boy
Dat wi des tornoys dorren roeken....
Si selen verlisen ende wi winnen.
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Moest dit beteekenen: ‘zij zullen het volstrekt niets tellen,’ dan, waarlijk, hadden
de woorden geen zin. Neen: ‘zij zullen er verdrietig over zijn, het zal hun zeer
doen; want hunner zal het verlies, onzer de zege zijn.’
Wat de afleiding des woords betreft, zij is mij niet helder; maar allernaast zou
ik aan ons beu denken. Ergens beu van zijn, wat wekt dat anders op dan
verveling en verdrietelijkheid? Doch den zamenhang met het Eng. boy en ons
beuzeling (door H. en D.J. gegist) kan ik niet inzien, en evenmin geloof ik dat
bois (boos d.i. vilis) in Ferguut, vs. 5345 iets met ons boy te maken heeft.
De woorden si bid des boye in het Belg. Mus. 1845, bl. 95, betuig ik niet te
verstaan. De verklaring van WILLEMS zal wel niemand bevredigen.
B o r e . S i n e n b o r e h e b b e n van iets, III. c. 26. v. 38, de vrije keus of
volop van iets hebben, van het ww. boren of beuren, bij KIL. te regt accipere in
promptu, en nog heden bekend in de uitdrukking geld beuren, eene erfenis
beuren enz. ‘Hij heeft er zijn beur van’ is dus zooveel als: ‘hij heeft het maar
voor 't beuren of nemen.’ In den Caerl ende Eleg. wordt gezegd, dat gedurende
het nachtelijk uitstapje des konings de bewoners van zijn slot in diepen slaap
hadden gelegen, en de dichter voegt er bij (vs. 1061):
Dat was hem een scone boer.

Althans zoo hebben de beide oude uitgaven. Maar HOFFMANN, die het woord
niet begreep (zie aant. bl. 64), veranderde het in voer, dat hier volstrekt
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niet te pas komt, en maakte zoo doende de plaats onverstaanbaar. Boer is
hetgeen men beurt of voetstoots ontvangt, dus een gelukje, een buitenkansje.
‘Het was een buitenkansje voor KAREL, het kwam hem best te stade.’
B o r n , b o r n e (var. somtijds b o r of b o r r e n ) o., II. c. 18. v. 73 (waar 't m.
gebruikt wordt), c. 26. v. 5, 7, 11, 13 (m.), 16, c. 36. v. 613 var., water. Door
letteromzetting later bron geworden, van 't ww. borren, borrelen. Ook fonteine
werd oudtijds voor water gebezigd. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 102 en Prof.
JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, p. 100 vlg. Voor de spelling der var., borre,
zie Hor. Belg. VI Gloss. Vandaar
B o r n e s t o p e m., II. c. 26. Titel (vgl. vs. 5, 10, 17), waterstoop, waterkruik.
B o s i n e (var. b a s i n e , b u s i n e ), IV. c. 10. v. 17, 27 bazuin. Oudtijds de
gewone spelling. Zie HEELU, Ferguut, Limborch enz. Gloss. B u s i n e vindt men
o.a. in Brab. Yeest. II. 3085, 3759, Leven van Jezus, c. 42, 197 enz., en komt
met den oorsprong, het Lat. buccina, best overeen, terwijl bosine aan het
Duitsche posaune doet denken.
B o u f , III. c. 21. v. 26 var., c. 24. v. 12 var., contr. uit B e h o e f . Zie ald., en
vgl. over deze zeer gewone zamentrekking (ook b o e f ) , HUYDEC. op STOKE,
I. bl. 570 vlg., en de aang. in Gloss. op D. Doctr.
B r e k e , - e n v., I. c. 21. v. 75, III. c. 1. v. 111, 114, c. 3. v. 893, c. 10. v. 77,
c. 13. v. 65 var., c. 19. v. 67, gebrek. Zie Gloss. op D. Doctr.
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Mijns en es daer ghene breke, III. c. 17. v. 20, ik ontbreek daar niet, ik word
daar niet gemist.
B r e k e n ( b r a c ) met den gen., III. c. 16. v. 156, ontberen, gebrek hebben
aan. Zie G h e b r e k e n . Zonder -, II. c. 5. v. 29, zonder in gebreke te blijven,
zonder mankeren.
B r e k e n ( b r a c ) intr. (in weene), II. c. 55. v. 48, (in geween, in tranen)
uitbreken, uitbarsten.
B r e k e n ( b r a c ) trans. (die aerde -, lant -), I. c. 24. v. 17, III. c. 18. v. 22,
omspitten, ontginnen. Te lande breken, I. c. 35. v. 30, tot goed land omspitten
of ontginnen.
B r o e c o., I. c. 43. v. 56, gebroken, moerassig land. STOKE, I. vs. 932, Ferguut,
135, het plur. broeken in Floris e. Blanc. 2858. Zie BILDERDIJK, Gesl. in v.
B r o e m e n , III. c. 3. v. 1075, vegen, uitvegen (de oogen). Eng. broom, een
bezem.
B r o o t b i d d e n , III. c. 4. v. 148, c. 10. v. 89, c. 23. v. 221, b r o o t z o e k e n ,
I. c. 29. v. 138, III. c. 16. v. 159, g a e n o m s i j n b r o o t , III. c. 4. v. 148 var.,
bedelen. Zie. Prof. JONCKBLOET, Gloss. op Beatrijs. In het Hamburgsche HS.
van 't Schaakspel worden de bedelaars meermalen broodbidders en
broodganghers genoemd.
B u n o c h b a (var. n o b y n o b a ), I. c. 16. v. 45, thans geen boe of ba
d.i. geen enkel woord, maar ook, bij uitbreiding, niet het geringste, als
uitdrukking van volslagene onwetendheid of onvermogen. Oud-Vl. Ged. II. bl.
58. vs. 53:
Hine candere jeghen segghen bu no ba.

Limborch, III. 269:
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Wine wetenre af bu no ba.

Vgl. DE JAGER, Verscheid. bl. 135.
B u l g h e n , III. c. 3. v. 343, en
B u l s e n , ibid. var., hoesten, kugchen (KIL. bulsen, tussire), vooral van oude
gebrekkige lieden. Belg. Mus. 1845, bl. 94:
Haer waer seer ongereet te stane
Hadsi niet crucken daer si op leende,
Si hulsde, si bulsde, si crochte, si steende.

Hulsen ende bulsen staat ook te zamen bij KIL. vermeld als tussire vehementer.
B u s i n e . Zie B o s i n e .
B u s s e l e ( var. b u s l e en b u n d e l ) v., II. c. 36. v. 71, 75, bundel, bosje
(van biezen of stroo). Zie DE JAGER, Handl. tot den Staten-Bijbel, bl. 25 vlg. Het
Evangelium Nicodemi, waaruit deze plaats vertaald is, heeft fasciale
involutorium.
Wat het regtsgebruik betreft, dat hier bedoeld wordt, en ook hier te lande in de
e
14 eeuw in zwang was, t.w. het nederleggen van een stroobundel of stroohalm
voor den persoon, dien men voor den regter riep, daarvan leest men bij Prof.
VAN HALL in de Bijdr. tot Regtsgel. en Wetgeving, XI. 179: ‘De halm is het
zinnebeeld van vrede, zoo als dezelve ook als symbolum vermeld wordt... in
het geval, dat de Regter (dat is de Baljuw) met de Schepenen twistende partijen
poogde te vereenigen, als wanneer deze soort van Regtshandel aanving, aan
de zijde van den Regter met het leggen van een' halm op den dorpel van het
woonhuis van hem, die getwist had, ten teeken, dat hij
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tot vrede vermaand, en dit hem wettig aangezegd was.’ Zie verder over het
zinnebeeldig gebruik van den stroohalm (festuca) in het oude Duitsche regt de
Deutsche Rechtsalterthümer van J. GRIMM, bl. 121-130.
B u t e n c o n n e n , Prol. v. 20, van buiten, uit het hoofd kennen. - Der Ystorien
Bloeme, fol. 11. b:
Hi can, sonder waen,
Buten algader die scrifturen.
Waer dat mense wille ruren,
Daer antwoert hi sonder beiden.

Men ziet, dat de verwisseling van kunnen en kennen niet juist van onze dagen
is.

C.
C = K. Zie K.
C e s s e r e n , II. c. 17. v. 144, ophouden. Fr. cesser. Zie C i s s e n .
C h e i n s o., I. c. 35. v. 43, c. 44. v. 34, II. c. 15. v. 49 (m.), 59, cijns, schatting,
belasting. Lat. census.
C h i e r h e i t , - e d e (var. s i e r h e d e ), I. c. 21. v. 28, II. c. 4. v. 41, c. 7. v.
19, c. 11. v. 33, III. c. 3. v. 740, c. 9. v. 131, sieraad, kostbaarheid.
C h i e r l i j c , - i k e adj., II. c. 45. v. 198, kostbaar, prachtig.
C i s s e n intr. (c i s t e , g h e c i s t ), II. c. 11. v. 53 (var. c e s s e r e n ), ophouden,
stilhouden. Z o n d e r c i s s e n (var. c h i s s e n en c e s s e n ), II. c. 48. v. 240,
zonder ophouden; c h i s s e n trans., II. c. 50. v. 56, doen ophouden, ten einde
brengen
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(een twist), ook, in zachteren zin, II. c. 60. v. 100, doen ophouden, bijleggen,
waar de var. g h e t s i s t heeft. Hiertoe behoort ook G h e c h i s s e n (var.
g h e c i s s e n ), III. c. 3. v. 761, doen ophouden, doen bedaren. Zie ald. en vgl.
VELTHEM, bl. 333:
Si was die hoveste die men wiste.
Alle quade dinge si chiste.

Deze plaatsen zullen wel voldoende zijn, om den twist, over het woord ghechis
tusschen de Heeren DE JAGER en LULOFS gevoerd, eens voor al te cissen.
Cissen is niet anders dan het Lat. cessare, Fr. cesser; het ghescessen des
(*)
harten in MAERLANT'S Wap. Mart. is stilhouden, bedaren, tot rust komen ; en
het ghechis uit den Spieg. Hist., waarover D.J. (Verscheid. bl. 273) handelde,
is te regt door L. als sacristitium opgevat, eene verklaring, die te goed was, om
straks gevolgd te worden door eene weifelende gissing, of het ook uitsissing
zijn kon. Zie Handboek, bl. 420 vlg. en het antwoord van D.J. in zijne Nalezing,
bl. 53.
Bij de uitdrukking, ook bij KIL. vermeld: de kercke is in cesse, vergelijke men
de zegswijze bij BREDERO, Moortje, bl. 12, waar het van een bankeroetier heet:
‘hij loopt om een ces,’ d.i. eene acte, waarbij stilstand van zaken wordt
uitgesproken, faillietverklaring.

(*)

De Antw. Uitg., zegt men, heeft ghetes in plaats van ghesces, en zoo heeft ook het Comb.
HS. volgens den afdruk van KAUSLER (Denkmäler, II. bl. 656). Doch juist dit bevestigt mijne
verklaring van ghesces; want ik twijfel niet, of bij naauwkeurig toezien zal men niet ghetes,
maar gheces lezen. - Cesse als sacristitium lees ik ook bij KAUSLER, Rijmkr. vs. 7982. En
waarin die bestond, wordt vs. 7956-61 verklaard.
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D.
D a d e , plur. d a d e n (var. d a t e n ), II. c. 18. v. 58, dadel, de vrucht van den
dadel- of palmboom. VELTHEM, bl. 13:
Bi Cadrus staet die palmboem mede,
Die onse vrouwe nigen dede
Tot haren voeten, daer si met staden
Plucte haer genuechte van daden;
Ende doen si daer [lees der] daden had genoech,
Rechti hem op na sijn gevoech.

Dadinghe, III. c. 3. v. 85, contract, dading; een bekend woord uit de vroegere
regtstaal, sedert verouderd, doch door het Burg. Wetboek van 1838 weder in
het leven geroepen en thans in den zin van transactie geldende.
D a e r b i n n e n . Zie B i n n e n .
D a e r d e , D a e r s , D a e r t . Zie Daren.
D a l e . T e -, I. c. 3. v. 42, beneden, op den grond. H i e r t e d a l e , II. c. 30.
v. 31, hier beneden, hier op arrde.
D a n conj., voorafgegaan door a n d e r s en gevolgd door een ww., I. c. 9. v.
45, c. 24. v. 35, c. 37. v. 78, III. c. 5. v. 71, 75 enz., verkorte uitdrukking, waar
wij thans zouden zeggen: (anders) dan dat, of dan alleen dat. Zie CLIGNETT,
Bijdr. bl. 407 vlg.
D a n c , afkomstig van dinken of denken, beteekent oorspronkelijk meening
en, bij toepassing, wil. Vandaar de gewone spreekwijze: a n s i n e n ( m i n e n ,
h a r e n enz.) d a n c , I. c. 41. v. 51, II. c. 46. v. 24, c. 61. v. 50, tegen zijn wil,
zijns ondaks. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 221 vlgg.
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D a n c h e b b e n van iets, III. c. 15. v. 337, ergens wil of pleizier van hebben.
Zie mijn Brief aan Dr. J., bl. 26 vlg. T e d a n c k e , III. c. 3. v. 716 var., naar
den wil, naar den zin, naar genoegen. - Walewein, vs. 8799:
Bede van ate ende van dranke
Waersi ghefesteert te dancke.

D a n c k e l i k e adv., III. c. 3. v. 317, dankbaar.
D a n c k e l i c h e d e , III. c. 2. v. 99, dankbaarheid. Elders staat het ook in den
minder gewonen zin van hetgeen men iemamd te wille of naar zijn genoegen
doet, eene weldaad. Hamburgsche HS. van 't Schaakspel, foL 144:
Die vanden andren een ghenouchlike dankelijchede heeft ontfaen, die
es hem weder verbonden te zine wille te stane,
waar het bijgevoegde Latijn heeft: ‘gratulationis beneficium accepit.’
D a n e n adv., I. c. 15. v. 25, c. 26. v. 150, II. c. 9. v. 9 enz., vanwaar, waar van
daan. V a n d a n e n , II. c. 5. v. 12, ook v a n d a e n (var. v a n d a n ), II. c.
45. v. 125, van daar, daar van daan, of (van tijd) van toen af.
D a r , D a r s t u . Zie D o r r e n .
D a r e n met den dat., IV. c. 7. v. 32, deren. D a e r s , II. c. 61. v. 64, en d a e r t ,
II. c. 28. v. 77, de 2 en 3 pers. enk. praes. conj., deert, deret. D a e r d e , II. c.
61. v. 66, deerde.
D a r f . Zie D o r v e n .
D a s , II. c. 9. v. 10, 66 enz., hetzelfde als d e s , gen. van d a t , dus daarvan,
of welke andere wijzigingen van beteekenis de gen. toelaat. Zoo, I. c. 25. v.
73,
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daarin, in dat opzigt. N a d a s , I. c. 18. v. 105, na dat, daarna. Zie Gloss. op
Floris e. Blanc.
D a t , achter een demonstr. of relat., I. c. 45. v. 118, I. c. 18. v. 90 enz. Vgl. Dr.
BRILL, Holl. Spraakleer, bl. 731 vlg. Als expletivum gebruikt en gevolgd door
eene omgekeerde constructie, waar het werkwoord achteraan komt, I. c. 23.
v. 29, II. c. 16. v. 60, c. 36. v. 876, c. 58, v. 186.
D a t met den conj., I. c. 1. v. 17, c. 3. v. 37, c. 12. v. 33, c. 28. v. 23, III. c. 23.
v. 81, aan het hoofd van een conditionelen zin, gesteld dat. Zie Minnen Loep,
Gloss. en Dr. BRILL, t.a. pl. bl. 750 vlg.; doch de pll. uit den L. Sp. (I. c. 17. v. 4
en c. 26. v. 148), daar aang., behooren hier niet toe. In de eerste is de lezing
(van I. en H.) daer te verkiezen; de tweede verklare men naar hetgeen ik in
mijn Brief aan Dr. J., bl. 17 vlg. heb aangemerkt.
D e , voor een comparatief, d e m i n d e r , I. c. 13. v. 42, te minder. Eng. the
less. Zie Dr. BRILL, t.a. pl. bl. 705. De door mij voorgestelde verandering in te
was onnoodig.
D e d u u t , II. c. 57. v. 28, eig. vermaak, hier, in sterkere opvatting, geluk,
zaligheid. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 76 vlg. Het is 't Fr. déduit, van 't Lat. deducere,
afleiden.
D e e m s t e r adj., II. c. 36. v. 1352, duister.
D e e m s t e r h e i t , - e d e , I. c. 13. v. 6, 102, c. 14. v. 49, II. c. 36. v. 1356,
1374, 1674, 1678, 1687 enz., duisternis. Zie de Taalk. Mengel. van. CLIGNETT
en STEENWINKEL, bl. 176-184 en mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 72 vlg.
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D e y , I. c. 2. v. 60 var., het ei.
D e c r e t e e n d e d e c r e t a l e , III. c. 14. v. 17, de gezamenlijke stof van het
kanoniek of kerkelijk regt. Literae decretales noemde men de besluiten,
uitwijzingen of beslissingen, door den Paus in twijfelachtige gevallen gegeven.
Bekend is de verzameling daarvan, ten jare 1150 door GRATIANUS voltooid en
doorgaans Decretum Gratiani geheeten, welke, vereenigd met vier latere
verzamelingen, het Corpus juris canonici uitmaakt.
D e n k e n ( d a c h t e ) , III. c. 15. v. 141 enz., uitdenken, verzinnen.
D e r f , D e r v e n . Zie D o r v e n .
D i c h t e r , - t r e , III. c. 14 en c. 15 (passim). Door VAN WIJK op HEELU, bl. 1 vlg.
en anderen is reeds gezegd, dat dichten oudtijds eene andere beteekenis had
dan thans, en niet meer was dan opstellen, maken. Een dichter was dus niets
hooger dan wat wij schrijver of auteur noemen, zonder nog op de edele poetrie
aanspraak te maken; zoodat zelfs hij, die in proza schreef, niettemin dichter
heette. Maar scriver heette bepaaldelijk de afschrijver, gelijk uit III. c. 14. v.
25-34 overtuigend blijkt, waar dichter en scriver tegen elkander over worden
gesteld. Zoo ook in 't slot van den in proza geschreven Selen Troist (zie bl. 321
aant.), waar drie personen onderscheidelijk genoemd worden:
Ind bidde alle die ghene die dit boich liesent, dat sij Got bidden vur den
die dit boich dijchte, ind ouch vur den die dit boich schreiff, ind die dit
boich schrijven deide.
In deze opvatting mogt waarheidsliefde een der
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eerste pligten van een dichter heeten, waarop de auteur van den Leken Sp.
dan ook sterk aandringt. HILLEGAERSBERCH, fol. 29. c. zegt er van:
Want gherechte dichters zeede
Dat is die waerheit bringhen voert.

Die geheele plaats is zeer lezenswaardig, maar te lang om hier aangehaald te
worden.
D i e , I. c. 2. v. 7, c. 39. v. 175, III. c. 5. v. 66, c. 10. v. 84, 213, c. 12. v. 109, c.
23. v. 90, c. 24. v. 27, in elliptische spreekwijze, welker zin men kan
wedergeven, door die in indien men te veranderen. Ik heb deze merkwaardige
manier van uitdrukking reeds verklaard in de N.W.d.M.v.N. Lk. VI. 164 vlg. Bij
CATS was zij nog zeer gemeenzaam.
D i e d e n , II. c. 51. v. 14, uitleggen, verklaren; II. c. 51. v. 89, c. 52. v. 52,
beduiden, beteekenen; IV. c. 10. v. 36 var., hetzelfde, in de gewijzigde opvatting
van invloed hebben, iets uitwerken. Zie B e d i e d e n .
D i e f t e , I. c. 28. v. 14, c. 30. v. 73, III. c. 2. v. 68, c. 16. v. 54, diefstal.
D i e n , D y e n , I. c. 25. v. 27, c. 44. v. 85, III. c. 10. v. 276, c. 26. v. 115, Imperf.
d i j d e , Prol. v. 85, II. c. 7. v. 135, c. 50. v. 7, Part. g h e d i j t , II. c. 3. v. 57,
groeijen, wassen, toenamen, thans gedijen. Ter wijsheit dyen, II. c. 23. v. 24
var., te Gods eren dien, III. c. 9. v. 25, opgroeijen (tot). Zie G h e d i e n .
I. c. 16. v. 47 is Dien (zie de var.) de ware lezing, die door mij in den tekst had
moeten op-

Jan van Boendale, Der leken spieghel

401
genomen worden. Dienen is onzin, ten ware men het als frequentatief kon
opvatten, hetgeen ik niet geloof.
D i e r , duur. D i e r t i j t , I. c. 10. v. 67, c. 46. v. 103, dure tijd, duurte van
levensmiddelen.
D i e r , I. c. 21. v. 78, c. 31. v. 23, c. 47. v. 76 enz., kostbaar.
D i e r b a e r , II. c. 45. v. 208, hetzelfde.
D i e r n e (var. d e e r n e ), II. c. 6. v. 118, c. 7. v. 100, dienaresse.
D e e r n e k i j n , II. c. 7. v. 112, het dimin. Zie de aant. op MAERLANT, Sp. Hist.
D. III. bl. 341. Schijnbaar geeft deze oude beteekenis des woords een steun
aan het gevoelen van hen, die deerne als eene zamentrekking van dienerinne
beschouwen. Zie KIL., de aang. aant. op MAERLANT, het Taalk. Mag. III. 296,
enz. Ik zeg schijnbaar, want hoe ligt de oorspronkelijke beteekenis van puella
in die van ancilla kon overgaan, springt bij de vergelijking van maagd en meid
terstond in het oog. Inderdaad zou eene dergelijke zamentrekking met alle
klankwetten in openbaren strijd zijn. GRAFF (IV. 90) wist zich dan ook voor zulk
eene verklaring te hoeden, doch brengt niettemin diorna tot denzelfden stam
deo, dio (slaaf), van welken, langs een anderen weg, dionôn (dienen) afkomt.
Doch, ondanks het gezag van GRAFF, kan ik mij met deze etymologie even
weinig vereenigen, als met de overige gissingen, in het Taalk. Mag. III. 44 vlgg.
en elders te berde gebragt. Reeds in 't Sanskrit heette een meisje taruná (van
't adj. taruna d.i. jong. Zie BOPP, Gloss. Sanscr. ed. 1847, p. 151); en ik twijfel
niet, of het is
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ditzelfde woord, dat in allerlei vormverwisselingen in alle Duitsche talen
voortleeft, en het minst verbasterd in het Zweedsche tårna verschijnt, waar
toch wel niet ann tjenarinna (van tjena, dienen) gedacht kan worden.
D i e t o., I. c. 34. v. 68, c. 39. v. 46, II. c. 36. v. 684, c. 46. v. 4, c. 48. v. 766,
volk. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 314 vlg.
D i e t s c h , III. c. 15. v. 52 enz., Hollandsch, Nederlandsch, de toenmalige
benaming onzer moedertaal.
D i c k e adv., I. c. 26. v. 37, c. 27. v. 91 enz., dikwijls.
D i c k e n t adv., I. c. 39. v. 23, II. c. 48. v. 1125 var. enz., hetzelfde. Deze vorm
komt allen in I. voor.
D i c s t adv., III. c. 13. v. 20, superl. van d i c k e , meestentijds, meestal.
D i n g h e b a n c (ook d i n g b a n c , d i n c b a n c ) v., II. c. 36. v. 659, 2092, III.
c. 23. v. 172, regtbank. Van
D i n g h e n , II. c. 36. v. 140, vierchaar houden, regtspreken; II. c. 38. v. 75, III,
c. 3. v. 948, een regtsgeding voeren.
D i s e n d a c h , I. c. 10. v. 28 var., Dingsdag.
D i t n o c h d a t , I. c. 5. v. 4 enz., in het geheel niet.
D o adv., II. c. 11. v. 13, c. 25. v. 29, c. 26. v. 1 enz., (doe), toen.
D o c h , Imperat. van d o e n , II. c. 36. v. 504, 1709, 1732, 1976, doe. Zie Taalk.
Mag. IV. 691 vlg., DE JAGER, Verscheid. bl. 198, enz.
D o d e r , I. c. 11. v. 15, dojer (van een ei).
D o e c h d a c h t i c h e i t , III. c. 5. v. 43 var., hetzelfde als D o g h e n t h e i t . Zie
aldaar.
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D o e k e r e n , II. c. 11. v. 20, meervoud van d o e c , doeken. Zoo ook in den
straks aang. Selen Troist, I. cap. 122:
Ind die vrauwen giengen dar zo dem bijlden mit doicheren, ind wuschden
ir den sweys aff.
Maar de Hoogd. Leken Sp. heeft (te onzer pl.) doechen.
D o e m e , - e n v., I. c. 29. v. 71, schande, eig. oorzaak of grond van
verdoemenis.
D o e m e n , D o m e n , I. c. 18. v. 102, II. Prol. v. 54, c. 36. v. 307, 310 enz.,
oordeelen, vonnissen.
D o e m s d a c h , - a g h e m., I. c. 18. v. 83 enz. oordeelsdag.
D o e n , in de spreekwijze: e n d a d e (ook e n d a e t , vooral in de var.), I. c.
6. v. 9, c. 7. v. 72, c. 8. v. 23, c. 9. v. 5, c. 16. v. 41, c. 21. v. 19, 76 enz., of e n
h a d d e ( of h a d t ) g h e d a e n , III. c. 3. v. 378, c. 15. v. 320, c. 23. v. 122,
eig. zoo het niet deed, tenzij het gedaan had, gewone adversative spreekwijze,
voor welke wij thans het voorzetsel zonder gebruiken.
D o e n , in de vraag: w a t d o e d i ? II. c. 9. v. 95, hoe vaart gij? w a t i c d e d e ,
IV. c. 11. v. 30, hoe ik voer. Vgl. het Lat., quid agis? Eng. how do you do?
D o e r l i d e n , II. c. 18. v. 90 var., Imperf. d o o r e l e d e n , II. c. 28. v. 5,
doorgaan, passeren. Zie L i d e n .
D o g h e n trans., I. c. 6. v. 44, c. 12. v. 41, 50 enz., lijden.
D o g h e n intr., III. c. 15. v. 42, deugen. D o o c h
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(var. ook d o e c h ), I. c. 10. v. 8, II. c. 51. v. 26, III. c. 12. v. 171, 183, c. 5. v.
27, c. 17. v. 73, IV. c. 12. V. 30, derde pers. enk. praes., deugt; d o g h e n , III.
c. 4. v. 388, id. meerv., deugen. D o c h t e , I. c. 2. v. 43, II. c. 8. v. 5, c. 23. v.
29, c. 31. v. 19, c. 57. v. 39, III. c. 14. v. 25, 29, c. 18. v. 7, Imperf., deugde. In
vele dezer plaatsen heeft deugen meer bepaald de kracht van waarde hebben,
iets beduiden.
Over de spreekwijze: d i e d a e r v a n e n e n h a e r t o e d o c h t e , I. c. 2.
v. 43, zie bij H a e r .
Het imperf. docht voor deugde is in de gewone spreektaal nog hier en daar in
zwang. Het is analoog met mogt (mocht) van mogen (meugen).
De eenvoudige vervoeging van dit ww., dat bij onze ouden schier op elke
bladzijde voorkomt, bleef voor de Proff. MEIJER en LULOFS zoodanig een raadsel,
dat zij een bekend verbum voor een ongehoord substantief aanzagen, terwijl
de laatste vier regels lager nog in de beteekenis mistastte. Doch die fout is
reeds door den Heer DE JAGER verbeterd (Nalezing enz. bl. 22 vlg.).
D o g h e n t h e i t , III. c. 5. v. 43, eig. de hoedanigheid van iets te deugen,
vandaar waarde, deugdelijkheid. Het oppos. ondeugendheid is nog in volle
gebruik, schoon in eenigzins gewijzigde opvatting.
D o g h e t (var. d o e g h t ) v., I. Prol. v. 24, 45, c. 2. v. 15 enz., deugd. Bij
uitbreiding ook (even als het Fr. vertu) in den zin van weldoende kracht,
weldadige invloed, als I. c. 9. v. 5. Deugd doen voor weldoen, weldaden
bewijzen is van elders
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bekend, en vandaar de spreekwijze: (daer an) sijns s e l f s d o e g h t d o e n ,
III. c. 9. v. 116, (daarmede) in zijn eigen belang handelen.
D o m e n . Zie D o e m e n .
D o m m e n (var. d u m m e n ), III. c. 15. v. 162, dom of dwaas zijn.
D o o r praep., I. c. 14. v. 37, c. 37. v. 43, c. 46. v. 153, II. c. 14. v. 82, III. c. 22.
v. 33, c. 23. v. 202, 227 var. enz., om, ten gevalle of om den wille van. Zie
Gloss. op Floris e. Blanc. (Dor) en de ald. aang.
D o o r a l d a t met den indic., II. c. 38. v. 22, c. 48. v. 723, met den conj., II.
c. 23. v. 50, ofschoon, hoezeer ook. In Floris e. Blanc. 3709 verklaart HOFFMANN
het onjuist door wegen alles dessen. Nog hoort men in denzelfden zin van 't
Fr. quoique soms met al dat gebruiken.
D o o r e l i d e n . Zie D o e r l i d e n .
D o o r e n t o o r , II. c. 9. v. 6, contr. uit d o o r e n d e d o o r . - D o o r e n t o o r
a e r t r i k e , over de geheele aarde heen. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 182,
enz.
D o o t h e b b e n (iemand), II. c. 46. v. 85, gewone spreekwijze, niet geheel
hetzelfde als gedood hebben, maar veeleer ziende op het gelukken van den
wensch naar iemands dood. Nog heden zegt men: ‘hij heeft den vijand dood,’
als iemand er eindelijk in geslaagd is, zijn vijand te doen sneven. Maar vroeger
was die uitdrukking meer algemeen in gebruik. Ferguut, 3620, 3849 enz.
D o r e subst. m., III. c. 25. v. 144, dwaas. In II. c. 52. v. 42, met het bij denkbeeld
van ligtzinnig, slecht.
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D o r e subst. v., II. c. 36. v. 845, c. 48. v. 20 enza., deur.
D o r p e r , D o r p r e , III. c. 5. v. 40, 56 enz., eig. dorpsbewoner, vandaar een
gering, onaanzienlijk mensch. Nog sterker is de overgang van beteekenis in
D o r p e r h e i t , III. c. 2. v. 106, slechtheid, snoodheid.
D o r p e r l i j c , - i k e adv., I. c. 41. v. 100 var., dom, dwaselijk. Als adj., III. c.
3. v. 102, slecht, snood.
D o r p m a n , III. c. 26. v. 194, dorpsbewonder.
D o r r e n , IV. c. 2. v. 92, c. 5. v. 33, 52, durven. Praes. i c d a r , II. c. 20. v. 63,
ik durf. Imperf. d o r s t u , II. c. 36. v. 1757, dorst gij (enkelv.). De lezing der var.
(d a r s t u ) is hier misplaatst; het zou een praes. zijn.
In verschillende Gloss. (van WILLEMS, BLOMMAERT, CLARISSE, JONCKBLOET,
LEENDERTZ enz.) vindt men darren of ook wel derren als ww. opgegeven. Ten
onregte; het ww. was nooit anders dan dorren; dar (bij klankverwisseling der)
is de tegenw. tijd met de vocaal van 't Imperf., zoo als de regel bij
hulpwerkwoorden eischt (ik kan, zal, mag enz.). Zie ook bij B e d e r v e n ,
D o r v e n , G a n , J o n n e n , O n n e n enz. Bij HOOFT en zijne tijdgenooten,
't is waar, is darren als Infin. zeer gewoon, doch even verkeerd, als thans
kannen en maggen in de dagelijksche spreektaal; een bewijs te meer, hoe de
e

fijnheid en zuiverheid der oude taal reeds in de 17 eeuw aan 't versterven
waren.
D o r v e n (3. p. praes. enk. d a r f , ook d e r f ), I. c. 37. v. 133, II. c. 10. v. 34,
III. c. 12. v. 58 var., c. 13. v. 64 enz.; Praes. meerv. w i d o r v e n ,
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(var. d e r v e n ) , I. c. 27. v. 80, s i d o r v e n , III. c. 10. v. 78; Imperf. d o r f t e
(var. d o r s t e ), I. c. 35. v. 41, behoeven, noodig hebben.
Over den zin van III. c. 12. v. 58 var., zie bij B e d e r v e n .
D r a g h e n , in de uitdrukking: d o e d r o e c h h e m a l s o d i e z i n , II. c. 5.
v. 40, c. 36. v. 1092, toen kwamen zij tot dit besluit. O v e r e e n d r a g h e n .
Zie O.
D r a n c , I. c. 23. v. 128 enz., Imp. van d r i n k e n , dronk.
D r i e v o u d i c h e i t , - e d e , I. c. 3. v. 20, II. c. 39. v. 216 enz., drievuldigheid,
drieëenheid.
D r o c h t e (in den tekst verkeerdelijk o., doch in de var. I. H. te regt m.), I. c.
29. v. 43, heer. De oude vorm was drochtijn, die allengs in drochten, drochte
verliep. Caerl ende Elegast, vs. 53:
Ay! hemelsche drochtijn!
Wat node soude mi sijn
Te stelen? ic ben so rike.

Zie HOFFMANN ald. bl. 52. Leven van St. Amand, I. 3453 (er wordt van een
‘viand van der hellen’ gesproken):
Daer naer sprac hi, die helsche drochten:
Ghi goede lieden, dese quale
Comt hu van den kerstinen altemale.

d.i. de helsche heer, de heer der helle. Maar BLOMMAERT (in Gloss.) maakt er,
op den klank af, een ‘bedrieger’ van, ‘die met bedrog omgaet, doch hier in den
zin van helgedrocht;’ eene verklaring, die, op de beide andere plaatsen
toegepast, tot heiligschennis leiden zou.
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Drochtijn is een zeer oud woord, in het Oud-Hoogd. doorgaans truhtin luidende
en steeds in den zin van heer, gewoonlijk in godsdienstige opvatting, gebezigd.
Zie GRAFF, V. 517-519 en vgl. Prof. CLARISSE in Taalk. Mag. IV. 230 vlg., die
verschillende losse gissingen omtrent de afleiding vermeldt. De ware etymologie
staat echter bij GRAFF en andere Duitsche taalkenners reeds vast: het is van
truht (contubernium, familia), en beteekent dus eig. heer des huizes. - Drost
of drossaard, door sommigen met drochten vergeleken, is een geheel ander
woord. Zie D r o s s a t e .
D r o e f , - v e adj., II. c. 36. v. 1482, c. 48. v. 345, bedroefd.
D r o e v e n intr., I. c. 24. v. 20, II. c. 17. v. 13, c. 55. v. 59 enz., bedroefd zijn.
D r o s s a t e m., II. c. 49. v. 90, in de oorspronkelijke beteekenis, tafelmeester,
Hoogd. truchsess, Middel - Latijn dapifer, een der hooge ambten aan het
keizerlijke hof, het attribuut van den keurvorst van de Paltz. In dien zin wordt
drossate ook gebruikt in den Floris e. Blanc. (zie Gloss.), ofschoon daar van
een ander hof sprake is; en vandaar ook de naam van Keye den drossate, dien
ridder aan het hof van ARTUR gegeven (Ferg. 2829, 4965).
Later echter, toen de oorspronkelijke beteekenis der hooge hofambten allengs
verloren ging, toen de maarschalk (stalmeester) een opperkrijgsbevelhebber
werd, veranderde ook het ambt van den drossaat, en allengs ging die naam
over op den
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landvoogd of stedehouder, die uit naam en vanwege den opperheer een gewest
bestuurde. Zoo in der Ystorien Bloeme, fol. 17. d.:
Doen quam daer ant lant mettien
Sconinx drossate Abbanes
Van Indien, des sijt gewes.

En later (fol. 23. d.) leest men van: ‘sconinx drossate van Babilonia’ (zie ook
drie pll. bij VELTHEM, bl. 62); eene beteekenis, die nog in ons verbasterd
drossaard en drost flaauwelijk voortleeft.
Straks lag eene nadere wijziging voor de hand: en al wie uit naam van zijn heer
eenig hem toevertrouwd goed bestuurde, werd nu drossate geheeten. In dien
zin versta men I. c. 19. v. 6, 15, 23, alsmede de pll. in het Gloss. op de D. Doctr.
vermeld, en niet anders is het in 't Leven van Jezus, c. 150, waar Prof. MEIJER
(bl. 342) het te regt door rentmeester verklaart.
Wat de afleiding betreft, lang is die een raadsel gebleven, zoodat zelfs ADELUNG,
na het opnoemen van een aantal gissingen, schier wanhoopte of zij ooit zou
kunnen opgespoord worden. Thans echter denkt men er vrij eenstemmig over.
Op het spoor van discophorus, dapifer, zoo als het Ohd. truhsazo in oude
glossen vertaald wordt, acht men het zamengesteld uit truh, bak, diepe schotel
(ons trog) en sazjan, zetten, zoodat het dan letterlijk trogzetter of schotelzetter
zijn zal (GRAFF, V. 511 en VI. 304 vlg.). Inderdaad was het de post van den
truchsess, bij feestelijke gelegenheden den eersten schotel op 's keizers tafel
te zetten. Som-
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migen evenwel (als HOFFMANN in Gl. op Fl. e. Bl.) zijn hiermede niet voldaan.
Welligt zou men, niet truh - sazo, maar truhs - azo kunnen afdeelen, en dan
aan ons torschen, dragen, en ate, spijs (Ohd. az. GRAFF, I. 528) denken, als
ware het torsch-ate, etendrager, dus letterlijk dapifer.
D r u u s t v., II. c. 36. v. 587, aandrang, geweld. Met eenre -, met ééne drift,
als uit éénen mond. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 110 vlg.
D u b b e l e r e n ( g h e d u b b e l e e r t ) , I. c. 18. v. 114, verdubbelen. Fr. doubler.
D u c h t m., IV. c. 5. v. 35, vrees. Vgl. duchten. Walewein, 9291, enz, STOKE
gebruikt het nu eens m. (IX. 792), dan eens v. (III. 418).
D u l l i k e adv., III. c. 3. v. 429, zot, dwaselijk.
D u r e n intr., I. c. 15. v. 12, II. c. 41. v. 155, duurzaam verblijven. Daer in duren,
III. c. 3. v. 1114, er bij blijven, er in volharden. Daer op duren, I. c. 2. v. 83, er
op aanhouden, er voortdurend over nadenken.
D u s g h e d a e n (var. d u s d a e n ), I. c. 14. v. 12 enz., ook a l d u s g h e d a e n ,
II. c. 36. v. 1731 enz., dusdanig.
D u u s t , I. c. 33. v. 98, c. 37. v. 85, II. c. 48. v. 5, c. 54. v. 43, III. c. 23. v. 118,
IV. c. 1. v. 21 enz. (allen in var. I.), duizend.
D u v e l h e i t , III. c. 27. v. 41, duivelachtigheid, duivelsch gedrag.
D w a e n , I. c. 39. v. 162, II. c. 9. v. 61, c. 19. v. 108, c. 48. v. 231, c. 51. v.
171, c. 57. v. 88, III. c. 4. v. 108, Imperf. d w o e c h , II. c. 19.
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v. 104, c. 36. v. 650, 830, Part. g h e d w e g e n , II. c. 57. v. 91 var., wasschen.
O f d w a e n , I. c. 23. v. 90, IV. c. 1. v. 35, o f d w a e n , II. c. 16. v. 52,
afwasschen. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 178 vlgg., enz.
D w o e c h . Zie D w a e n .

E.
E c h t adv., I. c. 9. v. 81, c. 30. v. 69, II. c. 5. v. 75, 84, c. 24. v. 27 enz.,
wederom, andermaal. Elders gewoonlijk in den zin van daarna, doch hier, bij
kleine uitbreiding, daarna nog eens.
E c h t e r (var. e c h t ), I. c. 30. v. 69 var., II. c. 22. v. 1, c. 24. v. 1, c. 31. v. 1,
hetzelfde.
E d t . Zie E t .
E e c h e n e n (var. e e c h g h e n e n ), I. c. 26. v. 105, eigenen, toeëigenen.
E e g h d e , II. c. 29. v. 3, egge.
E e g h d e n ww. (tekst e g g h e n ), III. c. 26. v. 133 var., eggen.
E e m p e r l i k e . Zie E e n p a e r l i k e .
E e n , III. c. 27. Titel. var., iemand.
E e n p a r l i j c adv., III. c. 4. .v. 330, eenparig, naar de tegenwoordige
beteekenis, maar doorgaans
E e n p a e r l i k e of E e m p e r l i k e , I. c. 29. v. 117, II. c. 17. v. 35, 175,
aanhoudend, voortdurend. Fragm. van Barl. en Jos. (Taalk. Mag. IV. 21), I. vs.
13, wordt gesproken van twee muizen,
Die shoemkens, daer hi op sit,
Wortel eenpaerlike knaghen gaen.
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Walewein, vs. 9924:
Waleweine hi lettel spaert,
Maer eenparlike sonder faelgen
Slouch hi up Waleweine.

Leven van St. Amand, I. 432:
Ende ghi waert conijnc van hemelryke
Oynt ende sult bliven eenpaerlike.

En II. 1198:
Maer Amand bleef eenpaerlike
Meersende in aelmoesenen voort an.

BLOMMAERT (in Gloss.) verklaart het door gestadig, maar voegt er terstond bij:
gezamenlijk, als ware dat zoo maar synoniem. Het eerste is juist, het tweede
valsch.
Zie ook Vanden houte, vs, 458 var., en de vier pll. uit Theophilus, door Prof.
JONCKBLOET aangewezen in de Gids, 1845, I. 68. 1016, 1024, 1199, 1210.
E e r , III. c. 4. v. 259, als voorzetsel gebruikt, voor.
E e r y e t l a n c , II. c. 36. v. 503, eerlange, weldra.
E e r a c h t i c h e i t , - e i d e , III. c. 15. v. 221, eerzamheid, deugd.
E e r l i j c , - i k e adj., IV. c. 12. Besluit. v. 25 var. Zie H e e r l e c .
E e r l i j c , - i k e adv., II. c. 36. v. 1134, c. 48. v. 1078, III. c. 3. v. 373, eervol
met onderscheiding. E e r l i k e l e v e n , III. c. 19. v. 59, ook e e r l i j c
g h e d o e n , III. c. 13. v. 63, met eere, deftige, fatsoenlijk leven.
E e r n e ( ook e e r i n e ) adj., II. c. 36. v. 1617 var., c. 48. v. 1165 var., op welke
beide pll. de tekst
c o p e r e n heeft, en E e r n e n , I. c. 41. v. 87,
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koperen. Eigenlijk luidt het adj. eerijn, en eerne is eene zamentrekking van den
cas. obl. eerine. De lezing eernen t.a. pl. deugt niet, want het staat daar in acc.
Zij sproot voort uit het onjuiste denkbeeld, alsof het grondwoord eern ware.
Maar het was ere, vanwaar regelmatig eerijn, eerine. Zie Ere.
E e r s a m e l i j c , II. c. 49. v. 18, c. 55. v. 64, eervol, met onderscheiding. Zie
E e r l i j c . Elders (III. c. 26. v. 7, 14, 27, 72 en passim) staat het in de
hedendaagsche beteekenis.
E e r s a t r i e . Zie A r s a t r i e .
E e r s e l e n , III. c. 3. v. 500 var. Zie A e r s e l e n .
E e s c h , e e s s c h e ( var. h e e s c h ) , I. c. 39. v. 163 (vgl. v. 174), III. c. 19.
v. 97, eisch.
E e s t , E i s t (passim), is het.
E e w e , E w e , - e n v., Prol. v. 108, I. c. 31. v. 75, c. 48. v. 184, II. Begin. v.
59, Prol. v. 5, c. 38. v. 47, wet, in den zin van godsdienst. Die oude eewe, de
oude of Joodsche wet; die nuwe eewe, de nieuwe of Christelijke wet, ook
gezegd van den tijd, die gedurende het bestaan der Joodsche of der Christelijke
godsdienst verloopen is. Zie HUYDEC., Proeve, I. 485, op STOKE, III. bl. 159 en
Minnen Loep, Gloss. op E e .
E y . S l a e n n a t e y , I. c. 2. v. 60, naar het ei slaan, een blindemansspelletje.
E y g h e n adj., ook als subst., I. c. 48. v. 79, II. c. 48. v. 214, IlI. c. 3. v. 121,
lijfeigen. E y g h e n d i e n s t , II. c. 48. v. 816, hetzelfde als
E y g h e n d o e m , I. c. 45. v. 54, lijfeigenschap
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slavernij. Zie VAN WIJN op HEELU, bl. 20 en N.W.d.M.v.N. Lk. III. 2. bl. 170. Het
daar besprokene ‘zeer duistere’ vers uit Wap. Mart. is met eene enkele komma
in orde:
Die is zijns selves, niet eyghijn.

Ook de Antw. Uitg. laat de negatie en weg. Vreemd is het, dat ook KAUSLER (II.
621) dit niet gezien heeft.
E i n d e o., II. c. 48. v. 1123, 1127, achtereind, aars. Het hier vermelde mirakel
van St. GANGOLF wordt ook verhaald bij BUDDINGH, Mirakel-geloof enz. bl. 126,
en daar heet het aers.
E y n d e , E n d e . Z i n e n e y n d e d o e n , II, c. 48. v. 532, c. 56. v. 70,
sterven.
E y s e l i j c , - i k e adj., I. c. 7. v. 21, c. 13. v. 58, 88, c. 17. v. 11, IV. c. 9. v.
93 (waar de var. e y n s e l i k e en e y s l i k e heeft) enz., afschuwelijk, vreeselijk.
e

Ons ijselijk, als ware het van ijs, is eene wanspelling: tot in de 16 eeuw was
de echte schrijfwijze eiselijk in gebruik, eene zamentrekking van 't oude egislich
(GRAFF, I. 104). Zie HUYDEC., Proeve, II. 340-344, Taalk. Mag. IV. 179 vlg., enz.
E l , ander. N i e m e n t e l ( ook e l s ) , I. c. 32. v. 89, 91, II. c. 36. v. 888, c. 39.
v. 56, c. 41. v. 62, c. 61. v. 32, niemand anders. N i e t e l , II. c. 24. v. 57, niets
anders.
E l d e r . Zie E l r e .
E l l e n d e , I. c. 44. v. 41, II. c. 44. v. 351, 431, c. 48. v. 94, ballingschap. I n
d i t e l l e n d e ( ook e l l e y n d e , e l l i n t ) , II. Prol. v. 12, c. 39. v. 243, c. 57.
v. 60, III. c. 19. v. 46, in deze
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(aardsche) vreemdelingschap, in dit arme leven op aarde. Zamengesteld uit
el en land, dus eig. anderlandigheid.
E l r e (var. e l d e r , e l d e r e ) adv., II. c. 45. v. 58, III. c. 4. v. 192, elders. Eig.
dat fem. (te) elre (stede). E l d e r o m m e , I. c. 38. v. 81, elders om, om iets
anders.
E l w a e r t adv., I. c. 10. v. 80, elders heen.
E m m e r , III. c. 4. v. 207, c. 12. v. 108 enz., in allen gevalle, ten minste; III. c.
9. v. 103 enz., in allen gevalle, stellig. In soortgelijken zin wordt immers nog
wel gebezigd.
E r d e r s c h adj., I. c. 28. v. 29 var. (Bijl. A.), III. c. 4. v. 392 enz., aardsch. Een
vorm, alleen in H. voorkomende, doch ook elders niet ongewoon, schoon kwalijk
te verdedigen. Genoeg echter, om den twijfel van Prof. CLARISSE (Heim. d.
Heim. bl. 440) op te lossen.
E r e , II. c. 36. v. 619 var., 1622, eig. metaal, maar in 't bijzonder, koper. Lat.
aes, aeris. Zie E e r n e . Het wordt ook wel met coper te zamen genoemd, gelijk
men in 't Fr. de cuivre et d'airain zou zeggen. Oud-Vl. Ged., II. 21. vs. 1661 (en
I. 114. vs. 1597):
Daer waren ghegoten inne,
Bi meesterliken zinne,
Van copere ende van eere,
Menegherande diere.

Vgl. BILDERDIJK, Geslachtl. op Erts.
E r g h e n t w a e r t adv., I. c. 5. v. 20, ergens heen.
E r n s t e c h adj., III. c. 3. v. 1015, naarstig. Zie A e r n s t , N a e r s t e ,
N e e r s t e enz.
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E r r e adj., II. c. 3. v. 132, verdrietig, treurig; II. c. 3. v. 191, c. 14. v. 88, c. 36.
v. 294, 483, 597, c. 46, v. 31, III. c 3. v. 672, c. 7. v. 36 enz., vergramd,
vertoornd.
E r r e s c a p ( var. e e r s c i p ) of E r s c a p , II. c. 48, v. 467, III. c. 3. v. 674,
gramschap, toorn.
E r s a t r i e . Zie A r s a t r i e .
E r s e l e n , III. c. 3. v. 500 var. Zie A e r s e l e n .
E t , III. c. 26. v. 21, 126, eet 3. p. enk. praes.; I. c. 27. v. 99 (var. e d t ), hetzelfde,
in den zin van verteert, verslindt. Zoo ook Kar. de Gr. II. 3307
E v e l subst., II. c. 36. v. 1554, euvel, kwaad.
E v e l adj., kwaad. E v e l e m o e t , II. c. 20. v. 67, gramschap; maar II. c. 22.
v. 8, naar de tegenwoordige beteekenis, euvelmoed.
E v e n k e r s t e n , I. c. 26. v. 10, c. 45. v. 89, III. c. 16. v. 42, c. 20. v. 48, 55,
eig. evenchristen, doch, bij uitbreiding, evenmensch, naaste. Zie Prof. LULOFS,
Handboek, bl. 246.
E w e . Zie E e w e .

F.
F a d d e (var. v a d d e ) adj., III. c. 12. v. 184, lafhartig, eig. traag, lui, nog vadzig.
Vandaar vadde cokiin, voor lafhartige schelm in Limborch zie Gloss.). Vgl. DE
JAGER, Verscheid. bl. 174 vlgg., die thans niet meer ontkennen zal, dat fadde,
vadde, als adj. moet opgevat worden.
F a e l g i e (var. f a e l i e ). Z o n d e r f a e l g i e n (of f a e l g i e ), II. c. 18. v. 33.
IV. c. 3. v. 8, zonder missen, zonder mankeren. Van
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F a i l g i e r e n , F a i l g e r e n of F a e l g i e r e n , II. c. 54. v. 87, 91, III. c. 12.
v. 162, 163, feilen, missen, en dus in de war raken, bezwijken. Z o n d e r
f a i l g e r e n , II. c. 36. v. 1905, zonder missen, dus bestendig. Vgl. Minnen
Loep, Gloss.
F e e s t e v., II. c. 28. v. 55, vreugde, feestvreugde. M e t f e e s t e n , I. c. 26.
v. 56, en m e t f e e s t e n g r o e t , II. c. 58. v. 58 (vgl. v. 55), feestelijk, plegtig.
III. c. 9. v. 121 staat f e e s t e in den zin van ongeoorloofde vreugde of mingenot,
wellust. Zie Minnen Loep, Gloss.
F e e s t e r e n intr., IV. c. 5. v. 17, feestvieren.
F i e r t e r m. (var. f i e r t r e , f i e r t e r e v.), II. c. 55. v. 71, lijkkist, inzonderheid
van heilige personen. Van het Lat. feretrum. - Brab, Yeesten, II. 4131, waar
van KAREL DEN GROOTEN gesproken wordt:
(Men) gae tote Aken in die stat,
Daer hi selve in de fiertre leghet.

Zie HUYDEC. op STOKE, I. bl. 60.
F i j n subst. m., I. c. 40. v. 54, II. c. 13. v. 34, c. 40. v. 100, einde. Lat. finis, Fr.
fin.
F i j n , f i n e adj. Dit woord, dat bij de ouden in allerlei wijzigingen voorkomt,
had tot grondbeteekenis, waaruit zich alle andere laten afleiden, die van
voldoende aan de eischen zijner nattuur, dus in zijne soort voortreffelijk. Vandaar
G o d f i j n , G o d s z o n e f i j n , II. c. 6. v. 2, c. 36. v. 1461, of t g h e l o v e
f i j n , II. c. 17. v. 169, c. 39. v. 217, de waarachtige God of Gods zoon, en het
ware, echte geloof. M a g h e t f i j n , II. c. 3. v. 122, c. 37. v. 11, c. 39. v. 10,
ook d i e f i n e ,
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c. 57. v. 71 enz., ware, echte, dus reine, onbevlekte maagd. F i j n i n t
g h e l o v e , I. c. 21. v. 122, c. 38. v. 28, opregt, getrouw (echt goed), zonder
de hatelijke beteekenis, die er thans aan verbonden is. Zoo ook, in goeden zin,
mit h e r t e n f i j n , III. c. 1. v. 129, c. 17. v. 7, c. 19. v. 92, c. 22. v. 14, c. 27.
v. 36, met een vroom of wel met een goed hart, met hartelijken zin. Eindelijk,
in 't algemeen, I. Prol. v. 8, c. 14. v. 5, c. 18. v. 88, c. 25. v. 42, II. c. 6. v. 109,
III. c. 3. v. 1106 enz., voortreffelijk, uitmuntend.
F i n a m e n t (var. f i n e m e n t ) o., III. c. 26. v. 44, opbrengst van geldmiddelen.
In het Middeleeuwsch Latijn werd de compositio in regtszaken ook finis of
finatio geheeten. Daar nu (volgens het oude spreekwoord: quand argent faut,
finaison nulle) zulk eene finis of beëindiging doorgaans met eene somme gelds
gekocht werd, zoo hechtte zich aan finis ook de beteekenis van geldsom, hetzij
die bij de overdragt van eigendom, hetzij als boete of anderzins betaald werd;
gelijk dan ook beide beteekenissen nog in het Eng. fine bewaard zijn. Vandaar
het ww. finare, eene som gelds (in regten) betalen, en finamentum of financia,
de aldus betaalde som (‘pecunia, qua exsoluta lis finitur’). Ziedaar dus den
oorsprong van het thans zoo gebruikelijke financien. Zie DU CANGE, enz. Waarom
berustte MÉNAGE niet in deze zoo natuurlijke verklaring, door DU CANGE met tal
van plaatsen bevestigd?
Finament is dus de benaming der gelden, die de landsheer, als hoofd van het
regtswezen, trekt of geniet.
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Elders in 't Mnl. komt finement ook voor als einde, b.v. Brab. Yeesten, VI. 4939.
Van 't oud-Franche finer, finement. Zie LACOMBE, Dict. du vieux langage franç.
p. 217 sq.
F o r e e s t , II. c. 16. v. 76, bosch. Fr. forêt.
F o r f e i t (tekst v o o r f e i t ), I. c. 35. v. 69 var., boete. Eng. forfeit.
F o r n a y s , - s e , I. c. 20. v. 41, fornuis, smeltoven. Lat. fornax.
F o r t s e (var. f o r c h e ), - en, I. c. 35. v. 39, II. c. 43. v. 37, geweld. Fr. force.
F r o y t , I. c. 24. v. 47 en
F r u u t , f r u t e o., ibid. var., III. c. 18. v. 26, c. 25. v. 60, c. 26. v. 109, fruit,
ooft. Lat. fructus.

G.
G a d e n , 3. p. enk. praes. g a e t (var. I. H. g a e d t ) met den gen., I. c. 48. v.
64, eig. gadeslaan, acht geven op, vandaar zich bekommeren om, zich
bekreunen over.
G a d e n ( g a e d d e ) met den dat., I. c. 4. v. 24, gelegen komen, lusten,
behagen. - Brab Yeesten, VI. 6964:
Ridende van stede te steden,
Daer hem dat gaedde ende vueghde
Ende tsijnre herten best ghenueghde.

Aldaar, vs. 8035:
alsoet hem ghenoeghde
Ende tsinen profite gaedde ende voeghde.

Zie ook Limborch, I. 1231, Sacr. van Aemst.
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373, enz. Vandaar nog ons gading en 't adj. gadelijk, galijk, ongalijk, waarover
HUYDEC., Proeve, III. 219-223 handelt.
G a d e r e n , G a e d e r e n , III. c. 25. v. 112 var., c. 26. v. 186 var., vergaderen,
verzamelen.
Gadoot v., IV. c. 8. v. 40, schielijke, plotselijke dood, apoplexie. Zie mijne aant.
in het Taalk. Mag. IV. 86 vlg. Sedert kwam mij het woord nog voor in Vanden
levene ons heren, vs. 791:
God, die duecht ende evel can versien,
Gaf hem de gadoot daer hi sat.

Over 't adj. ga is vooral GRAFF (IV. 129-133) na te zien.
G a e n , G a n c (van den zondvloed). Zie R i n n e n .
G a e n . M i t k i n d e g a e n , I. c. 26. v. 1, of z w a e r g a e n m i t ( k i n d e ) ,
III. c. 19. v. 42, zwanger gaan.
G a e r t , II. c. 36. v. 1637, geeselroede prikkel. Der Ystorien Bloeme, fol. 3. a.:
Saulus, waer omme bestu mi
Soe fel? nochtan seggic di
Datti es al te haert
Te stridene jegen den gaert.

‘Het is u hart de versenen tegen de prickels te slaen’ (Hand. IX. 5.) Zie verder
mijne aant. op Warenar, bl. 193.
G a l t . Zie G o u t .
G a n c , Imperat. van. g a e n , II. c. 36. v. 504, 1597, 1600 enz., ga. Zie de aang.
bij D o c h .
G a n s , II. c. 37. v. 97, contr. uit g a n d e s . Van g o n n e n . De zin is: gunt mij
des, of indien mij dat gunt. Zie A n s , J a n s enz.
G a n s e n ( g a n s t e ) trans., I. c. 37. v. 119, II, c. 11. v. 79, c. 36. v. 37, 38,
1454, 1487, gene-
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zen, herstellen. Van gans of gansch, gelijk heelen van heel. Zie Prof. CLARISSE
op de Heim. d. Heim. bl. 435 en de ald. aang.
G a p e n na iets, III. c. 26. v. 84, 126, om iets, III, c. 26. v. 93, (er naar) begeerig
zijn, dorsten. (Lat. inhiare).
G a r e m., II. c. 13. v. 59, begeerte, hier in de bepaalde opvatting van ijver,
aandrang. Elders ghere, even als gaarne en geeerne. Zie G h e r e en
G a r e n ( g a e r d e ) met den gen. of acc., II. c. 21. v. 17, c. 36. v. 1661,
begeeren. Zie B e g a r e n .
G a t . I n s i n e n g a t e t r e c k e n (var. t e s. enz.), I. c. 34. v. 64, tot zich
trekken, voor zich inpalmen.
G a u t . Zie G o u t .
G e e s t e , in plur. g e e s t e n , I. c. 39. v. 37, II. c. 38. v. 79 var., gebeurtenissen,
Lat. gesta. D i e g e e s t e , I. c. 41. v. 4 var., II. c. 36. Titel, var, de geschiedenis,
het geschiedverhaal. Zie J e e s t e .
G h e b a r e n ( g h e b a e r d e ) intr., II. c. 22. v. 73, geraas, opschudding maken.
Eig. zich aanstellen, en, in verschillende opvatting, hetzelfde als
G h e b e r e n intr. L a t e n -, I. c. 6. v. 16, c. 7. v. 50, laten begaan, zijn gang
laten gaan.
G h e b l u s s c h e n trans., II. c. 14. v. 56 var., uitblusschen, uitdooven, hier in
den zin van overschijnen.
G h e b o o r n e s s e v., IV. c. 4. v. 80, geboorte.
G h e b r e k e n ( g h e b r a c ) intr., met den dat., I. c. 9. v. 45, c. 21. v. 88, 96,
c. 28. v. 25, II. c. 48. v. 189 (waar men met de var. wien leze), ontbreken. Ook
als onpers, ww. met den gen.: e n
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g h e b r a c n i e n i j t s , I. c. 34. v. 15, er ontbrak nooit nijd, g h e b r a k e
s i j n s , III. c. 12. v. 159, zoo hij ontbrak. Hiertoe behoort ook III. c. 2. v. 139,
waar de zin is: ‘Van hem mankeert het nooit, of, wanneer hij door den een
belasterd wordt, verdedigt hem een ander.’ Vandaar, als intr., II. c. 8. v. 49, in
gebreke blijven, en II. c. 5. v. 80, c. 61. v. 50, missen, feilen, mislukken, ook,
II. c. 22. v. 42, als onpers. ww. met den gen.
G h e b r e k e n trans., I. c. 32. v. 90, III. c. 2. v. 176, breken, verbreken.
G h e b r u k e n met den gen., I. c. 3. v. 14, II. c. 4. v. 69, genieten. Bediedenisse van der missen, fol. 9. a.:
Die glorie, die euwelike
Die heilegen gebruken in hemelrike.

Ibid. fol, 9. c.:
Dat hi ons moete geven
Na dit leven hemelrike
Ende dat gebruken ewelike.

In het Hamburgsche HS. van 't Schaakspel, fol. 252, wordt zelfs den lezer
toegewenscht, dat hij moge: ‘Gode naer volghen, hem gheliken ende eenwelijc
ghebruken.’ Men ziet tevens uit deze pll., dat het zoo juiste gebruik van den
genit. reeds vroeg is verloopen.
G h e b r u u c o., I. c. 21. v. 91, genot.
G h e b u g h e n ( g h e b o g h e n ) intr. ( t o t e h e m ) , II. c. 36. v. 1315, (voor
hen) buigen.
G h e c h i s s e n . Zie C i s s e n . Ik verwijs nog naar Limborch, VI. 1906, waar
ghesissen intr. voor ophouden, eindigen, voorkomt.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

423
G h e c .... Zie G h e k ....
G h e d a e c h t . S o o u t -, II. c. 5. v. 67, zoo bedaagd, oud van, dagen. Beatrijs, vs. 17: ‘een out ghedaghet man.’
G h e d a e n (als dit of dat), I. c. 3. v. 6, 16, c. 10. v. 63, II. c. 36. v. 1402 enz.,
(gedaante hebbende), er uitziende als. E e n s g h e d a e n , I. c. 36. v. 26,
gelijkvormig. N a C r i s t u m g h e d a e n , II. c. 45. v. 170, op C. gelijkende.
Vgl. bij D u s g h e d a e n .
G h e d a g h e n (var. I. H. b e d a g h e n ) intr., I. c. 25. v. 83, zich voordoen,
gevonden worden, eig. opdagen. Ook de var. bedaghen is in dien zin niet
ongewoon. HEELU, vs. 5770:
Her grave
Van Luthsenborch! u es bedaget
Dat ghi lange hebt ghejaget.

‘Voor u is opgedaagd, verschenen,’ zegt WILLEMS te regt.
G h e d a n e v., I. c. 2. v. 34, 57, 65, c. 17. v. 19 enz., gedaante.
G h e d e g h e n , IV. c. 12. Besluit. v. 35, opgegroeid, part. van d i g h e n , dat
een andere vorm is van d i e n , part. g h e d i j t . Zie D i e n .
G h e d i c h t e adv., II. c. 8. v. 14, c. 34. v. 25, digt ineen, hier ziende op het
licht, dat niet in verspreide stralen, maar in een digten stroom zich uitgoot.
Elders staat het ook van digt op elkander volgende slagen, van een digten
zwerm van pijlen, of van onafgebrokene tranen en zuchten, enz. Lancelot, vs.
46008:
Doe waende die verman wesen doet,
Ende versuchte harde gedichte.
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Zie voorts het Gloss. op Floris e. Blanc. - In een anderen zin leest men in der
Vrouwen heimelijkheid, uitg. door BLOMMAERT, vs. 1548:
Alse dat wijf anesiet gedichte.

d.i. ‘van digt bij beziet.’
G h e d i e n , G h e d y e n , I. c. 29. v. 13, groeijen, voortspruiten; III. c. 4. v.
356, 382, hetzelfde als ons gedijen d.i. voorspoedig zijn. Ter wijsheit ghedien,
II. c. 23. v. 24, tot wijsheid opgroeijen; te clercscape ghedyen, II. c. 48. v. 215,
tot den geestelijken stand geraken. Zie D i e n .
G h e d i j t . Zie D i e n .
G h e d i n c , - n k e , III. c. 3. v. 783, gedachte. Van enen ghedinke, met eene
enkele gedachte.
G h e d i n k e l e c h e i t , III. c. 14. v. 10, geheugen
G h e d i n c k e n e s , - n i s s e v., II. c. 40. v. 95, c. 44. v. 480, gedachtenis.
G h e d o e n ( g h e d e d e ) , I. c. 21. v. 52, II. c. 20. v. 36, c. 32. v. 17, c. 41. v.
127, c. 46. v. 55, III. c. 4. v. 500, c. 26. v. 46, IV. c. 10. v. 83, doen. E e r l i j c
g h e d o e n , zie E.
G h e d o o c h l i k e adv., II. c. 28. v. 57, gedwee.
G h e d o u t o., III. c. 3. v. 564 var., g e d u l d . Zie Limborch, Gloss. op
G h e d o u d e (cas. obl.) en O n g h e d o u t .
G h e d r a g h e n trans., II. c. 31. v. 58 var., v e r d r a g e n .
G h e d u r e n intr., I. c. 15. v. 12 var., duurzaam verblijven; III. c. 15. v. 339,
het uithouden, volharden. Zie D u r e n .
G h e d w a d e adj., III. c. 10. v. 169, hetzelfde als g e d w e e , dat uit dezen
oorspronkelijken vorm des
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woords bij zamentrekking ontstaan is. Den tusschenvorm ghedwaey vermeldt
KIL., en zoo leest men: ‘so ghedwa als een schaep’ in de Spreuken enz. uitg.
door Prof. MEIJER, bl. 80. Reeds het Ohd. kende het adj. giduadi, in eene onde
glosse door modestus vertaald, door GRAFF (V. 268) met een twijfelend
vraagteeken opgenonaen maar thans door ons ghedwade volkomen bevestigd.
De afleiding is onzeker, vooral zoolang het Ohd. ww. dwadjan nog duister blijft;
docb dit althans staat vast, dat de vele gissingen, hier te lande omtrent de
etymologie van gedwee geopperd, voor den ouden vorm ghedwade als kaf
verstuiven.
G h e d w a s m a k e n , IV. Begin. v. 26, tot dwaaheid, te schande maken,
aantoonen dat iets leugenachtig en valsch is. Vgl. c. 8. v. 13-17. Ofschoon
BILDERDIJK (Verscheid. I. 164) het door te niet doen verklaart, en er bij
aanteekent: ‘het is niet, als men zou mogen meenen, van dwaas, maar van
dwaën, dat is wegvagen, afwisschen,’ zoo is het niettemin wel stellig van dwaas,
en heeft met dwaen niets te maken. Ghedwas voor. dwaasheid, zotte praat of
ijdel droombeeld, is genoeg bekend. Brab. Yeesten, II. 1554:
Dits al loghene ende ghedwas.

Der Ystorien Bloeme, fol. 24, b.:
Dunket mi seker ende goet,
So salicker ane keren minen moet;
Ende ic saelt laten, eest ghedwas.

Doch waartoe meer voorbeelden? Voldoende is het te verwijzen naar Prof.
MEIJER op het Leven van
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Jezus, bl. 329 vlg. en naar de Gloss. op Hor. Belg. VI, Limborch en Minnen
Loep.
G h e d w e g e n . Zie D w a e n .
G h e e r d e (tekst s c h e r d e , var. s c r e d e ), II. c. 47. v. 78 var., schrede, als
lengtemaat. In dien zin is het woord mij elders nog niet voorgekomen, maar
het hangt noodwendig te zamen met het ww. gerden, ook gerdebeenen, d.i.
schrijden, met de beenen vaneen staan. Zie DE JAGER, Handl. tot den
Staten-Bijbel, bl. 43 vlg.
G h e e r t , II. c. 44. v. 180, c. 48. v. 98, III. c. 5. v. 41, c. 8. v. 21, c. 10. v. 99,
c. 23. v. 140 var., contr. uit geëerd.
G h e e s c h t , III. c. 4. v. 514: geëischt, in den zin van ontboden, opgeroepen.
Zie H e e s c h e n .
G h e g a d e n . M a n l i k e -, I. c. 42. v. 11, teelballen, klooten (testiculi). - Rose,
vs. 5274:
Doe Saturnus coninc was,
Dien Jupiter beede gader
Af sneet, al was hi sijn vader,
Sine ghegade, al deet hem wee.

Vs. 8229 (er wordt van PIETER ABAILARD gesproken):
Daer na quam een ongheval
Daer meester Pires zeere of qual,
Want hem worden bi waerheden
Sine ghegaden af ghesneden
Up eenen nacht te Parijs,
Doe wart hi moenc tSente Denijs.

En vs. 6447 gewaagt de dichter van:
den vede ende cullen ende gegaden.
Dat sijn dinghen, die staen in staden
Der naturen cracht te ontfane.

Zie ook vs. 6623, enz. In de Heimelijkheden van Man en Vrouw (meermalen
aang. door Prof. CLA-
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risse op de Natuurkunde, enz.) komt het woord ontelbare malen voor, en o.a.
vs. 601 vlgg. eene beschrijving, die omtrent de beteekenis geen twijfel overlaat,
maar te uitvoerig is om hier aangehaald te worden. Dat de auteur ook (vs. 583
en elders) van vrouwelijke gegaden spreekt, zal wel eene anatomische
vergissing zijn.
De vermelde beteekenis des woords is echter niet de oudste en echte: zij is
afgeleid. Oorspronkelijk één met gade, waaraan het voorvoegsel ge- de nadere
kracht van te zamen bijzet, duidt het in den grond datgene aan, wat wij thans
wedergade heeten. Zoo leest men. b.v. in de N.W.d.M.v.N. Lk. v. 2. bl. 4:
Wijnbrauwen bruin zonder gegade.

Gegaden zijn dus eigenlijk de ballen, als wedergaden van elkander (les
pendants).
G h e g r i p e n ( g h e g r e e p ) , II. c. 36. v. 1744 var., 2041, III. c. 16. v. 88 var.,
aangrijpen.
G h e h a t adj., met den dat., I. c. 24. v. 24, II. c. 31. v. 68, c. 40. v. 80 var., III.
c. 23. v. 191, vijandig. Het staat tot haten, als ghedwas tot dwasen enz. Elders
geldt het ook wel voor het part. gehaat. Zie D. Doctr. Gloss., DE JAGER,
Verscheid. bl. 294, enz. Vgl. ook H a t .
G h e h a v e n (var. g h e h e v e n ), part. van h e f f e n , II. c. 23. v. 52 var., c.
36. v. 1156, geheven.
G h e h e b b e n , I. c. 16. v. 50, hebben, bezitten.
G h e h e e l t , I. c. 19. v. 80, tot één geheel vereenigd. Hiertoe behoort de plaats
uit den Claren Spieghel enz., aang. in de Fragment-Woordenlijst der M.v.
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N. Lk. bl. 80, waar gesproken wordt van een bebloed kleed, dat, droog
geworden, ‘aan 't lijf is aangebakken ende geheylt.’
G h e h e e r t , III. c. 23. v. 140 var., geëerd.
G h e h e l e n , III. c. 4. v. 276, helen, verzwijgen.
G h e h e l p e n (var. g h e h u l p e n ), II. c. 41. v. 174, c. 59. v. 98, helpen.
G h e h i n c o., I. c. 7. v. 85, c. 18. v. 64, II. c. 1. v. 113, toestemming, verlof,
wil. Der naturen ghehinc, II. c. 4. v. 30, c. 7. v. 78, hetgeen de natuur toelaat,
de natuurlijke gang van zaken. Sijn ghehinc, II. c. 37. v. 21, al wat hij wilde, en,
bij uitbreiding, I. c. 48. v. 107, hetgeen hij wilde en dan ook vermogt uit te
werken. Zoo ook, II. c. 36. v. 1757, in dijn ghehinc, in uwen wil, in uw
raadsbesluit (eig. ‘hoe dorst gij te gehengen, hoe kondt gij het van u verkrijgen,
te’ enz.), Vandaar eindelijk, I. c. 19. v. 86, II. c. 44. v. 418, (sijn) ghehinc doen
tot iets, iets toelaten, of liever, door zijnen wil tot stand brengen. Van
G h e h i n g h e n (part. g h e h i n g t ) met den dat., I. c. 7. v. 77, c. 30. v. 31, c.
35. v. 13, II. c. 36. v. 1347, gehengen toestaan; I. c. 48. v. 151, willen,
goedvinden, besluiten.
G h e h o r e n ( g h e h o i r d e ) met den acc., I. c. 22. v. 53 var., (naar iemand)
hooren, (naar zijn raad) luisteren. Vgl. gehoorzaam.
G h e h o u d e n trans., III. c. 20. v. 79 var., houden, nakomen; II. c. 36. v. 1563,
tegenhouden. Hem ghehouden, I. c. 40. v. 32, zich inhouden, zich bedwingen.
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G h e h o u t . N a d e s e n g h e h o u d e , I. c. 10. v. 37, op deze wijze, naar
deze schikking. Van houden in den zin van zich voordoen, Lat. sese habere,
vanwaar ook houding. Ghehout is dus zooveel als gesteldheid.
G h e i n s . Zie H a e r .
G h e i t , 3. p. enk. praes. van g a e n , III. c. 10. v. 114, gaat.
G h e j o n n e n (hem des). I. c. 46. v. 6 var., gunnen. Zie J o n n e n .
G h e k e r e n trans., I. c. 35. v. 22, keeren, te keer gaan.
G h e c r e e t . Zie C r e t e n .
G h e c r i g h e n ( g h e c r e e c h ) , III. c. 2. v. 132 var., krijgen, verkrijgen; II. c.
36. v. 1039, (iemand tot iets) krijgen, overhalen.
G h e c r i j s c h (van tanden) o., I. c. 13. v. 10, 96, gekners.
G h e c r i s e l , I. c. 13. v. 10 var., hetzelfde.
G h e c r i t e o., I. c. 14. v. 43, gekrijt, gekrijsch.
G h e l a e s c h v e n s t e r e n , II. c. 51. v. 69 var., glazen vensteren, gelijk de
tekst heeft. Ghelas voor glas was destijds de gewone vorm, en bleef nog tot
e

in de 17 eeuw in gebruik.
G h e l a e t , - a t e , uiterlijk voorkomen. M e t g h e l a t e , II. c. 59. v. 89, ook
m e t g h e l a t e n , II. c. 28. v. 38, 87, met uiterlijke teekenen, door houding en
manieren uitgedrukt. I n g h e l a t e , III. c. 12. v. 100, in houding en manieren.
V a n w i j f l i k e n g h e l a t e , III. c. 4. v. 475, die zich verwijfd aanstellen. Van
het ww. (z i c h ) g e l a t e n , d.i. zich voordoen, zich aanstellen, dat, van elders
genoeg bekend, ook III. c. 4. v. 217, 223,
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464 enz. voorkomt. WEILAND leidt gelaat, in den hedendaagschen zin, van glad
af. Had hij Mnl. verstaan, dan had hij die fraaijigheid, met zoovele andere, voor
zich gehouden.
G h e l a t e n intr., II. c. 56. v. 12, nalaten, zich bedwingen (van iets).
G h e l e g h e n (van gramschap), III. c. 4. v. 428, bedaard. Eig. van den wind,
die is gaan liggen, zoo als men zegt.
G h e l e r e n trans., II. c. 23. v. 31, leeren, onderwijzen.
G h e l e s e n , IV. c. 12. v. 17, lezen. Vgl. bij L e s s e .
G h e l i d e n (den tijd), II. c. 41. v. 42, doorbrengen, passeren. Zie L i d e n . De
var. g h e l e e d e n levert geen zin op.
G h e l i e v e n intr., met den dat., III. c. 3. v. 12, lief zijn, behagen.
G h e l i g g h e n ( g h e l a c h ) , I. c. 38. v. 80, van een datum gesproken, waar
wij thans invallen bezigen. Desgelijks, II. c. 3. v. 158, c. 7. v. 140 var., c. 39. v.
114, 206, ‘opten achtenden dach, die in December ghelach’ enz., d.i. op den
achtsten dier maand, enz. Zie L i g g h e n .
G h e l i g g h e n ( g h e l a c h ) , in de spreekwijze: d a t a e n C r i s t u m v e l e
g h e l a c h , II. c. 36. v. 1226, dat aan C. veel gelegen was. Zoo ook: h e t
g h e l a c h ( h e m ) d a e r a e n , II. c. 8. v. 60, c. 46. v. 87, c. 47. v. 46, het
was (hem) daaraan gelegen, het was er (voor hem) aan verbonden. Zie
Ligghen.
G h e l i g g h e n ( g h e l a c h ) van een kind, II. c. 10. v. 74, 98, verlossen,
bevallen. Zie L i g g h e n .
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G h e l i j c adv., met den dat. gebruikt, volgens de bestendige gewoonte der
ouden, die echter tot heden toe door niemand opgemerkt is, I. c. 2. v. 62, c. 3.
v. 12, II. c. 17. v. 106, c. 36. v. 1260, c. 39. v. 64, c. 41. v. 160, c. 48. v. 124,
c. 59. v. 66, III. c. 11. v. 39, c. 15. v. 3, c. 20. v. 49, IV. c. 11. v. 22.
G h e l i j t . Zie L i e n .
G h e l i k e , - e n v., I. c. 11. v. 16, II. c. 35. v. 86, III. c. 7. v. 8, c. 19. v. 6,
gelijkenis, welgelijkend beeld; I. c. 5. v. 25, afbeelding.
G h e l i k e n . T e -, adv., III. c. 11. v. 55, gelijkelijk, met een gelijken maatstaf
voor allen.
G h e l i k e n intr. (daer bi), I. c. 21. v. 132, (daarop) gelijken, (er mede)
vergeleken kunnen worden. Hem - (daer met), I. c. 39. v. 92, hetzelfde. Doch
de var. (Bijl. A.) heeft het ww. als trans. en met de praep. bi.
G h e l i k e n trans., met dubbelen dat., I. c. 21. v. 81, 105, (iets met iets anders)
vergelijken. Doch de vergelekene zaak zal wel in acc. moeten staan. In vs. 105
leze men dan: die fonteyne, ofschoon ook de var. (Bijl. A.) den dat. heeft.
G h e l i n g h e n trans., I. c. 27. v. 87 var. (Bijl. A.), II. c. 29. v. 27, verlengen.
G h e l o f o., II. c. 3. v. 154 var., III. c. 3. v. 114 var., 231 var. enz., belofte. S i j n
- d o e n (met den dat.), II. c. 17. v. 126, vgl. III. c. 3. v. 111, zijne belofte
vervullen (jegens iemand). II. c. 6. v. 102, c. 49. v. 101, gelofte.
G h e l o v e n , II. c. 4. v. 9, c. 9. v. 43, c. 36. v. 1365, III. c. 3. v. 107 var., c. 4.
v. 171, IV. c. 7. v. 7, beloven.
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G h e m a e c h t (var. g h e m a g h e t ), I. c. 24. v. 73, met magen of
bloedverwanten bedeeld.
G h e m a c . T e g h e m a k e z i j n , III. c. 23. v. 13, in zijn schik, tevreden zijn.
Zie Hor. Belg. VI. Gloss., enz.
G h e m a n c . M a n s -, II. c. 7. v. 49, het te zamen zijn, de omgang met een
man. De Heer DE JAGER (Archief, I. 48) vat ghemanc als een adv. op, en
verklaart het: ‘maagden hadden zich te wachten voor mans en mans
aanschouwen te gader.’ Doch, ofschoon het gebruik als adv. in een aantal
plaatsen door D.J. voldingend bewezen is, meen ik toch het woord op deze
plaats als subst. te moeten opvatten. Mij dunkt, zoowel het enk. zoude, dat
zich met het meerv. mans niet laat vereenigen, als ook de zin, die naar de
verklaring van D.J. in tautologie zou vervallen, laat naauwelijks twijfel over.
Doch er zweeft over dit geheele woord nog iets nevelachtigs, dat voor het licht
van nadere plaatsen zal moeten wijken. Misschien kom ik er elders op terug;
doch voeg hier alleen nog bij, dat ik ook in den Reinaert, vs. 2308, ghemanc
als subst. opvat, in den zin van te zamen zijn, bijeenkomst, oploop. Vgl. D.J.
t.a. pl. bl. 52.
G h e m a r t e l i j t , G h e m a r t i l i j t . Zie M a r t i l i e n .
G h e m e e n adj., Prol. v. 13, I. c. 44. v. 61, 68, 72, 76, 81, 94 enz., algemeen,
vooral in de spreekwijzen: g h e m e n e o o r b a e r , g h e m e n e b a t e enz.
Een ghemene gheselle, I. c. 27. v. 39, een gezel, waarvan niemand verschoond
blijft. Int ghemeen, III. c. 4. v. 551, IV. c. 2. v. 84,
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in het algemeen of door elkander. Valt in dat ghemeen, III. c. 4. v. 308, val
tusschen de beide partijen in, verzet u tegen beide te zamen.
G h e m e e n , G h e m e n e adv., I. c. 29. v. 64, II. c. 19. v. 11 enz., in het
algemeen, allen te zamen; I. c. 22. v. 5, gezamenlijk, door elkander; II. c. 35.
v. 72, allen te zamen, hier dus achtereenvolgens.
G h e m e e n l i j c , - i k e adv., I. c. 25, v. 37, c. 34. v. 2, IV. c. 3. v. 9 enz.,
algemeen, allen te zamen.
G h e m e r k e n , I. c. 10. v. 26, c. 28. v. 33, II. c. 19. v. 120, niet toevallig
bespeueren, zoo als merken thans, maar nagaan, opmaken, inzien.
G h e m i c . M i j n -, III. c. 6. v. 19, c. 17. v. 11. Dezelfde verzen, die blijkbaar
spreekwoordelijk waren, leest men in de D. Doctr. II. 275:
Mijn vrient hi es mijn ghemic,
Want hi es een ander ic.

waarachter in HS. R. nog vier verzen volgen, die uit den Leken Sp. ontleend
zijn. Desgelijks wordt II. 1018 ook van een getrouwden vriend gezegd:
Wats beter, seght mi dat,
Oft wats beter mijn ghemic
Dan te hebbene enen anderen ic?

De beteekenis kan niet twijfelachtig zijn. Bekend is het adj. ghemic in den zin
van juist van pas, geschikt, en dus, naar iemands zin. Zie b.v. Vanden houte
en Minnen Loep Gloss., D. Doctr. II. 3013, enz. Mijn ghemic is dus hetgeen
mij te pas komt, voor mij geschikt of mij naar den zin is. Zoo Karel de Gr. II.
386:
Dat wale was sijn gemic
Dat hi daer ontfoer alsoe.
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‘Het kwam hem best te pas, was hem naar den zin.’ Limhorch, XII. 953:
Here, u kint ben ic,
Wat ghi beghert es mijn ghemic.

‘Uw wil is ook mijn verlangen.’ Zie verder 't Gloss. ald. Zoo ook der Vrouwen
Heimel. vs. 761:
tGhenoeten es wel haer ghemicke,
Want zij ghenoechte daer in ontfaen.

Ten onregte vat BLOMMAERT dit als doel, doelwit op. De auteur meent: ‘de coitus
is haar naar den zin, zij scheppen er behagen in.’ Dat voor 't overige ghemic
van micken d.i. bedoelen afkomt, lijdt wel geen twijfel.
G h e m i s s e n met den gen., II. c. 35. v. 98 var., (ergens in) missen, feilen.
G h e m o e t . I n h o e r - c o m e n , II. c. 36. v. 1916, hun te gemoet komen.
G h e n a e m , - a m e adj., III. c. 4. v. 460, aangenaam. Hoogd. genehm. Vgl.
Gloss. op Flor. e. Blanc., Minnen Loep, enz.
G h e n a n t , I. c. 44. v. 23, III. c. 14. v. 121, IV. c. 4. v. 11, 31, genaamd,
geheeten. Hoogd, genannt. Zie Gloss. op Karel d. Gr.
G h e n e n d e . Zie G h e n i n d e .
G h e n e r e n (zijn leven), I. c. 16. v. 32, onderhouden. Ook h e m -, I. c. 34. v.
5, III. c. 2. v. 85 enz., in den hedendaagschen zin, zich onderhouden, den kost
winnen. Hoogd. nähren, ons nering enz.
G h e n e s e n intr., met den gen., I. c. 46. v. 108, (bij iets) behouden blijven.
Zie Limborch, Gloss. en Prof, SIEGENBEEK op Wap. Mart. bl. 150.
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G h e n e s e n ( g h e n a s ) intr., II. c. 9. v. 127, des kints -, II. Begin. v. 11, c.
8. v. 18, van enen kinde -, II. c. 3. v. 95, c. 6. v. 196, (daer of) II. c. 3. v. 161,
verlossen, bevallen, als nog in 't Hoogd, Zie CLIGNETT, Bijdragen, bl. 58 vlg.,
Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 464 vlg., enz.
G h e n e v e n , III. c. 4. v. 306, onderling neven. Vgl. gebroeders, gezusters
enz.
G h e n i e d e n , onpers. ww., met den dat. M i g h e n i e d t , III. c. 4. v. 321, het
behaagt mij, ik verwaardig mij. BILDERDIJK, door de slechte lezing van HS. I.
misleid, zag den datief voorbij, en schreef, op den klank af: ‘genieden, of
geneeden, is verwant met genade, en beteekent gunst of genade doen.’ (Zie
Verscheid. I. 159). Buiten twijfel echter is deze verklaring valsch, en de vorm
geneeden, die bij B. tot overgang dient, uit de lucht gegrepen. Genieden behoort
tot het Ohd. ww. nieden, bij SCHILTER oblectare, en waarvan de Mnl. uitdrukking
met niede, die ik in het Taalk. Mag. IV. 79 vlg. toegelicht heb. Met genade heeft
het niets te maken, want dat is van een geheel anderen stam. Men vergelijke
slechts GRAFF, II. 1048 vlg. met II. 1025 vlgg.
GHENIET o., II. c. 36. v. 959, c. 37. v. 55, III. c. 5. v. 85, c. 10. v. 182, c. 11. v.
76, c. 13. v. 81, c. 15. v. 329, c. 17. v. 49, d e s g h e l t s g h e n i e t , III. c. 26.
v. 172, hetgeen men geniet, dus loon, winst. Veelal gezegd van het geld, dat
tot prijs van omkooping verstrekt, of anders onbetamelijk gewonnen wordt. De
verklaring van
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Prof. JONCKBLOET in Gloss. op de D. Doctr. is niet volledig.
G h e n i e t e n , III. c. 10. v. 178, c. 16. v. 129, geld winnen, zijn voordeel doen.
Zie 't voorgaande. Elders (met den gen.), II. c. 36. v. 486, 801, 802 enz., in den
hedendaagschen zin.
G h e n i n d e ( g h e n e n d e ) o., II. c. 48. v. 8, III. c. 2. V. 123, vertrouwen,
moed, stoutheid. M i t g h e n i n d e , II. c. 29. v. 26, c. 58. v. 37, IV. c. 3. V. 54,
met kracht; III. c. 3. v. 356, met spoed, met haast. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl.
328-336, enz. enz.
G h e n i n d i c h , -i g h e adj., IV. c. 4. v. 17, stoutmoedig.
G h e n o e c h t e v., III. c. 8. v. 32, c. 9. v. 107, geneugte, wellust.
G h e n o e g h e n intr., met den dat., I. c. 14. v. 14, behagen. Ook, III. c. 3. v.
287, genoeg zijn, voldoen. Hem laten -, III. c. 23. v. 99, zich vergenoegen,
tevreden zijn.
G h e n o e t , - o t e subst., III. c. 4. v. 488, c. 12. v. 106, gelijke, in rang of
stand enz. H o r e g h e n o t e , huns gelijken, als men thans zegt. Zie CLIGNETT,
Bijdr. bl. 197, enz.
G h e n o e t e n intr., met den dat., III. c. 10. v. 142, (iemands) gelijke zijn.
G h e n t m., III. c. 26. v. 142, manlijke gans.
G h e o n n e n (hem des), I. c. 46. v. 6, (hem dat) gunnen.
G h e p a s s i j t , II. c. 40. v. 103, c. 43. v. 8, ter passie, ter dood gebragt, als
martelaar.
G h e p e i n s , - s e o., I. c. 23. v. 19, c. 25. v. 82, gedachte.
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G h e p e i n s e n trans., I. c. 12. v. 77, c. 19. v. 71, zich voorstellen, zich een
denkbeeld maken (vaniets).
G h e p l o e n , II. c. 44. v. 482 var., III. c. 4. v. 424, part. van plien, dat evenzoo
uit pleghen, als het part. uit g h e p l o g h e n , is zamengetrokken. De beteekenis
is dezelfde als ons plegen, gewoon zijn. Vgl. HUYDEC. op STOKE, III. bl. 297
vlgg.
G h e p o i n t e l i c . Zie P o i n t e l i j c .
G h e p r e n t , G h e p r i n t . Zie P r e n t e n .
G h e p r i j s , - i s e o., III. c. 26. v. 73 var., lof, lofspraak.
G h e p r i s e n , I. c. 21. v. 26, prijzen.
G h e r a d e n met den dat., II. c. 36. v. 565, III. c. 12. v. 62, c. 22. v. 16, raden,
raad geven.
G h e r a e c t adj., II. c. 48. v. 723, 806, doorgaans w e l g h e r a e c t , van een
man gezegd, II, c. 44. v. 150, c. 48. v. 868, van een ridder, II. c. 49. v. 35, van
een dichter of schrijver, II. c. 48. v. 126, III. c. 15. v. 241, van een leven, I. c.
25. v. 16, van wetten en zeden, II. c. 50. v. 121, van 't verstand, III. c. 14. v.
245, voortreffelijk, uitmuntend. Zie Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl.
257-261 en 473. Van
G h e r a k e n trans., I. c. 2. v. 61, c. 15. v. 87, c. 17. v. 64, raken, aanraken.
Elders, I. c. 5. v. 32, III. c. 11. v. 28, van een werk gesproken, treffen, juist en
naar den eisch klaar krijgen, er in slagen. Vgl. Gloss. op Karel d. Gr.
G h e r e , G e r e m., II. c. 36. v. 1522, begeerte. Ook, I. c. 15. v. 93 (var. v.),
II. c. 13. v. 59 var., c. 19. v. 33, c. 36. v. 703, IV. c. 1. v. 63, ijver,
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aandrang, vooral in de spreekwijze: m e t g r o t e n g h e r e . Zie G a r e .
G h e r e c h t adj., I. c. 12. v. 55, c. 18. v. 88, c. 19. v. 55, c. 27. v. 98 enz.,
regtvaardig; I. c. 17. v. 4, c. 26. v. 43, 59, c. 29. v. 100, 137 enz., geregtig,
deugdzaam, elders g h e r e c h t i c h (vooral in var. I.) en vandaar
g h e r e c h t i c h e i t , beiden nog heden in gebruik. Ook, I. c. 14. v. 15, c. 19.
v. 18 var., c. 26. v. 111 enz., naar regt toekomende, regtmatig, wettig. Verder,
van 't geloof of van de waarheid gesproken, I. c. 14. v. 46, c. 27. v. 6 var., regt,
waarachtig, echt; g h e r e c h t e b a l s e m e , II. c. 19. v. 94, echt onvervalscht;
g h e r e c h t v i e r , I. c. 17. v. 38, het echte, ware vuur.
G h e r e c h t e l i k e adv., I. c. 25. v. 89, c. 31. v. 77 enz., geregtig, deugdzaam.
G h e r e d e . Zie G h e r e e t .
G h e r e d e n . Zie G h e r e i d e n .
G h e r e e k e n , G h e r e i k e n trans., II. c. 29. v. 20 var., reiken tot aan,
bereiken.
G h e r e e t , G h e r e i t adv., I. c. 8. v. 15, snel; doch gewoonlijk, I. c. 11. v. 71
var., c. 42. v. 27, II. c. 3. v. 189, c. 5. v. 69, c. 6. v. 181, c. 9. v. 157 enz.,
terstond. G h e r e d e , II. c. 17. v. 69, gereedelijk, zoo terstond.
G h e r e i d e n trans., II. c. 16. v. 69, c. 36. v. 1517, III. c. 1. v. 82 enz., ook
g h e r e d e n , II. c. 17. v. 176 var., c. 36. v. 1476 enz., in gereedheid brengen,
klaarmaken, bereiden.
G h e r e i t adj., III. c. 27. v. 44 enz., gereed.
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G h e r e k e . T e -, I. c. 15. v. 50, in orde, in goeden staat. In de Brab. Yeesten
wordt gesproken van AMELIJS, die zijne beide kinderen vermoord had, kort
daarna weder in hunne slaapkamer trad, en, bij mirakel (II. 601),
Ende vant die kindere daer ter stat
Spelende ende te ghereke bat
Dan hise noit te voren sach.

Hij vond ze, juist niet ‘beter geraekt, beter getroffen, nog welgemaekter, naer
den lichame, dan te voren,’ zoo als WILLEMS, naar eene verkeerde afleiding,
het verklaart, maar nog beter in orde, in nog volmaakter welstand. Zoo ook in
de Cluyte van Playerwater, vs. 186:
Nu benic properlic recht te ghereke!

‘Nu ben ik in orde, nu ben ik klaar’ Ferguut, vs. 2687:.
Si waren te gereke saen,
Ende gingen op Ferguut slaen.

‘Zij waren spoedig in orde, klaar, uitgerust.’ Uit de laatste plaats ziet men, hoe
gemakkelijk uit de grondbeteekenis van te ghereke zich die van uitgerust,
uitgedost ontwikkelen kon, en hoe juist KILLAEN ghereke door ordo en ornatus,
apparatus vertaalde. Kennelijk is de laatstgemelde kracht des woords b.v. in
Vanden derden Edewaert, vs. 1141:
Met vele volcx wel te gereke.

Zie ook Limborch, Gloss. Ook behoort hiertoe de spreekwijze uten ghereke
d.i. in onmagt, in flaauwte (eig. niet in orde, buiten welstand), kortelijk vermeld
in mijn Brief aan Dr. J. bl. 36, en door
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Prof. MEIJER (Leven van Jezus, bl. 296) niet geheel naauwkeurig door kwalijk,
onpasselijk verklaard.
G h e r e k e n trans., II. c. 36. v. 358, in orde, in goeden staat brengen. Zie
Reeken.
G h e r e n ( g h e e r d e ) , I. c. 48. v. 20 var., II. c. 28. v. 81, c. 44. v. 415, III. c.
4. v. 392 var., c. 23. v. 59, c. 24. v. 31, c. 26. v. 186, begeeren.
G h e r i n e n ( g h e r e e n ) trans., II. c. 14. v. 12 var. (var. I. g h e r e i n e n ), c.
22. v. 78, c. 36. v. 610, aanraken. Tormente gherinen, I. c. 46. v. 152, kwelling
aanvaarden, op zich nemen. Uitvoerig heb ik over dit woord gehandeld in DE
JAGER'S Archief, I. 65-69. Vgl. ook Limborch, Gloss., Rose, vs. 1847, enz.
G h e r i s e n , in de spreekwijze: t e l a n c g h e r i s e n , III. c. 18. v. 4, te lang
vallen. Werkelijk was vallen de oorspronkelijke beteekenis van rijzen, en ook
stijgen heeft dezelfde wisseling van op en neder doorloopen. Zie GRAFF, II.
536-539.
G h e r n e adv., III. c. 17. v. 58 enz., niet ons gaarne, maar het daaraan naauw
verwante ligtelijk, en dus veelal, doorgaans. In III. c. 3. v. 156 b.v. is het alles
behalve gaarne. Maar ook in 't Latijn worden solet en amat verwisseld.
G h e r o e n , III. c. 3. v. 844, gewoonlijk intr., rusten, gerust zijn, Hoogd. ruhen,
doch hier trans., geruststellen; tenzij men laet u als een vorm van den Imperat.
mag opvatten. Laat mij, laat hem gheroen is zooveel als ik of hij moet rusten:
welnu, dan is ook laet u gheroen hetzelfde als gij moet gerust zijn, of weest
gerust. Doch ik durf voorshands
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niet beslissen, of die vorm wel met den 2den pers. bestaanbaar is. Voorbeelden van gheroen bij HUYDEC. op STOKE, II. bl. 499, 526 vlg., Limborch,
Gloss. enz.
G h e r o n n e n . Zie R e n n e n en R i n n e n .
G h e r o v e n (iemand van iets), I. c. 27. v. 18, berooven.
G h e r u c h t z i j n , II. c. 50. v. 93 var., ter sprake, in opspraak komen. Doch
de tekst heeft g h e r u e r t , en de lezing der var. is dus niet vrij van verdenking.
Is zij houdbaar, dan vatte men gherucht als part. op, in den zin van door 't
gerucht verbreid, gelijk inderdaad het subst. gerucht niet anders is dan een
part. van roepen. Zie bij BERUCHT.
G h e r w e n (part. g h e g h e r w e t , var. g h e g h e e r w e t ), II. c. 60. v. 50,
aankleeden, met name het aantrekken van het misgewaad door den priester.
Zie de aant. op MAERLANT, Sp. Hist. III. Aant. bl. 20-22. Het uitkleeden heette
ontgherwen. Leven van S. Amand, I. 2266:
Amand, die helighe vader,
Vulhende sijn messe algader,
Ende daer hi hem ontgheerwen soude, Enz.

Gherwen, Hoogd. gerben, waarvan ook 't Eng. a garb, heette reeds in 't Ohd.
garawjan, oorspronkelijk toebereiden, vandaar uitrusten, uitdossen. Zie GRAFF,
IV. 243 vlgg. En nog wordt hier en daar de kleedkamer van den geestelijke de
garfkamer genoemd. Zie Taalk. Mag. I. 95.
G h e s a e d t . Zie S a d e n .
G h e s a n t . Zie S e n d e n .
G h e s c a l o., II. c. 22. v. 70, c. 40. v. 121, IV. c. 9. v. 21, geschreeuw, geraas,
rumoer. Zie
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Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 261, die het echter in de pl. uit den
Lek. Sp., III. c. 15. v. 136, onjuist door leugenachtig en lasterlijk verhaal
verklaart. Daar luidt de spreekwijze: g h e s c a l m a k e n , en dit staat altijd òf
in den eigenlijken zin van rumoer maken, òf, zoo als hier, in den afgeleiden
van iets met ophef luide verkondigen. Zoo ook in de pll. uit MAERLANT, door CL.
aang.
Het ghescal bij STOKE (III. 465) staat met ons gerel, gesnor enz., in overdragt
van beteekenis, op ééne lijn.
G h e s c a n d e l t , I. c. 22. v. 78, geschandvlekt.
G h e s c a n t . Zie S c h e n d e n .
G h e s c e l t , G h e s c h e l t , - l d e o., II. c. 36. v. 1750, III. c. 3. v. 1118, het
uitschelden, smadelijke berisping. G h e s c e l t h o u d e n . (jeghen, of, op
iemand), III. c. 3. v. 440, 1226, iemand uitschelden, smadelijk berispen.
G h e s c h i n t . Zie S c h e n d e n .
G h e s c o u w e o., I. c. 46. v. 44, het aanschouwen.
G h e s e e d t adj. W e l -, III. c. 14. v. 191, goed van zeden. Zie D. Doctr. Gloss.
- en Prof. SIEGENBEEK op de Heim. d. Heim. bl. 472.
G h e s e g g h e n ( g h e s e i d e ) , I. c. 21. v. 92, c. 41. v. 72, II. c. 9. v. 103
enz., ten volle zeggen.
G h e s e l l e n (met iemand) intr., I. c. 18. v. 103, in gezelschap treden van
iemand, zich met hem vereenigen. Zoo ook D. Doctr. II. 595, doch elders trans.
hem ghesellen. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 44, waar men echter in de pl. uit
MAERLANT
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niet aan het ww., maar aan 't meerv. van ghesel denke. Vgl. ook Minnen Loep,
Gloss.
G h e s e n t . Zie S e n d e n .
G h e s e t t e n , II. c. 39. v. 87 enz., zetten. Zie bij P o i n t .
G h e s i e n , II. c. 58. v. 10, III. c. 22. v. 30, zien; II. c. 24. v. 113, inzien,
begrijpen.
G h e s i j n , part. van s i j n , met het hulpwerkwoord hebben, I. c. 25. v. 41, II.
c. 24. v. 101, c. 44. v. 461 enz., geweest.
G h e s i n t . Zie S e n d e n .
G h e s l a c h (van handen) o., I. c. 13. v. 9, 95, het slaan (met de handen), als
teeken van wanhoop.
G h e s l a c h t , - t e , I. c. 40. v. 34, slagting, moord, of wel naar de gewone
beteekenis, zoodat de zin zij: ‘geslacht tegen geslacht, partij tegen partij.’
G h e s l a e n , I. c. 37. v. 27 enz., slaan. T e g r o n d e g h e s l a e n , zie
Gronde.
G h e s m a k e n met den gen., I. c. 21. v. 95, smaken, proeven.
G h e s m o u t e n . Zie S m e l t e n .
G h e s o n d e v., II. c. 36. v. 1634, III. c. 3. v. 390, IV. c. 12. Besluit. v. 42,
gezondheid.
G h e s p a n o., IV. c. 1. v. 121, zamenspanning, verbond. Thans slechts in
zamenstelling gebruikelijk, als eedgespan, vloekgespan. Vgl. Minnen Loep,
Gloss.
G h e s p o e d e n intr., met den dat., III. c. 3. v. 871, gebeuren, overkomen.
Vgl. voorspoed, tegenspoed enz.
G h e s t a d e adj., III. c. 2. v. 14 var., c. 13. v. 2, gestadig, standvastig. Elders
wordt het ook wel,
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bij uitbreiding, gezegd van hem, die zich zelven gelijk blijft, dus bedaard, kalm
of ingetogen is, en vandaar weder, III. c. 12. v. 88, vriendelijk, minzaam, bij
gelijke overdragt van beteekenis als het Lat. aequus. Voorbeelden zie men in
de Gloss. op Floris e. Blanc., Limborch, enz. Vgl. ook Prof. CLARISSE op de
Natuurkunde enz., bl. 387 vlg. Doch Mr. V.D. BERGH (N.W.d.M.v.N. Lk. V. 2. bl.
74) gaat te ver, als hij bij de woorden:
Die oghen blide ende ghestade,

aanteekent: ‘waarschijnlijk mild, hulpvaardig, van stade, hulp. Het komt ook
voor in MAERL. Heim. d. Heim. 724.’ Ik heb daar drie dingen op aan te merken:
o

o

1 . Wat zijn hulpvaardige oogen? 2 . Stade heeft niet per se de beteekenis
van hulp, maar neemt die slechts aan in de spreekwijzen: te stade komen, in
o

staden staen enz. 3 . In de plaats uit de Heim. d. Heim. geldt, buiten allen
twijfel, de beteekenis van standvastig.
Behoef ik er nog bij te voegen, dat de dichter van ‘vrolijke en vriendelijke oogen’
spreekt, en dat ghestade, afkomstig van stat, stade, in den grond het
standvastige aanduidt, d.i. wat vast op zijne plaats staat?
G h e s t a d e l i j c (var. - l i k e ) adv., III. c. 3. v. 23, bedaard, kalm.
G h e s t a d e n , I. c. 44. v. 80, II. c. 53. v. 20, toelaten, veroorloven, een zeer
gewoon woord, dat door alle uitleggers naar behooren verklaard werd (zie
slechts de Gloss. op HEELU, Limborch, Leven van Jezus, enz. enz.), behalve
door BLOMMAERT
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(in Gloss. op Theoph.), die het door helpen vertolkt, en door BILDERDIJK (op
HUYGENS, V. 190), die er de beteekenis van bevestigen aan toekent, ofschoon,
blijkens het vervolg zijner aant., de ware opvatting hem voor den geest zweefde.
Ons ghestaden beantwoordt ten volle aan het Hoogd. gestatten, en de
beteekenis heeft zich uit de afleiding en oorspronkelijke kracht zeer natuurlijk
ontwikkeld. Afkomstig van stade d.i. de juiste plaats, gelegenheid, duidt het in
den grond aan: (iemand tot iets) gelegenheid geven, en in dien zin moet het
ook, IV. c. 1. v. 98, worden opgevat. Vandaar dan ook de spreekwijze: d e s
g h e s t a e d s i j n , daarvoor de gelegenheid hebben, als III. c. 4. v. 452, waar
de zin is: ‘of uwe komst hem gelegen komt.’ Zoo ook in de D. Doctr. II. 67:
Daer omme sal elc, sijds ghewes,
Gheven na dat hi ghestaedt es.

En straks, vs. 73:
Daer omme gheeft in alre tijt
Na dat ghijs ghestaedt sijt.

Prof. JONCKBLOET (in Gloss.) verstond die uitdrukking slechts ten halve, als hij
het verklaarde: ‘naardat zijne middelen het toelaten;’ maar als hij er bijvoegt:
‘misschien beteekent het ook: naarmate hij van zekeren staat of stand in de
maatschappij is; van stade of state,’: dan dwaalt hij geheel af. Blijkbaar is de
meening: ‘naardat het hem (of u) gelegen komt.’
G h e s t a e n ( g h e s t o e t ) intr., staan, doch steeds met het bijdenkbeeld,
hetzij van bijeen staan, als
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IV. c. 10. v. 70, hetzij van voortduring en dus zelfstandigheid, als I. c. 25. v. 56,
70, II. c. 24. v. 126, en IV. c. 9. v. 50 var., waar het met ons staande blijven
overeenkomt. Vandaar de gewone spreekwijze: g h e s t a e n s i j n , I. c. 13. v.
34, c. 21. v. 24, 42, II. c. 4. v. 13, c. 12. v. 6 var., c. 13. v. 7, IV. c. 1. v. 199,
staan, in dezelfde opvatting als gelegen zijn en gezeten zijn tegenover liggen
en zitten.
G h e s t e k e n . Zie S t e k e n .
G h e s t e l p e n (eene behoefte) trans., III. c. 22. v. 26, stelpen, stillen, doen
ophouden. Zie S t e l p e n .
G h e s t e r k e n trans., III. c. 10. v. 274, sterken, versterken.
G h e s t o e t . Zie G h e s t a e n .
G h e s t o o r t , G h e s t o e r t , II. c. 7. v. 43, c. 17. v. 45, III. c. 3. v. 20, c. 4. v.
425, c. 6. v. 3, verstoord, vertoornd.
G h e t a k e n , II. c. 16. v. 10 var., nemen, vangen, in zijne magt krijgen. KIL.
capere. Het is het Eng. to take, en luidde later ook bij ons taken, dat in de
e

kluchtspelen der 17 eeuw zeer gewoon is. Zie mijne aant. op Warenar, bl. 95
vlg.
Hier ter pl. verdient evenwel de lezing van E. en H., g h e r a k e n , de voorkeur.
G h e t a l , in de spreekwijze: i n t g h e t a l , III. c. 21. v. 1, IV. c. 1. v. 196, in
het geheel, alles te zamen genomen. Z o n d e r g h e t a l , IV. c. 1. v. 74, c. 4.
v. 5, c. 5. v. 31, in tallooze menigte, of ook, van niet telbare zaken gesproken
(als wijsheid, jammer, leed), III. c. 12. v. 60, IV. Begin.
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v. 15, c. 5. v. 56, oneindig groot, eindeloos, als adj. gebruikt.
G h e t e g h e n . Zie T i e n .
G h e t e n , III. c. 4. v. 318 var., c. 26. v. 140, contr. uit gheëten, thans gegeten.
G h e t e s adj., I. c. 45. v. 48, waarschijnlijk goedgunstig, genegen. Meer gewoon
is het woord als subst., in den zin van verzorging, verpleging (goedgunstige
behandeling?). Zie DE JAGER, Verscheid. bl. 274 vlgg., die het t.d. pl. door
gewoon, gemeenzaam verklaart, en een tweede voorbeeld van 't gebruik als
adj. aanhaalt, dat met het onze moeilijk te rijmen is. Alles en alles wel
beschouwd, blijft het woord in zijnen zamenhang mij nog duister, en ik waag
het niet, daarover te beslissen.
G h e t y m p e r t , - r d e , III. c. 19. v. 16, getemperd, gematigd.
G h e t o g h e o., I. c. 5. v. 45, het zich vertoonen, de vertooning. Van toghen,
hetzelfde als toonen.
G h e t o g h e n . Zie U u t g h e t o g h e n .
G h e t o g h e n l e c , - l i k e adv., II. c. 28. v. 57 var., c. 36. v. 67 var., gedwee,
bescheiden. Bij GRAFF (V. 605 vlg.) gazoganlîh, modestus, ungazoganlîh,
immodestus, indisciplinatus. Het is afkomstig van ziuhan, gaziuhan (Hoogd.
erziehen) d.i. opvoeden, en duidt dus in den grond aan, zoo als ZIEMANN te regt
opgeeft, feiner erziehung gemäss, dus beleefd, hoffelijk, of wel ordelijk,
ingetogen bescheiden. Zie verder Prof. JONCKBLOET, Gloss. op Karel d. Gr.
G h e t r a e c h t (var. g h e t r a g h e t ), II. Prol. v. 90, vertraagd, langzamer
geworden.
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G h e t r o e s t e n . H e m -, gevolgd door te met den dat., II. c. 36. v. 224,
vertrouwen (op iemand). Ons troost is hetzelfde als het Eng. trust, en had dus
oorspronkelijk de beteekenis van vertrorouwen, waaruit zich alle verdere
opvattingen des woords gemakkelijk laten verklaren. Zie TIDEMAN, Gloss. op
Vanden houte, in v. T r o e s t , enz.
G h e t r o k e n . Zie U t e t r e c k e n .
G h e t r o u w e n ww., II. c. 7. v. 50 var., III. c. 3. v. 241, 475, ook g h e t r u w e n ,
III. c. 3. v. 920, vertrouwen. D e s w i l t g h e t r o u w e n , IV. c. 9. v. 13, of
g h e t r o u t d i e s , III. c. 3. v. 967, vertrouw daarop, wees daarvan verzekerd,
gewone bevestigingsformule.
G h e v a e n trans., II. c. 36. v. 910, vatten, gevangen, nemen. Zie Vaen.
G h e v a l o., I. c. 10. v. 53, III. c. 10. v. 127, geluk, het tegenovergestelde van
ongeval.
G h e v a l l e n intr., IV. c. 9. v. 12 var. (Bijl. A.), vallen.
G h e v e l , Imperf. van g h e v a l l e n , II. c. 10. v. 40, c. 25. v. 5 enz. enz., geviel,
gebeurde.
G h e v i a n d e plur., III. c. 3. v. 1149, IV. c. 1. v. 119, onderling vijanden. Vgl.
G h e n e v e n en G h e v r i e n d e .
G h e v i n d e n trans., II. c. 36. v. 300, vinden.
G h e v l o e n . Zie V l o e .
G h e v o e c h o., eigenlijk wat voegt of te pas komt, wat dienstig of nuttig is.
Vandaar, II. c. 9. v. 14, nooddruft, behoefte; II. c. 8. v. 44, III. Prol. v. 52, c. 4.
v. 542, c. 17. v. 74, c. 26. v. 20, voordeel; zelfs, I. c. 31. v. 11, gemak, of wel
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sieraad. Op al deze pll. zou men het door 't Lat. commodum kunnen
wedergeven. Zoo ook in de spreekwijzen: o m h a e r g h e v o e c h , III. c. 26.
v. 131, voor hunnen behoeften; n a h a e r g h e v o e c h , II. c. 19. v. 103, naar
hare behoefte, naardat zij het noodig had, doch, II. c. 48. v. 1118, staat dezelfde
spreekwijze meer in den zin van naar hare begeerte, naardat zij het dienstig
achtte; s i j n g h e v o e c h , II. c. 18. v. 67, III. c. 26. v. 50, zooveel hij noodig
heeft, zijn genoegen, zijne bekomst, vanwaar n a s i j n g h e v o e c h , III. c.
9. v. 21, naar hartelust. Verder: i n t g h e v o e c h , II. c. 17. v. 12, III. c. 16. v.
7, c. 23. v. 90, en i n g o e t g h e v o e c h , III. c. 3. v. 838, gevoegelijk, naar
behooren. Doch in de var. op de laatste plaats vatte men het als behoefte op.
G h e v o e c h l i j c adv., III. c. 24. v. 8, naar de behoefte, naar de juiste maat.
G h e v o e c h l i j c h e d e , in de spreekwijze: in goeder -, III. c. 20. v. 56, en
m e t g r o t e r g h e v o e c h l i c h e d e n , III. c. 21. v. 12, hetzelfde als
Ghevoechlijc.
G h e v o e g h e n ww., hetzelfde als g h e v o e c h , in de spreekwijzen: a l h a e r
-, II. c. 60. v. 97, al wat zij noodig hadden, hun volle genoegen; n a s i j n -, IV.
c. 10. v. 88, naar zijne begeerte, naar het hem goeddunkt.
Het bovenstaande omtrent g h e v o e c h enz. moge strekken, om de aantt. van
CLIGNETT, Bijdr. bl. 169, en Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 355-359,
aan te vullen en in logische orde te rangschikken.
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G h e v o c l e n ww., als subst. gebezigd, I. c. 18. v. 21, 32, het gevoel, als
zintuig. Vandaar, van den wind gesproken, s i j n g h e v o e l e n , I. c. 17. v. 54,
het gevoel dat de wind veroorzaakt. Wij zouden zeggen: ‘hij is zacht op het
gevoel.’
G h e v o u t . N a d e s e n g h e v o u d e , I. c. 10. v. 37 var., op deze wijze, naar
deze schikking. Van vouden d.i. vouwen, plooijen, schikken. Zie V o u d e .
G h e v r e e s c h e n (3. p. enk. praes. g h e v r e e s t ) trans., elders gewoonlijk
vernemen, verstaan, doch hier, I. c. 7. v. 63, in de gewijzigde opvatting van op
het denkbeeld komen, vermoeden, en, III. c. 3. v. 827, in die van inzien,
erkennen. Het part. g h e v r e e s c h t , III. c. 4. v. 513, kan zoowel tot
g h e v r e e s c h e n als tot v r e e s c h e n behooren, doch altijd in den gewonen
zin van vernemen, verstaan. Men zie over dit woord de aant. op de Heim. d.
Heim. bl. 492 vlg. en HUYDEC. aldaar aang., alsmede 't Gloss. op Floris e. Blanc.
enz. Vgl. ook V e r h e e s c h e n , waaruit v r e e s c h e n bij zamentrekking
ontstaan is.
G h e v r i e n d e plur., II. c. 40. v. 82, onderling vrienden. Vgl. G h e v i a n d e .
G h e v r o e d e n intr., II. c. 11. v. 36 var., redelijk verstand hebben. Zie
Vroeden.
G h e w a e r d e n intr., II. c. 41. v. 15, geschieden. Klankwisseling van
ghewerden, gheworden, ons worden.
G h e w a e r d i g h e n , G h e w e r d e g h e n , gevolgd door dat, II. c. 36. v. 1099
(var. g h e w e e r d e n ), III. c. 7. v. 7, zich verzwaardigen, de goedheid hebben
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(van iets te doen). Elders ghewerden, ook gevolgd door te met den Intinitief.
Prof. JONCKBLOET in Gloss. op Karel d. Gr. en Mr. V.D. BERGH op Limborch
hadden niet aan gheweren behoeven te denken noch aan hunne verklaring te
twijfelen. Ghewerdediit in den Limborch is ghewerdet ghijt (als haddijt = hadt
ghijt enz.), en van het pron. di of van een onpersoonlijk ww. is hier dus geen
spoor aanwezig.
G h e w a e r l i j c , - l i k e adv., I. c. 2. v. 64, 72 enz., waarlijk, inderdaad.
G h e w a e r t , I. c. 9. v. 43, klankwisseling van g h e w e r t , Imperf. van
g h e w o r d e n , in den zin van worden of zijn.
G h e w a g h e n , IV. c. 7. v. 51, part. van g h e w a g h e n of gheweghen, eig.
bewegen, of op weg doen, dus zenden, wegsturen. Zie Gloss. op Limborch,
Brab. Yeesten, III. 1980, en de voorbeelden, door mij aang. in het Taalk. Mag.
IV. 85. Ik heb daar echter verzuimd op te merken, dat in onze pl. het ww. sterk
verbogen is, terwijl het overal elders als zwak gebezigd wordt, en werkelijk, als
afgeleid, zwak wezen moet. Trouwens, ook bewegen, dat oorspronkelijk en te
regt zwak was, wordt thans sterk gebruikt.
Over de vorming des woords en zijne aanverwanten zie men GRAFF (I. 655-663),
die bij arwagjan de beteekenis opgeeft van praecipitare, removere, welke op
onze plaats volkomen sluit.
G h e w a n . Zie G h e w i n n e n .
G h e w a n t , III. c. 18. v. 38, kleedingstof, of ook
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wel kleed, gewaad, als nog in 't Hoogd. De eerste beteekenis geldt hier, alsmede
in de beide pll., aang. in het Gloss. op D.I. der Brab. Yeesten. Voor de tweede
zie men KIL. en VAN HASSELT ald. Vgl. ook STOKE, III. 423 enz. Zoo in de boven
(bij A l v e ) aang. verzen:
Nu. trect hi ane een linen gewant,
Dat een alve es ghenant.

Belg. Mus., 1838, bl. 434, vs. 92:
Ic wille den wiele mijn,
Ende mijn nonne ghewant,
Ende cloester al te male
In gloede ware verbrant.

Vandaar het gewone ridders ghewant d.i. ridderlijke kleeding, riddergewaad,
als in Caerl e. Eleg. vs. 107, 1285, enz.
G h e w a r i c h adj., I. c. 20. v. 25, II. c. 13. v. 28, waarachtig, wezenlijk.
G h e w e e r d e n . Zie G h e w a e r d i g h e n .
G h e w e l d e l i k e adv., I. c. 44. v. 1, III. c. 23. v. 153, magtig.
G h e w e l d i c h adj., gevolgd door van, II. c. 40. v 13, magtig (over).
G h e w e l t v. (doch op de eerst aang. pl., o.), I. c. 41. v. 75, c. 42. v. 137, II.
c. 23. v. 60, c. 39. v. 223, III. c. 3. v. 274, IV. c. 6. v. 45 enz., magt, volgens de
oudtijds gewone kracht des woords, waaraan het denkbeeld van hevigheid en
misbruik van magt nog niet verbonden was. Zamenhangende met willen; is het
in den grond het vermogen om aan zijn wil te voldoen.
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G h e w e r d e n intr., I. c. 32. v. 11 var., worden.
G h e w e r c , - r k e , II. c. 49. v. 70 var., werk.
G h e w e r p e n trans., III. c. 7. v. 16, werpen.
G h e w e s adj. (passim), gewis, zeker, veelal in de spreekwijze: s i j t s
g h e w e s , I. c. 3. v. 35 enz. enz., wees er verzekerd van, gewone
bevestigingsformule.
M e n m a e c t o n s g h e w e s , III. c. 8. v. 51 enz., men verzekert ons.
G h e w e t e n ww., I. c. 23. v. 79, c. 29. v. 54 var., II. c. 47. v. 81, III. c. 6. v. 40,
c. 15. v. 154 enz., weten.
G h e w i j d t , I. c. 9. v. 84, verwijd, wijde of breeder gemaakt.
G h e w i j s t , I. c. 18. v. 86 enz., verwezen, veroordeeld. Part. van w i s e n . Zie
aldaar en vgl. mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 72.
G h e w i n n e n ( h i g h e w a n , g h i g h e w o n t ) trans., III. c. 22. v. 10, in
den gewonen zin van winnen, verdienen; III. c. 4. v. 543, in dien van winnen,
gedaan krijgen; doch doorgaans in den zin van krijgen, verkrijgen, in de
algemeenste en ruimste opvatting, zoodat het de verschillendste objekten bij
zich kan hebben, als b.v. niet alleen: magt, III. c. 12. v. 49; voorspoed, III. c.
14. v. 192; of wel, een advokaat, III. c. 3. v. 74; eene vrouw, III. c. 9. v. 60, IV.
c. 1. v. 90; eene minnares, III. c. 15. v. 326; maar ook, een gebrek, I. c. 9. v.
44; eene smet, II. c. 58. v. 166; schuld, III. c. 15. v. 98; berouw, I. c. 47. v. 22;
het martelaarschap, IV. c. 5. v. 2, enz. Verstand -, II. c. 11. v. 45, is zooveel
als verstand hebben, er mede bedeeld zijn.
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G h e w o n s e , III. c. 2. v. 132, staat voor g h e w o n n e s e , en is dus de 3. p.
enk. imperf. conj. - Zie verder bij W i n n e n .
G h e w o e g h e , 1. p. enk. imperf. conj. van g h e w a g h e n , III. c. 4. v. 240,
gewaagde. De zin is: ‘dan dat ik er ooit van zou gewagen.’ - Zie mijn Brief aan
Dr. J., bl. 36, enz.
G h e w o u t , III. c. 12. v. 48, magt, gezag. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 361, enz.
G h e w r a c h t , rijmshalve voor g h e w r o c h t , part. van w e r k e n , I. c. 8. v.
22, thans nog gewrocht. Hiertoe behoort ook
G h e w r o c h t e , Imperf. van g h e w e r k e n , III. c. 1. v. 80 var., wrocht, schiep.
Zie Dr. BRILL, Holl. Spraakleer, bl. 607 en vgl. ook W r a c h t e , W r o c h t e .
G h i c h t e v., II. c. 10. v. 50 var., c. 12. Titel. var., c. 12. v. 9 var., c. 36. v. 1029,
1370, gift.
G h i c h t e c h , - eghe adj., II. c. 35. v. 61 var., ook G y c h t i c h , II. c. 36. v.
1486, jichtig.
G h i e n , G h y e n ww., I. c 36. v. 52 var., II. c. 13. v. 66, c. 36. v. 629 var.,
erkennen, een woord, door vele uitleggers verkeerd verklaard, doch uitstekend
te regt gebragt door DE JAGER, Verscheid. bl. 278-282.
G h i e r adj., III. c. 10. v. 195, c. 13. v. 81 (var. g h i e r i c h ), begeerig, inhalig,
hebzuchtig. Zie mijne aant. in de N.W.d.M.v.N. Lk. VI. 166.
G h i e r i c h e i t , - e d e , III. c. 13. v. 85, c. 14. v. 251 enz., inhaligheid, hebzucht.
G h i l e . Sonder ghilen, IV. Begin. v. 35, zonder spot, zonder bedrog. Over
deze beteekenis van
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ghile, die ook aan 't oud-Fr. guille, Eng. guile, to beguile, eigen is, zie men
HUYDEC. op STOKE, II. bl. 208 vlgg., en de aant. op MAERLANT, Sp. Hist. III. bl.
198. Dat echter aldaar in het vers van VELTHEM, II. c. 29. v. 14, sine gile door
zijne vrolijkheid verklaard wordt, is even verkeerd als wat LELONG aanteekent:
synen ouden toon. Ook daar is de zin: ‘hij bleef nog altijd den spot drijven.’
G h i s s e n , II. c. 52. v. 5 var. Schrijffout voor h i s s e n , gelijk de tekst heeft.
Zie aldaar.
G h o n e . Zie G o n e .
G i j s t e , - e n , II. c. 18. v. 84, rustplaats. Zoo ook in de de Brab. Yeesten, II.
180:
Die pelgrim is wech ghegaen,
Van sinen cleede vroe ende blide,
Ende quam ten avent tide
In eene gijste, sijt seker das,
Daer Amijs te herberghen was.

Althans zoo hebben de meeste HSS., en die lezing had in den tekst moeten
opgenomen worden; terwijl het verschil der varianten, zoowel hier (huse,
geeste), als in den L. Sp., slechts bewijst, dat de afschrijvers het woord niet
meer verstonden. Het is intusschen niets anders dan het Fr. gîte, dus lig - of
rustplaats, huisvesting, herberg. Het Middeleeuwsch Latijn kende gista of
gistum, de benaming van het regt der leenheeren om in de woningen hunner
vazallen hunnen intrek te nemen. Zie DU CANGE, ook in het Suppl. - Dat het
een en ander; zoowel als het Fransche gésir, uit het Lat. jacere verbasterd is,
behoeft geen betoog.
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G n o e c h , II. c. 17. v. 11 var., c. 24. v. 38 var. enz., genoeg. Alleen in HS. H.
G o d e r m a c h t e . Zie de aant. op II. c. 44. v. 168. Het is eene schrijffout.
G o e d e n ( g o e d d e ) trans., I. c. 26. v. 143, met goed begiftigen, van goed
voorzien. Vandaar nog ons adj. gegoed.
G o m e n , I. c. 48. v. 132, opmerken, acht slaan op, hier in den zin van er gewigt
aan hechten, er geloof aan slaan. Vandaar de gewone verzekeringsformule:
a l s i c t g o m e , of, a l s i c g o m e , I. c. 41. v. 17, II. c. 44. v. 511, c. 48. v.
1158, 1192, c. 50. v. 141, c. 59. v. 40, III. c. 5. v. 37, IV. c. 2. v. 88, c. 9. v. 23,
zoo als ik bemerk, naar mijn bevinden. Zie B e g o m e n en G o o m , en vgl.
nog de aant. op HUYDEC., Proeve, II. 205 vlg.
G o n e , ook G h o n e of G h e n e (de h kan hier voor o staan, omdat de o in
dit woord met e afwisselt), gewoon aanwijzend voornaamwoord, steeds met
het bepalend lidwoord verbonden, als: die g o n e , II. c. 6. v. 70, III. c. 5. v. 57,
of die ghene, II. c. 61. v. 24, 36, 61 enz., hij van wien gesproken wordt, die
persoon, Fr. celui-là; t g o n e , II. c. 36. v. 27, c. 48. v. 1071, datgene waarvan
sprake is, dat, Fr. cela; a e n t g h o n e , II. c. 48. v. 75, daaraan; d o o r d a t
g h o n e , I. c. 42. v. 25, of om dat gone, II. c. 37. v. 26, daarom, om die reden;
n a t g h o n e , I. c. 42. v. 25 var., daarna.
Men ziet, dat het gebruik des woords aanmerkelijk verschilt van dat van ons
degene, dat alleen als bepalend voornaamwoord gebezigd wordt.
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G o o m n e m e n , IV. c. 2. v. 90, met den gen., II. c. 15. v. 135, ook met te,
gevolgd door den dat., II. c. 18. v. 58, III. c. 3. v. 654, IV. c. 3. v. 18, acht slaan,
de aandacht vestigen op. Zie G o m e n .
G o r e ( v a r . g u e r e ) m., II. c. 9. v. 102, geur.
Gout, I. c. 23. v. 112, c. 37. v. 57, II. c. 47. v. 118, in den conj. g o u d e , I. c.
26. v. 79, Imperf. van g h e l d e n , betalen, voldoen. Het staat voor golt, als
zoude voor zolde, smout voor smolt enz. Elders luidt het Imperf. g a l t en de
bijvorm g a u t , als III. c. 4. v. 188 en var., waar de zin is: ‘Te huis moest hij
zijne vertering betalen.’
G r a c h t v., II. c. 44. v. 354, grafstede. Van graven, vanwaar ook graf en
groeve.
G r a m a r i e v., III. c. 14. v. 13, c. 15. v. 15, 40, taalkunde, met dien verstande
dat er, volgens de verklaring van den dichter zelven, de redekunst onder
begrepen worde.
G r a m a r i j n m., III. c. 15. v. 11, 38, 46, 283, taalkundige, in den straks
genoemden zin.
G r a v e n ( g r o e f , g h e g r a v e n ) , I. c. 42. v. 156, II. c. 36. v. 817, c. 40. v.
105, c. 44. v. 491, c. 48. v. 800, 811, 970, begraven, ter aarde bestellen.
e

Grieken, IV. c. 5. v. 3, Griekenland. Nog tot in de 17 eeuw de gewone
benaming.
G r o n d e . V a n g r o n d e , III. bl. 14. v. 27, c. 15. v. 103, van binnen, in het
gemoed, inwendig. Nog bij CATS en zijne tidgenooten was grond zeer gewoon
in den zin van gemoed, karakter, eig. de bodem des harten. Vgl. Minnen Loep,
Gloss.
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G r o n d e . T e g r o n d e s l a e n ( o f g h e s l a e n ) , I. c. 2. v. 91, II. c. 60. v.
34, III. c. 14. v. 43, doorgronden, tot den grond toe begrijpen. De lezing verslaen
in de var. op de laatstgen. pl. is aan misverstand te wijten.
G r o n d e n trans., II. c. 36. v. 1811, doorgronden, doorzoeken; intr., n a i e t s
-, III. c. 3. v. 480, (er naar) vorschen, onderzoek doen.
G r o o t g a e n ( m e t t e n k i n d e ) , II. c. 9. v. 1, zwanger gaan (van het kind).
Zie G a e n .
G u l d e , III. c. 16. v. 133, hetzelfde als gilde. Zie KIL. D i e s t a t g u l d e , het
stadsgilde, is de vereeniging of het ligchaam der burgerij, met hare bijzondere
wetten en voorregten.
G u l d i j n adj., I. c. 3. v. 17, gouden, van goud, hier, als meermalen, praedicatief
gebezigd, in strijd met het tegenwoordige gebruik. Zie Dr. BRILL, Holl. Spraakleer,
bl. 383.

H.
Hachte v., II. c. 36. v. 1151, 1532, (hechtenis), gevangenis. Elders ook achte
en nog in 't Hoogd. haft. Zie Taalk. Mag. IV. bl. 63 vlg. en 222 vlg., en, over de
vorming en oorspronkelijke kracht des woords, GRAFF, I. 108 vlg.
H a c h t e n ( g h e h a c h t , var. g h e a c h t ) trans., II. c. 53. v. 15, in hechtenis
nemen.
H a c h t e n intr., met den gen., III. c. 9. v. 94 var., voor iets zorg dragen,
hetzelfde als A c h t e n . Zie aldaar.
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H a e n b i l t . Zie A e n b i l t .
H a e r (var. h e r ), voor een eigennaam, IV. Prol. v. 1, heer.
H a e r , in de spreekwijzen: e e n h a e r ( l i e g h e n ) , III. c. 15. v. 71, het
allerminste; e e n h a e r c r a n c k e r , I. c. 11. v. 28, een ziertje zwakker; n i e t
e e n h a e r , I. c. 23. v. 38, II. Prol. v. 66, II. c. 60. v. 61, III. c. 3. v. 811, geen
zier, volstrekt niets. Hiertoe behoort ook de uitdrukking: d i e d a e r v a n
e n e n h a e r t o e d o c h t e (gevolgd door dat), I. c. 2. v. 43, die er het
allerminst toe zou deugen. De zin is: ‘er is niemand, die zelfs maar in het
allerminste daarvan zou vermogen te spreken.’ Vgl. bij B a s t .
H a e r (var. h a r e ) adv., I. c. 21. v. 119, II. c. 57. v. 27 enz., hier; t o t e h a e r
( h a r e ) , II. c. 23. v. 56, c. 45. v. 37, tot hiertoe; h a e r e n d e g h e i n s , I. c.
35. v. 44, hier en ginds, hier en daar; h a r e n t a e r of h a r e n t a r e (var. h a r e
e n d e d a r e ), I. c. 26. v. 116, c. 33. v. 55, II. c. 39. v. 210, hier en daar;
h a r w a e r t , III. c. 3. v. 1098, herwaarts.
H a e s t e l i n g h e adv., II. c. 3. v. 143, c. 36. v. 61, 132, 277, 994, 1239, c. 41.
v. 130, 145, haastelijk, terstond.
H a g h e d o c h t e (var. h a g h e d o c h t , h a e g h d o c h t ), - en v., II. c. 13. v.
91 var., c. 18. v. 40, c. 28. v. 14, 23, c. 45. v. 78, krocht, hol, spelonk; ook, II.
c. 45. v. 195, 199, 204, grafkelder. Na al wat over dit woord geschreven is, zeg
ik met Mr. V.D. BERGH (in Gloss. op Limborch): ‘Ik houd het nog altijd voor het
Lat. aquaeductus,’ zoodanig
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als die afleiding door BILDERDIJK (Geslachtlijst, I. 284) ontwikkeld is. Tot hiertoe
althans hebben mij noch de aanmerkingen van DE JAGER (Verscheid. bl. 243
vlgg.), noch die van Prof. LULOFS (Handboek , bl. 418) kunnen overtuigen.
H a l (tekst h e e l d e ), Imperf. van h e l e n , II. c. 38. v. 21 var., verheelde,
verzweeg. Nog is het sterke part. verholen in gebruik. Vgl. HUYDEC. op STOKE,
II. bl. 420 en 585, Gloss. op Floris e. Bl., enz.
Volgens BLOMMAERT (Gloss. op der Vrouwen Heimel.) is hal het Imperf. van
houden, nu hield!
H a l e v., III. c. 4. v. 204 var., stilwijgendheid, geheimhouding. Hetzelfde als
H e l e (zie ald.), en daarmede afkomstig van helen, Imperf. hal. - Der Ystorien
Bloemne, fol. 16. a.:
Nochtan willie u, sonder hale,
Te hemelrike doen comen wale.

‘Ik zeg het u zonder geheimbouding.’ Oud-Vl. Ged. I. bl. 50, vs. 713:
Dit was den jongelingen goet,
Dien leet was dat men hare tale
Horde, dies si hadden hale,

‘die zij geheim wilden houden.’ En zoo wordt in de Clausule vander bible
(N.W.d.M.v.N. Lk. V. 2. bl. 71) gesproken van eene poort,
Daer God door in stilre hale
Zoude liden altemale.

d.i. ‘in het verborgen, in het geheim.’
H a l p , I. c. 22. v. 44, Imp. van h e l p e n , hielp.
H a n d e v., IV. c. 3. v. 39 var., slechte lezing voor A n d e . Zie aldaar.
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H a n d e l e n trans., II. c. 14. v. 9, behandelen; II. c. 34. v. 13, c. 44. v. 142,
234, c. 48. v. 231, hetzelfde, in den zin van met de had aanroeren, met de
hand gebruiken. Vgl. Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 255 vlgg. Het
primitive handen, in gelijken zin, lees ik in den Walewein, vs. 8547.
H a n d e l i n g h e adv., II. c. 3. v. 143 var., c. 9. v. 81, c. 17. v. 43, c. 36. v. 61
var., 132 var., 277 var., 994 var., 1239 var., c. 41. v. 130 var., 145 var., III. c.
3. v. 807, haastelijk terstond. Vgl. t e H a n t .
H a n t v., magt, in de volgende spreekwijzen: (een lant besetten) v a n h a e r r e
h a n t , IV. c. 1. v. 76, met hunne magt; (enen) i n h a n t g a e n , IV. c. 1. v.
66, c. 4. v. 24, in iemands magt vallen, zich aan hem onderwerpen; (een lant)
i n h a n t h e b b e n , IV. c. 1. v. 94, c. 5. v. 12 enz., i n h a n t h o u d e n , IV.
c. 1. v. 134, in zijne magt hebben of houden; (enen een lant) u t e r h a n t
w e r p e n , III. c. 16. v. 98, een land aan iemands magt doen ontvallen, het hem
doen verliezen.
H a n t . T e -, adv., I. c. 4. v. 45, c. 5. v. 21, 23 enz., t h a n t , I. c. 45. v. 116, c.
46. v. 26, t h a n d s , I. c. 42. v. 166, t e h a n s , II. c. 36. v. 368, t e h a n d e ,
I. c. 46. v. 59, t e h a n d e n , II. c. 38. v. 109, c. 58. v. 196, IV. c. 3. v. 65, of
ook, in verschillende varr., t e h a n t s , t h a n s en t h a n d e n , terstond.
H a n t g h e w e r c . S i j n -, IV. c. 8. v. 2, het werk zijner handen.
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H a n t i e r e n , H a n t e r e n , een woord van veel uitgebreider toepassing dan
ons hanteren. Nu eens drukt het objekt de eene of andere deugd of ondeugd,
eene goede of kwade eigenschap, uit, als I. c. 24. v. 83, c. 29. v. 70, II. c. 1. v.
3, III. Begin. v. 4, c. 2. v. 44, c. 14. v. 184, c. 15. v. 231, c. 17. v. 56, c. 19. v.
3, c. 22. v. 23 enz., en dan is het zooveel als plegen, in praktijk brengen; dan
eens is het objekt een beroep of bezigheid, als III. c. 10. v. 58, 69, en
beantwoordt het aan ons hanteren of (uit)oefenen; of wel leest men, II. c. 56.
v. 40, van eene uitvaart te hanteren, d.i. te bezorgen, te verrigten; of zelfs, I.
c. 12. v. 70, van tormenten te hantieren, d.i. te ondervinden, te lijden.
In II. c. 44. v. 392 staat h a n t e r e n in den zin van plegen (te doen), gewoon
zijn.
H a n t v a n e m., II. c. 51. v. 127, breede band aan den linker arm des priesters,
die de mis bedient, in het Lat. vexillum of labarum sacrum, of wel confanum
geheeten. Bediedenisse van der missen, fol. 2. b.:
Soe neemt hi ane die luchter hant
Een hantvane eist ghenant,
Bi gelike oft ware een scilt,
Die men vor den viant hilt,

waarbij dezelfde verklaring gevoegd wordt als in onzen tekst.
De Fransche benaming fanon is als diminutief uit ons vaan verbasterd.
H a r d e adv., III. c. 24. v. 30 enz., zeer. Zie H e r d e .
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H a r e v., II. c. 44. v. 523, haren kleed. Fr. haire. Zie Gloss. op Beatrijs.
H a r e adv., H a r e n t a r e , H a r w a e r t . Zie H a e r .
H a t m., III. c. 13. v. 68, c. 27. v. 38, haat.
H a t adj., met den dat., II. c. 40. v. 80, vijandig. Zie G h e h a t .
H a v e subst., III. c. 12. v. 113, bezitting.
H e b b e n . H e m -, III. c. 3. Titel. var., zich houden, zich gedragen. Vgl. het
Lat. sese habere.
H e e l d e n , I. c. 21. v. 84, hetzelfde als helden of hilden, Imp. van houden, in
den zin van zich ophouden. Zie ald. Doch men leze, volgens H. (Bijl. A.): ‘In
wien dat altoes h.’
H e e l t , H e l t (tekst h e l f t ) v., I. c. 28. v. 24 var., c. 33. v. 92 var., helft.
Hamburgsche HS. van 't Schaakspel, fol. 240:
Ende al te hant doe Sinte Bernaerd wierp, spranc die een ternijnc [d.i.
teerling] ontwee, ende tooghde up die een helt één oghe, ende up die
ander helt ... een cijs.
In den Ferguut wordt van eene prachtige fontein gezegd, vs. 3050:
Ic wane noit man en sach
Binnen der helt geene so diere.

d.i. voor de helft, of half zoo kostbaar. Vgl. CLIGNETT, Bijdr. bl. 217 vlg.
H e e r . Zie M a n .
H e e r c r a c h t , - t e , II. c. 48. v. 332, legermagt.
H e e r l e k e g h e w e l t , IV. c. 12. Besluit. v. 25, landsheerlijke magt.
H e e s c h . Zie E e s c h .
H e e s c h e n ( h i e s c h , g h e h e e s c h t ) , III, c. 1. v.
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64 var., eischen; II. c. 36. v. 84 var., 85 var., 152 var., 388 var., III. c. 4. v. 514
var., hetzelfde, in den zin van ontbieden, oproepen. Zie mijn Brief aan Dr. J.,
bl. 28.
H e f f e n ( h i e f , g h e h e v e n ) intr. (van een storm), I. c. 43. v. 57, zich
verheffen opsteken; trans. (een zang), II. c. 56. v. 103 var., aanheffen (een
strijd), III. c. 4. v. 305, beginnen, aangaan.
H e i d e v., I. c. 42. v. 158, heide, wijd en woest veld. Doch a n d i e h e i d e
was de gewone uitdrukking, waar men geene zekere plaatsbepaling, maar in
't algemeen zoo maar hier of daar bedoelde. Zoo ook achter heiden varen d.i.
hier en daar heen, zoo maar rond rijden, zonder bepaalde bestemming.
H e i m e l i c h e i t , - e d e , III. c. 4. v. 456, in den gewonen zin; maar, III. c. 3.
v. 115, 127, geheim. Vgl. Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. M. 115 vlgg.
H e l d e n intr., III. c. 3. v. 152, c. 23. v. 193, hellen, overhellen. Zie KIL. In de
D. Doctr. komt hetzelfde woord tweemalen voor als grondvorm van houden,
vanwaar het Imperf. hilt, hield. Ik zou die beteekenis echter niet (met Prof.
JONCKBLOET in Gloss.) op Ferguut, vs. 2569, toepassen, maar vat het daar met
Prof. VISSCHER als hellen op.
H e l e (var. h a l e ) v., III. c. 4. v. 204, stilzwijgendheid, geheimhouding. V a n
c r a n c k e r h e l e z i j n , niet goed kunnen zwijgen. Zie H a l e .
H e l s e n ( h e l s d e ) trans., II. c. 48. v. 382, omhelzen. - Ferguut, vs. 493,
3419, enz.
H e l t . Zie H e e l t .
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H e n (passim), het en.
H e n e n c o m e n met iets, I. c. 15. v. 56, het ergens mede stellen, er mede
volstaan. Zoo werd het active er mede doen volstaan, onderhouden, ook
h e n e n b r i n g h e n genoemd. D. Doctr. II. 2973:
Want men mach met cleinen dinghen
Die nature henen bringhen.

En bijna dezelfde verzen leest men ook III. 1065 vlg., zoodat zij blijkbaar voor
spreekwoord golden.
H e n s (passim), het en is.
H e r d e subst. m., I. c. 42. v. 163, 169, 175, II. c. 3. v. 65, c. 11. v. 8 enz.,
herder; ook, in kerkelijken zin, van den Paus gezegd, II. c. 48. v. 1022, en
v a n d e n s t o e l e -, ibid. v. 746, herder op den pauselijken stoel.
Het dimin. herdekijn in Ferguut, vs. 3282.
H e r d e adv., I. c. 7. v. 37, c. 10. v. 64 enz. enz., zeer.
H e r d e l i j c adv., II. c. 23. v. 8, c. 30. v. 10, III. c. 3. v. 41, hard, scherp, bits.
H e r d e n trans., I. c. 13. v. 78, (volharden in), verduren, uitstaan.
H e r e s y e , - e n , II. c. 44. v. 90, c. 48. v. 106, ketterij. Lat. haeresia.
H e r i e , - i e n v., I. c. 35. v. 59, III. c. 11. Titel, heerschappij.
H e t , II. c. 36. v. 874 enz. enz., aankondiging van het later volgende subjekt,
thans er.
H e t e n ( h i e t , g h e h e t e n ) , met den dat., I. c. 3. v. 31, c. 26. v. 107, c. 37.
v. 6, II. c. 9. v. 60, c. 58. v. 136, III. c. 20. v. 49, bevelen.
H i e r b i n n e n , H i e r e n b i n n e n . Zie B i n n e n .
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H i e s c h . Zie H e e s c h e n .
H i e t . Zie H e t e n .
H i j s (passim), hij des, of ook hij is.
H i l t , h i l d e n (passim), Imp. van h o u d e n , hield, hielden.
H i n , I. c. 10. v. 18, II. c. 11. v. 38, c. 17. v. 80, III. c. 14. v. 243, rijmshalve voor
hen.
H i n d e r e n intr., I. c. 12. v. 13, hinder ondervinden; doch, I. c. 26. v. 14, trans.,
met den dat., in den gewonen zin, hinder aandoen.
H i n e (passim), hij en, of ook hij hem.
H y r a u d e , H i e r a u d e , III. c. 4. v. 190 var. Zie Y r a u d e .
H i r e en H i s e (passim.), hij er en hij haar of hij ze.
H i s s e n . H e n e n -, II. c. 52. v. 5, verjagen, wegdrijven. Hissen, ook hisschen
en hessen, bij KIL. agitare, incitare, is hetzelfde als ons hitsen, ophitsen, opjagen,
en vandaar was den haes hissen een gebruikelijke jagtterm. Met henen
verbonden staat het dus met wegjagen gelijk, en op dezelfde wijze wordt het
getruikt in de oude spreuk (bij Prof. MEIJER, Spreuken enz. bl. 4):
Men solde hem .... mit honden uut der stadt hessen.
Vgl. ook Minnen Loep, Gloss. op H e s t e n .
H o e f s c h . Zie H o v e s c h .
H o e s c h , passim in var., als b.v. III. c. 12. v. 85, 88 enz., latere vorm voor
h o e f s c h , h o v e s c h , doch sedert in ons heusch heerschende geworden.
De weglating der f voor s is van elders bekend. (Vgl. mijne aant. op Warenar,
bl. 199). Zie H o v e s c h .
H o e t . Zie H o o t .
H o e v e r d e . Zie H o v a e r d e .

Jan van Boendale, Der leken spieghel

467
H o f . L u t t e l t e h o v e b r i n g h e n , I. c. 7. v. 38, weinig voordeel
aanbrengen, weinig inbrengen ten gemeenen nutte.
H o g h e . I n h o g h e n s i j n , II. c. 18. v. 102, verheugd zijn. Zie HUYDEC. op
STOKE, III. bl. 263 vlgg., enz.
H o g h e n (3. p. praes. h o o c h t , h o e g h t ) intr., I. c. 9. v. 26, 31, hooger
klimmen stijgen; II. c. 45. v. 46, c. 50. v. 7, stijgen of rijzen in magt en aanzien;
trans., III. c. 3. v. 704, c. 12. v. 131, hooger doen stijgen, vanwaar het part.
g h e h o g h e t (var. g h e h o e c h t , g h e h o e g h t ), II. c. 23. v. 51, verhoogd.
H o n e n ( g h e h o o n t ) trans., II. c. 8. v. 82, III. c. 2. v. 150, c. 3. v. 76, 238,
1026, 1029, 1057 var., 1099, bedriegen. Zie D. Doctr. Gloss. en mijne aant. in
de N.W.d.M.v.N. Lk. VI. bl. 184.
H o o f t s l o p (var. h o o f t s l o p e ) o., II. c. 7. v. 9, de opening in een
vrouwenkleed, waardoor het hoofd gestoken wordt, dus de hals van het kleed.
KILIAEN: orificium indusii aut tunicae, foramen vestis cui caput inseritur, een
getuigenis, dat ruim opweegt tegen de onbewezene uitspraak van BILDERDIJK
(Gesl. op Salope), volgens welke het ‘een grooten sluier of mantel beteekende,
die het hoofd en geheele lijf eener vrouw bedekte.’ Dit geldt van de hoycke of
huik, maar kan hier onmogelijk van toepassing zijn. Eene vrouw met hoornen
op het hoofdhulsel zal toch geen mantel daarover heen dragen! - Slop voor
opening is buitendien een bekend woord.
De bedoeling is blijkbaar, dat vele v r o u w e n haar
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kleed aan den hals wijd genoeg geopend dragen, om den boezem links en
regts aan den blik der nieuwsgierigen te vertoonen. Vgl. bij H o o r n e n .
H o o n r e (var. h o o n d e r e , h o e n d r e ) m., III. c. 3. v. 1099, (honer),
bedrieger. Zie H o n e n .
H o o r n e n , II. c. 7. v. 8, de twee omhoogstekende punten aan het hoofdhulsel
der middeleeuwsche vrouwen. Zoo werden ook de twee punten, die op den
bisschoppelijken mijter omhoogsteken, hoornen genoemd. Zie HUYDEC., Proeve,
I. bl. 264.
Men vergelijke bij deze geheele plaats van den L. Sp. de eerste de beste
afbeelding van eene vrouw in middeleeuwsch kostuum, b.v. die in D. I. van de
Brab. Yeesten, tegenover bl. 379, 386, 400 enz. Men kan daar ook den open
boezem, als een gevolg van het wijde hoofdslop, duidelijk opmerken.
H o o s s c h e d e , IV. c. 12. Besluit. v. 6 var., hetzelfde als H o v e s c h e d e .
Zie ald. en vgl. bij H o e s c h .
H o o t (var. H. passim h o e t ) o., II. c. 15. v. 52, c. 18. v. 44, c. 24. v. 31, c. 28.
v. 36, 56, c. 30. v. 17, c. 32. v. 19, c. 53. v. 38 enz., hoofd. H o e t k e r k e , II.
c. 45. v. 162 var., hoofdkerk. Zie Limborch, Gloss. op H o e t , enz.
H o p e . T e -, II. c. 26. v. 6, III. c. 10. v. 189, ook t e e n e n -, II. c. 45. v. 7, c.
48. v. 67, 491, c. 56. v. 48, te zamen, bijeen.
H o r e , H o e r , doorgaans in var. H., hare, haar.
H o r e e s t . Zie O r e e s t .
H o r e n ww., als subst. gebezigd, I. c. 17. v. 72, het gehoor, als zintuig.
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H o u d e subst., II. c. 44. v. 482, gunst. Zie H o u t en H u l d e .
H o u d e adv., in de uitdrukking: a l s o h o u d e , I. c. 33. v. 25, c. 46. v. 74, II.
c. 9. v. 139, c. 13. v. 52 enz., terstond.
H o u d e n ( h i l t , h e e l t ) intr., I. c. 7. v. 47, c. 21. v. 84, zich ophouden, zich
voortdurend bevinden. Over de laatst aang. pl., zie bij H e e l d e n .
H o u d e n intr., I. c. 32. v. 7, ook 't h o u d e n , I. c. 2. v. 3, c. 21. v. 41, het er
voor houden, gelooven. I c h o u t i n d i e n , III. c. 15. v. 87, ik houd het
daarvoor. Vandaar, als trans., d a t d i e k e r k e h o u t , II. c. 10. Titel, v. 2,
60 enz., hetgeen de kerk gelooft, aanneemt, als waarheid heeft vastgesteld;
o n z e w e t h o u t , II. c. 36. v. 36 enz., onse wet stelt vast, bepaalt.
H o u d e n trans., I. c. 33. v. 92, inhouden, omvatten.
H o u d t , H o u t adj., met den dat., I. c. 4. v. 28, II. c. 36. v. 921, getrouw, als
nog in houw en getrouw; doch doorgaans, I. c. 27. v. 84, III. c. 1. v. 59, c. 2. v.
137, c. 12. v. 34, c. 18. v. 47, c. 20. v. 46, c. 23. v. 137, in den zin van gunstig,
even als 't Hoogd. hold. Zie H u l d e .
H o v a e r d e , - e n v., I. c. 4. v. 24, 45, c. 28. v. 1 enz., h o e v e r d e (H.), II.
c. 36. v. 18O7, hoovaardij, hoogmoed.
H o v e r e n intr., IV. c. 5. v. 18, feestvieren, vrolijk zijn. Zie D. Doctr. en Minnen
Loep (op H o v e n ), Gloss.
H o v e s c h (var. h o e f s c h , h o e s c h ) adj., III. c. 2. v. 84, c. 3. v. 411, c. 4.
passim, enz., welgemanierd, wellevend beleefd, heusch. Vgl. Prof.
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op Beatrijs, bl. 38, Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 202
vlgg., enz.
H o v e s c h e i t , - e d e (var. h o o f s c h e d e , h o e f s h e d e enz.), - e d e n ,
II. c. 48. v. 323, III. c. 3. v. 82, 84, c. 4. passim, enz., wellevendheid, beleefdheid,
heuschheid.
H o v e s c h e l i k e (var. h o e f s c h e l i k e enz.) adv., II. c. 36. v. 1315, III. c.
3. v. 3, 904, c. 4. passim, enz., beleefdelijk, heuschelijk.
H u d e n adv., I. c. 21. v. 130, II. c. 36. v. 726, heden.
H u l d e v., III. c. 1. v. 75, c. 2. v. 38, c. 14. v. 254, c. 16. v. 134, c. 26. v. 202,
gunst. Zie H o u d e en H o u t , en vgl., over het een en ander, HUYDEC. op
STOKE, I. bl. 366-368, III. bl. 19, CLIGNETT, Bijdr. bl. 147 vlg., enz.
H u r t e n intr., IV. c. 9. v. 43 var., horten, stooten.
H u s c h , plur. h u s c h e (var. Bijl. A. h u i s c h e n ), I. c. 30. v. 66 var., huisgezin,
familie. In dien zin wordt ons huis ook wel gebezigd, en toch, ondanks die
schijnbaar ontwijfelbare gelijkheid, toch heeft husch met huis volstrekt niets te
maken. Het laatste is het Ohd. hûs (GRAFF, IV. 1050 vlgg.) en neemt nimmer
de keelletter aan; maar husch beantwoordt aan het Ohd. hiwiski of hiwisca,
(*)
ook, bij zamentrekking, huske en husche, dat familia beteekent, en regtstreeks
afstamt van hiwjan, ons huwen. Zie GRAFF, IV. 1068, waar men zelfs hus unde
husce, huis en familie, vindt aangeteekend.
JONCKBLOET

(*)

GRAFF t.a. pl. gist, bij middel van een vraagteeken, of men ook hiiske lezen moet. Onze Mnl.
vorm strekke ter bevestiging van huske.
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Husch is dus een onderdeel van een geslacht, een huisgezin door het huwelijk
gevormd, uit man, vrouw en kinderen bestaande. Ik herinner mij het woord
meer te hebben aangetroffen, maar het destijds nog met huis verwarrende,
heb ik daar, helaas! geen acht op gegeven en verzuimd het op te teekenen.

I.Y.
Y d e l adj., I. c. 6. v. 64, ledig.
Y e adv., I. c. 1. v. 56, c. 16. v. 66, c. 17. v. 2, immer, ooit; y e z i n t , I. c. 26.
v. 28, ooit sedert, immer daarna.
Elders, II. c. 36. v. 1729, immer, altijd; y e s i n t , II. Prol. v. 29, of y e z e d e r ,
II. c. 49. v. 71 enz., steeds daarna, altijd sedert.
Y e l a n c z o m e e ( m e r e ) , I. c. 13. v. 98, c. 34. v. 41, elders, II. c. 22. v.
71, i n l a n c z o m e r e (var. ie l. z. m. en z o l. z o m.), hoe langer hoe meer.
Y e s c h , II. c. 36. v. 152, 371, 388, Imperf. van e e s c h e n , e i s c h e n , den
zin van ontbieden, tot zich roepen. Zie H e e s c h e n .
Y e t adv., II. c. 36. v. 1543, 1737 enz., eig. eenigzins, vandaar, welligt, bij
geval, soms, juist als het Hoogd. etwa.
Y e w e r i n c s , Y e w e r i n c x adv., I. c. 11. v. 73, IV. c. 4. v. 27 var., ergens.
Y e w e r s adv., I. c. 11. v. 73 var., hetzelfde; y e w e r s w e r t , I. c. 5. v. 20
var., ergens heen.
Y m n e n , II. c. 48. v. 450, hymnen.
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I n (passim), ic en.
I n d i e n , III. c. 9. v. 91, c. 14. v. 200, c. 15. v. 87 enz., in dier voege, alzoo.
I n l a n c z o m e r e . Zie Y e .
I n d e n intr., II. c. 44. v. 39 enz.; trans., I. c. 48. v. 169 enz., eindigen. I n t , II.
Prol. v. 5, III. c. 5. v. 101 enz., derde pers. enk. praes., eindigt. G h e ï n t , II. c.
36, v. 2057 enz., of g h e ë n t , I. c. 13. v. 86 enz., part., geëindigd.
I n g a e n intr. (van een bisschop), II. c. 48. v. 1181, c. 50. v. 66, zijn ambt
aanvaarden.
Y n g h e l h e i t , III. c. 27. v. 42, engelaardigheid.
Y n g h e l i j c , - i k e adj., I. c. 7. v. 65, engelaardig.
I n n e . I n i n n e w e s e n , II. c. 47. v. 2, weten, kennis dragen. Elders ook in
inne worden, merken, gewaar worden, in inne maken, doen weten, bekend
maken. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 253 vlg. en vooral d e j a g e r , Verscheid.
bl. 263-268, waar de afleiding en het gebruik van herinneren (iemand aan iets)
zegevierend gehandhaafd worden tegen hetgeen WEILAND, naar eene valsche
etymologie en in strijd met het vaste gebruik in de volkstaal, had opgeworpen.
Vreemd, dat ook na dit betoog van DE JAGER velen nog niet overtuigd zijn, en
zelfs Prof. LULOFS (Handboek, bl. 423 vlg.) daartegen opkomt met eene
‘woordenfabrijk’ (gelijk hij het zelf noemt), die evenmin iemand begrijpen zal,
als hij zelf DE JAGER begrepen heeft.
I n n i c h e i t , - e d e , - e i d e n , II. c. 44. v. 18, c. 55. v. 28, III. c. 1. v. 23, c. 8.
v. 3, c. 10. v. 211, vrome, godsdienstige overdenking, het Hoogd. andacht.
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I n n i c h l i k e , I n n e c h l e c adv., II. c. 41. v. 164, c. 51. v. 48, c. 60. v. 114,
III. c. 1. v. 89, met vromen zin, met godsdienstigen ernst.
I n t s e l (var. e y n d s e l ) o., I. c. 39. v. 152, IV. Prol. v. 20, ook i n s e l , ibid.
var., III. c. 3. v. 296 (var. e y n s e l ), einde. Zie D. Doctr. Gloss., enz.
Y r a u d e (var. y e r a u t , y r a u t , h y r a u d e en h i e r a u d e ) m., III. c. 4. v.
186, 190, 193, (heraut), speelman, muzikant. Zie de Gloss. op D. Doctr. en
Karel d. Gr.

J.Y.
J a m m e r h e d e (var. H. j a m m e r e c h e d e ), - e n , I. c. 19. v. 50, c. 20. v.
62, c. 22. v. 35, c. 23. v. 75, II. c. 17. v. 99 enz., jammer, groote smart. Elders
ook als deernis, medelijden. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 279 vlg.
J a n . Zie J o n n e n .
J a n s , II. c. 37. v. 97 var., III. c. 14. v. 38 var., contr. uit j a n d e s . Zie
Jonnen.
J a r e c h adj., III. c. 12. v. 129, eenjarig, een jaar oud.
Y e c h t i c h (var. g h i c h t i c h ), - i g h e adj., II. c. 35. v. 61, c. 36. v. 1486 var.,
jichtig.
J e e s t e . D i e -, I. c. 41. v. 4, 10, II. c. 36. Titel, de geschiedenis, het
geschiedverhaal. O u d e j e e s t e n , I. c. 42. v. 1, oude geschiedverhalen. Zie
Geeste.
J e g h e n , voorzetsel, oudtijds veel ruimer van toepassing dan tegenwoordig,
doch altijd het vergelij-
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ken of tegen elkander opwegen van twee verschillende zaken uitdrukkende.
Zoo b.v.
Bastaerde jeghen hare, III. c. 14. v. 51, bastaarden bij haar, in vergelijking van
haar.
Goet sparen jeghen sine ghesonde, III. c. 3. v. 390, geld sparen ten koste zijner
gezondheid.
Daer jeghen copen, III. c. 24. v. 53, voor, of tegen dien prijs koopen. Hemelrike
copen jeghen die arme, III. c. 21. v. 5, den hemel verwerven (door weldoen)
aan de armen, den hemel aan hen verdienen.
Verzoenen jeghen, I. c. 29. v. 28, verzoenen met. Vgl. CLIGNETT, Bijdr. bl. 108
vlg., die echter al te sterk zegt, dat ‘jeghen met beteekent.’ Hij bedoelde: jeghen
werd oudtijds in vele gevallen gebezigd, waar wij thans met gebruiken: op
andere plaatsen echter moeten wij het door andere voorzetsels wedergeven.
J o g h e t (var. j o e g h t , j u e c h t ) v., II. c 3. v. 83, III. c. 2. v. 18, 19, 21 enz.,
jeugd. Doch elders,
J o g h e t (var. j o e c h t ) v., II. c. 4. v. 1, of j o o c h t , II. c. 7. v. 55, jeugdig
persoon, jong meisje, maagd. Vgl. Limborch, Gloss., STOKE, III. vs. 876, enz.
Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 333, zegt: ‘Elders, naar ik mij herinner,
heb ik het ook gebruikt gevonden van een' jong en schoon manspersoon.’ Hij
bedoelde STOKE, IV. vs. 122, 144.
J o y e v., vreugde, vermaak (Fr. joie), vooral in de spreekwijze: s i n e j o y e n
s e t t e n i n , III. c. 25. v. 93, of s i n e j o y e l e g g h e n a e n , III. c.
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26. v. 95 vlg., vermaak scheppen in. Vgl. CLIGNETT, Bijdr. bl. 342.
J o l i j f , - i v e , II. c. 57. v. 67, hetzelfde als
J o l i j t , III. c. 4. v. 17, vreugde, vermaak. J o l i j t h e b b e n i n , Prol. v. 51,
III. c. 3. v. 981, vermaak scheppen in.
Behalve deze beide vormen, jolijf en jolijt, was nog een derde, jolijs, in gebruik.
Jolijf komt echter zeldzamer voor, ofschoon ook het oud-Fransch het subst.
joliveté kende.
J o n c w i i f , - i v e , I. c. 46. v. 45, dienstmaagd, kamenier.
J o n n e n , met den dat. des pers. en gen. der zaak, Prol. v. 6 var., II. c. 17. v.
18 var., III. c. 3. v. 562 var., gunnen. J a n , I. c. 5. v. 40 var., c. 48. v. 186 var.,
II. c. 45. v. 134 var., III. c. 15. v. 97 var., 3. p. enk. praes. (met de vocaal van
't Imperf.), gunt. Vgl. J a n s . G h i j o n t , III. c. 3. v. 104 var., 2. p. meerv.
praes., gij gunt. J o n s t e , I. c. 30. v. 58 var., c. 38. v. 9 var., II. c. 47. v. 113
var., Imperf., gunde. Vgl. O n n e n .
J o n s t e , - e n v., II. c. 11. v. 39 var., c. 61. v. 10 var. III. c. 3. v. 322 var., c.
11. v. 76 var., c. 14. v. 211 var., c. 15. v. 103 var., gunst, genegenheid. Vgl.
Onste.
J o o c h t . Zie J o g h e t .

C.K.
C a d e , I. c. 12. v. 46, korstje van geroost of gebraden vet. KILIAEN: ‘Kaeye,
Kaede, frustula
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frixa sive adusta ex arvina: adustae et exuccae pinguedinis crustae.’ In de
beschrijving der helsche tormenten in Tondalus Visioen (bij BLOMMAERT, Oud-Vl.
Ged. II) wordt het, juist als in den L. Sp., in vergelijking met de door het vuur
gefolterde zielen, gebezigd. Daar heet het (bl. 35. a.):
Up dat gloyende decsele so lach eene menichte keytivigher sielen, ende
daer up brieden si tote si waren versmolten, ghelijc eender caden te siene
[d.i. zieden] in eene panne, dat si droopen door 't decsele.
In denzelfden zin is kaaijen nog heden te Breda in gebruik, volgens HOEUFFT,
Bredaasch Taaleigen, bl. 277.
C a f . E e n -, Prol. v. 38, het allerminste, zoo goed als niets. N i e t e e n -, I.
c. 1. v. 22, c. 12. v. 35, III. c. 3. v. 917 enz., geen zier, volstrekt niets. Elders
vindt men zelfs: niet twee cave, als in den Haagschen bundel van
HILLEGAERSBERCH, fol. 26. a. Vgl. bij B a s t .
C a y t i j f . Zie K e y t i j f .
C a m e r r a e t (var. beter c a m e r a e r t ), II. c. 49. v. 87, aartskamerheer, Lat.
camerarius, een der hooge ambten aan het keizerlijke hof, het attribuut van
den keurvorst van Brandenburg.
K a p e n e n d e k i p e n (var. kwalijk g a p e n e n d e k y k e n ), Prol. v. 33,
rondkijken en op de loer liggen. In den Teuthonista wordt capen gelijk gesteld
met umbsyen, en door visere, circumspicere, respicere, lustere vertolkt; eene
beteekenis, die blijkbaar geldt in het subst. aencape (Minnen Loep, I. 2593):
Daer henck die eersaem hoefsche knape,
Alle der werlt te aencape.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

477
‘daar hing hij tot bekijk van iedereen.’ Kipen, dat hier bij kapen gevoegd wordt,
en zich alleen door de gewone klankwisseling onderscheidt, is derhalve
hetzelfde, en vereenigd duiden de beide woorden het aanhoudend rondzien
en loeren uit.
Vgl. DE JAGER, Verscheid. bl. 147, die echter (gelijk, naar ik meen, uit het
bovenstaande blijkt) minder juist aan ons ww. kapen en kippen denkt, als ware
het: vatten, vitten, er op uit zijn om te vangen.
C a p r o e n (var. ook c a p r u i n ) m., I. c. 24. v. 50, muts, hoofddeksel, hier
bepaaldelijk voor mannen. D e n c a p r o e n a f d o e n , II. c. 52. v. 70, III. c.
4. v. 101, en - o f s t r i k e n , III. c. 23. v. 180, de muts afnemen, uit eerbied of
beleefdheid.
Caproen, het Fransche chaperon, is afkomstig van caput, en dus geenszins
‘eene soort van mantel,’ gelijk het verklaard wordt in de N.W.d.M.v.N. Lk. V.
2. bl. 133. Dat KIL. er humerale voor opgeeft, is alleen omdat de afhangende
slippen van den caproen ook de schouders bedekten. Zie verder VAN WIJN,
Avondst. II. 132 en op HEELU, bl. 206.
C a r n a c i o e n o., I. c. 38. v. 73, III. c. 16. v. 122 enz., de menschwording van
Christus, het begin onzer jaartelling.
C a s t i e n (van iets) trans., II. c. 23. v. 23, c. 48. v. 943, III. c. 3. v. 216, 395,
c. 17. v. 82, c. 18. v. 16, niet ons kastijden, straffen, maar bestraffen (met
woorden), berispen, vermanen, te regt wijzen (over iets). Zie Prof. CLARISSE
op de Heim. d. Heim. bl. 396-398, enz.
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C a s u f l e (de var. c a s u l e is eene schrijffout) v., II. c. 51. v. 133, kazuifel,
priesterlijk misgewaad, ook casughele geheeten.
K e e f s d o e m (var. k e e s d o e m ), - m e o., II. c. 36. v. 216, 227, 240, hoererij,
overspel. Zie KIL., het Leven van Jezus, uitg. door Prof. MEIJER, in Gloss., enz.
K e e f s k i n t (var. k e e s k i n t ), II. c. 36. v. 232, 564, hoerenkind.
K e e l c t , K e l c t (tekst k e l c ) m., II. c. 51. v. 143 var., 148 var., 162 var.,
kelk, bij de mis. Kelect, schrijft de auteur van Karel d. Gr. II. 164.
K e e r , O g h e k e e r . Zie O g h e .
K e y t i j f (var. ook c a y t i j f ), - i v e adj., I. c. 13. v. 24, 99, c. 14. v. 50, c. 18.
v. 100, c. 22. v. 66 enz., ellendig, rampzalig; elders, als I, c. 16. v. 71, c. 20. v.
55, c. 28. v. 52, c. 44. v. 92 enz., ellendig, nietswaardig. Zie HUYDEC. op STOKE,
I. bl. 511-513, enz. enz.
K e y t i v e c h e d e , III. c. 5. v. 99, ellende.
K e m p e m., II. c. 36. v. 1696, of K i m p e , ibid. var., II. c. 50. v. 131, c. 52. v.
96 (var. k a m p i o e n , k e m p i o e n ), kemper, kampioen.
K e n l i j c adj., III. c. 14. v. 231, kenbaar, bekend. Nog gebruikelijk in de
onderteekeningsformule van eenen stedelijken secretaris: ‘Mij kennelijk.’
K e n n e n , K i n n e n intr., I. c. 18. v. 49, begrip hebben; I. c. 8. v. 41, c. 19.
v. 83 enz., inzien, begrijpen; I. c. 25. v. 5, weten.
Elders trans., als I. c. 18. v. 96, c. 19. v. 53,

Jan van Boendale, Der leken spieghel

479
c. 23. v. 2, c. 48. v. 86, 163, II. c. 36. v. 1097 enz., inzien, erkennen, bekennen.
K i n n e n (iets aan iemand), III. c. 12. v. 14, is ons toekennen, toewijzen.
K e r e (cas. obl. van k e e r ). B u t e n k e r e (minnen), I. c. 22. v. 56, bovenmate
en als buiten zich zelven, als bedwelmd van liefde; u t e n k e r e g h e k e e r t ,
II. c 24. v. 84, buiten zich zelven van schrik. Uten kere of buten kere wordt
doorgaans gezegd van hem, die òf ligchamelijk door een zwaren slag, òf
geestelijk door drift, hartstogt of schrik, bedwelmd, buiten zich zelven, of, in
één woord, van zijn streek is. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 428 vlgg., D. Doctr.
Gloss. op B u t e n en U t e n , enz.
Iets anders is de spreekwijze: i n a l l e n k e r e n , III. c. 26. v. 59, in elk geval,
in elk opzigt. Zie daarover mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 76 vlg.
K e r e n , hetzelfde als ons keeren, maar met zeer gewijzigde toepassing in
verschillende spreekwijzen:
Intr., v a n G o d e k e r e n , II. c. 9. v. 38, zich van God afkeeren; u t e r
w a e r h e i t k e r e n , II. c. 38. v. 105, III. c. 15. v. 95, van de w. afwijken; t e n
g h e l o v e k e r e n , II. c. 9. v. 42, c. 17. v. 172, zich tot het geloof bekeeren;
t e r w i j s h e i t k e r e n , III. Prol. v. 35, zich tot de w. wenden, naar w. streven;
t e r a r c h e i t k e r e n , III. c. 3. v. 572, zich aan de ondeugd overgeven; t e r
w e r e l t k e r e n , III. c. 10. v. 48, zich aan wereldsche zaken wijden; maar
v a n d e r w e r e l t k e r e n , III. c. 3. v. 736, de w. verlaten, sterven; d a e r
u u t k e r e n , I. c. 4. v. 11,
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IV. c. 12. v. 22, en d a e r o f k e r e n , III. c. 3. v. 214, zich daarvan afwenden,
er mede ophouden.
Trans., (een kint) t e G o d s d i e n s t e k e r e n , I. c. 25. v. 91, leiden, sturen;
ter s c o l e n k e r e n , II. c. 23. v. 11, c. 31. v. 3, naar school zenden; s i j n
g h e v e n t e G o d s e r e n k e r e n , III. c. 23. v. 223, zijne giften tot Gods
eer doen strekken; i n t q u a d e k e r e n , II. c. 21. v. 24, ten kwade duiden,
elders i n a r g h e k e r e n (zie A r c h ); v a n h e m k e r e n , III. c. 23. v. 16,
van zich afzetten, zich er aan onttrekken; iets aan iemand w e d e r k e r e n ,
II. c. 48. v. 1191, III. c. 1. v. 70, teruggeven; (van de eene taal in de andere)
k e r e n , II. c. 34. v. 32, overbrengen, vertalen; a l a e r t r i k e i n e e n r i k e
k e r e n , II. c. 15. v. 47, de geheele aarde tot één rijk brengen of vereenigen;
b u t e n z i n n e g h e k e e r t w o r d e n , III. c. 3. v. 68, buiten zich zelven
vervoerd worden, van zijn streek raken; u t e n k e r e g h e k e e r t , hetzelfde,
zie K e r e .
H e m k e r e n (ter leren, ter archeit enz.), I. c. 29. v. 31, III. c. 3. v. 572 var.
enz., zich begeven tot, zich overgeven aan, enz.
K e r s e v., I. c. 17. v. 22, kaars.
K e r s t e n , plur. k e r s t e n e , k e r s t i n e , I. c. 48. v. 139, 148 enz., Christen;
iemand k e r s t e n d o e n , II. c. 44. v. 283, 364 enz., (tot Christen maken),
doopen.
K e r s t e n d o m . D a t - o n t f a e n , I. c. 39. v. 161 enz., het Christendom
ontvangen, gedoopt worden.
K e r s t e n h e i t , - e d e (var. I. meermalen k e r s t i -
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n e d e ), I. c. 48. v. 147, II. c. 43. v. 19 enz., (- o n t f a e n ), II. c. 39, v. 236, 260
enz., Christendom.
K e r s t e n r i j c , II. c. 50. v. 5, het Christelijk rijk, de heerschappij der kerk.
K e r v e n , I. c. 17. v. 49, thans alleen voor insnijdingen maken gebezigd,
oudtijds ook voor doorsnijden, hakken. Zie mijne aant. op Warenar, bl. 211,
Vanden houte, vs. 556 enz. Hier is o n t w e e k e r v e n zooveel als in stukken
scheuren, úiteenslaan.
C h o r e . Zie C o r e .
K i m p e . Zie K e m p e .
K i n n e n . Zie K e n n e n .
K i n t (var. Bijl. A. k i n d e r ) plur., I. c. 21. v. 121, kinderen.
K i p e n . Zie K a p e n .
C l a e r , c l a r e adj., I. c. 4. v. 22, c. 5. v. 61, c. 7. v. 19, c. 9. v. 43, c. 21. v.
104, III. c. 23. v. 97 enz., luisterrijk, schitterend, heerlijk, ook helder (van een
licht, eene fontein enz.), of (van een zin), III. c. 15. v. 196, duidelijk, klaar, Lat.
clarus. Elders, I. c. 47. v. 105, III. c. 8. v. 19, doorgaans gevolgd door van, II.
c. 45. v. 142, III. bl. 23. var. v. 26, c. 3. v. 586, 708 enz., zuiver, rein, en vandaar
c l a e r i n t g h e l o v e , I. c. 39. v. 182.
C l a e r . A l c l a e r adv., III. c. 26. v. 206, IV. c. 2. v. 64, c l a r e , I. c. 18. v. 25,
II. c. 47. v. 81, c. 48. v. 443, klaarblijkelijk, zeker.
C l a e r h e i t , - e d e , I. c. 5. v. 58, c. 9. v. 41,
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49, c. 11. v. 70, c. 13. v. 44 enz., licht, luister, glans.
C l a e r l i j c , - l i k e adv., I. c. 5. v. 55, c. 39. v. 181, II. c. 46. v. 6, klaarblijkelijk,
zeker.
C l a g h e v., II. c. 20. v. 51, c. 22. v. 58, c. 25. v. 18, klagt, aanklagt.
C l a m , I. c. 31. v. 62 enz., Imp. van c l i m m e n , klom.
C l a n c , II. c. 56. v. 104 enz., Imp. van c l i n c k e n , klonk.
C l e n e adj., III. c. 10. v. 137, 141, 145, klein, in den zin van nederig,
bescheiden.
C l e r g i e , - e n v., II. c. 39. v. 157, c. 48. v. 1206, III. c. 10. v. 65, c. 14. Titel.
en passim, godgeleerdheid, in den zin van dien tijd.
C l e r c , plur. c l e r k e , subst., Prol. v. 18 enz., geestelijke.
C l e r k e l i j c adv., III. c. 14. v. 268, zoo als 't eenen geestelijke betaamt.
C l e v e n (an of in iets) intr., I. c. 20. v. 52, II. c. 5. v. 18, III. c. 10. v. 260,
vastkleven, vasthouden, (er in) volharden. A n e n e n w e c h c l e v e n , II. c.
16. v. 3, een weg houden, er op voortgaan. De var. laat daar ten onregte de
praep. an weg, hetgeen BILDERDIJK (Geslachtlijst, II. 82) tot eene min juiste
verklaring verleidde.
D i e d o r s t c l e e f t a n h e m , III. c. 4. v. 402, is zooveel als zijn dorst houdt
aan, blijft hem bij, en a l s e d e e n m i t t e n a n d r e n c l e e f t , III. c. 14. v.
248, als het een bij het ander komt en zich daarmede vereenigt.
In een anderen zin echter moet de uitdrukking t e h o g h e r e n s t a t e
c l e v e n , I. c. 4. v. 25, wor-
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den opgevat. Daar kan cleven wel niet anders zijn dan hetgeen gewoonlijk
cliven heet, d.i. klimmen, stijgen, eene beteekenis, over welke men Prof.
CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 458 vlgg. en het Gloss. op der Minnen Loep
nazie. De verwisseling dier beide vormen (cliven en cleven) laat zich te eerder
denken, daar ook de eerstvermelde en gewone zin van cleven (die van
vastkleven) eigen is aan
C l i v e n , in de uitdrukking: d a e r i n g h e c l e v e n s i j n , I. c. 28. v. 72, waar
de var. b e c l e v e n heeft, dat volkomen hetzelfde is. Ik heb de plaats reeds
verklaar op B e c l i v e n .
C l o o t , bal. M i t c l o t e n r o l l e n , III. c. 25. v. 122, een balspel. Vgl. Hor.
Belg. VI. 177.
K n a g h e n . V a n e r e n g h e k n a e c h t w o r d e n , III. c. 3. v. 184, zijne eer
trapsgewijze verliezen. De ledigheid knaagt aan 's menschen eer, en vreet die
allengs weg.
K n a p e l i j n (var. k n a p e l e n ). E e n - k i n t , I. c. 26. v. 27, een kind van 't
manlijk geslacht. - Brab. Yeesten, IV. 985:
Ende om dat hem niet was bleven
Knapelen kint, soe wart ghegheven
Sijn hertoghedom Gocelone.

(Var. knapelijn). Der Vrouwen Heim. vs. 597:
Alexander seghet alleene
Dat men in die rechte zijde knapelen draecht;
Van der slinker hi oec secht
Dat men wijf draecht daer inne.

Men zeide ook knapelinc (zie KIL.), als in het Leven van S. Amand, II. 2783:
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So was die Vrancsche coninghinne,
Daghebeerts wijf, elc versinne,
Van eenen knapelinghe kinde ghenesen.

en kneplekijn in 't Leven van Jesus, c. 13. Voor 't overige was knapelijn, vooral
later, ook als subst. in de gewone opvatting van knaapje in gebruik. Zie HUYDEC.,
Proeve, I. bl. 38.
C o e m a n s c a p , III. c. 10. v. 69, koopmanschap.
C o e r e n , III. c. 26. v. 52 var., alleen in I. en daar de plaats vervangende van
zorghe, zoo als de tekst heeft. Inderdaad komt coren ook elders voor in de
beteekenis, zoowel van het intr. bezorgd zijn, zich kwellen (met iets), als van
het trans. bezorgd maken, kwellen. Het eerste in Limborch, III. 1273:
O wi, wat maken die!
Si pinen ende corens alle drie.

het andere ald. IV. 1275:
(Ic) seggu van Echites voert,
Dien de minne sere cort.

Mr. V.D. BERGH in Gloss. verklaart het te regt door kwellen; doch minder juist
leidt hij er het subst. coringhe van af, dat op de beide door hem aang. pll. en
overal elders, niet kwelling, maar verzoeking beteekent. Evenwel hangt dit
laatste met het eerste zeer naauw te zamen. De gang der beteekenissen zal
deze geweest zijn: beproeven, verzoeken, dus intr. moeite doen, zich kwellen,
trans. iemand moeite verwekken, hem lastig vallen, kwellen. Het Lat. tentare
vertoont denzelfden overgang.
C o e t s e (var. c o e t c h e ) v., II. c. 9. v. 68, koets, bed. Fr. couche.
K o c k i j n , -i n e , I. c. 35. v. 7, lui, vadzig schep-
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sel. Het Fr. coquin, een algemeene schimpnaam, dien men zoowel aan een
armen drommel (Hor. Belg. VI. Gloss.) toewierp, als aan een loozen en boozen
schelm (Reinaert, 5128, 6426), aan een luijaard, of aan soortgelijke wezens.
C o m p l e e t e n . T e n -, II. c. 53. v. 75, in den avond, op den tijd der Completa,
in de R.C. kerk de benaming van de dienst, ‘met welke alle de diensten van
den dag vervuld en besloten werden.’ Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 497 en III.
bl. 140, waar men tevens ziet, dat het in goed Hollandsch te vollen tide heette.
Elders werd het ook te complien genoemd, als in het Leven van S. Amand, II.
919, welke geheele plaats met die van den L. Sp. mag vergeleken worden.
C o n d u u t , -d u t e , II. .c. 20. v. 27, waterleiding, goot. Fr. conduit.
C o n r o o t , C o n r o e t o., I. c. 20. v. 5, II. c. 58. v. 197, IV. Begin. v. 11, c. 5.
v. 26, troep, schaar, bende; elcx gheslachten[n] -, I. c. 39. v. 108, de geheele
menigte, het gezamenlijke aantal der personen tot ieders geslacht behoorende.
Het is een zeer gewoon woord (zie VAN WIJN op HEELU, bl. 162), en luidde in 't
oud-Fransch conroy, doch de afleiding blijft onzeker.
C o n t adj., I c. 2. v. 54, c. 8. v. 1 enz., bekend. C o n t m a k e n , IV. Prol. v.
5. enz., berigten, melden, thans nog kond doen.
C o n v e n t o., II. c. 36. v. 673, en II. Prol. v. 17 var., waar de tekst c o v i n t
heeft, gezelschap. Lat. conventus.
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C o r e ww., I. c. 46. v. 103, 104 enz., Imperf. Conj. van k i e s e n .
C o r e , C h o r e subst. m., II. c. 49. v. 76 en var., ook k u e r e (var. c o e r e ),
I. c. 46. v. 92, 101, keus, keur.
Vandaar de spreekwijze: t e r c o r e (var. ook t e r c u e r e ), I. c. 19. v. 43, II.
c. 9. v. 101, c. 48. v. 895, of t e r c u r e , I. c. 15. v. 73, eig. naar keus, naar
wensch, dus ten volle, ter deeg, zeer. Doorgaans wordt het bij een adj. of part.
gevoegd, om de beteekenis te versterken: t e r c o r e g o e t is dus zoo goed
als men maar wenschen kan, zeer goed, t e r c u r e b e s l o t e n , ter deeg
ingesloten, enz. Zie Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 402-404, Prof.
SCHRANT op HARDUYN, bl. 23, enz.
C o r e n ( g h e c o o r t ) trans., II. c. 36. v. 1512, in verzoeking brengen,
verleiden. U u t c o r e n (die duvele), ibid. v. 515, (door tooverij) uitlokken,
belezen om uit te komen. Zie B e c o r e n .
C o r i n g h e , II. c. 41. v. 21, 146, 153, 158, 166, III. c. 8. v. 37, verzoeking,
verleiding.
C o r o n i k e (var. c o r n i k e ) v., II. c. 44. v. 288, c. 45. v. 140, kronijk, en
C o r o n i s t e m., III. c. 15. v. 277, kronijkschrijver. Zie mijne aant. in de
N.W.d.M.v.N. Lk. VI. 184 vlg.
C o r p o r a e l o., II. c. 44. v. 137, c. 51. v. 155, heilige altaardoek.
C o r t adv., III. c. 14, v. 11, en c o r t s , ibid. var., c. 6. v. 52 var., spoedig, weldra,
eerlang. Lat. brevi.
C o r t e l i k e ( var. c o r t e l i n g h e ) adv., II. c. 39. v. 122, hetzelfde.
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C o s t enk., III. c. 22. v. 32, onkosten.
C o s t e l i j c s i j n , III. c. 3. v. 684, onkosten maken, uithalen. KILIAEN geeft
voor 't adj. niet alleen pretiosus, sumptuosus, maar ook luxuriosus, profusus
op.
C o s t e l i j c h e i t , III. c. 26. v. 75, kostbaarheid.
C o v i n t . Zie C o n v e n t .
C r a c h t , -t e , I. c. 28. v. 14, c. 30. v. 73 enz., geweld, gewelddaad.
C r a i j e r e n , IV. c. 4. v. 40 var., uitroepen, afkondigen. Fr. crier. Doch deze
lezing kan hier niet bestaan: die van den tekst is de ware.
C r a k e n over iemand, III. c. 4. v. 522, op iemand losbarsten, op zijn hoofd
nederkomen, van tegenspoed gesproken. Ook gevolgd door op, als Karel d.
Gr. V. 184.
C r a n c adj., I. c. 11. v. 28, c. 15. v. 9, II. c. 50. v. 82, III. Begin. v. 18, c. 3. v.
339, 954 enz., zwak; ook, I. c. 7. v. 37, c. 26. v. 67, II. c. 22. v. 16, III. c. 3. v.
296, 297, gering, onbeduidend, slecht.
C r a n k e n ( g h e c r a n c t ) trans., III. c. 23. v. 158, verzwakken, krenken.
C r a n c h e i t , III. c. 10. v. 236 var., zwakheid.
C r a n c l i j c adv., III. Prol. v. 27, slecht, kwalijk; doch, I. c. 16. v. 48, (zwakjes),
zachtjes aan, langzaam.
C r e p e l , C r o p e l adj., II. c. 35. v. 61 en var., c. 36. v. 39 en var., IV. c. 6.
v. 50 en var., enz., kreupel.
C r e t e n ( g h e c r e e t ) trans., II. c. 36. v. 1511, tergen, sarren. KIL. heeft drie
vormen, graeten,
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kreyten en kreten, allen in den zin van provocare, irritare, exasperare, en zoo
wordt ook creytzen in den Teuthonista (op Bedroeven) met tergen, verstoeren
gelijkgesteld en door dezelfde en meer dergelijke Latijnsche woorden vertaald.
Hiertoe behoort ook het spreekwoord: ‘Als de hond onderligt, al de wereld wil
hem kreesten,’ door CATS gebruikt in het derde deel van zijn Spiegel v. d. o.
en n. tijd.
Elders staat creten ook in den zin van ons krijten, weenen, als in Karel d. Gr.
I. 1053.
C r i s e l i n g h e (van tanden), I. c. 13. v. 96 var., gekners. Zie G h e c r i j s c h ,
Ghecrisel.
C r i s m a o., I. c. 39. v. 91, II. c. 44. v. 391, c. 48. v. 1142, heilige olie, het Gr.
χϱῖσμα.
In den Floris e. Blanc. vs. 980, 984, las HOFFMANN V.F. crisine en crisivier. Hij
verklaart het eerste door chrisma, vermeldt bij het tweede het Fransche
cresmier, en nog ziet hij niet, dat hij crisme en crismier had moeten lezen!
Verdiende zóó iets door Prof. LULOFS onverbeterd te worden nageschreven
(zie Handboek, bl. 171 en 389)?
C r o c h t (komt in alle drie geslachten voor), I. c. 8. v. 5, II. c. 9. v. 64, 69, 88,
II. c. 13. v. 5, 9, c. 45. v. 77 enz., hetzelfde als ons krocht, spelonk.
C r o e c , II. c. 44. v. 68, 216, haarlok. Zie Limborch, Gloss. op C r o k e , Ferguut,
vs. 2410 enz. Op de laatst aang. pl. verklaart Prof. VISSCHER het door staf,
maar is deswege reeds teregtgewezen door Dr. HALBERTSMA, Lett. Naoogst, I.
20-22.
C r o p e l . Zie C r e p e l .
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C u e l n e , cas. obl. van c u e l e n intr., III. c. 6. v. 76, koelen, verkoelen.
C u m e adv., I. c. 15. v. 12, c. 22. v. 52, c. 28 v. 62, 63 enz. enz., naauwelijks.
Hoogd. kaum. Over de etymologie, zie bij Becumen.
C u r e , - e n , I. c. 32. v. 18, kuur, genezing. Lat. cura.
C u r e i t , - t e , II. c. 48. v. 369, parochiepriester, pastoor. Fr. curé, van 't Lat.
curatus.
C u r e n ww., III. c. 7. v. 21. Dezelfde gedachte met hetzelfde woord uitgedrukt
leest men in het Sacr. van Aemst. vs. 360:
Voer die doot en is gheen curen,

waar LEENDERTZ in Gloss. het te regt verklaart door: ‘middelen ter genezing
aanwenden.’ Het naast beantwoordt het aan ons verhelpen. Vgl. C u r e .

L.
L a c h , II. c. 36. v. 1211 var., 1392 var., 1669 var., tweede pers. enk. Imperat.
van l a t e n , laat. Deze merkwaardige vorm, waarop het eerst de aandacht
gevestigd werd in de Holl. Spraakleer van Dr. BRILL, bl. 817 vlg., is te regt aldaar
verklaard uit den door synkope ontstanen Infin. laen (voor laten), als doch van
doen enz. Zij kwam mij ook voor in der Ystorien Bloeme, fol. 14. b.:
Doen sprac Andries sonder waen:
‘Egeas, lach varen dafgode
Ende houti an die Gods ghebode.’

Ook het Ohd. kende, nevens laz, nog de vormen lazh en la. Zie GRAFF, II. 303.
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L a c h t e r m., I. c. 23. v. 28, schande, schuld, misdaad. Iemand l a c h t e r
d o e n , III. bl. 15. v. 46, schande aandoen; l a c h t e r s p r e k e n van iemand,
III. c. 2. v. 140 var., schande of kwaad spreken, gelijk het ook, III. c. 15. v. 203,
als schande, kwaadspreking, bijna ons laster, moet worden opgevat. Inderdaad
is lachter etymologisch hetzelfde als laster, ofschoon men ziet, dat de oude
beteekenis noch aan den Hoogduitschen zin des woords, noch aan den bij ons
gewonen, ten volle beantwoordt, maar tusschen beiden in dobbert. Vgl.
CLIGNETT, Bijdr. bl. 86-90.
L a d e n trans., overladen, overlast aandoen, in de spreekwijze: die twater
laedt (var. l a e t ), I. c. 28. v. 41, III. c. 4. v. 399, wien het water (de waterzucht)
overlast aandoet of kwelt. Dat de auteur die voor dien schreef, is te wijten aan
de zamensmelting van Nom. en Acc., want voluit moest het die(gene) dien
luiden. Voor den zin vgl. men III. c. 10. v. 186 vlgg.
T e m e e r w a s h i r e g h e l a d e n m e d e , II. c. 5. v. 34, is zooveel als des
te meer was hij er mede bezwaard, zat hij er mede verlegen.
L a y e v., I. c. 17. v. 39 var., IV. c. 9. v. 74 var., vlam, als nog in ons lichterlaaije.
Vgl. L o g h e . Het woord is te bekend om er lang bij stil te staan. Ter loops zij
echter de Heer OUDEMANS opmerkzaam gemaakt, dat hij, zijne etymologie uit
het Maleisch bij tijds herroepende, van kwaad tot erger vervallen is, door een
zestal plaatsen van CATS geheel verkeerd te verklaren. Zie het Mag. v. Ned.
Taalk. I. 160-162.
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L a c , II. c. 53. v. 40, Imperf. van leken, vloeide.
L a k e , II. c. 48. v. 2. Elders is dit woord zeer gewoon in den zin van 't Lat.
lacus, Fr. lac, dus ons meer; doch hier ter plaatse geldt eene zeer bijzondere
opvatting. De schrijver namelijk vertaalt insgelijks het Lat. lacus, maar hier als
benaming van de vijvers of waterkommen, die in zoo grooten getale te Rome
gevonden werden, en die, later uitgedroogd, allengs modderige kuilen, diepten
of holen werden, maar desniettemin den ouden naam van lacus behielden. In
zoodanig een kuil of hol, slechts door de verbeelding wat heel diep uitgegraven,
lag de draak, dien SYLVESTER bedwong.
L a k e n met den dat., III. c. 12. v. 203, ontbreken. Ik haast mij, de grove
vergissing te herroepen, die mij (tijdens het drukken van deze plaats) aan de
var. wie boven de ware lezing wien de voorkeur deed geven. Ik vatte toen laken
in den tegenwoordigen zin van berispen op, maar had beter kunnen leeren uit
KILIAEN, die het door deficere, deësse vertolkt, en te regt naar het Eng. to lack
verwijst. Die beteekenis geldt ook in de D. Doctr. III. 53:
Gheen dinc nes eersam no volmaect,
Daer gherechtecheit iet in laect.

Prof. JONCKBLOET in Gloss. vat dit ook als laken, afkeuren op, hetgeen werkelijk
een tamelijken zin zou opleveren. Doch bij nader inzien zal hij voorzeker
toestemmen, dat wij beiden misgetast hebben, en dat ook hier de beteekenis
van ontbreken geldt.
Ik heb over dit woord nog het een en ander aan te merken (ook naar aanleiding
van het Gloss. op
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Limborch), maar, om ruimte te winnen, bespaar ik dit liever voor DE JAGER's
Archief.
L a m p t e , - e n , II. c. 56. v. 91, lamp. Elders ook lampde, als in het Leven van
Jezus, c. 201.
L a n g d e v., II. c. 29. v. 30 var., lengte.
L a n g h e n trans., II. c. 29. v. 27 var., verlengen.
L a n g h e n ( l a n g h e d e , g h e l a n g t ) , onpers. ww., met den dat. M i
l a n g h e t , II. c. 55. v. 51, III. c. 3. v. 907, ik verlang. Vgl. mijne aant. op
Warenar, bl. 238.
L a n t . T e l a n d e , II. c. 20. v. 6, 9, III. c. 3. v. 899, naar zijn eigen land, naar
zijn vaderland. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 408 vlg.
L a n t w i n n i n g h e , III. c. 14. v. 115, landbouw. Zie W i n n e n .
L a t e n ( l i e t ) trans., II. c. 53. v. 64, III. c. 1. v. 40, nalaten, staken.
L a z a r i e , L a z e r i e , - i e n v., II. c. 45. v. 20, 143 enz., Lazarusziekte,
melaatschheid.
L a z e r s c h , L a z e r s adj., II. c. 35. v. 56, c. 36. v. 40, 530 enz., ook
l a z a r s c h , II. c. 48. v. 782, melaatsch.
L e d e n part. Zie L i d e n .
L e d e n trans., III. c. 15. v. 124, leiden, beleiden, hier zooveel als vergezeld
doen gaan.
L e e c adj., I. c. 2. v. 1, ongeleerd, dom, een complimentje, door de geestelijken
van dien tijd aan hunne leeken gemaakt. Vgl. D. Doctr. Gloss. Elders staat het
in den gewonen zin.
L e e l l i j c adj., III. c. 15. v. 230, smadelijk, schandelijk.
L e e l l i j c , - l i k e adv., I. c. 42. v. 143, c. 44. v.
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45, IV. c. 2. v. 82, smadelijk. Zamengetr. uit leedelijc. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl.
326 vlg.
L e e t , L e i t adj., III. c. 3. v. 1022, c. 10. v. 122, c. 16. v. 104 enz., het opp.
van lief, dus onlief, onbemind, ongevallig. Vandaar (iemand, of, iets) l e i t
h e b b e n , II. c. 1. v. 115, III. c. 4. v. 154, het opp. van liefhebben, dus haten.
L e g g h e n ( g h e l e i t ) trans., I. c. 14. v. 66, IV. c. 4. v. 54, vaststellen, bepalen
(eene straf, een dag).
E l c s e l t o p t e n a n d r e n l e g g h e n , IV. c. 4. v. 46, is zooveel als elk zal
het aan een ander willen opdragen.
L e i e plur., II. c. 49. v. 79, 86, leeken, van de vier wereldlijke keurvorsten
gesproken. Hoogd. laien. Waarschijnlijk is het gebruik van dezen Duitschen
vorm met de zaak zelve uit Duitschland tot ons gekomen.
L e i t subst. o., IV. c. 5. v. 53, leed.
L e i t adj. Zie L e e t .
L e n g h e v., II. c. 29. v. 30, lengte.
L e s e n . Zie L e s s e .
L e s s e v., I. c. 23. v. 135, c. 38. v. 87 enz., het gelezene, het gesprokene,
eene benaming waarmede de auteur zijn eigen werk aanduidt, of wel de bron
waaruit hij putte, als in de uitdrukking: s e i t d i e l e s s e , II. c. 48. v. 866,
1145, IV. c. 4. v. 79. De destijds algemeene gewoonte van het voorlezen der
boeken (een gevolg van het geringe aantal personen, die lezen konden) gaf
hiertoe aanleiding, gelijk ook de auteurs, waar zij naar het vroeger of later door
hen behandelde verwezen, dit behande-
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len niet alleen, gelijk thans, spreken, zeggen enz., maar doorgaans l e s e n
noemden. Zoo b.v. Prol. v. 39, I. c. 26. v. 18, c. 42. v. 140, c. 48. v. 122, II. c.
39. v. 82, III. c. 15. v. 45, IV. c. 5. v. 80, c. 12. v. 17 enz.
Vandaar dan ook uitdrukkingen, als: d i t i s e e n g h e m e i n e l e s e n , I. c.
22. v. 84, dit is een algemeen zeggen; d i e d a e r m e e s t n a l e s e n , I. c.
2. v. 58, die dit onderwerp het meest behandelen, er het meeste onderzoek
naar doen, enz.
L e t o., I. c. 18. v. 19, III. c. 3. v. 523, c. 7. v. 17, c. 11. v. 21, c. 17. v. 28, lid.
L e t t e , II. c. 9, v. 124, letsel. - Z o n d e r l e t t e , zie L e t t e n .
L e t t e n intr., II. c. 39. v. 88, wachten, vertoeven, of, I. c. 29. v. 74, ophouden,
verwijlen, (er bij) stilstaan. Veelal in de spreekwijze: z o n d e r l e t t e of
z o n d e r l e t t e n (het laatste meest in de var.), I. c. 46. v. 79, II. c. 3. v. 11,
onverwijld (vgl. O n g h e l e t ); of wel, I. c. 21. v. 115, c. 33. v. 73, II. c. 10. v.
27, c. 40. v. 157, c. 44. v. 526, c. 48. v. 1084 enz., zonder verzuim, zonder
mankéren.
L e t t e n met den dat., II. c. 36. v. 861, c. 52. v. 18, hinderen, letsel aandoen;
met den acc., II. c. 50. v. 86, beletten.
L e v e n t h e i t , II. c. 24. v. 127, leven, levenskracht.
L e v e r e n , I. c. 14. v. 33, overgeven. De zin is: ‘omdat zij hun geheele leven
aan het bedrijf der onkuischheid overgaven.’ Vgl. HUYDEC., Proeve, II. bl. 271
vlg.
L i c h t e adv., III. c. 19. v. 54 enz., welligt, misschien. De uitdrukking: m e t
l i c h t e n , I. c. 31. v. 34,
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is niet duidelijk. Men zou lichte als subst., in den zin van ligtheid, ligtzinnigheid,
kunnen opvatten. Maar liefst denk ik, dat het ligtelijk, zonder bezwaar, beteekent.
L i d e . T e r l i d e , III. c. 3. v. 466, in het voorbijgaan. T e r l i d e s l a e n is
dus een lossen klap geven.
L i d e n ( h i l i j d t , l e e t , i s l e d e n ) , volkomen het Fransche passer, als:
Intr., I. c. 11. v. 38, 60, 71 var., c. 32. v. 75, II. c. 36. v. 99, c. 53. v. 88 enz.,
voorbijgaan; II. c. 28. v. 74, overgaan; I. c. 18. v. 79, c. 19. v. 44, doorgaan; I.
c. 3. v. 41, duren, voorbijgaan van tijd.
L e d e n , I. c. 38. v. 85, II. c. 36. v. 848, III. c. 3. v. 1212, c. 25. v. 17 enz.,
voorbijgegaan, voorbij, of wel, als het thans heet, geleden, verleden.
L a t e n l i d e n , I. c. 29. v. 67, c. 44. v. 72, III. c. 16. v. 73, laten varen, laten
loopen. I c l a t e t t e z a c h t e r l i d e n , Prol. v. 41, ik laat het des te geruster
loopen, ik neem het des te minder kwalijk.
Trans., I. c. 9. v. 48, 80, 83 enz., voorbijgaan; i c l i j d t , II. c. 13. v. 124, ik ga
het voorbij; I. c. 5. v. 8, II. c. 6. v. 181, doorgaan.
L i d e n e s s e , III. c. 3. v. 1013 var., en
L i d e n t h e i t , ibid. tekst, het laten voorbijgaan en geen gebruik maken van
de omstandigheden, dus werkeloosheid, slofheid.
L i e b a e r t (var. l y b a e r t ), - r d e n , II. c. 18. v. 11, doorgaans een leeuw,
maar hier, met leeuwen te zamen genoemd, kan 't wel niet anders dan luipaard
zijn. Misschien vergiste zich de dichter bij
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de vertaling van leones et leopardi. Doch ook SPIEGHEL (Hertsp. II. 93) noemt
leuw en lyberts bij elkander.
L i e f g h e t a l adj., soms gevolgd door met, III. c. 2. v. 159, c. 3. v. 460 var.,
885, c. 4. v. 193, c. 10. v. 45, 147, c. 12. v. 93, aangenaam, welgevallig, bemind,
gezien (bij de menschen), steeds van personen gezegd.
L i e f g h e t a l h e d e (var. l i e f g h e t a l l i c h e d e ), III. c. 2. v. 36, 128, het
aangenaam of gezien zijn bij de menschen.
L i e f t a l adj., III. c. 3. v. 460, hetzelfde als L i e f g h e t a l . Niet te verwarren
met ons lieftalig.
L i e n , L y e n , II. Begin. v. 1, c. 45. v. 144, III. c. 9. v. 26, c. 14. v. 109, IV. bl.
231. var. v. 1, c. 6. v. 69, derde pers. enk. praes. l i j t , II. c. 1. v. 73, Imperf.
lide, II. c. 52. v. 50, Part. g h e l i j t , III. c. 3. v. 118, melden, verhalen, zeggen.
Ook, II. c. 17. v. 30, c. 36, v. 262, 629, c. 45. v. 29, 73, c. 48. v. 105, III. c. 14.
v. 188 enz., tweede pers. plur. praes. Conj. l i j t , II. c. 36. v. 266, plur. Imperat.
l i j d t (var. lijt), II. c. 36. v. 992, Imperf. l i j d d e , III. c. 3. v. 639, belijden,
erkennen. L i j s , II. c. 36. v. 702 var., contr. uit l i e d e s , sing. Imperat., beken
het. Die gen. des, dies staat veelal bij lien, eenmaal ook, II. c. 36. v. 992, de
gen. der waerheit, anders doorgaans de acc.
W i l d i j s l i e n , II. c. 54. v. 63, wilt gij het erkennen, d.i. men moet het
erkennen, is niets anders dan eene verzekeringsformule.
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L i e v e (tekst kwalijk m., doch var. Bijl. A. v.), I. c. 22. v. 25, liefde. Iemand
l i e v e d o e n , I. c. 27. v. 51, III. c. 4. v. 423, c. 5. v. 60, c. 17. v. 9, c. 19. v.
73, liefde bewijzen, genoegen aandoen, doen wat hem lief is.
L i g g h e n ( l e e c h t ) in een boek, II. c. 57. v. 3 enz., staan, als men thans
zegt.
L i g g h e n ( l e i t of l e e c h t , Imp. l a c h ) , II. c. 7. v. 140, c. 39. v. 114 var.,
206. var., c. 45. v. 139, 166, c. 48. v. 845, 930, c. 49. v. 5, van een datum
gesproken, invallen. Zie G h e l i g g h e n .
L i g g h e n , in de spreekwijze: h e t l e e c h t ( l e i t ) d a e r a e n , I. c. 10. v.
52, II. c. 36. v. 1504, III. c. 16. v. 62, het is daaraan gelegen, hangt daarvan
af, of is er aan verbonden. Zie G h e l i g g h e n .
L i g g h e n v a n k i n d e , III. c. 15. v. 172, verlossen, bevallen. Zie
Gheligghen.
L i j d d e , L i j d t . Zie L i d e n , L i e n .
L i j f , l i v e o., dikwijls in den nog heden gewonen zin van ligchaam, maar ook,
I. c. 14. v. 31, c. 35. v. 35, 88, II. c. 48. v. 948, c. 50. v. 40 var., III. c. 15. v. 140,
IV. c. 12. Besluit. v. 42, 44 enz., in dien van leven, het Eng. life. T e l i v e
b l i v e n , I. c. 30. v. 64, II. c. 54. v. 9, III. c. 16. v. 17, IV. c. 4. v. 20, of h o u d e n , I. c. 42. v. 161, in het leven blijven, of behouden. V a n d e n l i v e
b l i v e n , I. c. 42. v. 109, om 't leven komen, sneuvelen, of - s c h e i d e n , II. c.
44. v. 270, III. c. 25. v. 28, - v a r e n , II. c. 56. v. 55, sterven, vanwaar v a n d e n
l i v e alleen, I. c. 47. v. 35, gestorven, dood.
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L i j f n e r e ( var. l i j f n e r i n g h e ) , - e n v., III. c. 1. v. 94, levensonderhoud.
Zie N e r e , en vgl. Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 276.
L i j m , l i m e o., I. c. 15. v. 7, leem, klei. Vgl. Prof. CLARISSE op de Natuurkunde
enz. bl. 335.
L i j s , L i j t . Zie L i e n .
L i n g d e v., II. c. 29. v. 30 var., lengte.
L i n g h e n ( l i n g h e d e , var. l e n g h d e , l i n g d e ) trans., II. c. 29. Titel,
verlengen.
L i n t e n , II. c. 54. v. 65, lente. Elders lentijn.
L i s e l i k e adv., II. c. 56. v. 7, zachtjes, stilletjes. Hoogd. leise, vgl. ook 't Fr.
lisse, zacht, glad. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 233 vlg.
L i s t , - t e , - t e n v. (soms m.), I. c. 26. v. 5, II. c. 13, v. 54, c. 46. v. 13, c. 48.
v. 396, IV. Begin. v. 38, verstand, schranderheid, kennis. Zie GRAFF, II. 282
vlgg., Minnen Loep, Gloss., enz.
L i t t e i k e n o., I. c. 42. v. 81, l i t t e k e n (var. l i j c t e e k e n ), II. c. 52. v. 95,
herkenningsteeken. Zie Prof. CLARISSE op de Natuurkunde enz. bl. 409 vlg.
L i v e r e e r t . T e - (var. g e d e l i v e r e e r t ), II. c. 61. v. 34, bevrijd. Lat.
liberatus, Fr. délivré. Vgl. bij T e .
L o c h t , - t e v., I. c. 8. v. 6, III. c. 4. v. 43 enz., lucht.
L o e c h , II. c. 16. v. 83, c. 42. v. 22 enz., Imp. van l a c h e n , lachte. Lachen
op iemand, d.i. hem toelagchen.
L o e d t , II. c. 16. v. 72, Imp. van l a d e n , laadde.
L o e c , II. c. 59. v. 20, Imp. van l u k e n intr., (zich) sluiten.
L o e k e n intr., II. c. 7. v. 4, zien, kijken. Eng. to look. - Karel d. Gr. I. 451:
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(Si) loecto in hare entare,
Maer si en warter niet geware.

Belg. Mus., 1846, bl. 74, vs. 170:
Die dief saecht; hi sprac: ‘Loec!
Gheselle, mijn moeder.....’

hetgeen straks (vs. 177) aldus herhaald wordt:
Sie, gheselle, waer si staet!

L o e n l i j c adj., III. c. 6. v. 9, loonwaardig, verdienstelijk.
L o e s t e n trans., II. c. 36. v. 1580 var., c. 41. v. 22 var., verlossen. Vgl.
Verloosten.
L o g h e v., I. c. 17. v. 39, vlam. Zie Minnen Loep, Gloss. en vgl. bij L a y e .
L o y . D a t -, III. c. 14. v. 18, de verzameling van wetten. Fr. loi. Zie KIL. en
V.H. ald.
L o s s e n trans., II. c. 41. v. 22, verlossen.
L o v e n ( g h e l o o f t ) , III. c. 3. v. 225, beloven. Elders prijzen.
L u d e e n d e s t i l l e , I. c. 6. v. 13, c. 22. v. 60, c. 23. v. 49, c. 25. v. 87, III.
c. 4. v. 433, c. 5. v. 22, c. 9. v. 5 enz., l u d e o f s t i l l e , I. c. 48. v. 149, II. c.
10. v. 36, III. c. 16. v. 131, ook s t i l l e e n d e l u u t , IV. c. 1. v. 107, algemeene
spreekwijze, welke men nu eens door geheel en al, volstrekt, dan eens door
in elk geval, in elk opzigt moet wedergeven.
Zoo ook l u d e n o c h ( n o ) s t i l l e , II. c. 36. v. 771, III. c. 9. v. 99, c. 14. v.
61 enz., in het geheel niet, of in geen geval, in geen opzigt.
L u d e k e (eigennaam), II. c. 48. v. 937, 940, Luik. Hoogd. Lüttich.
L u u t , II. c. 48. v. 862, geluid.
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L u x u r e , - e n v., III. c. 24, v. 33, of
L u x u r h e i t , - e d e n v., II. c. 44. v. 18 var., of
L u x u r i e , - i e n v., I. c. 14. v. 32, c. 43. v. 49, III. c. 3. v. 983, 985, c. 8 passim,
enz., geilheid, onkuischheid, waarmede het soms verwisseld wordt. Zie bl. 336
en vgl. D. Doctr. Gloss., enz. Fr. luxure.

M.
M a g h e d o e m , M a g h e d o m ( var. m a e c h d o m ) , - m e , I. c. 25. Titel,
v. 19, 41, 79, ongehuwde staat.
M a i s n i e d e , - e n v., III. c. 5. v. 94, huis- en hofhouding; plur. m., III. c. 12.
v. 90, de personen daartoe behoorende, het gevolg. - Van het Midd. Lat.
mansionada, Oud-Fr. maisnie. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 256 vlgg., de Gloss. op
Floris e. Bl., Limborch, enz., en de schier bij allen aang. verh. van Mr.
ACKERSDIJCK.
M a k e n intr., III. c. 15. v. 93, in den zin van dichten, schrijven. Vgl. het Gr.
ποιεῖν, ποιητής.
M a l e . T e -, adv. III. c. 9. v. 34, c. 14. v. 124, te gader, te zamen, en vandaar,
III. c. 26. v. 68, geheel en al.
M a m m e v., III. c. 10. v. 11 var., voedster, minne. KIL. en V.H. ald.
M a n . Een merkwaardig gebruik van dit woord in den L. Sp. en elders verdient
hier aangeteekend te worden. Wanneer er namelijk van eene deugd, ondeugd
of gemoedsaandoening gesproken wordt, en men dengenen wil aanduiden,
die ze bezit of bij
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wien zij huisvest, dan wordt die persoon kortweg h a e r m a n geheeten, als
zijnde de vazal, die zich aan hare dienst heeft toegewijd (b.v. m i l t h e i t b i d t
v o o r h a r e n m a n ). Zoo I. Prol. v. 25, III. c. 3. v. 704, c. 23. v. 135, 138,
145, 179 (in de laatste pl. merke men op, dat haren man niet in acc., maar in
dat. staat. De zin is: ‘Mildheid maakt dat men voor haren man (d.i. voor den
milde) wijkt’).
Men vgl. ook II. c. 60. v. 90, waar t o t e s i n e n m a n zooveel is als tot
dengenen die zijne partij gekozen had, dus tot zijn aanhanger.
Ook h e e r wordt op dezelfde wijze gebruikt, als I. c. 27. v. 42 (n i j t e n
s p a e r t s i n e n h e e r n i e t ), waar het straks afgewisseld wordt met d i e n e
draecht.
M a n plur., I. c. 26. v. 142, mannen, lieden.
M a n i e r e (ook m a i n i e r e ) , - r e n v., I. c. 4. v. 2, c. 18. v. 33, 39, 47, c. 20.
v. 21, 47, II. c. 18. v. 9, c. 59. v. 100, III. c. 4. v. 403 enz., soort. Vgl. Minnen
Loep, Gloss.
M a n s l a c h t , - t e , II. c. 36. v. 577, manslag, moord. Vgl. Prof. CLARISSE op
de Natuurkunde enz. bl. 396, het Uitl. Woordenb. op HOOFT, enz. Men had er
ook het adj. manslachtich van.
M a r c h e (tekst onjuist m a r t h e ), III. c. 26. v. 183 var., mark, gewone
benaming der grenslanden in het Duitsche rijk, vanwaar de titel van Markgraaf,
Markies. Zie VAN WIJN op h e e l u , bl. 184.
M a r e subst. v., II. c. 48. v. 444, vermaardheid,
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faam. V a n q u a d e r m a r e s i j n , in een kwaden naam staan, slecht befaamd
zijn.
M a r e m a k e n , II. c. 1. v. 109, c. 36. v. 951, 1031, ruchtbaar maken, het
gerucht verspreiden. Men zou mare in deze spreekwijze als subst. kunnen
opvatten, als ware 't het gerucht maken; doch liever houd ik het voor een adj.,
en verklaar het door ruchtbaar maken, rondvertellen, in overeenstemming met
m a r e w o r d e n , IV. c. 7. v. 59, ruchtbaar, vermaard worden. Zie mijne aant.
in het Taalk. Mag. IV. 86.
M a r e s i j n m e t G o d e , III. c. 3. v. 707, is zooveel als Gode lief en
welgevallig zijn, volgens de afgeleide beteekenis, reeds verklaard door DE
JAGER, Nalezing op 't Gloss. van Prof. LULOFS, bl. 28 vlg. Het opp. ghehadt met
Gode d.i. bij God gehaat, Gode ongevallig, leest men in de D. Doctr. III. 372.
M a r t h e . Zie M a r c h e .
M a r t i l i e , M a r t e l i e , - e n v., II. c. 44. v. 352 var., 481 var., martelaarschap.
M a r t i l i e o n t f a e n , ibid. v. 101, 125, of m a r t e l i e g h e w i n n e n , IV. c.
5. v. 2, den martelaarsdood sterven, hetgeen als een zegen werd aangemerkt,
vanwaar ook de uitdrukking: m a r t e l i e w a r t h e m g h e g h e v e n , II. c.
44. v. 394, hij stierf als martelaar.
M a r t i l i e n ( g h e m a r t i l i j t ) trans., II. c. 44. v. 179, c. 48. v. 1003, als
martelaar ter dood brengen.
M a t e adj., I. c. 34. v. 88 var., II. c. 9. v. 149, c. 12. v. 50, c. 16. v. 87, c. 44.
v. 346, III. c. 3. v. 277, 315, c. 10. v. 145, c. 11. v. 42, c.
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12. v. 55, c. 17. v. 6, 23, 25, c. 22. v. 8, IV. c. 7. v. 10, arm, gering. Zie Prof.
JONCKBLOET, Gloss. op de D. Doctr. en de aldaar aang., alsmede DE JAGER,
Nalezing op 't Gloss. van Prof. LULOFS, bl. 30 vlg.
Of in I. c. 44. v. 67 deze beteekenis geldt, of wel mate als subst. staat in den
zin van gematigdheid, is niet te beslissen.
M a t e subst. T e m a t e n , III. c. 3. v. 7 var., c. 10. v. 43, eig. naar de juiste
maat, dus van pas, behoorlijk, niet te veel noch te weinig. HUYDEC. op STOKE
(III. bl. 129) verklaart het door zeer, CLIGNETT (Bijdr. bl. 73 vlg.) door tamelijk,
matig, niet zeer. Het eerste zegt te veel, het laatste te weinig: de waarheid ligt
in het midden. Vgl. ook Minnen Loep, Gloss.
M a t e n intr., III. c. 3. v. 7, zich matigen, zich inhouden; trans., III. c. 3. v. 37,
matigen, inhouden, bedwingen. Vgl. Limborch, Gloss.
M e e adj., I. c. 33. v. 4 enz., adv., I. c. 13. v. 98, c. 16. v. 7 enz., meer. Zoo
ee, bet, min, voor eer (eerder), beter, minder.
M e e n s a e m h e i t , - e d e , II. c. 41. v. 55, c. 43. v. 20, III. c. 3. v. 458, c. 26.
v. 174, gemeenzaamheid, gemeenschap.
M e e r , M e e r e o ., IV. c. 1. v. 64, 158, zee. Hoogd. das Meer.
M e e r , m e e r r e adj., II. c. 40. v. 144, grooter, tegenover m i n d e r , ibid. v.
143, kleiner. Elders staan die beide woorden veelal in den zin van ouder en
jonger, vanwaar de twee gelijknamige
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Apostelen doorgaans ter onderscheiding d i e m e e r r e J a c o b , II. c. 2. v.
40, en J a c o b d i e m i n d e r , ibid. v. 30, geheeten worden. Zoo ook m e e r e
e n d e m i n d e r , I. c. 19. v. 64, c. 29. v. 83 enz., ouderen en jongeren, d.i.
allen te zamen.
M e e r r e n ( m e e r r e d e , m e e r d e ) intr., II. c. 15. v. 34, 36, c. 45. v. 149,
vermeerderen, zich uitbreiden, toenemen in bloei en luister; trans., J. c. 25. v.
28, II. c. 15. v. 39, c. 48. v. 808, vermeerderen, uitbreiden.
M e e r r e n , II. c. 34. v. 19. Zie M e r r e n .
M e e s t adj. D i e m e e s t e , I. c. 7. v. 5, c. 24. v. 30, c. 41. v. 3 enz., de
voornaamste, grootste, magtigste; d a t m e e s t e , I. c. 39. v. 168 enz., het
voornaamste. Vgl. CLIGNETT, Bijdr. bl. 266 vlgg.
M e y e n . H e m -, II. c. 36. v. 1776, zich vermaken, zich verlustigen. Zie DE
JAGER, Verscheid. bl. 238.
M e y e r , III. c. 4. v. 176, c. 26. v. 55, pachter, rentmeester. Midd. Lat. major.
Zie D. Doctr. Gloss. en WEILAND in v.
M e k e l . Zie Michel.
M e c k e n , M i c k e n , eig. zijne gedachten op iets, als op een mikpunt,
vestigen. Vandaar de volgende wijzigingen:
Intr., I. c. 30. v. 21, opletten, nagaan; III. c. 10. v. 101, inzien, begrijpen; I. c.
22. v. 67, III. c. 15. v. 265, toezien, zorgen; II. c. 1. v. 107, ook gevolgd door te
met een ww., II. c. 13. v. 72, plan maken, beramen, of wel, II. c. 17. v. 49, het
er op toeleggen.
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Met den gen., III. c. 4. v. 422, opletten, opmerken; op iets - (in de var. ook om
iets), I. c. 19. v. 88, c. 46. v. 121, II. c. 7. v. 18, c. 38. v. 30, opletten; I. c. 33.
v. 23, oplettendheid betoonen of zorg dragen voor iets.
Trans., I. c. 11. v. 39, nagaan, inzien, begrijpen.
Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 306 vlg., Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl.
446 vlg., enz.
M e l t , M e l d e adj., III. c. 12. v. 22, 111 enz., mild.
M e l t h e i t , ibid. v. 113 enz., mildheid.
M e n i c h . D i e m e n i g h e , gevolgd door een enk., III. c. 15. v. 308, c. 18.
v. 27, c. 23. v. 191, d e n m e n i g h e n , I. c. 28. v. 16, III. c. 20. v. 51, c. 23. v.
177, menigeen.
M e n i c h f o u d e n intr., I. c. 25. v. 10, zich vermenigvuldigen, of, III. c. 4. v.
407, grooter worden, toenemen; trans., I. c. 30. v. 56, doen vermenigvuldigen.
M e n i c h f o u t , adv., II. c. 3. v. 133, grootelijks, zeer.
M e n i g h e r t i e r e , III. c. 23. v. 68, menigerhande, velerlei.
M e n i s t r e e l , - e l e , bekende benaming der Middeleenwsche zangers en
muzikanten in het gevolg der edelen, van 't Lat. ministeriales. Zie vooral
HOFFMANN V.F., Hor. Belg. VI. 193 vlg. D e s d u v e l s m e n i s t r e l e , III. c. 4
v. 440, noemt onze dichter diegenen, die zich op hunne zonden beroemen;
omdat de lofzang op het kwade een zang des duivels is.
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M e n s c h e l i c h e i t , - e d e , Prol. v. 69 var., I. c. 16. v. 40, II. c. 19. v. 71, III.
c. 19. v. 102 var., c. 27. v. 43, de menschelijke natuur, of wel, I. c. 1. v. 34, c.
15. v. 9, het menschelijk geslacht, het menschdom.
M e r k e n , in de spreekwijze: a l s i c m e r k e , III. c. 14. v. 235 enz., zoo als
ik kan nagaan, gelijk mij gebleken is.
M e r r e v., II. c. 3. v. 131, vertoef, uitblijven. Van
M e r r e n ( m e r r e d e , g h e m e r r e t ) intr., I. c. 8. v. 14, II. c. 16. v. 24, III.
c. 1. v. 43, c. 3. v. 906, c. 4. v. 210 enz., ook m e e r r e n , II. c. 34. v. 19, marren,
toeven, talmen, uitblijven. Z o n d e r m e r r e n , I. c. 46. v. 70, II. c. 12. v. 28
enz., onverwijld.
M e s , - s s e , I. c. 23. v. 89, III. c. 19. v. 50 var. (waar de tekst m i s c h , s s c h e heeft), mest, drek, vuil. Vgl. velthem, bl. 12, 13, Ferguut, vs. 401, 545,
enz. E e n m e s , I. c. 2. v. 39, gelijk 't art. een bij stofnamen plagt gebruikt te
worden. Vgl. M e s s e n .
M e s g a e n , - a n e , intr., III. c. 10. v. 26, den verkeerden weg opgaan, zich
slecht gedragen.
M e s g r i p e n ( m e s g r e p e n ) intr., I. c. 46. v. 25, zich vergrijpen, misdrijven,
misdoen.
M e s h o p e n intr., III. c. 3. v. 581, wanhopen.
M e s c o m e n intr., met den dat., III. c. 4. v. 229, overkomen (van kwaad),
wedervaren. Vgl. M e s q u a m e .
M e s l i j c (var. m e s s e l i j c ), of M i s s e l i j c adj., III. c. 3. v. 417, c. 13. v. 58,
en adv., III. c. 15.
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v. 94 var., eig. wat missen of falen kan, dus onzeker, hagehelijk. Zie DE JAGER,
Taalk. Mag. IV. 353 vlg.
M e s l o v e o., II. c. 9. v. 152, ongeloof.
M e s n i e d e n (var. m e y s n i e d e , m a i s n i e d e ) plur., I. c. 35. v. 65, de
personen tot de hofhouding behoorende, de hofstoet, het gevolg. Men
rangschikke den zin aldus: ‘dat hij zelf en zijne mesnieden van zijne renten
zouden leven.’ Zine staat in nom., tegenover sinen in dat., als voorafgegaan
door van. Zie verder bij M a i s n i e d e .
M e s q u a m e v., I. c. 23. v. 116, ongeval, wedervaren. Zie M e s c o m e n .
M e s r a e c t , II. c. 21. v. 10 var., slechte lezing voor m e s s a e c t , van
M e s s a k e n ( m e s s a e c t e , m e s s a e c t ) , met den gen., I. c. 48. v. 11,
II. c. 21. v. 10, verzaken; II. c. 38. v. 59, c. 44. v. 550, verloochenen. Reeds
STOKE (VI. 332, VIII. 899, IX. 455) en anderen gebruiken het ook in verzwakten
zin, als niet meer dan loochenen, ontkennen, en als zoodanig bleef het nog
lang in gebruik, doch met verloop van den gen. Zie Uitl. Woordenb. op HOOFT,
en DE JAGER, Handl. tot den Staten-Bijbel, bl. 67 vlg.
M e s s c h i e n , onpers. ww., met den dat. M i m e s s c h i e t , I. c. 5. v. 36, II.
c. 18. v. 16, c. 56. v. 110, III. c. 3. v. 874, c. 4. v. 496, c. 19. v. 28, mij geschiedt
iets kwaads, mij overkomt een ongeval. Vgl. D. Doctr. Gloss. Latere schrijvers
kennen ook het subst. misschienis voor ongeval.
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M e s s e l g i e r , I. c. 15. v. 90, bode. Fr. messager.
M e s s e n ( t e k s t m i s s c h e n ) trans., III. c. 18. v. 23 var., mesten.
M e s v a l , III. c. 3. v. 291, ongeval, tegenspoed.
M e s v a l l e n , onpers. ww., met den dat. M i m e s v a l t , I. c. 5. v. 36, mij
overkomt een ongeval, mij treft tegenspoed. Zie M e s s c h i e n .
M e s v a r e n ( h i h e e f t m e s v a r e n ) intr., III. c. 3. v. 1206, c. 16. v. 77,
kwalijk varen, ongeluk of tegenspoed ondervinden.
M e s w e n d e v., I. c. 19. v. 89, III. c. 4. v. 19, ook m e s w i n d e , II. c. 6. v.
198, of m e s w i n t , II. Prol. v. 14, eig. slechte wending van zaken, ommekeer
ten kwade, dus ongeval, onheil. Zie CLIGNETT, Voorrede voor den Teuth. bl.
XXXVI, Beatrijs, Limborch, Minnen Loep enz., Gloss.
M e s w r a c h t e (beter ware m e s w r o c h t e ), II. c. 19. v. 170 var., Imperf.
van m e s w e r k e n (iemand iets), misdoen. Vgl. bij G h e w r a c h t .
M e t d e s e n . Zie M i t t i e n .
M e t a e l , III. c. 14. v. 119, hier in den bijzonderen zin van koper, terwijl het
algemeene begrip, dat men gewoonlijk aan metaal hecht, door mine wordt
uitgedrukt. De Teuthonista (bl. 90) geeft niet alleen metallum, maar ook aes,
chulcus op.
M e t e r , plur. m e t r e n , II. c. 44. v. 186 var., peet, doopmoeder. Lat. mater.
Nog niet geheel in onbruik.
M e t t e n e n ( var. m e t t e n n e , m a t t e n e n ) plur., II. c. 53. v. 7, 13, 21, de
vroegdienst in de R.C. kerk. Lat. matutinae (horae). Vgl. HUYDEC.
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op STOKE, II. bl. 497. Het leeft nog in onze spreekwijze korte metten maken.
M e t t i e n . Zie M i t t i e n .
M i c h e l (var. m e k e l ) adj., II. c. 51. v. 151, bijna niet verschillende van het
volgende groot. De meest gewone vorm was mekel, doch men zeide ook
mechel en migel. Het woord is in alle Duitsche talen bekend, en volkomen
hetzelfde als het Gr. μεγάλ-η. Uitvoerig handelde daarover CLIGNETT, Aant. op
MAERLANT's Spieg. Hist. II. Aant. bl. 87-93; vgl. ook Taalk. Mag. I. 97 vlg., Prof.
MEIJER op het Leven van Jezus, bl. 309 en 322, Reinaert, vs. 718, enz.
M i d d e l e n (een gedicht) trans., III. c. 15. v. 23, tot het midden brengen, een
middelwoord tusschen beginnen en eindigen.
M i d d e l h e i t h o u d e n , III. c. 20. v. 66, de middelmaat houden. Zie D. Doctr.
Gloss.
M i d e l adj., II. c. 7. v. 52, bedeesd, ingetogen, van miden, vermijden. Met
schamel verbonden komt het ook voor in de Spreuken enz. uitg. door Prof.
MEIJER, bl. 71:
De schamele ende midele
Gaet altijts ydele.

‘Om het rijm, voor midere, vermijder,’ zegt M., alsof het rijm elke taalverkrachting
wettigde. Doch de adj. op - el zijn te bekend om hier langer bij stil te staan.
M i d s (passim) praep., met, door, ten gevolge van; m i d s d a t , omdat, dewijl.
M i e d e subst., I. c. 28. v. 10, c. 34. v. 36, c. 35.
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v. 72, IV. c. 7. v. 6, loon, betaling, vooral gezegd van den prijs der omkooping.
Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 52-55.
II. c. 40. v. 138 is het woord misplaatst. Men leze naar de var. met niede, en
het vorige rijmwoord liede. Zie N i e d e .
M i c k e n . Zie Mecken.
M i n d e r . Zie M e e r .
M i n e , III. c. 14. v. 120, metaal, of liever erts, uit de mijn opgegraven.
M i n g h e n ( g h e m i n c t ) trans., I. c. 16. v. 64, III. c. 10. v. 264, mengen.
M i n c k e , I. c. 9. v. 44, gebrek of mankement, als men thans zegt. Zie
M i n c k e n intr. Z o n d e r -, I. c. 13. v. 68, zonder ophouden, zonder mankéren.
Klankwisseling voor m e n c k e n , van mank, het Fr. manquer, Lat. mancus.
M i s ..... De woorden, met dit voorvoegsel beginnende, zijn in den L. Sp. nu
eens m i s ..., dan eens (en wel meestal) mes... gespeld. Gemakshalve heb ik
ze alle onder M e s ... gerangschikt.
M i s c h , M i s s c h e n . Zie M e s , M e s s e n .
M i s s e l i j c . Zie Meslijc.
M i t t i e n adv., I. c. 36. v. 34, c. 37. v. 21 enz., m e t t i e n , II. c. 6. v. 119, 121,
m i t d i e n , II. c. 9. v. 52, ook met desen, II. c. 9. v. 48, c. 33. v. 14, c. 36. v.
1131, 2081, of m e t d e s e r d i n c , II. c. 36. v. 626, eig. te gelijk daarmede,
dus terzelfder tijd, terstond daarop, meteen.
M o e d e n (3 pers. enk. praes. moet, Imp. m o e d e n of m o e d d e n ), met den
gen., I. c. 16. v.
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9, II. c. 4. v. 20, iets vermoeden, (er op) bedacht zijn.
II. c. 40. v. 121 staat m o e d e n (iets op iemand) als trans., in den zin van
toepassen, eig. vermoeden dat iets op iemand van toepassing is. De zin is:
‘De Christenen vermoedden, dat dit geroep hunne Apostelen betrof.’
M o e y e n (var. m o y e n ) trans., III. c. 14. v. 151, vermoeijen.
M o e t , m o e d e m., I. c. 19. v. 19 (waar de cas. obl. m o e t e rijmshalve staat
voor m o e d e ), c. 24. v. 64, c. 32. v. 94, c. 39. v. 98 enz., gemoed. I n m o e d e ,
III. c. 3. v. 898, in de gedachten, doorgaans i n s i n e n (minen enz.) m o e d e
of m o e t , II. c. 36. v. 138, c. 37. v. 70, III. c. 4. v. 206, c. 5. v. 28, in zijne (mijne)
gedachten, bij zichzelven.
S i n e n m o e t s e t t e n , gevolgd door te (ook om te), I. c. 26. v. 44, II. c. 15.
v. 16, III. c. 10. v. 97, c. 25. v. 111, eig. zijne gedachten vestigen (op iets), dus
zich toeleggen op, streven naar, en vandaar: m i s t a e t d i e ( of m i j n )
m o e t d a e r t o e , I. c. 28. v. 30, III. c. 23. v. 55, ik leg mij daarop toe, ik streef
daarnaar.
M o e t e v. M i t g o e d e r m o e t e n ( o o k m o e t e ) , II. c. 6. v. 54, c. 28. v.
31, c. 39. v. 69, op zijn gemak, bij KIL., otiose, cunctanter, commode; van moete,
bij KIL. otium, het Hoogd. musze. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 58, de aant. op
de Proeve, I. bl. 10, en vgl. GRAFF, II. 907. Men zeide ook met groter moete,
als in der Ystorien Bloeme, fol. 20. c.:
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Doen Matheus begonste naken,
Doen vielen die draken met groter moete
In slape vor Sint Matheus voete.

Moete, afkomstig van moeten in den ouden zin van mogen (zie het volgende
art.), beteekent dus eigenlijk licentia, otium.
M o e t e n (in den conj.), Prol. v. 6, II. c. 53. v. 93 enz., bij wenschen, waar wij
thans mogen bezigen. GRAFF (II. 905) geeft als oorspronkelijke beteekenis
possum, licet mihi op, en nog heden worden moeten en mogen in sommige
dialekten, met name in het Zeeuwsche, verwisseld. In het Mnl. beantwoordt
moghen doorgaans aan ons vermogen, kunnen vanwaar
M o g h e n t h e i t , - e d e , I. c. 2. v. 27, c. 3. v. 19, c. 29. v. 28, c. 32. v. 46 enz.,
magt. U w e -, II. c. 36. v. 60, c. 37. v. 66, als eeretitel.
M o g h e n t l i k e (var. ook m o g h e n d e l i k e ) adv., I. c. 40. v. 4, II. c. 36. v.
1741, c. 48. v. 1042 enz., met magt, magtig.
v a n M o n d e s l a e n . Zie S l a e n .
M o n i g h e n ( m o n i c h d e , var. m u e n e c h d e ) trans., II. c. 38. v. 8, 24,
42, de communie toedienen (aan iemand); van het Lat. (com)municare. Zie
HUYDEC. op STOKE, III. bl. 143, de aant. op MAERLANT, Sp. Hist. II. bl. 238, enz.
M o o r d e l i k e s l a e n (var. m o r d e l i n g h e ), III. c. 3. v. 627, doodslaan,
vermoorden.
M o o r t , III. c. 15. v. 175, doodschuldige en dus zware misdaad, schanddaad.
Vgl. D. Doctr., Karel de Gr., Minnen Loep, enz. Gloss.
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M o r g h e n . G h e n e n - h e b b e n , III. c. 3. v. 305, niet verzekerd zijn van
den dag van morgen. Vgl. D. Doctr. Gloss.
M o r s e e l o., I. c. 28. v. 62, III. c. 4. v. 504, stuk, brok. Fr. morceau.
M o r t e r e (var. m o e r t r e ), II. c. 48. v. 398, kalk, thans mortel. Fr. mortier,
van 't Lat. mortarium.
M o u d e v., I. c. 37. v. 89, II. c. 39. v. 14, stof, aarde, vooral van het graf gezegd.
Zoo is in de eerst aang. pl. z o n d e r m o u d e zooveel als: zonder dat er aan
begraven behoefde gedacht te worden. HUYDEC. op STOKE, II. bl. 418 vlgg. en
CLIGNETT, Bijdr. bl. 38 hebben over dit woord en zijne verwanten uitvoerig
gehandeld. Daartoe behoort ook
M u l , II. c. 43. v. 43, stofje (in het oog). In den Reinaert leest men mul en mol
beide, vs. 7108 en 6999.

N.
N a d a t adv., IV. c. 1. v. 69, 161, daarna.
N a e r n s t e l i k e , N e r n s t e l i k e (var. n e e r e n s t e l i k e , n e e r s t e l i k e )
adv., II. c. 3. v. 33, c. 13. v. 76, c. 44. v. 274, c. 48. v. 403, in het algemeen
gezegd van al met ernst en dus met ijver, inspanning of aandrang geschiedt;
derhalve ons ernstig en naarstig beide, die dan ook etymologisch niet van
elkander verschillen.
N a e r s t e adj., II. c. 45. v. 147, naarstig.
N a m a e l s adv., I. c. 7. v. 56, II. c. 49. v. 73, later, naderhand.
N a m e c o n t (var. n a e m c o n t ) adj., III. c. 15. v.
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328, beroemd; van naem en cont, bekend. Zie Karel de Gr. Gloss., Renout,
vs. 316, Walewein, vs. 8266, 5 enz. HOOFT gebruikt in dien zin naamhaftigh,
maar neemt naamkundigh in de beteekenis van bij name bekend.
N a m e l i k e , N a m e l i c adv., I. c. 26. v. 99 III. bl. 23. var. v. 47, met name
vooral.
Bij STOKE, IV. 1403 en in de daarbij (II. bl. 576) door HUYDEC. aang. pl., is 't adj.
die namelike niet anders dan 't Hoogd. der nämliche, dus dezelfde, eig. de
genoemde.
N a s p r e k e n met den dat., III. c. 15. v. 227, (iemand) berispen, de waarheid
zeggen. Elders ook kwaadspreken (van iemand), als Gloriant, vs. 165, 167.
Nog zegt men in dergelijken zin: iemand te na spreken.
N a u w e adv., III. c. 2. v. 89, c. 3. v. 940, c. 15. v. 92, 294 enz., naauwkeurig,
naauwlettend, en vandaar, II. c. 61. v. 1, schrander, slim, fijn. In III. c. 15. v. 94
zou men 't door fijn, moeilijk te onderscheiden, kunnen wedergeven, doch de
lezing der var. (meslijc) verdient de voorkeur.
T e n n a u s t e n n i e t b e t r u w e n , III. c. 17. v. 78, eig. ten naauwkeurigste
(d.i. met de strengste behoedzaamheid, en dus in het geheel) niet vertrouwen,
is eene uitdrukking, die ook in de D. Doctr. II. 3740 ( t e n. n i e t g h e l o v e n )
en III. 1704 ( t e n. n i e t g h e t r u w e n ) voorkomt, en derhalve
spreekwoordelijk was. Prof. j o n c k b l o e t (in Gloss.) had echter het n a u w e r
van HILLEGAERSBERGH in den zin van nergens daarmede niet moeten vergelijken.
Dat is niet anders dan
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nieuwer: een dialektverschil, ook bij KIL. opgeteekend.
N e d e r adj., II. c. 36. v. 1701, c. 48. v. 1155, III. c. 3. v. 485, c. 4. v. 522, c.
25. v. 66, laag, gering; III .c. 3. v. 51, nederig. M i t n e d e r e n m o e d e , II. c.
7. v. 114, met een nederig gemoed, ootmoedig; ook als adv. n e d e r
g h e m o e t , II. c. 7. v. 32, nederig van gemoed of van zin. Zie Prof. SIEGENBEEK
in den Konst- en Letterbode van 26 Julij 1839, bl. 58.
N e d e r c l e e t o., I. c. 33. v. 9, onderkleed.
N e d e r e n intr., I. c. 9. v. 26, 31, naar beneden gaan, dalen. Elders ook trans.,
doen dalen, vernederen, als Rose, vs. 5630, Karel de Gr. I. 1857, STOKE, I. vs.
65, enz. Vgl. H o g h e n .
N e d e r l e g g h e n (een onderwerp), I. c. 17. v. 85, II. c. 17. v. 184, III. c. 12.
v. 135, laten staan, (er mede) uitscheiden; (de afgoden), II. c. 19. v. 130 var.,
laten varen, afschaffen; (goed en eer), III. c. 20 v. 13, laten varen, afstand doen
(van).
N e d e r r e adv., I. c. 45. v. 28, lager. Zie N e d e r .
N e d e r s t e adj., I. c. 13. v. 21., II. c. 36. v. 1751, laagste, onderste.
N e e r e n s t i c h , N e e r n s t i c h adj., II. c. 45. v. 147 var., III. c. 3. v. 1015
var., naarstig. Vgl. N a e r n s t e l i k e .
N e e r n s t , II. c. Prol. v. 69 var., c. 3. v. 621 var., 1227 var., en
N e e r s t , II. c. 47. v. 37 var., ernst. Zie A e r n s t .
N e m m e e , adj. en adv., I. c. 29. v. 106, n e m m e e r , II. c. 36. v. 1768,
n e m m e r , II. c. 19. v. 86 var.,
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n e m m e r e , I. c. 44. v. 551, n i e m e r e , II. c. 20. v. 80, n i m m e r e , III. c. 13.
v. 24, niet meer.
N e r e subst., III. c. 3. v. 143, nering, inkomsten, middelen van bestaan. Vandaar
het spreekwoord: den teer naar den neer zetten, thans de tering naar de nering.
Vgl. G h e n e r e n .
N e r i n g h e . S c a l k e -, III. c. 16. v. 55, c. 26. v. 87, kwade nering, oneerlijke
geldwinning.
N e r n s t e l i k e . Zie N a e r n s t e l i k e .
N i e , N y e adv., I. c. 24. v. 22, 45 enz. enz., nooit; ook als negatie, waar wij
het bevestigende ooit gebruiken: d i e f e l s t e s t r i j t d i e n y e g h e v i e l ,
IV. c. 2. v. 48 var., qui eut jamais lieu. Vgl. N o y t .
N i e d e . M e t -, II. c. 40. v. 138 var. (de ware lezing: vgl. bij M i e d e ), m e t
g r o t e n -, II. c. 55. v. 23, met (grooten) ijver, met aandrang, met hart en ziel,
wat men in 't Fr. avec empressement noemt. HEELU, vs. 4398:
Knapen, ridderen ende heeren
Daden daer als die vroede,
Ende ontfingen, met oetmoede,
Al meest als kerstene liede,
Dat hoege sacrament, met niede.

Reeds vroeger heb ik deze plaats aangehaald in het Taalk. Mag. IV. 79 vlg.
en te kennen gegeven, dat BILDERDIJK met niede te regt verklaart door met
innige gretigheid, cum fervore animi, doch verkeerdelijk aan het subst. nijd
denkt, waarmede het niets te maken heeft. Niede is de dat. van niet, het Ohd.
niot, bij GRAFF (II. 1048 vlg.) door desiderium vertaald, en in 't Mnl. gebruikelijk
in
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de spreekwijze sijn niet d.i. zijne volle begeerte, zijne bekomst, volop. - Ferguut,
vs. 2301:
Oft u wille si,
So comt vechten jegen mi:
Ic saels u leveren uwen niet.

en hetzelfde, vs. 4701:
Laet ons vechten onsen niet.

d.i. naar hartelust. Met niede is dus eig. met begeerte, gretigheid ijver enz. Zie
ook de verzen door mij in het T.M. t.a. pl. bl. 80 aang.
Er is eene andere plaats van HEELU, die tot hiertoe duister bleef. Zij luidt aldus
(vs. 930):
Want si wisten wale,
Dat men den hertoge weder nieden
Niet en mochte, met even vele lieden.

WILLEMS verklaart het, zonder eenigen grond, door niden, steken, maar
voorzigtiger zegt VAN WIJN (bl. 184): ‘Weder nieden. De zin schijnt te zijn
wederstaan. Ik vinde bet nergens.’ VAN WIJN had zich in den zin niet bedrogen:
nieden, als ww. van niet afgeleid, is ijveren streven, en weder nieden niet anders
dan wederstreven. Ik verwijs hierbij nog naar het Leven van St. Franc., waar
van den held des gedichts gezegd wordt, dat hij, bij het zien van iemand die
armer was dan hij, zich zelven aanporde om dat voorbeeld na te volgen (vs.
3712),
Als of hi nijdde hertelike
Te stridene om de armoede.

Kon dit voor niedde of niede staan, en dus zooveel als ijverde, streefde
beteekenen, het zou best
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in den zin passen. Maar naar den vorm behoort het tot niden, en zal dus aan
aemulabatur beantwoorden.
Men vgl. ook boven bij G h e n i e d e n , waar ik verzuimd heb hierheen te
verwijzen.
N i e m a r e v., II. c. 5. v. 123, 136, c. 9. v. 80 var., c. 11. v. 10 enz. 5 ook n u w e
m a r e , II. c. 36. v. 871, III. c. 3. v. 93, eig. nieuwe mare, dus tijding, gerucht.
N i e m e r e . Zie N e m m e e .
N i e w e l i n g h e adv., II. c. 37. v. 3, onlangs.
N y e w e r i n c adv., II. c. 36. v. 1076 var., III. c. 14. v. 56 var., n i e u w e r i n c x ,
III. c. 2. v. 139 var., IV. c. 5. v. 14 var., en
N i e w e r s , II. c. 11. v. 54 var., nergens.
N i g h e n (Imperf. n e e c h , n e g h e n , Part. g h e n e g h e n ) intr., met den
dat., II. c. 28. v. 58, c. 36. v. 73, 151, 159, 177, 183, c. 48. v. 328 enz., nijgen,
buigen voor iemand.
Als trans. gebruikt, t h o o f t n i g h e n , II. c. 18. v. 19, 44, ook met den dat., II.
c. 28. v. 28, het hoofd buigen voor iemand.
Over het gebruik van den dat. bij dit ww., vgl. mijne aant. in de N.W.d.M.v.N.
Lk. VI. 171 vlg. - De transitive opvatting wordt door Mr. V.D. BERGH (in Gloss.
op Limborch) in 't algemeen te regt afgekeurd; doch thooft nighen is niettemin
volmaakt goed gezegd. Het is de acc. bij intr. ww., als in den dood sterven enz.
In de pl. uit den Limborch houd ik het woord stellig voor intr., in de ironische
bedoeling, door V.D.B. gegist.
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N i j t . M i t n i d e , II. c. 48. v. 343, met heftigheid, met verbittering. Zeer gewone
uitdrukking van vechtende partijen, vanwaar de strijd zelf ook nijtspel heette.
Men wachte zich, dit nide met het boven behandelde niede te verwarren.
N i c k e n . H e m -, I. c. 16. v. 55 var. (in var. Bijl. A. intr., zonder hem), zich
nederbuigen, bukken. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 197, enz.
N i m m e r e . Zie N e m m e e .
N o c h t a n adv., I. c. 12. v. 65, c. 28. v. 29, II. c. 15. v. 141, c. 44. v. 325, III.
c. 19. v. 79, c. 25. v. 117, daarenboven, volgens de oorspronkelijke kracht des
woords (noch dan). Elders zeer gewoon in de hedendaagsche opvatting van
nogtans, echter (Hoogd. dennoch). Het verband der beide beteekenissen heb
ik aangewezen in de aant. op Warenar, bl. 235 vlg.
N o e n e , - e n v., II. c. 53. v. 55, eig. (hora) nona, dus de negende ure des
dags, ook de benaming van de dienst, die in de R.C. kerk op dat uur verrigt
werd. Volgens de oude tijdrekening begon de dag met priemetijt (zie ald.) d.i.,
naar onze telling, des morgens te zes ure, den gemiddelden tijd van den opgang
der zon. De noene komt dus overeen met ons 's namiddags drie ure, en dus
vatte men het, II. c. 47. v. 84, c. 54. v. 76, III. c. 4. v. 259, in den algemeenen
zin van namiddag op. D i e h o g h e n o e n e , II. c. 36. v. 730, hoog op den
namiddag. Later bleef het woord, even als 't Eng. noon, nog lang in gebruik
voor middag. Vgl. Prof. VISSCHER, Gloss. op Ferg.
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N o e t d o r f s t e , N o e t d o r f t e c h e i t . Zie N o o d t o r f t e .
N o y t adv., II. c. 3. v. 103 var., bij eene vraag, op welke men een ontkennend
antwoord wacht. Thans gebruiken wij daar alleen het bevestigende ooit: destijds
zeide men even goed ie of nie, oit of noit, gelijk men in 't Fr. zeggen zou: qui
fut jamais etc.? Vgl. N i e .
N o o d t o r f t e , N o o d t o r f t (var. n o o t d o r s t e ) v., I. c. 16. v. 20, c. 24. v.
18, c. 35. v. 42, of n o o t d o r f t e , n o o t d o r f t (var. n o e t d o r f s t e ,
n o o t d o r s t ), II. c. 41. v. 57, 94, III. c. 5. v. 18, c. 19. v. 8, nooddruft, behoefte.
Van d o r v e n . Zie aldaar.
N o o t d o r f t i c h e i t (var. n o o t d o r s t i c h e i t ), - e d e , III. c. 26. v. 113, of
n o e t d o r f t e c h e i t (var. n o o d t d o r s t h e y t ), III. c. 4. v. 393, hetzelfde.
N o p e n , II. c. 36. v. 1784, eig. raken, stooten, steken, en vandaar aanporren,
aansporen, opwekken, veelal van het aanzetten der paarden gezegd. Zie
CLIGNETT, Bijdr. bl. 377 vlg., Karel de Gr., Limborch, enz. Gloss.
Hier is de zin: ‘Zij die altijd hopeloos waren, mij dunkt dat het (hetgeen gij
gedaan hebt) hen thans anders opwekt,’ d.i. ‘mij dunkt dat zij nu geheel
bemoedigd zijn.’ Het pron. 't of het is in dunct ingesmolten.
(In den Walewein, vs. 10025, lees ik nopen als intr., in den zin van zich
bewegen).
N o s e v., II. c. 36. v. 1913, schade, ongemak, verdriet. Zie CLIGNETT, Aant. op
MAERLANT'S Sp. Hist. II. Aant. bl. 132 vlg., Vanden houte enz. Gloss.
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Het is van het ww. nosen, oorspronkelijk éen met het Latijnsche nocere.
CLIGNETT t.a. pl. zegt, dat dit ww. zeldzaam voorkomt: men vindt het in den
Theoph. vs. 924, Leven van St. Amand, I. 1119, Belg. Mus. 1845, bl. 96, vs.
1003, enz. Vgl. ook Floris e. Bl. Gloss. en Prof. JONCKBLOET op den Dietscen
Catoen, bl. 41.
N o s e l adj., I. c. 23. v. 20 var. Bijl. A. (de ware lezing)? schuldig, slecht, het
opp. van onnoozel. Van Hetzelfde nosen, waarvan bij N o s e . Een voorbeeld
van nosel in den zin van schadelijk haalt Prof. CLARISSE aan in zijne aant. op
de Natuurkunde enz. bl. 421; zie ook het Uitl. Woordenb. op HOOFT, op
Noosselijk.
N u w e m a r e . Zie N i e m a r e .

O.
O c h t , II. c. 36. v. 1359 var., enz. enz., of.
O e f e n e n . A f g o d e -, II. c. 19. v. 122, afgoderij plegen of (uit)oefenen. Zoo
in den Delftschen Bijbel van 1477, aang. bij Prof. LULOFS, Handboek, bl. 246:
Du en sulste dij gheen beelde maken: noch ghene ghelikenisse ...... en
sultstu niet aenbeden noch oeffenen.
Men zeide ook den acker oefenen, voor bebouwen. In beide zinnen is het 't
Lat. colere.
O e r . Zie O o r .
O e r t . Zie O o r t .
O f , O f f , O f t , O f t e , I. c. 24. v. 65, c. 25. v. 103, 108 (en var.) enz. enz.,
indien.
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O f b r e k e n (andren sijn lant -), III. c. 25. v. 96, een ander afbreuk doen ten
opzigte van zijn land, hem daarvan gedeeltelijk berooven.
O f d w a e n . Zie D w a e n .
O f f i c i a l e m., III. c. 14. v. 194, die een geestelijk ambt (officium) bekleedt.
O f g a e n . Zie A f g a e n .
O f k e r e n intr. G h e v e n s -, III. c. 23. v. 47, zich van het geven afwenden,
zich daaraan onttrekken. Zie bij K e r e n .
O f f l e g g h e n , ook A f l e g g h e n en A v e l e g g h e n trans., I. c. 35. v. 39, II.
c. 19. v. 130, in onbruik brengen, laten varen, afschaffen, zoo als men nog van
eene gewoonte afleggen spreekt. Vandaar o f g h e l e i t (var. g h e l e e g h t ),
III. c. 14. v. 241, c. 26. v. 185, in onbruik geraakt. Vgl. N e d e r l e g g h e n . Ten
naauwste hiermede verwant is
O f l e g g h e n trans., III. c. 4. v. 136, (iets) afslaan, van de hand wijzen, zich
er van afmaken. Doch vgl. O m l e g g h e n .
O f w e g h e s adv., II. c. 45. v. 78, van den weg af, op eene heimelijke plaats.
O g h e k e e r , I. c. 3. v. 44, oogwenk, als aanduiding van het kortstmogelijke
tijdsbestek, gelijk ons oogenblik. In dezelfde opvatting staat ook e e n o g h e
o p s l a e n , I. c. 2. v. 26, II. c. 54. v. 82, en a l s o z a e n , a l s e e e n o g h e
t o e s o u d e s l a e n , I. c. 5. v. 38. Vgl. hierover DE JAGER, Verscheid. bl. 254
vlg.
O y t adv., II. c. 36. v. 32, 601, III. c. 23. v. 89 enz., altijd, steeds. Vgl. Y e en
ons immer, dat
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desgelijks de beteekenissen van umquam en semper vereenigt.
O c c u s o e n , O c s u i n (var. ook o c c a s o e n , o c k y z o e n en o c k i s o e n )
o., III. c. 4. v. 288, c. 9. v. 23, aanleiding, oorzaak, beweegreden, of wel, III. c.
23. v. 18, verdichte beweegreden, voorwendsel. O m d i t o c c u s o e n , I. c.
42. v. 155, naar deze aanleiding, om deze reden, op grond hiervan, o m
d o c s o e n d a t , II. c. 52. v. 3, om reden dat, omdat. Het is 't Lat. occasio in
ruimere toepassing.
O m d a t conj., zeer gewoon in den zin van ons opdat. Waar een praesens
voorafgaat, wordt het òf met den praes. conj. geconstrueerd, I. c. 42. v. 82, c.
48. v. 75, III. c. 11. v. 81, òf met het fut., I. c. 6. v. 3, òf met moghen, I. c. 24.
v. 90; waar een imperf. voorafgaat, met den condit. (zoude), I. c. 17. v. 31; bij
een imperat., met praes. conj., III. c. 4. v. 247, enz.
O m b e r e c h t (var. o n b e r e c h t ), III. c. 4. v. 59, onbediend, zonder bij zijn
sterven de genademiddelen der kerk (het kerkelijk regt) ontvangen te hebben.
O m b e s c e d e n (ook o n b e s c h e e d e n ) adj., III. c. 12. v. 79, zonder juist
oordeel, onverstandig, en vandaar, I. c. 31. v. 35, II. c. 30. v. 28, onbeschoft,
overmoedig, niet in de zwakke opvatting van ons hedendaagsche onbescheiden,
maar veeleer de krachtige uitdrukking der plompe ruwheid, die het gevolg van
onverstand is. Zie bij B e s c h e d e n , waar ik dit woord, in de ontwikkeling zijner
be-
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teekenis, nader verklaard heb. Hiertoe behoort ook
O m b e s c h e i d e n h e i t , - e d e n , I. c. 32. v. 98, onmatigheid, redelooze
zwelgzucht.
O m e l i e , -i e n , II. c. 48. v. 691, leerrede, preek. Gr. ὁμιλία.
O m l e g g h e n trans., III. c. 4. v. 136 var., niet hetzelfde als o f l e g g h e n (zie
ald.), zoo als de tekst heeft, maar i n k l e e d e n , b e m a n t e l e n , om de
hardheid der weigering te verzachten. Het is dezelfde metaphora als er doekjes
om winden enz. Hier houd ik het voor de ware lezing.
O m m a t e ( var. o n m a t e ) v., I. c. 29. v. 132, overmoed, buitensporigheid.
Zie mijne aant. in de N.W.d.M.v.N. Lk. VI. 175. Doch III. c. 26. v. 11 staat het
in de bijzondere opvatting van ijdel gezwets of snoeverij. Kortom, die de maat
te buiten gaat, hetzij in daden of woorden, die pleegt onmatte.
O m m e g a e n . D e r w e r e l t -, I. c. 40. v. 21, de geheele omvang, de gansche
uitgestrektheid der aarde. Hiertoe behoort ook het adv. o m m e g a e n d e , I.
c. 8. v. 2, c. 43. v. 22, in omvang, in omtrek.
O m m e n s c h e l i j c , - l i k e adj., II. c. 15. v. 147, bovenmenschelijk; doch, IV.
c. 5. v. 27 (o n m .), in de hedendaagsche beteekenis.
O m m e r i n c , II c. 54. v. 84, kring, cirkel, omtrek, hier dus het uitspansel. Vgl.
omringen.
O m s a t e n , III. c. 12. v. 181, bl. 143 var. v. 10, de bewoners der omliggende
landen. Vgl. landzaten, onderzaten enz.
O m t r e n t adv., I. c. 11. v. 14, c. 14. v. 29, II. Prol. v. 26, in de rondte, rondom.
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O n b e l e t (ook o m b e l e d t ), II. c. 41. v. 103 var., ongehinderd, ongedeerd,
zonder letsel. Zie L e t t e n .
O n b e s c h e e d e n . Zie O m b e s c e d e n .
O n d a d i c h , - i g h e adj., I. c. 41. v. 113, II. c. 50. v. 31 var., c. 59. v. 66,
misdadig. On heeft hier de kracht van wan, als in onkruid, ondier, onmensch,
enz.
O n d a n c h e b b e n , III. c. 15. v. 173, (van iets) verdriet of berouw hebben,
geregte vergelding (daarvoor) ontvangen, boeten. Zie D a n c .
O n d a n c k e l i c h e i t , III. c. 1. v. 135, c. 2. v. 105, ondankbaarheid. Zie
Danckelichede.
O n d e r , gevolgd door e n d e , I. c. 29. v. 49, beide - en, zoowel - als. Zie mijne
breede verklaring van deze zegswijze in DE JAGER'S Archief, I. 69-72. Ten
overvloede voeg ik er nog een paar nieuwe bewijsplaatsen bij. In de fragmenten
van Huon de Bordeaux (Nieuwe reeks van W.d.M.v.N. Lk. V), bl. 285, vs. 29:
C

Maer wel .V . der verrader
Die so waren daer te gader,
Onder rudders ende knecht.

Lancelot, vs. 45660:
Ende onder te watere ende te lande
Soe eest .XV. milen tot daer.

Karel de Gr., II. 730 (vroeger door mij voorbijgezien):
Menegen versloechi in there,
Onder Persine ende Affricane.

O n d e r h a l f , II. c. 48. v. 12 var., anderhalf. Deze vorm komt niet alleen voor
in Karel d. Gr.
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(zie Gloss.) en in de var. op de Natuurkunde enz. vs. 525, maar staat ook bij
KIL. opgeteekend. Men denke noch aan schrijffout, noch aan dialektverschil,
maar verklare het op dezelfde wijze als ondertusschen en onderwijl uit de
bovengenoemde krackt van onder. 1½ staat tusschen 1 en 2 in: het is hun
onderling middelpunt. Het is dus een geheel ander woord dan anderhalf,
ofschoon daarmede in beteekenis geheel, in klank bijna, overeenstemmende.
O n d e r m o e t e n . H e m -, II. c. 3. v. 147, elkander ontmoeten.
O n d e r s t e k e n . H e m -, IV. c. 9. v. 43 var., elkander stooten. Zie S t e k e n .
O n d e r t u s s c h e n adv., I. c. 48. v. 179, II. Prol. v. 57, er tusschen in,
tusschenbeiden, het Lat. passim.
O n d e r v i n d e n ( o n d e r v a n t ) trans., II. c. 7. v. 63, c. 12. v. 26, c. 48. v.
422, 690, c. 49. v. 25, III. c. 15. v. 291, c. 20. v. 15, bevinden, te weten komen,
e

leeren kennen, het gevolg van onderzoeken. Nog in de 17 eeuw was het in
gebruik, doch in den verder afgeleiden zin van kennen. ‘God, die alle harten
ondervindt,’ is bij CATS eene niet ongewone uitdrukking. Zij komt ook reeds
voor in Karel d. Gr. I. 840.
O n d e r w i n d e n . Anders mans wijf -, I. c. 45. v. 95, en h e m
o n d e r w i j n d e n van a. m. w., ibid. v. 99 var., zich inlaten, het houden met
de vrouw van een ander.
O n d r a c h t i c h e i t , I. c. 40. v. 46. Men leze, met
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de var. (Bijl. A.), o n e e n d r a c h t e c h e i t , dus tweedragt. O n d r a c h t i c h ,
van eene vrouw gezegd, staat altijd in den gewonen zin van onvruchtbaar, als
II. c. 3. v. 98, 107, 110, c. 24. v. 119. Op de laatste pl. heeft de var.
ongedrachtich.
O n g a v e adj., I. c. 32. v. 15, van wijn gezegd, onzuiver, slecht. Thans wordt
het van geene vloeistof meer gebruikt, maar oudtijds was de beteekenis zoo
ruim, dat b.v. in de Brab. Yeesten (II. 5499) zelfs van ‘een verradere ende een
ongave’ gesproken wordt, d.i. een valsch, slecht man, die niet is wat hij schijnt,
maar op de proef evenveel walging wekt als ongave wijn aan den disch.
O n g h e d a e n adj., IV. c. 1. v. 68, onverrigter zake, zonder gedaan te hebben
wat men wilde. Dezelfde active opvatting van een part. pass. treffen wij aan in
o n g h e c o c h t . Zie aldaar. Doch dit punt hoop ik elders opzettelijk te
behandelen.
O n g h e d e g h e n adj., III. c. 3. v. 1186, klein, gering, onbeduidend, van
g h e d e g h e n (zie ald.), het part. van d i g h e n , d i e n , ons (uit)dijen.
Ghedeghen dus gegroeid, onghedeghen oorspronkelijk onvolgroeid,
onvolwassen. In dien eigenlijken zin zegt de auteur van der Vrouwen Heimel.
vs. 634:
Van eenen droeghen melancolijn
Comt een clene menschelkijn,
Onghedeghen ende droeve van sinnen.

‘een onvoldragen kind.’ En niet anders in Limborch, IV. 1006:
Maer Morant scoet op doe
Ende ginc Echites jeghen,
Die jeghen hem sceen ongedegen.
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Noch het deformis van KIL., noch het onbestand, niet oppewassen van Mr. V.D.
BERGH in Gloss., komt hier in aanmerking. ‘De reus MORANT kwam op ECHITES
af, die in vergelijking van hem een onvoldragen kind scheen.’ Daarom noemt
hij hem straks (vs. 1025) met minachting ene poppe, gelijk ook elders (VI. 1106
en 1174) onghedegen vorme en onghedegen poppe de schimpnamen zijn,
waarmede een overmoedig strijder de nietigheid zijner partij bespot.
Ook LEENDERTZ (in Gloss. op der Minnen Loep) heeft het woord niet helder
begrepen. Zijne verklaring door improbus is kennelijk het uitvloeisel eener
verwarring met het adj. ondeghe, waarmede het niets te maken heeft. Dese
vule onghedeghen (M.L. II. 3952) is een plomp scheldwoord: dit verachtelijke
miswas, dit wanschepsel. En langs dezen weg komt men tevens tot het begrip
van deformis, waarmede KIL. het vertolkt.
O n g h e h i e r (var. o n g h i e r ) adj., Prol. v. 68, I. c. 12. v. 4, c. 13. v. 26, 38,
58, II. c. 46. v. 33 var. enz., akelig, vreeselijk, schrikwekkend, veelal van de
hel of van verschrikkelijke beesten. Het Hoogd. ungeheuer, ons onguur. Zie
mijne breede verklaring in het Taalk. Mag. IV. 67-71, en vgl. de aant. van Prof.
CLARISSE op de Natuurkunde enz., bl. 419-425.
O n g h e c o c h t adj., III. c. 3. v. 233, zonder iets gekocht te hebben. Zie
Onghedaen.
O n g h e l e t adv., II. c. 5. v. 107, c. 16. v. 72, c. 20. v. 11, 49, c. 22. v. 26, c.
23. v. 33, onverwijld. Zie L e t t e n .
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O n g h e l t g h e v e n , III. c. 23. v. 189 var., schatting betalen. Zie KIL. Het komt
dus met boeten, of ontgelden, zoo als de tekst heeft, vrij wel overeen, maar is
toch stellig de ware lezing niet.
O n g h e m a c . T o n g h e m a k e z i j n , I. c. 6. v. 40, II. c. 19. v. 28, c. 23. v.
6, c. 30. v. 22, c. 36. v. 1141, III. c. 17. v. 66, bedroefd, misnoegd zijn. Zie
HUYDEC. op STOKE, II. bl. 99 vlg. en vgl. G h e m a c . In II. c. 36. v. 380 is het
ongesteld, ziek zijn, even als hij STOKE, VI. vs. 1303. De var. tonghereke, hoe
gepast ook, behoeft dus nog niet voor de ware lezing te gelden.
O n g h e m i c k e adj., met den dat., I. c. 5. v. 5, II. c. 6. v. 179, eig. (voor iemand)
niet van pas, niet naar den zin (zie G h e m i c ), en dus te groot, te dik, te zwaar,
te hoog enz. voor hem. Zoo in den Minnen Loep, II. 1000, vgl. Gloss. Doch, bij
uitbreiding, ook zonder den dat. gebruikt, II. c. 4. v. 16, en dan groot, zwaar,
lomp in 't algemeen. Zie Prof. JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, bl. 110, Karel
d. Gr. II. 622 enz. De verklaring van BILDERDIJK (Verscheid. III. 20) is onjuist;
die van WILLEMS (Brab. Yeesten, III. vs. 1140) geheel verkeerd.
O n g h e r a e c t adj., van het ongeloof. II. c. 9. v. 152, van een mensch, III. c.
3. v. 87, 933, het opp. van w e l g h e r a e c t (zie G h .), dus slecht, schandelijk,
onhebbelijk.
O n g h e r e c h t adj., II. c. 36. v. 196, ongeregtig, slecht. Zie G h e r e c h t .
O n g h e r e e t z i j n , III. c. 26. v. 51, niet voorhan-
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den, niet te verkrijgen zijn. Zie Karel d. Gr. en Minnen Loep, Gloss., mijn Brief
aan Dr. J. bl. 29, Walewein, vs. 1225, 1230, enz.
O n g h e r e c . T o n g h e r e k e z i j n , II. c. 36. v. 380 var., niet in orde, dus
ongesteld, ziek zijn. Elders, in ruimeren zin, in slechten staat, er slecht aan toe
zijn, kortom, het opp. van t e G h e r e k e . Zie ald. en vgl. Prof. JONCKBLOET,
Spec. d. Velth. l. III, bl. 88, Limborch, Gloss. enz. Den Nom. ongherec vindt
men in Reinaert, vs. 1201.
O n g h e s o n d e v., III. c. 24. v. 21, ongesteldheid, ziekte. Vgl. G h e s o n d e .
O n g h e s p a e r t adv., I. c. 3. v. 40, II, c. 20. v. 59, zonder ophouden, elders
ook zonder verwijl, dus onverwijld, terstond. Zie S p a r e n en vgl. DE JAGER,
Verscheid. bl. 254 vlg.
O n g h e s t a d e adj., I. c. 48. v. 59, en
O n g h e s t a d i c h , - i g h e , I. c. 22. v. 13, niet in den hedendaagschen zin,
maar in dien van onstandvastig, onzelfstandig, dus niet bestand tegen verleiding.
Zie G h e s t a d e .
O n g h e t e l t , - l d e adj., I. c. 24. v. 43, ontelbaar.
O n g h e v i e r t adv., II. c. 36. v. 255, IV. c. 2. v. 29, eig. zonder rusten, dus
zoowel zonder ophouden, onophoudelijk, als zonder oponthoud, onverwijld,
terstond. Van vieren, rusten, viere, vierte, rust, rustdag. Zie D. Doctr. Gloss.,
HUYDEC. op STOKE, III. bl. 55 vlg., enz.
O n g h e v o e c h o., I. c. 29. v. 10, II. c. 36. v. 1520, c. 48. v. 1014, eig. wat
niet voegt, doch in versterkten zin, dus kwaad, schanddaad of schan-

Jan van Boendale, Der leken spieghel

531

delijke behandeling. Des honghers -, III. c. 24. v. 25, de kwaal, de kwelling van
den honger. Vgl. G h e v o e c h en zie Prof. JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III,
bl. 108, VAN WIJN op HEELU, bl. 50 vlg., Minnen Loep Gloss. enz.
O n g h e w a e n t adv., II. c. 3. v. 161, c. 40. v. 50, c. 44. v. 62 enz., stellig,
voorzeker, bevestigingsformule. Vgl. ( z o n d e r ) W a e n .
O n g h e w e d e r e (var. Bijl. A. o n w e d e r ), I. c. 21. v. 30, niet ons onweder,
maar slecht weder in 't algemeen. Hoogd. ungewitter.
O n g h i e r . Zie O n g h e h i e r .
O n g o e t . T o n g o e d e m a k e n , I. c. 6. v. 10, nutteloos maken, verderven.
Zie KIL.
O n h e y m e l i j c adj., II. c. 17. v. 17, niet heimelijk.
O n h o e f s c h e i t (var. o n h o e s c h e y t ), III. c. 4. v. 316, onwellevendheid,
en
O n h o v e s s c h e l i k e (var. o n h o e f s c h e l i k e , o n h o e s c h e l i j c ) adv.,
III. c. 3. v. 626, onbeleefd. Zie H o v e s c h enz.
O n l a n g h e , O n l a n g h e n adv., I. c. 10. v. 70, c. 41. v. 97 enz., niet lang,
kort.
O n l a n t , I. c. 35. v. 29, onbebouwd, woest land. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl.
23.
O n l e d e , - e n v., eig. onledigheid, dus òf, II. c. 4. v. 66, bezigheid, drukte,
gewoel, òf, III. c. 25. v. 45, 50, 72, 119, bezigheid, arbeid. Zie mijne aant. in
het Taalk. Mag. IV. 54 vlg. Prof. JONCKBLOET (Gloss. op de D. Doctr.) gaat te
ver, als hij het door tweedragt verklaart. Het verband van de pl. der D. Doctr.
laat die verklaring vol-
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strekt niet toe, maar eischt de bet. van drukte, gewoel, waaruit dan verder
perlament ende onminne, twist en tweedragt, ontstaat.
O n l e r e n , III. c. 10. v. 176, voor o n t l e r e n . T o n l e e r n e , te ontleeren.
O n n e e r e n (var. Bijl. A. o n t d e r e n ) trans., I. c. 29. v. 134 var., schande
aandoen, onteeren.
O n n e n , met den dat. des pers. en gen. der zaak, Prol. v. 6, II. c. 17. v. 18,
III. c. 3. v. 562, gunnen. An, I. c. 5. v. 40, c. 48. v. 186, II. c. 45. v. 134, 3. p.
enk. praes. (met de vocaal van 't Imperf.), gunt. Vgl. A n s . G h i o n t , III. c. 3.
v. 104, 2. p. meerv. praes., gij gunt. O n s t e , I. c. 38. v. 9, II. c. 46. v. 26, c. 47.
v. 113, Imperf., gunde. Vgl. J o n n e n .
O n n e r e v., I. c. 28. v. 78 enz., oneer, doch in de sterkere opvatting van
schande. Hi laet die scande voor donnere gaen, III. c. 16. v. 63, hij pleegt
schande voor en schande na, hij stapelt schanddaad op schanddaad, een
spreekwoord.
O n n o s e l adj., I. c. 23. v. 9, 12, II. c. 16. v. 40, c. 36. v. 1817, III. c. 12, v. 192
enz., onschuldig. Zie N o s e l .
O n n o s e l h e i t , - e d e , II. c. 16. v. 35, c. 36. v. 1795 enz., onschuld.
O n r a e t , III. c. 3. v. 78, gebrek aan raad, aan goed overleg. LEENDERTZ, in
Gloss. op den Minnen Loep, verklaart het door: onbedachtzaamheid, gevaar,
schade. Het eerste is goed en geldt op al de drie pll. van den M.L.; doch wat
die bei-
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de andere geheel verschillende woorden hier te maken hebben, begrijp ik niet.
O n r a s t e , - en v., III. c. 4. v. 526, 531, onrust, zorg, kommer. Zie R a s t e en
vgl. mijn Brief aan Dr. J., bl. 37, Limborch Gloss., enz.
O n r u s t e l i j c (var. Bijl. A. o n r a s t e l e e c ) adj., I. c. 44. v. 10, onrustig,
oorlogzuchtig.
O n s c o n e adv., II. c. 48. v. 1029, op eene schandelijke wijze, een gewoon
euphemismus, thans met zoovele andere geheel verloren. Men doorloope
slechts de in dit Gloss. met O n - beginnende woorden, en elk lezer, die voor
fijnheid van taal een open oor heeft, zal beseffen, hoeveel wij hebben laten
versterven.
O n s c o u t (ook O n s c u l t en O n t s c o u t ) g h e v e n (var. - d o e n ), I. c.
23. v. 52, zich verontschuldigen; - d o e n o m m e iemand (var. iemands d o e n ), II. c. 58. v. 97, iemand verontschuldigen, zijne voorspraak zijn, hem
verdedigen; - s o e k e n , III. c. 23. v. 30, zich zoeken te verontschuldigen,
uitvlugten zoeken.
O n s i e n l e c adj., III. c. 4. v. 413, gevaarlijk, hagchelijk. Zie HUYDEC. op STOKE,
I. bl. 104 vlgg. en 364, Karel de Gr., Limborch enz., Gloss. De verklaring van
V.H. op KIL. is valsch.
O n s l u t e n , IV. c. 1. v. 38 var., ontsluiten.
O n s o e t e adv., I. c. 48. v. 49, II. c. 47. v. 105, c. 53. v. 49, op eene ontzachte,
harde wijze.
O n s p i e n e n . Zie O n t s p i e n e n .
O n s p o e t , III. c. 10. v. 163, ongeluk, ramp, hier tevens eene woordspeling,
want men kan het ook
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als oppos. van spoed, dus van haeste, opvatten. De bedoeling van het
spreekwoord is dubbel: ‘kwade haast is geene haast, maar brengt ongeluk
aan.’
O n s t a d e , II. c. 44. v. 502, ongemak, schade, nadeel, het opp. van S t a d e .
Zie aldaar.
O n s t e , - en v., II. c. 11. v. 39, c. 61. v. 10, III. c. 3. v. 322, c. 11. v. 76, c. 14.
v. 211, c. 15. v. 103, gunst, genegenheid. Vgl. O n n e n en J o n s t e .
O n t b a r e n met den gen., II. c. 4. v. 6, klankwisseling van o n t b e r e n , dat
hier zoowel in den bedendaagschen zin kan opgevat worden, als in den oudtijds
gewonen. Zie het volg. art.
O n t b e e r e n met den gen., III. c. 3. v. 214 var., verkeerde schrijfwijze voor
o n t b e r e n , nalaten. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 548, CLIGNETT., Bijdr. bl. 69
vlg.
O n t b i e d e n ( o n t b o o t ) iets aan iemand, I. c. 46. v. 87, II. c. 36. v. 188, c.
55. v. 68, III. c. 3. v. 722, 724, doen weten, aanzeggen. Het tegenwoordige
ontbieden is elliptisch voor ‘ontbieden dat hij kome.’ Zie HUYDEC. op STOKE, II.
bl. 244 vlg.
O n t b i n d e n ( o n t b a n t , o n t b o n d e n ) trans., II. c. 13. v. 55, c. 36. v.
114, c. 45. v. 10, c. 48. v. 689, 694, c. 52. v. 134, III. c. 4. v. 256, c. 12. v. 25,
c. 14. v. 96, c. 18. v. 11, IV. c. 7. v. 23, uitleggen, ontvouwen, verklaren.
O n t b i t e n ( o n t b e e t ) trans., I. c. 28. v. 62, (eene spijs) nuttigen, gebruiken.
Men zeide het ook van dranken, als bij MAERLANT, Sp. Hist. D. II. bl. 170, vs.
31:
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Ne waent niet dat wi dronken sijn,
Wine ontbeten noch heden wijn.

Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 206, Hor. Belg. V. bl. 53, vs. 266, Reinaert, vs. 611,
enz., waar men ook de spelling onbiten en ombiten vindt.
Deze ruimere beteekenis des woords is de oorspronkelijke: de tegenwoordige
slechts eene bijzondere toepassing.
O n t d a e n part., II. c. 36. v. 909, ontsteld, verschrikt; III. c. 12. v. 161, in de
war gebragt. Elders, in een anderen zin, van
O n t d o e n ( o n t d e d e , var. ook o n d e d e en o n t d a d e ) trans., I. c. 23.
v. 129, II. c. 36. v. 703, c. 59, v. 21, III. c. 23, v. 133, openen. O n t d a e n part.,
II. c. 36. v. 1292, IV. c. 5. v. 24, geopend.
O n t d r a g h e n . S i j n l i j f -, I. c. 46. v. 111, het leven er af brengen, zijn leven
behouden (uit een gevaar). Maar elders, in afgeleiden zin, d l i j f -, II. c. 41. v.
115 var., III. c. 5. v. 87 var., zich onderhouden, zich het levensonderhoud
verschaffen. Op beide pll. heeft de tekst b e d r a g h e n . Zie aldaar.
Voor de eerste spreekwijze, die zich van zelf uit de oorspronkelijke kracht des
woords ontwikkelde, zie men CLIGNETT, Bijdr. bl. 308, Limborch Gloss. (o n d r ...),
Ferguut, vs. 2445, 3593 enz. De laatste wordt te regt verklaard door HOFFMANN
V.F. op Caerl ende Eleg. bl. 54, die tevens van de pl. uit den Esopet eene betere
uitlegging geeft dan CLIGNETT t.a. pl. gedaan had. Zoo luidt ook
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het opschrift van een hoofdstuk in de D. Doctr. bl. 179:
Hoe men lichte die nature mach ontdraghen.

d.i. onderhouden.
O n t f a c h t . Zie O n t v e c h t e n .
O n t f a e n ( o n t f i n c , cas. obl. o n t f a n e ) , IV. c. 9. v. 86, 104 enz., 5 Infin.,
en, I. Prol. v. 13, c. 4. v. 44 enz., Part. ontvangen. O n t f a e t , I. c. 9. v. 81 enz.,
3 pers. sing. praes., ontvangt.
Dat, I. c. 9. v. 53 (vgl. 81 vlg.), de maan gezegd wordt te ontfaen, d.i. ‘na eenige
oogenblikken van verduistering, door de zon weder met licht bestraald te
worden:’ zie daarover de aant. van Prof. CLARISSE op de Natuurkunde enz. bl.
360 vlgg.
O n t f a n c l i j c adj., IV. c. 12. Besluit. v. 26, welgevallig. Lat. acceptus. Zie
CLIGNETT, Bijdr. bl. 409.
O n t f e r m h e r t i c h e y t , I. c. 2. v. 19 var., barmhartigheid.
O n t f e r m i c h , - i g h e adj., I. c. 39. v. 71, barmhartig
O n t f e r m i c h e i t , - e d e , I. c. 2. v. 19, c. 13. v. 118, c. 14. v. 83, c. 24. v. 88
enz., barmhartigheid.
O n t g o e d e n . H e m -, III. c. 20. v. 18, zich van zijn goed ontdoen. Het part.
ontgoet bij STOKE, I. vs. 1208. Vgl. G o e d e n .
O n t g o u t , II. c. 16. v. 29, c. 47. v. 118 var., Imperf. van o n t g h e l d e n , voor
ontgold. Zie G o u t .
O n t h o o p t van ghenaden, II. c. 36. v. 1783, beroofd van hoop (op genade).
Over den zin de-
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zer pl., zie bij N o p e n . Onthopen met den gen., voor wanhopen aan iets, lees
ik bij HEELU, vs. 7575.
O n t h o u d e n trans., II. c. 14. v. 54, omvatten, bevatten.
H e m -, IV. c. 5. v. 38, zich ophouden, zijn verblijf houden; II. c. 16. v. 74, zich
e

onderhouden. Beide beteekenissen nog in de 17 eeuw zeer gewoon.
O n t h o u t , - o u d e o., I. c. 35. v. 32, III. c. 10. v. 21, c. 24. v. 42, c. 26. v. 136,
levensonderhoud, voedsel.
O n t h o u t , II. c. 36. v. 1509 var. - Zie B e h o u t .
O n t k e e r t , II. c. 36. v. 866, buiten zich zelven gebragt van verwondering en
schrik. Zie ( b u t e n ) K e r e .
O n t k e r e n iets aan iemand, II. c. 48. v. 1190, afhandig maken, ontnemen,
gelijk w e d e r k e r e n (zie K e r e n ) teruggeven beteekent. In het Gloss. op
Partonopeus und Melior, bl. 242, vertaalt MASSMANN het door ‘verkehrt,
perversus,’ woorden, die men op deze zijne vertaling zou kunnen toepassen.
De ware verklaring van dezelfde plaats had hij kunnen vinden bij BILDERDIJK,
Verscheid. III. 159, die te regt het Hoogd. entwenden ter vergelijking aanvoert.
Zie ook de aant. van LELYVELD op HUYDEC. Proeve, I. 499.
O n t c l e e t van Gods gracien, I. c. 23. v. 5, van de genade Gods verstoken.
Men wachte zich, ontcleet hier met de naaktbeid (vs. 2) van het eerste
menschenpaar in verband te brengen.
Vanden gelde ontcleet, zegt MAERLANT in het
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Leven van St. Franc., vs. 715, en zich uitkleeden, voor al zijn goed te koste
leggen, is nog eene gemeenzame spreekwijze.
O n t c r e c h t e n , O n t c r a c h t e n iets aan iemand, II. c. 36. v. 1818, c. 48.
v. 1189, met kracht d.i. met geweld ontrukken, ontweldigen. Men schreef ook
ontcrichten. Zie de aant. van LELYVELD op HUYDEC. Proeve, I. 497 vlgg. De fout
van Prof. LULOFS (Handboek, Gloss.), die aan een frequent. van ontcrighen
denkt (op gezag eener losse gissing van WILLEMS op HEELU, vs. 25), is reeds
aangewezen door DE JAGER, Nalezing enz. bl. 34 vlg.
O n t l a d e n , D e s k i n d s - w o r d e n , I. c. 26. v. 24, verlossen, bevallen.
ONTLEGGEN, III. c. 4. v. 136 var., Imperf. o n t l e i d e (iets aan iemand), II. c.
44. v. 401, ‘eigenlijk, wat een ander grijpen wil, verleggen, en alzoo hem mis
doen grijpen; van daar, door eene uitvlugt, eene slimheid in woorden of daden,
ontwijken, onthouden;’ zoo luidt de juiste verklaring van dit woord in het Uitl.
Woordenb. op HOOFT, ook aang. in mijne aant. op Warenar, bl. 216.
In de eerstgenoemde pl. geeft zoowel deze var. als het o f l e g g h e n van den
tekst een zeer goeden zin; doch de andere var. (o m l e g g h e n , zie ald.) h oud
ik voor de ware lezing, gelijk ik reeds boven gezegd heb.
O n l e i d e n (var. o n t l e e d d e n ), II. c. 36. v. 1583, 1708 var., ontvoeren,
wegleiden. Part, o n t l e e d t
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(van Gods gracien), I. c. 23. v. 6 var., (van Gods genade) door verleiding
afgebragt, afgetroond.
O n t l i v e n , II. c. 12. v. 42, III. c. 2. v. 114, Part. o n t l i j f t , II. c. 17. v. 89, van
het leven berooven. Zie L i j f .
O n t m a k e n , I. c. 2. v. 25, II. c. 19. v. 136, c. 51. v. 132, III. c. 3. v. 835, c. 4.
v. 8, vernietigen, doen ophouden te bestaan. Zie Gloss, op Karel d. Gr. en
Minnen Loep.
O n t p l o e c , II. c. 17. v. 21, Imperf, van o n t p l u k e n intr., zich openen;
o n t p l o k e n , II. c. 13. v. 109, Imperf. plur., en, II. c. 15. v. 90, c. 24. v. 82,
Part. van hetzelfde ww., doch trans., openen. S i n e r e d e n e -, III. c. 26. v.
156 var., zijne bewijsgronden blootleggen, openbaren. Zie Prof. CLARISSE op
de Heim. d. Heim. bl. 453, Prof. JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, bl. 72, enz.
O n t p l u c k e n iets aan iemand, I. c. 45. v. 24, ontnemen, ontrooven.
O n t r e c h t e n iets aan iemand, II. c. 36. v. 1818 var., door regterlijke uitspraak
ontzeggen. Doch de lezing van den tekst verdient de voorkeur. Het schijnt, dat
ontcrechten al vroeg verouderd is: althans meermalen treft men ontrechten (of
ontrichten als variant aan. Zie de aant. op HUYDEC. Proeve, I. 500.
O n t s c u l d i g h e n iemand van iets, III. c. 3. v. 1245, (iemand in iets)
verontschuldigen, (het hem) niet ten kwade duiden.
O n t s e t t e n , II. c. 48. v. 1138, (een besluit, eene
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verordening), intrekken, afschaffen, het oppos. van S e t t e n . Zie aldaar.
O n t s i e n e adj., I. c. 26. v. 125, hetzelfde als o n s i e n e , leelijk, schandelijk.
Zie de aang. bij O n s i e n l e c . Doch de lezing der var., t o n t s i e n e d.i. te
ontzien, zal wel de ware zijn.
O n t s i n n e n intr., II. c. 24. v. 98, buiten zijne zinnen geraken van toorn.
Vandaar o n t s i n t (var. o n s i n t ) op iemand, II. c. 22. v. 59, zeer vertoornd,
verwoed; elders ook in de hedendaagsche opvatting van zinneloos.
O n t s l a e n . W i j n - III. c. 3. v. 909, het wijnvat openen, de spon van het
bomgat afslaan, of wel, wijn opdoen, aanschaffen, wat onze kooplieden nog
inslaan noemen. Is dit laatste het ware, dan hangt het te zamen met de
uitdrukking de tenten ontslaen, d.i. opslaan, vermeld bij v.H. op k i l .
O n t s p a r e n , III. c. 3. v. 146, c. 21. v. 25 var., opsparen. Zie k i l . , die Dietsce
Catoen, vs. 393, enz.
O n t s p i e n e n (tekst o n s p i e n e n ), II. c. 53. v. 48 var., Imperf. plur. van
o n t s p a n n e n intr., zich ontspannen, los raken, vaneengaan. - Spien was
het regelmatige Imperf. van spannen: zie Dr. HALBERTSMA, Lett. Naoogst, I. 43,
v e l t h e m , bl. 204, Ferguut, vs. 365, Walewein, vs. 11107, enz.
O n t s p r i n g h e n intr., III. c. 1. v. 78, 145, Imperf. o n t s p r a n c , I. c. 39. v.
55, eig. uit den slaap opspringen, dus wakker worden, ontwaken. Zie c l i g n e t t ,
Bijdr. bl. 392, enz.
O n t v e c h t e n intr., met den dat., I. c. 6. v. 41,
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(iemand) ontworstelen, zich met geweld van hem losrukken, ontgaan; vandaar
(Imperf. o n t v a c h t of o n t f a c h t ), II. c. 61. v. 53, III. c. 4. v. 373, ontgaan,
mislukken. Uitvoerig handelde hierover de Heer DE JAGER in het Letterlievend
Maandschrift, 1845, Boekbeoord. bl. 265-267. Ziehier tot nadere bevestiging
nog een paar voorbeelden. Der Ystorien Bloeme, fol. 9. c.:
Want hi [S. Johannes] die scrifture heeft ontbonden
Ende Gods verholenheit voert bracht,
Datten andren al ontvacht
Ende besloten bleef, dats waer.

Lancelot, vs. 31139: ‘In eene andere kamer lag’
die coninginne,
Diere dat slapen al ontfacht,
Want si weende al den nacht.

Walewein, vs. 8330:
Met dusghedaenre sericheit
Daden si claghe, eert hem ontfacht,
Al tote over die middernacht.

d.i. voordat het hun ontging, voordat er een einde aan kwam. Zie ook Belg.
Mus., 1846, bl. 51, vs. 5 enz. O n t w e e adv., I. c. 17. v. 49, II. c. 22. v. 9, c.
36. v. 1623, 1766, c. 55. v. 108, III. c. 4. v. 372, IV. c. 9. v. 46, niet juist in
tweeën, maar in stukken, kapot, even als het Lat. dis. Die zide met enen spere
- steken, II. c. 36. v. 1522, is zooveel als doorsteken en dus vaneenrijten; tlijf
- gheeselen, II. c. 51. v. 117, het ligchaam aan flarden geeselen. O n t w e e g h t ,
III. c. 6. v. 80, van den weg afgedwaald, het spoor bijster. Men gebruikte
ontweghen zoowel trans. als intr., dus van den weg af-
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brengen en afdwalen beide. Zie Prof. SIEGENBEEK op de Heim. d. Heim. bl. 443
vlg. O n t w e c k e n intr., IV., c. 10. v. 18, ontwaken. Al de drie HSS. stemmen
hier overeen; doch al stond het ook in duizend HSS., en bij welken schrijver
ook, nooit zon de vorm te regtvaardigen zijn, die trans, is en blijven moet. Beter
gebruikt het de auteur van der Ystorien Bloeme, fol. 18. c.:
Daer si in slape laghen beide:
Doen ontwecte hise ende seide.

O n t w i s e n . E n e n s i j n l i j f (of dlijf) -, I. c. 35. v. 88, iemand ter dood
veroordeelen, eig. hem zijn leven door een regterlijk gewijsde ontzeggen.
O n v e r b e i d e n t h e i t , - e d e n , I. c. 32. v. 98 var., ongeduld, van 't ww.
verbeiden, wachten. Doch de lezing van den tekst is de ware.
O n v e r g o u d e n (loon), III. c. 1. v. 64, (onvergolden), onbetaald.
O n v e r m o g h e n adj. III. c. 3. v. 339, onvermogend, zwak, gebrekkig. Men
had ook vermoghen als adj., d.i. vermogend, magtig: beide nog later in gebruik.
Zie mijne aant. op Warenar, bl. 87.
O n v e r s o c h t , III. c. 3. v. 1218, onverleid, vrij van verzoeking.
O n v e r s t e r f e l i j c , - l i k e adj., II. c. 13. v. 36, onsterfelijk, eeuwig.
O n v e r t e l l i j c , - l i k e adj., I. c. 19. v. 68, onuitsprekelijk.
O n v r a m e v., I. c. 24. v. 4 var., schade nadeel. Gewone klankwisseling voor
o n v r o m e . Zie ald. en vgl. V r a m e .
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O n v r e d e , II. c. 48. v. 480, IV. c. 5. v. 14, twist.
O n v r o , O n v r o e adj., III. c. 9. v. 108, in den eigenlijken zin van niet vrolijk,
en dus bedroefd. Vandaar, met een oudtijds zoo gewoon euphemismus, de
spreekwijze: o n v r o m a k e n , I. c. 41. v. 12, c. 48. v. 48, in het ongeluk, in
het verderf storten, en ( d e s ) o n v r o e w o r d e n , III. c. 4. v. 396, treurige
gevolgen (er van) ondervinden, (er door) in het ongeluk geraken. Elders, III. c.
3. v. 1058, staat diezelfde spreekwijze weder in zwakkere opvatting, want de
zin is: ‘dat hij van den koek geen pleizier zou hebben, dat hij er van verstoken
zoude blijven.’
O n v r o m e subst., III. c. 20. v. 52, schade, nadeel. Zie V r o m e .
O n w a e r d e (var. o n w e e r d e , o n w e r d e ), - e n v., I. c. 26. v. 74, II. c.
58. v. 77, verachting, smaad. D e n y n g l e n t o n w a e r d e n , I. c. 15. v. 8,
den engelen tot smaad; i n s i j n r e g r o t e r - II. c. 36. v. 818, tot zijn grooten
smaad, om hem zwaar te honen. Iemand - d o e n , II. c. 38. v. 64, smaad of
hoon aandoen.
In I. c. 27. v. 4, IV. c. 8. v. 27, geldt de afgeleide beteekenis van gevoel van
geleden hoon, wrokkende spijt, en beantwoordt het derhalve bijna aan ons
verontwaardiging.
O n w a e r d e adv., II. c. 44. v. 555, smadelijk.
O n w a e r t (var. o n w e e r t , o n w e r t ), - r d e adj., I. c. 16. v. 65, III. c. 3. v.
147, 387, 701, 993, c. 5. v. 52, veracht. O n w a e r t h e b b e n (ie-
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mand), III. c. 4. v. 35, verachten, even als lief hebben, leed hebben, enz.
Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 145, 196, en vl. bij W a e r d e en W a e r t .
O n w e t t e , II. c. 48. v. 1132, onwettigheid; maar elders, I. c. 48. v. 6,
ongodsdienstigheid, afgoderij, namelijk wet in den gewonen zin van godsdienst
genomen.
O n w i l l e ( ook o n w i l ), I. c. 21. v. 32, c. 27. v. 48, eig. wat men niet wil, dus
onaangenaamheid, verdiet. Zeer gewoon met het bezitt. voornw.: s i j n -, I. c.
23. v. 72, c. 27. v. 48 var., wat hem onaangenaam of verdrietig is.
O o r , O e r , - r e , m. en v., I. c. 42. v. 115 erfgenaam, hier erfdochter; doch
doorgaans (onz.), I. c. 29. v. 12 var., v. 62, 63, 103, 130, II. c. 1. v. 72, c. 49.
v. 54, 57, III. c. 4. v. 147, nakroost, nakomelingshap. R e c h t o o r , II. c. 48.
v. 1090, afstammelingen in de regte lijn. V a n o o r t h o o r e (var. v a n o r e
t e o r e e n v a n o e r e t o e r e ), II. c. 49. v. 75, bij erfopvolging.- Fr. hoir,
Lat. haeres.
O o r b a e r , - a r e m. (var. o r b a r e , n.), Prol. v. 13, I. c. 14. vs. 41, c. 31. v.
31 enz., o r b a e r , I. c. 7. v. 40, c. 22. v. 61, 62 enz., o r b o e r , o r b o r e , I. c.
31. v. 70 var., III. c. 6. v. 41 enz., nut, voordeel.
O o r b a e r l i j c , of - l i c adj., II. c. 48. v. 1175, III. c. 3. v. 212, c. 4. v. 5,
nuttig, dienstig, voordeelig.
O o r d e n e . V a n o o r d e n e n , IV. c. 4. v. 16, ge-
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ordend, tot eene geestelijke (ridder)orde behoorende
O o r c o n d e , O r c o n d e v. en o., I. c. 45. v. 98, c. 46. v. 22, II. c. 36. v. 298,
1245, IV. c. 7. v. 44, getuigenis, in ruimeren zin dan het tegenwoordige
oorkonde.
O o r c o n d e n , O r c o n d e n trans., I. c. 2. v. 17, III. c. 3. v. 578 enz., getuigen,
vermelden.
O o r c o n t s c a p , O r k o n t s c a p , - p e n of p e , II. c. 36. v. 2029, 2035,
getuigenis, doch niet geheel hetzelfde als o o r c o n d e . Het laatste is het
getuigde, het eerste de daad van getuigen. Thans behooren wij deze beide
denkbeelden door het geslacht, het getuigenis en de getuigenis, te
onderscheiden. Dat velen dit voorbijzien, en het woord ook in den eersten zin
vrouwelijk gebruiken, is eene miskenning van het logisch beginsel, dat toch bij
de geslachtsbepaling eene hoogere kracht heeft dan het grammatische.
O o r l o f n e m e n , II. c. 5. v. 9, c. 28. v. 86, (aan iemand) II. c. 5. v. 104,
afscheid nemen (van iemand) Vgl. bij A n .
O o r t , O e r t m. en o., II. c. 54. v. 80, eig. een vierdedeel, maar, bij uitbreiding,
een zeer klein onderdeel in 't algemeen. Vandaar, in nog ruimere beteekenis,
m a r e e n -, II. c. 46. v. 28, slechts eene kleinigheid, zoo goed als niets, n i e t
e e n -, Prol. v. 36, III. c. 6. v. 41, c. 14. v. 29, c. 15. v. 214, 272, geen zier,
volstrekt niets. Vgl. bij B a s t .
O o t m o e t m., III. c. 27. v. 50, genade, het gevoel
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van den vergevingsgezinden regter, niet (gelijk thans) van den
berouwhebbenden zondaar. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 514, CLIGNETT, Bijdr.
bl. 80, enz.
O p (ook wel U p gespeld). Geen voorzetsel in onze taal was ondtijds ruimer
van toepassing. De verschillende wijzigingen, die in den L. Sp. voorkomen,
kunnen gevoegelijk tot drie hoofdbegrippen gebragt worden, die natuurlijk ten
naauwste zamenhangen, of liever, uit elkander voortvloeijen:
o

1 . Plaats- en tijdsbepaling, als: Op drie milen, II. c. 48. v. 1073, op drie mijlen
afstands; op dat dorp (op dorpe) wonen, III. c. 26. v. 103, 165, 199, in het dorp
(dorpen); optie zee, II. c. 31. v. 67, aan de zee; op dat bederven, I. c. 41. v.
111, op den rand des verderfs, op dat breken, II. c. 36. v. 1524, op het punt
van te breken, gelijk men nog heden zegt: op zijn vertrek staan, op sterven
liggen enz.
o

2 . Bepaling eener betrekking tusschen personen of zaken, als: Op Gode
roepen, II. c. 47. v. 72, God aanroepen; iets op iemand begeeren, I. c. 27. v.
52, thans van; op iemand lachen, II. c. 42. v. 22, hem toelagchen; op iemand
striden (orloghe, ghespan), I. c. 26. v. 137, c. 41. v. 109, III. c. 13. v. 74, IV. c.
1. v. 122, thans met of tegen.
o

3 . Bepaling eener voorwaarde of verpligting, die eene betrekking tusschen
personen doet ontstaan, als: Op haer hooft of te slane, II. c. 36. v. 169, op
straffe van onthoofding; op ghehoersam-
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heit ghebieden, III. c. 3. v. 808, (iemand iets) bevelen op grond van de door
hem verschuldigde gehoorzaamheid.
O p e n d e n e d e r , II. c. 48. v. 286 enz., gewone spreekwijze voor aan alle
kant, overal.
Deze verschillende opvattingen zouden uit andere schrijvers nog veel
vermeerderd kunnen worden (vgl. mijne aant. op Warenar, bl. 116). Ik kom er
elders op terug, vooral ook om het logisch verband aan te wijzen, dat ze alle
aaneensnoert.
O p d a t , I. c. 37. v. 134, II. c. 10. v. 38, c. 41. v. 176, c. 60. v. 113, III. c. 15.
v. 203 enz., mits maar, indien maar; I. c. 27. v. 12, III. c. 1. 64, 114 enz. in
zwakkere opvatting, indien. De oorspronkelijke beteekenis is op voorwaarde
o

dat: zie O p , 3 .
O p e n b a r e adv., I. c. 22. v. 11, c. 29. v. 75, ook a l -, I. c. 10. v. 15, zeker,
stellig. Wat openbaar en algemeen bekend is, daar kan geen bedrog mede
plaats hebben: dus wordt uit de openbaarheid tot de stellige waarheid besloten.
O p g a e n , III. c. 23. v. 163, IV. c. 9. v. 66, opengaan zich openen.
O p g h e h a e l t , II. c. 36. v. 1249, 1251, ten hemel gevaren. Ibid. v. 1256, 1925,
1928, wordt van ENOCH en ELYAS gezegd, dat zij o p d e r d e g h e h a e l t en
vervolgens ten hemel gevoerd waren. Uphalen voor ten hemel optrekken lees
ik ook in 't Leven van St. Franc. vs. 1742.
O p h e f f e n ( h i e f o p ) . Den sanc -, II. c. 56 v.
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103, aanheffen; die ghebode -, I. c. 48. v. 44, herstellen, weder in eere brengen.
O p c o m e n ( o p q u a m ) , I. c. 42. v. 171, volwassen worden, den meenlijken
leeftijd bereiken. Prof. MEIJER (Gloss. op Leven van J.) en Prof. JONCKBLOET
(Gloss. op Karel d. Gr.) verklaren het door opgroeijen: minder juist evenwel,
want het wordt nooit van kinderen, maar steeds van jongelingen gezegd, en
beantwoordt dus veeleer aan opgeroeid zijn. Zie slechts de tegenstelling in het
Leven van J., c. 7.:
Dar na so segt dewangeliste dat dat kint opwis beide na den lichame
ende in den gheeste. Ende alst opquam, so ghingt in der wustine.
O p w a s s e n is dus adolesco, o p c o m e n adolevi.
O p l e g g h e n . D a c h -, II. c. 60. v. 87, een dag bepalen. Lat. diem dicere.
O p l o p e n met den dat., III. c. 26. v. 152 (iemand) heftig aanspeken, driftig
aanvallen, hetzij, gelijk hier, met woorden, hetzij metter daad, als in Ferguut,
vs. 3558, waar de zin is: ‘hij liep met drift op den reus aan.’ Het is dus eene
versterking van A n g a e n (zie ald.). Wij hebben er nog het adj. oploopend van.
O p r e c h t e n intr., I. c. 29. v. 56, (zich oprigten), oprijzen, opkomen,
voortkomen, van een geslacht gesproken (vgl. O p s t a e n ). Of moet men hier
aan het ww. opgaen denken, en rechten als adv., rijmshalve voor rechte,
opvatten, zoodat de zin zij: ‘die hier nu in eene regte lijn opkomen’? Ik durf niet
beslissen.
O p r i n n e n met den dat., IV. c. 2. v. 25, (op ie-
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mand aanrennen), bespringen, aanvallen. Zie R i n n e n .
O p s t a e n , II. c. 3. v. 111, ontstaan, voortkomen, van de geboorte eens kinds
gesproken.
O p v e r s t a e n infin. als subst., II. c. 36. v. 1346, opstanding.
O p v e r s t a n d e n i s s e (var. o p v e r s t a n n i s s e ), - en v., I. c. 48. v. 115,
o p v e r s t a n n e s s e , II. c. 36. v. 2016, opstanding.
O r b a e r , o r b o r e enz. Zie O o r b a e r .
O r e e s t (var. h o r e e s t ) o., II. c. 6. v. 15. In de verklaring van dit woord
heerscht nog verwarring, die gemakkelijk weg te nemen is, wanneer men op
den gang der beteekenis let. HUYDEC. op STOKE, III. bl. 396 vlg. en 473, verklaart
het door gemor, geroep, en daarmede vereenigt zich Prof. JONCKBLOET, Spec.
de Velth. l. III, p. 111. Beiden verwerpen de beteekenis van onweer, door
LELONG opgegeven en klaarder uitgedrukt door KILIAEN, bl. 852: ‘Oreeste, oragie.
Horrida tempestas. vis major.’ Zij deden dit te regt, voor zoo ver de door hen
behandelde plaatsen betreft: doch niettemin is oreest wel stellig het Fr. orage,
en beteekent het oorspronkelijk onweder, storm. In het Esbatement van den
Visscher (Belg. Mus. 1842, bl. 56) hoort men van achter de schermen ‘een
rommelinghe als een donderslach,’ en daarop wisselen man en wijf de volgende
woorden:
M. Wat hooric daer? W. Een donderslach,
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Alzoo my dochte, met fellen, oreeste.
M. Godt wil ons bescermen van tempeeste!

Deze beteekenis nu ging eerlang over, niet tot gemor, geroep, maar tot
opschudding, getier, geraas, de uitdrukking zoowel van levendige feestvreugde,
als van wanhoop, woede enz. Doch de oorspronkelijke kracht des woords werd
daarbij niet terstond uit het oog verloren. Daarom zegt VELTHEM (III. c. 34. vs.
17):
Si hadden spel ende feeste,
So dat van desen groten oreeste
Dwoud daer verdonderen dochte.

Bij het verhaal van een onverhoedschen aanval door den vijand, heet het in
de Reimchronik von Flandern (in KAUSLER'S Denkmäler), vs. 9225:
Ende verloren in dien oreeste
De soffisantste ende de meeste
Van hare lieder compaengyen.

‘in den storm, in het gewoel van den strijd.’ In den Lancelot, bij de vermelding
van rouwmisbaar, dat buitenshuis gehoord wordt (vs. 44272):
Die here van daer in hi geboet
Datmen gevreisce om die niemare,
Wat horeeste daer buten ware.

Op dezelfde wijze verklare men ook al de vijf pll. bij HUYDEC. t.a. pl. En zeer
natuurlijk vloeide hieruit de verder afgeleide beteekenis voort, die in den L. Sp.
geldt: in dit oreest is zooveel als in deze onrust, in deze woeling van het leven
op aarde, in tegenoverstelling der hemelsche rust.
O r g b e n e plur., II. c. 48. v. 862, orgel. Van 't Gr. τὰ ὄϱγανα.
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O r i s o e n (plur. - o e n e of - o n e ) o., I. c. 47. v. 99, II. c. 17. v. 73, c. 36. v.
1154, c. 41. v. 189, c. 48. v. 449 enz., gebed. Lat. oratio, Fr. oraison.
O r c o n d e . Zie O o r c o n d e .
O r l o f , II. c. 36. v. 2046, oorlof, verlof.
O r l o v e n , O o r l o v e n , I. c. 22. v. 3, c. 32. v. 2, II. c. 45. v. 93, veroorloven.
O s t e l i e r (var. o s t e l g i e r ), III. c. 4. v. 178, logementhouder, herbergier. Fr.
hôtelier.
O u d e v., I. c. 1. v. 50 var., II. c. 6. v. 112, III. c. 3. v. 366, c. 4. v. 123,
ouderdom.
O u d e n intr., I. c. 1. v. 50, c. 21. v. 34, III. c. 4. v. 408, oud worden.
O u d e r v a d e r , I. c. 42. v. 179, II. c. 2. v. 9 (waar kwalijk o u d e v a d e r gespeld
is), c. 48. v. 950, III. c. 15. v. 151, grootvader; ook, I. c. 39. v. 126,
overgrootvader.
O u t h a e r , - a r e m. (var. o.), I. c. 2. v. 70, II. c. 3. v. 47, 52, c. 44. v. 455,
c. 45. v. 80, 89, altaar.
O u t h e i t , II. c. 3. v. 83, III. c. 10. v. 10, ouderdom.
O v e r , in de spreekwijze: iemand of iets h o u d e n o v e r dit of dat, I. c. 46.
v. 65, II. c. 37. v. 63, c. 45. v. 136, III. c. 3. v. 158, c. 5. v. 49 var., c. 16. v. 140,
IV. c. 10. v. 58 var., c. 12. v. 9, waar wij thans voor gebruiken. Dezelfde
opvatting geldt ook in uitdrukkingen: o v e r g o e t n e m e n , II. c. 41. v. voor
goed opnemen, als goed beschouwen; o v e r s c u l d i c h p r o e v e n ,
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II. c. 36. v. 664, voor schuldig bewijzen, van schuld overtuigen; o v e r r e c h t
s e t t e n , II. c. 48. v. 213 var., voor regt of als wet instellen; o v e r d o o t
s l a e n , III. c. 4. v. 50, bijna of zoo goed als dood slaan; vgl. ons voor dood
laten liggen. Vandaar ook o v e r w a e r als adv., II. c. 48. v. 1217 enz.,
voorwaar, eig. pro vera, dus vere.
Gelijk in het bovenstaande onze praep. steeds aan het Lat. pro beantwoordt,
zoo komt zij elders met super overeen in de volgende spreekwijzen: o v e r
iemand g a e n , III. c. 4. v. 497, en o v e r iemand c r a k e n (zie C r a k e n ),
ibid. v. 522, op iemand nederkomen, hem treffen (van tegenspoed); d a t u
v r i e n t o v e r u q u a m e , ibid. v. 459, bij u overkwam, u kwam bezoeken
(vgl. supervenire); d a e r o v e r s i j n , III. c. 14. v. 143, daarmede bezig zijn
(vgl. ‘super vinum et epulas’); d a t m e n h e m o v e r s e i d e , II. c. 48. v. 494,
dat men van hem zeide, tegen hem inbragt (vgl. ‘Multa super Priamo’ enz.).
Zeer uitvoerig is over de verschillende opvattingen van dit voorzetsel gehandeld
door STEENWINKEL in de aant. op MAERLANT, Sp. Hist. I. Aant. bl. 4.-14. Doch
ten onregte beweert hij, dat over oudtijds ook de beteekenis van ante en post
had, en zoekt hij daarvoor een bewijs in het zeggen: over vele jaren. Daar geldt
de gewone beteekenis van super: de afstand van tijd, waarover men, voorwaarts
of achterwaarts, heenblikt. Ook de Heer OUDEMANS (Mag. van Ned. Taalk. I.
113)
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gaat te ver, als hij het oude over kort en goed met ons voor gelijkstelt, en daaruit
afleidt de verklaring van overgrootvader als vader vóór den grootvader. Neen,
het oude over beantwoordt steeds aan pro of super (Fr. pour, sur), nooit aan
ante (avant). Overgrootvader is hij, wiens leeftijd over dien des grootvaders
heenreikt, dus, die verder of hooger staat dan deze, de PROavus.
O v e r a e t e n d e o v e r d r a n c . Zie A e t .
O v e r d a e t , - a d e v., I. c. 35. v. 62, c. 45. v. 6, III. c. 11. v. 81, c. 12. v. 190,
c. 16. v. 15, c. 18. v. 17, IV. c. 2. v. 8, moedwil, geweldenarij. Prof. CLARISSE,
op de Heim. d. Heim. bl. 270, voert te regt het woord insolentie aan, dat de
beteekenis het best en krachtigst uitdrukt.
O v e r e e n adv., II. c. 25. v. 9, c. 36. v. 544, met elkander, te zamen; a l -, II.
c. 17. v. 105, (alles) gezamenlijk, gelijkelijk, dus geheel en al. HUYDEC. op STOKE
(passim) geeft enkele andere wijzigingen op.
O v e r e e n d r a g h e n , I. c. 40. v. 27, eensgezind zijn. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl.
272, Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 286 enz.
O v e r l i d e n trans., II. c. 52. v. 135, voorbijgaan, doorgaan, hier in den zin
van (een onderwerp) ten einde toe afhandelen, er doorheenkomen. Zie L i d e n .
O v e r s t e adj., I. c. 13. v. 16, II. c. 6. v. 106, c. 7. v. 80, bovenste, opperste,
hoogste. Zoo wordt God, II. c. 7. v. 85, d i e o v e r s t e , en CHRISTUS, II. c. 11.
v. 4, d i e o v e r s t e c o n i n c genoemd.
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T e n o v e r s t e n b o v e n (var. Bijl. A. t o v e r s b.), I. c. 39. v. 53, bovenaan,
in de bovenste hoogte.
O v e r t a l l i c h , O v e r t a l l i c (var. o v e r t o l l e c h ) adv., eig. het bepaalde
getal of de juiste maat te boven gaande, in welken zin het woord bij HOOFT niet
ongewoon is (zie het Uitl. Woordenb.). Vandaar, - s p r e k e n , II. c. 9. v. 23
(vgl. v. 30), te veel, en dus ijdele taal spreken; sijn goet - v e r t e r e n of
v e r d o e n , III. c. 24. v. 14, 38, bovenmatig, overdadig, verkwistend. Dezelfde
beteekenis geldt ook van 't adj. overtellich bij VELTHEM, III. c. 52. vs. 32:
Si hadden wel haren gerē
Van wine ende van goeder spisen;
Dit es aldat si sere prisen.
Oec sijn si so overtellich daeran,
Datse vervullen en can geen man.

Het verband laat geen twijfel over, dat er aan onmatigheid overdaad, moet
gedacht worden.
O v e r t o l l i j c , - i k e als adj., I. c. 20. v. 36, is misschien de ware lezing niet;
althans de var. (Bijl. A.) heeft o n v e r t e l l i k e , en voor die lezing pleit de
vergelijking van I. c. 19. v. 68. Niettemin levert overtollike een even goeden zin
op, dien van bovenmatig of uitermate groot. Zoo leest men in het Leven van
J. (c. 195) van ‘overtolleghe quaetheit,’ en in denzelfden zin versta men de
beide pll. van den Limborch (VII. 445 en 896). Het eerste werd door Prof. MEIJER
(bl. 369) zeer onjuist verklaard door ontelbaar. Waarom hebben Prof.
JONCKBLOET (Spec. p. 126)
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en Mr. V.D. BERGH (Gloss. op Limb.) die verklaring overgenomen en zelfs op
de straks aangehaalde plaats van VELTHEM toegepast?
O v e r t a l l i c h e i t (var. o v e r t o l l i j c h e i t ), III. c. 21. v. 13, onmatigheid,
overdaad. In vs. 16 wordt het afgewisseld met ‘boven mate verdoen.’

P.
P a e l g i e n plur., II. c. 18. v. 34, stroo. Lat. paleae, Fr. paille. Vgl. Brab.
Yeesten, II. 5230.
P a e s m., II. c. 48. v. 207, 888, de vredekus, bij de mis. Lat. pax, Fr. paix.
In de Bediedenisse van der missen wordt er over gehandeld op fol. 8. c. d.
P a y s , P a e y s m., I. c. 10. v. 49, c. 23. v. 104 enz., vrede. Lat. pax, Fr. paix.
P a y s e n trans., III. c. 13. v. 71, bevredigen, tot vrede brengen.
P a l e plur., I. c. 11. v. 78, c. 42. v. 118, III. c. 25. v. 97, eig. grenzen, en vandaar
de geheele uitgestrektheid van land, of het gebiedt.
P a n t d o e n aan iemand, IV. c. 1. v. 80, schade toebrengen, overlast aandoen.
Zie HUYDEC. op STOKE, I. bl. 460 vlg., Prof. CLARISSE in de N.W.d.M.v.N. Lk. III.
2. bl. 159 vlg., Gloss. op Ferguut enz. Hoe kwam WILLEMS er toe, deze
spreekwijze door aenvatten te verklaren (Reinaert, Gloss. ad vs. 1269)?
P a r t e n , II. c. 48. v. 1200, III. c. 15. v. 47, wat
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wij nog in de Latijnsche scholen partes noemen, ontleding der rededeelen, hier
dus spraakkunst, grammnatica in den beperkteren zin, tegenover G r a m a r i e
(zie ald.), dat zich wijder uitstrekt. Het woord wordt op beide pll. voorafgegaan
door het pron. zijn, sine, juist als wij nog heden zeggen: ‘hij kent zijne
grammatica niet, hij is zijn Latijn vergeten,’ enz.
P a r t y e , P e r t i e , - i e n v., II. c. 54. v. 64, deel; t e s i r e p e r t i e n , t e
h o r r e p a r t i e , t h a e r r e p e r t y e n . II. c. 48. v. 692, c. 54. v. 68, IV. c. 1.
v. 127, voor zijn (haar, hun) aandeel.
Gelijk partye in het bovenstaande aan het Fr. partie beantwoordt, zoo komt het
elders met parti overeen, en beteekent dus de partij, het gezamenlijke aantal
der tot iemand behoorende personen, als: h a r e p a r t y e n , I. c. 25. v. 28,
hun geslacht; m e t s i j n r e p a r t i e n , I. c. 30. v. 4, met zijn huisgezin, met
de zijnen; S a l o m o n s p e r t i e , II. c. 1. v. 80, het nageslacht van S.; v a n
C r i s t u s p e r t y e n , II. c. 45. v. 74, tot de partij van C. behoorende, een
aanhanger van C.; d i e J o o d s c h e p e r t y e n , II. c. 31. v. 1, en d i e
N o o r d s c h e p e r t i e , IV. c. 1. v. 140, kortweg de Joden en het Noordsche
volk (d.i. de kruisvaarders).
P a s m., I. c. 41. v. 50, overtogt (over eene rivier), het Fr. passage; I. c. 9. v.
65, van de zon gesproken, weg, koers, loop; d e n p a s w i n n e n , II. c. 48.
v. 346, den doortogt veroveen, zich een weg (door de vijanden heen) banen.
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P a s s e n (eene rivier of zee), I. c. 41. v. 47, IV. c. 1. v. 74, 123, overtrekken
Fr. passer.
P a t e n e v., II. c. 51. v. 149, de schotel, die tot deksel op den miskelk dient
en waarop de hostie gelegd wordt. Lat. patina. Zie de Bediedenisse van der
missen, fol. 7. b.c.
P a u w e l i o e n , III. c. 12. v. 118, tent. Lat. papilio, Fr. pavillon.
P e i n s e n (var. p e y s e n ), I. c. 16. v. 73, c. 23. v. 10, 20 enz., denken, het
Fr. penser; III. c. 15. v. 173, in den zin van uitdenken, verzinnen (vgl. D e n k e n ).
P e y s i n g h e , III. c. 3. v. 85 var., gedachte: eene lezing, die hier volstrekt niet
te pas komt.
P e r l e m e n t , I. c. 34. v. 16, c. 43. v. 51, II, c. 36. v. 599, III. c. 3. v. 441, twist,
Y e v e n p e r l e m i n t , II. Prol. v. 7, de twist door Eva verwerkt, de strijd der
zonde, die het gevolg was van den val van Eva. Oorspronkelijk beteekende
het gesprek, zamenspraak, en vandaar raadsvergadering of teregtzitting: beide
maar al te dikwijls eene bron van hevige woordenwisseling, van twist en
tweedragt. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 395 en het Gloss. op Floris e. Bl.
P e r s e m , P e r s e m e , III. c. 16. v. 54, c. 25, v. 104, c. 26. v. 87, woeker, en
P e r s e m i e r , III. c. 4. v. 177, woekeraar. Zie de aant. op MAELANT, Sp, Hist.
III. bl. 292, CLIGNETT Bijdr. bl. 263 vlg., D. Doctr. Gloss. enz., en over de afleiding
het Taalk, Mag. III. 159 vlg. Vgl. ook GRAFF, III. 369.
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P e r t i e . Zie P a r t y e .
P e t e , II. c. 44. v. 186, peet, doopmoeder.
P e t e r ( p e t r e n , p e t e r n e ) , ibid., peet- of doopvader. Lat. pater. Vgl.
Meter.
P i n e v., I. c. 42. v. 48, 78, II. c. 45. v. 82, c. 46. v. 62 enz., moeite; iemand d o e n , II. c. 48. v. 79, moeite baren, overlast aandoen. Nog zeggen wij: 't is
de pijne waard!
P i n e n ( h i p i j n t , p i j n d e ) intr., I. c. 16. v. 31, III. c. 2. v. 131, c. 19. v. 54
enz., moeite doen.
H e m p i n e n , gevolgd door te met een Infin., II. c. 48. v. 901, II Prol. v. 50,
c. 4. v. 156, door te met den dat., III. c. 16. v. 162, door den gen., I. c. 29. v.
104, zich moeite geven (voor), zich bevlijtigen (op).
P i n e n trans., I. c. 14. v. 71, pijnigen.
P i s c i n e , II. c. 51. v. 169, de plaats, waar men het waschwater der gewijde
vaten uitstort. Lat. piscina, vijver, in welken zin piscine meermalen voorkomt
in Dboec vanden houte: zie Gloss.
P l a e t s e . I n p l a e t s e n b r e n g h e n (een verhaal, gevoelen enz.), III. c.
15. v. 142, ter neder of op het papier stellen, eig. zijne plaats in het
geschiedverhaal aanwijzen.
P l a g h e n . Zie P l i e n .
P l a c , I. c. 23. v. 109, Imp. van p l e k e n , hetzelfde als plukken. Er is mij geen
tweede voorbeeld van bekend, maar het is analogisch met helen (hal), hullen;
zelen (zal), zullen; reken (rac) rukken (zie R.); wreken (wrac), wrokken enz.
P l a n t e y t , I. c. 21. v. 76, overvloed. Oud-Fr.
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plenté, Eng. plenty, van 't Lat. plenitas d.i. plenitudo.
P l e c h t e n ( g h e p l e c h t ) intr., zich verbinden. Aen die quaetheit -, I. c. 6.
v. 42, zich aan de ondeugd verbinden, de partij der snoodheid kiezen; m e d e
-, II. c. 36. v. 770, zich met iemand verbinden, zijne partij kiezen, dus mededoen,
vanwaar ons adj. medepligtig. Zie HUYDEC. op STOKE, I. bl. 382, Prof. CLARISSE
op de Heim. d. Heim. bl. 124, VAN WIJN op HEELU, bl. 30.
WILLEMS op de Brab. Yeesten, V. 417 en 1513, en LULOFS, Gloss. op Handboek
enz. (ad. bl. 133) dwaalden in de verklaring van dit woord, doordien zij het met
pleghen verwarden. Aan dezelfde verwarring heeft men meer dan eene
verkeerde uitlegging van het subst. plecht te danken. Zie slechts de Gloss. op
Brab, Yeesten D. II, op Reinaert en op het Leven van Jezus. Gelukkig dat Dr.
VERMEULEN in 't Gloss. op Vanden levene o. h. iets beters geleverd heeft.
P l e y n , P l e i n m., I. c. 21. v. 63, II. c. 19. v. 99, c. 48. v. 1113, vlakte, plein.
Fr. plaine.
P l i e n , doorgaans met den gen., III. c. 10. v. 54, 124, c. 15. v. 55, 220, derde
pers. enk. praes. p l i e t , I. c. 27. v. 42, II. c. 48. v. 218, 546, III. c. 3. v. 1176,
c. 4. v. 160, 355, c. 5. v. 35, c. 6. v. 76, c. 14. v. 125, c. 25. v. 64, meerv. p l i e n ,
III. c. 10. v. 62, c. 15. v. 91, Imperf. p l a c h , I. c. 29. v. 68, c. 41. v. 92 enz.,
meerv. p l a g h e n , II. c. 36. v. 1770 enz., Imperf. Conj. p l o g h e , I. c. 46. v.
78 var., plegen, in
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de beide opvattingen van doen en gewoon zijn. Het part. was g h e p l o e n .
Zie aldaar.
P l o e c h d e , II. c. 29. v. 3, ploeg.
P o e n t e . Zie P o i n t .
P o e n t e n trans., III. c. 14. v. 33, punt voor punt vaststellen, bepalen. Zie mijn
Brief aan Dr. J. bl. 30. Ten naauwste hangen hiermede zamen de gewijzigde
opvattingen in den Limborch: zie Gloss.
P o g h e n , gevolgd door hoe hi mach doen, I. c. 7. v. 9 vlg., c. 15. v 13 vlg., II.
c. 43. v. 41 vlg., IV. c. 1. v. 45 vlg., 96 vlg. enz., ons pogen (te doen); gevolgd
door om met een acc. of infin., III. c. 12. v. 123, c. 27. v. 32, streven naar.
P o y e n ( g h e p o y t ) , II. c. 7. v. 6, 7, opsieren, uitdossen. Men had ook het
subst. poye d.i. dos, opschik, vanwaar de uitdrukking ter poien staen d.i. naar
opschik staan, op een kostbaar toilet uitzijn. In de Oud-Vlaemsche Ged. (I. bl.
83, vs. 731) geeft een vader aan zijnen zoon raad over de keuze eener vrouw,
en zegt:
Hoet u ooc van hen allene,
Die legghen haer goet ane diere stene,
Ane diere striketten ende ane langen sloien,
Ende altoes staen ter poien,
Ende an andren diere saken,
Die die liede aerm maken.

Vermakelijk is de verklaring van BLOMMAERT in Gloss.: ‘Bij KIL. puye, puyde,
podium, suggestus lapideus.’ De vader zegt dan: ‘Zoon, neem geene vrouw,
die altijd op de pui van het huis staat!’ en tevens wordt de pui gerekend onder
de ‘kostbare zaken, die de lieden arm maken!’
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P o i n t (ook p o e n t ). T e p o i n t e , III. c. 3. v. 716, c. 12. v. 109, 116, 132, c.
14. v. 72, 76, eig. tot op een punt toe, od een prik, dus juist, naar behooren,
van pas, Fr. à point. T e p o i n t e g h e s e t t e n (een kind), II. c. 39. v. 87, op
zijne plaats zetten, doen bedaren. I n d e n p o i n t e v a n d e r t i c h j a r e n ,
IV. c. 10. v. 22, in den staat van 30jarigen ouderdom. Ook in het Fransch is
point in den zin van état zeer gewoon (il est toujours au même point).
P o i n t e l i j c ( var. g h e p o i n t e l i c , p o i n t e l i k e ) adv., III. c. 14. v. 74, c.
15. v. 20, stiptelijk, naar behooren. Zie P o i n t .
P o o r t v., I. c. 34. v. 38, c. 44. v. 62, II. c. 11. v. 74 enz., stad.
P o o r t e r , P o r t e r e ( plur. p o o r t e r e n en p o o r t e r s ) m., I. c. 34. v. 43,
c. 40. v. 52, III. c. 26 passim, enz., stedeling, burger.
P o r r e n intr., III. c. 12. v. 150, ook h e m -, IV. c. 5. v. 34, trekken, optrekken,
op marsch gaan. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 399 en 585.
P r a n t , II. c. 56. v. 4, Imp. van p r i n d e n , aangrijpen, opnemen, het Fr.
prendre. Het part. was ghepronden, ofschoon, naar ik meen, het ww., als
hoogstdenkelijk uit eene vreemde taal overgenomen, de zwakke buiging had
behooren te volgen. Voorbeelden bij HUYDEC. op STOKE, II. bl. 347 vlg., Prof.
MEIJER op het Leven van Jezus, bl. 362. vlg., Minnen Loep, Gloss., enz.
P r e d e c a d e v., II. c. 44. v. 88, predikatie, preeke.
P r e d i c a r e n (var. p r e d e k e r e n ), IV. c. 7. v. 31,
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Dominicanen, eig. predikers, thans nog, bij verbastering, Predikheeren
genoemd.
P r e n t e n , P r i n t e n ( g h e p r e n t , g h e p r i n t ) trans., II. Prol. v. 25, c.
46. v. 78, eig. drukken. A e n d a t c r u c e g h e p r i n t is dus zooveel als
tegen het kruis aan gedrukt, er aan vastgenageld. Het is van't Lat. premere,
door middel van den Franschen vorm preindre.
Elders vindt men ook het part. met gewijzigden klank, gheprant (vgl. hetzelfde
bij S e n d e n ), als in der Vrouwen Heimel. vs. 1103, waar het gedrukt, beklemd
beteekent. Ik merk dit aan, omdat BLOMMAERT in Gloss. het door geprangd,
gepraemd verklaart: beide woorden, het is waar, van dezelfde beteekenis en
oorsprong als gheprant, maar hier toch berustende op een misverstand van
den grammatischen vorm; want gheprant is een part. van prenten, geenszins
uit geprangd zamengetrokken.
P r i e m e t i j t . T e p r i e m e t i d e , II. c. 53. v. 23, des morgens te zes ure. Eig.
de tijd der prima (hora), volgens de oude verdeeling van den dag: zie bij
N o e n e en vgl. HUYDEC. op STOKE, II. bl. 496. Ziedaar tevens den oorsprong
van het adj. priemdonker.
P r i j c h . M e t p r i g h e , IV. c. 2. v. 45, met ijver, met geestdrift. Zie HUYDEC.
op STOKE, I. bl. 36, CLIGNETT, Bijdr. bl. 119 en 205, die echter het ww. prighen
wat al te sterk vertolkt door wangunstig, nijdig zijn. Beter ware ijveren, of wel,
om het met een germanisme uit te drukken, ijverzuchtig zijn.
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Waarom zegt Mr. V.D. BERGH in Gloss, op Ĺimborch twijfelende: ‘Prighen,
streven?’ Het woord is toch bekend genoeg en de beteekenis op geene der
beide aang. pll. twijfelachtig. Men zou ze daar wel het best wedergeven door
zich beijveren.
P r i j s , - i s e m., III. c. 3. v. 244, 249, c. 5. v. 30, lof; III. c. 26. v. 73, lofspraak.
V a n p r i s e , I. c. 23. v. 120, eig. prijzenswaardig, dus heerlijk, voortreffelijk;
v a n g r o t e n p r i s e , I. c. 31. v. 24, van groote waarde. Beide spreekwijzen
worden als adj. gebruikt, gelijk wij nog zeggen: van waarde, van gewigt enz.,
en oudtijds van love, in denzelfden zin als van prise, zeer gewoon was.
P r i g h e . Zie P r i j c h .
P r i m e (van de maan) v., II. c. 44. v. 279, de derde dag na nieuwe maan. Zie
KIL. Het is 't Lat. prima (luna).
P r i s e . Zie P r i j s .
P r o c h i e , - e n v., II. c. 44. v. 467, 468, c. 48. v. 364, III. c. 4. v. 260, parochie,
kerspel.
P r o e v e n ( g h e p r o e f t en g h e p r o e v e t ) intr., II. c. 23. v. 31, beproeven,
de proef nemen; I. c. 34, v. 24, de bewijzen voor iets overwegen, dus
onderzoeken, nagaan; trans., I. c. 37. v. 7, III. c. 4. v. 207, beproeven, op de
proef stellen; II. c. 9. v. 129, 138, onderzoeken; II. c. 24. v. 9, c. 36. v. 664, c.
48. v. 119, c. 60. v. 6, bewijzen. Vgl. het Fr. prouver en ons probéren: beiden
van 't Lat. probare.
P r o v e n d e (var. p r o v e n e ), III. c. 14. v. 218,
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255, c. 23. v. 161, kerkelijk inkomen. Lat. praebenda. Vandaar onze provenieren.
P u e r , P u u r , P u r e adj., II. c. 10. v. 98, III. c. 9. v. 3, zuiver, rein. Elders
zooveel als louter, onvermengd, niet purus, maar merus. Zoo: in s i j n r e
p u e r r e k i n t s c h e d e , II. c. 10. v. 91, toen hij nog maar louter een kind was;
e e n p u e r m e n s c h e , II. c. 36. v. 1495, c. 39. v. 14, IV. c. 10. v. 58, niets
meer dan een mensch; e e n p u e r l e k e m a n , III. c. 14. v. 250, een
eevoudige leek. Hiertoe behoort ook als adv. p u e r v a l s c h , I. c. 31. v. 40,
louter d.i. door en door valsch.
P u e r l i j c (of - l e c , - l i c ) adv., III. c. 9. v. 17, c. 23. v. 72, 86, 88, louter,
alleen.

Q.
Q u a d e r h a n d e als adj., I. c. 29. v. 19, slecht, kwaadaardig.
Q u a d e r t i e r e n adj., III. c. 3. v. 87, hetzelfde.
Q u a d y e n . Zie Q u a e t .
Q u a e t subst. Een -, II. c. 44. v. 263, een booswicht. Het meervoud was
q u a d y e n , q u a d i e n , I. c. 29. v. 14, c. 44. v. 86, II. c. 43. v. 8, III. c. 12. v.
196, soms, III. c. 2. v. 116, in de bijzondere opvatting van lafaards. Zie HUYDEC.
op STOKE, I. bl. 425. Wij hebben nog twee zulke meervoudsvormen van woorden
op d (t): sieradiën en kleinodiën. Maar een enkelvoud quadie, dat Prof.
JONCKBLOET in Gloss. op de D. Doctr. onderstelt, bestaat niet.
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Q u e l l e n intr., I. c. 20. v. 64, III. c. 3. v. 662, IV. c. 11. v. 54, in kwelling zijn,
gekweld worden.
Q u i c , - c k e o., I. c. 35. v. 5, II. c. 44. v. 572, klein vee. Zie HUYDEC. op STOKE,
II. bl. 556 en 589, D. Doctr. Gloss., en DE JAGER, Verscheid. bl. 295 vlg.
Q u i j s q u a n s , Q u i s q u a n s adv. A l s e -, II. c. 28. v. 34, III. c. 3. v. 1073.
‘Men bezigde deze uitdrukking in die gevallen, als men te kennen wilde geven,
wat de persoon, van wien men spreekt, bij het verrigten zijner handeling, bij
zich zelven dacht. De woorden, die men hem dan in den mond (of liever in het
hart) legt, volgen dan terstond, en alse quisquans kan dus omschreven worden
door: als dacht hij bij zich zelven, of als wilde hij zeggen.’ Ziedaar de slotsom
der breedvoerige verklaring van dit woord, door mij gegeven in DE JAGER'S
Archief, I. 72-76. Ik heb daar ook de beide pll. uit den L. Sp. opzettelijk
behandeld.
Q u i s t e . T e - g a e n , I. c. 26. v. 128, c. 29. v. 136, verloren gaan, tot
armoede vervallen; te - m a k e n , III. c. 4. v. 539, verloren doen gaan, bijna
ons verkwisten. Zie 't Gloss. op de D. Doctr. en de ald. aang., en vgl. over de
afstamming des woords in de oudere Duitsche taaltakken, het Gloss. op ULFILAS
van DE GABELENTZ en LOEBE, bl. 54 vlg., alsmede GRAFF, IV. 680-682, Jammer
echter, dat de laatste het Hollandsche woord niet kende! Hij had zich anders
stelliger en klaarder kunnen uitdrukken.
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Q u i s t e n l a t e n (var. t e q u i s t e l.), I. c. 34. v. 106, (geld) verloren laten
gaan.
Q u i t e adj., met den gen. of de praep. van, II. c. 36. v. 1913, (kwijt), vrij, bevrijd.
Q u i t e w o r d e n , I. c. 14. v. 44, II. c. 45. v. 142, III. c. 5. v. 78, (iets) kwijt
raken, (er van) bevrijd of ontheven worden. Q u i t e z i j n , I. c. 23. v. 92, c. 30.
v. 49, II. c. 4. v. 64, c. 36. v. 1726, vrij zijn (van iets), niet (aan iets) onderworpen
zijn. Q u i t e m a k e n , II. c. 36, v. 1457, III. c. 18. v. 18 var., (iemand van iets)
bevrijden, ontheffen.
III. c. 4. v. 189 staat q u i t e z i j n (zonder naamval) in de bijzondere opvatting
van vrij zijn van betaling, vrijgehouden worden.
Q u i t e n iemand van iets, I. c. 37. v. 116, bevrijden.
Elders staat q u i t e n in den gewonen zin van kwijten, voldoen, als: s i q u i t e n
h a r e ( h o e r ) s c o u t , III. c. 1. v. 60, c. 12. v. 47, zij voldoen hunne schuld
(vgl. I. c. 24. v. 16); maar, III. c. 12. v. 33, s i q u i t e n s i n e s c o u t , zij betalen
hunne schuld aan hem (aan God). Men ziet, dat scout in het eerste passief, in
het tweede actief genomen is. Zie S c o u t .

R.
R a b a t . Zie R e b a t .
R a e y e , IV. c. 9. v. 74, straal. Lat. radius. Zie Prof. JONCKBLOET, Spec. de
Velth. l. III, bl. 125 vlg. Het ww. rayen voor stralen vindt men in het Belg. Mus.
1845, bl. 59 en 117.
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R a e t m., I. c. 46. v. 102, II. c. 36. v. 1101, besluit, voornemen, de vrucht van
beraadslaging. D e n r a e t d o e n , gevolgd door dat, I. c. 46. v. 54, III. bl. 22.
var, v. 3, c. 3. v. 74, 666, de zaak zoo inrigten (dat), het zoo overleggen (dat),
eig. het genomen besluit ten uitvoer brengen. Voorbeelden bij CLIGNETT, Bijdr.
bl. 296 vlg.
R a e t g a v e m., III. c. 13. v. 94, raadgever, raadsman. Het woord komt een
paar malen voor in een charter in den Codex diplom. achter de Brab. Yeesten,
D. I. bl. 823.
R a c , R a k e n . Zie R e k e n .
R a k e v., III. c. 3. v. 486, geluk, voorspoed. G r o t e r a k e h e b b e n , er goed
aan toe zijn, een groot geluk deelachtig zijn. Zie Minnen Loep, Gloss. en
HUYDEC. daar aang. In den grond is het eene vox media. Raken is treffen, een
raak dus wat wij een tref noemen, een geval; derhalve, ten goede, geluk: ten
kwade, ongeval, ongeluk. De laatste opvatting past op STOKE, IX. 884.
R a n . Zie R i n n e n .
R a n c b r a k e n ( g h e r a n c b r a e c t , doch in den tekst verkeerdelijk
g h e r a n b r a e c t ). H e m -, III. c. 3. v. 1074, zich uitrekken en geeuwen, bij
het ontwaken. Er is mij geen tweede voorbeeld van bekend, maar de beteekenis
is niet twijfelachtig. KIL. vertaalt het door pandiculari, en geeft in denzelfden
zin ook rancken, ranghen op, hetgeen hem doet denken aan de afleiding van
het subst. rank, blijkens zijne verklaring: extendere brachia velut palmites.
Hoogstdenkelijk ligt dan ook aan

Jan van Boendale, Der leken spieghel

568

rank, ranken enz. het denkbeeld van uitrekking of uitstrekking ten grondslag,
waarmede het Hoogd. ringen (brachia exserere, dus worstelen) overeenstemt.
Het tweede deel des woords moet buiten twijfel vergeleken worden met
braecken, bij KIL. frangere membra vigiliis (zie HUYDEC. op STOKE, I. bl. 440,
HUYGENS, Korenbl. I. bl. 608, vs. 1), met het gelijkbeteekenende hedendaagsche
nachtbraken en het oude voghel-braecken, bij KIL. dormitare instar avium, leviter
dormire. - Ziedaar stoffe ter verklaring van de beide deelen des woords, welker
zamenstelling mij echter nog niet helder is.
VAN HASSELT (op KIL.) vergist zich, als hij in de spreekwijze honger leert ranken
het woord ranken als ww. opvat in den bovengenoemden zin van de armen
uitsteken. Het is niet anders dan het gewone subst. ranken d.i. streken, listen,
uit CATS te over bekend.
R a n s p o e t , III. c. 6. v. 12, c. 10. v. 126 enz. (in HS. H.), rampspoed.
R a s e n intr., III. c. 26. v. 141, dol of bezeten zijn.
R a s t e , - e n v., II. c. 9. v. 62 var., c. 11. v. 52 var., c. 17. v. 145, c. 36. v. 447,
538, III. c. 9. v. 70, 93, 110, 132 enz., rust. H e m t e r a s t e n s e t t e n , ibid.
v. 111, zich geruststellen, kalm blijven. - HUYDEC. op STOKE, III. bl. 399, zegt
dat hij ‘niet weet het elders gevonden te hebben, dan bij Kakolijn:’ thans kent
men het als een der gewoonste woorden.
R a u (tekst r o u w e d e , var. b e r o u d e ), II. c. 48. v. 293 var., Imperf. van
r o u w e n , berouwde. Denzelfden vorm vindt men in Limborch, II. 1890, en
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berau in Esopet, Fab. 54 vs. 6, Leven van Jezus, c. 168, 226, waar men ook
(c. 179, 226) spau en spowen voor spuwde, spuwden aantreft, op dezelfde
wijze gevormd van spouwen of spuwen: vgl. B e s p o u w e n . Doch men zeide
ook rieu en berieu: zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 461 vlg. en III. bl. 256, waar
nog eene variant rou vermeld wordt.
R e b a t (var. r a b a t , t e b a t ) o., III. c. 26. v. 16, gekijf, twist. V e l t h e m , bl.
268:
Dit oreest ende dit rabad
Liep al dorentore in tlant.

‘deze opschudding en dit twist-alarm.’ In het Spaansch heeft men nog rebate
en rebato voor twist en opschudding, alarm beiden. De eerste dezer beide
opvattingen schijnt afgeleid, de laatste oorspronkelijk te zijn. Althans het Oud-Fr.
ww. rabaster of rabater wordt bij LACOMBE verklaard door ‘faire un tapage
épouvantatble,’ bij DU CANGE (Suppl. D. IV) door ‘lutiner, faire un bruit
extraordinaire.’ Dat lutiner bij DU CANGE behelst eene etymologie, want rabat
was eene. Oud-Fr. benaming, die hij door lutin, esprit follet vertolkt, en waarover
hij in het Suppl. D. III, in v. Rabes, handelt. Ziedaar dan tevens de verklaring
van de woorden die wrede rebas in den Minnen Loep, II. 1535, van welke
LEENDERTZ zich met een vraagteeken afmaakte. ‘Die wreede kwelgeest,’ meent
de dichter; want rebas of rabat is een spook, een kwelgeest, het ww. rabater
niet anders dan den boozen drommel spelen, dus eerst geraas, alarm maken,
vervolgens kijven, twisten.
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R e c h e n e n , II. c. 48. v. 675 var., regenen. Vgl. S e c h e n e n voor zegenen.
R e c h t adj., I. c. 26. v. 111 var., hetzelfde als g h e r e c h t (zie ald.), zoo als
de tekst heeft, dus naar regt toekomende, regtmatig, wettig.
R e c h t subst. V a n r e c h t e , I. c. 3. v. 10, naar eisch, naar behooren; v a n
a l l e n r e c h t e , III. c. 25. v. 69, naar alle regt, naar regt en pligt.
R e c h t e n intr., I. c. 35. v. 96, regtspreken; trans., I. c. 35. v. 76, c. 39. v. 60,
81 enz., oprigten. In de eerst aang. pl. is de zin: ‘Op deze voorwaarden werd
de heerschappij opgerigt of gevestigd.’
R e d e n e , - e n v., thans rede of redelijkheid, in de volgende spreekwijzen:
t e r e d e n e n , III. c. 20. v. 78, t e r e d e n e n w a e r t , III. c. 4. v. 531, m e t
r e d e n e n , III. c. 11. v. 14, a l s o v e r r e a l s e r e d e n e s i , III. c. 19. v.
87, naar rede en billijkheid, voor zoover de redelijkheid het veroorlooft;
o n s c o u t g h e v e n , d a t r e d e n e g a v e , I. c. 23. v. 52, zich op redelijke
gronden verontschuldigen, zich zoodanig vrijpleiten, dat het zich hooren liet
en wat beteekende.
R e d e n e t o n e n (in plur.), III. c. 26. v. 17, redenen of bewijsgronden (voor
zijn gevoelen) bijbrengen.
R e e k e n trans., II. c. 36. v. 358 var., in orde, in goeden staat brengen. De
ware spelling is reken, bij KIL. reparare, reficere. Vgl. G h e r e k e n en
Ghereke.
R e i m e r e n trans., III. c. 25. v. 91, op rantsoen
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stellen, schatting doen betalen. Het is van 't Lat. redimere, dus loskoopen of
los doen koopen, iemand dwingen om eene gewelddadige behandeling voor
geld af te koopen, dus rantsoeneren, brandschatten, of zelfs, afzetten. De
onjuiste verklaring van h u y d e c . op s t o k e , I. bl. 126 vlg. is reeds verbeterd
in het Gloss. op Limborch. Voorbeelden in de aant. op de Heim. d. Heim. bl.
475 vlgg., Brab. Yeesten, III. 741 enz. Zie ook vooral DU CANGE, Suppl. in v.
Redimere.
R e y n e n , II. c. 48. v. 675 var., zamengetrokken uit regenen, als zeil, dweil uit
zegel, dwegel enz. Eng. to rain. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 106, Brab. Yeesten, I.
Gloss. enz.
R e k e n ( r a c , plur. r a k e n , var. ook r e e c t e ) trans. In dasschen -, III. c.
3. v. 1042, onder de asch steken; uut -, ibid. v. 1064, uit (de asch) halen; tfier
toe -, ibid. v. 1068, het vuur met asch bedekken, inrekenen. De oorspronkelijke
beteekenis is harken, schrapen of schroffelen, gelijk nog het Eng. to rake, en
het Fr. racler duidelijk vertoonen. Wij hadden er ook het subst. reek of raak
van, voor hark en pook beiden, en nog zijn de freq. ww. rakelen en (het vuur)
inrekenen in dagelijksch gebruik. De grondbeteekenis blijkt duidelijk uit de
volgende plaats uit het HS. van HILLEGAERSBERCH, waar hij zegt dat de edele
heeren dikwijls den havik slachten (fol. 111. d.),
Want sijn bec is voren crom,
Hi mach schoren ende breken.
Oec willen die heren tsamen reken
Groten schat, alsmen ons seit.
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‘te zamen schrapen,’ zou het thans heeten. Doch gelijk ik straks uutreken door
uit (de asch) halen verklaarde, zoo vindt men ook elders de beteekenis op
dezelfde wijze tot eene algemeene opgelost: b.v. Walewein, vs. 3312:
Doe ghinc die coninc daert ( het zwaard) lach
Met enen pellele bewonden,
Ende reket voort ten selven stonden.

Voortreken is daar voor den dag halen, niets meer. Eerst was het derhalve
halen, door middel van schrapen, als vuur, asch enz., later halen, op welke
wijze dan ook.
Het Italiaansche recare beteekent halen. Is de gelijkheid toevallig? - Vgl. verder
Uutreken.
R e c o e v e r e r e n (var. r e c o v r e r e n ) intr., IV. c. 1. v. 175, c. 2. v. 33, 75,
zich herstellen, eig. (zijne magt, zijne krachten) terugkrijgen. Fr. recouvrer, van
't Lat. recuperare, dat bij DU CANGE in den zin van convalescere voorkomt.
Volkomen gelijke beteekenis en bijna gelijken klank heeft het ww. vercoeveren.
Men heeft het laatste dan ook steeds met het eerste verward; want niet alleen
WILLEMS (op HEELU, bl. 281), Prof. JONCKBLOET en Mr. V.D. BERGH (Gloss. op
Karel d. Gr. en Limborch), verklaren vercoeveren door recouvrer, maar uit de
varianten op den Lek. Sp. is het duidelijk, dat reeds de ouden in die verwarring
zijn voorgegaan, zoo zelfs dat zij van vercoeveren, naar aanleiding van het
Fransche woord, het dwaze vercoevereren smeedden. Intusschen is alleen
recoevereren van recouvrer afkomstig; ver-
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coeveren daarentegen van het oude subst. coever, gelijk reeds te regt is
aangemerkt door BILDERDIJK, Gesl. I. 134. Zie V e r c o e v e r e n en
Vercoevereren.
R e n n e n . Zie R i n n e n .
R e s p i j t , I. c. 46. v. 62, uitstel, vertoef; - m a k e n aan iemand, II. c. 48. v.
440, uitstel geven. Zie de aang. door Prof. JONCKBLOET, Gloss. op Karel d. Gr.
o
- Oud-Fr. respit, van 't Lat. respectus. Zie DU CANGE aldaar, onder N . 4.
R e w a e r t . Zie R u w a e r t .
R i d e n (twijf den man) trans., I. c. 32. v. 54, ringelooren, kwellen. Zoo vindt
men in Walewein, vs. 6164, de verwensching: ‘die corts ridene!’ d.i. de koorts
kwelle hem! gelijk wij thans zeggen: eene koude koorts rijdt mij door de leden.
Zoo hoort men nog wel: het is of de drommel hem rijdt en dergelijke
spreekwijzen; en zoo is eindelijk iemand oprijden in den zin van ringelooren
nog heden in gebruik.
R i e s adj., II. c. 7. v. 24, c. 36. v. 1753, III. c. 25. v. 100, dwaas, ligtzinnig,
steeds in het handelen. Zie HUYDEC. op STOKE, I. bl. 166 vlgg. Prof. CLARISSE
op de Heim. d. Heim. bl. 324 vlgg. Vandaar
R i e s e n intr., I. c. 22. v. 69, II. c. 7. v. 27, III. c. 3. v. 379, c. 4. v. 22, c. 6. v.
84, dwaas of ligtzinnig handelen, en
R i e s h e i t , III. c. 3. v. 877, 924, dwaasheid, ligtzinnig gedrag.
R i j c h e i t , - e d e , III. c. 5 passim, enz., rijkdom.
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R i n n e n intr., I. c. 15. v. 32, II. Prol. v. 28, c. 36. v. 1463, Imperf. r a n , I. c.
41. v. 70, II. c. 36. v. 705, c. 48. v. 676, c. 51. v. 164, vloeijen, s t r o o m e n .
Vandaar het gewone zeggen: d o e d i e d i l u v i e r a n , I. c. 30. v. 60, 83, c.
31. v. 2, c. 33. v. 58, eig. toen de zondvloed stroomde, dus tijdens den
zondvloed. Elders, I. c. 32. v. 1, vindt men in denzelfden zin: d a t d i e d i l u v i e
g h i n c , vanwaar weder, I. c. 33. v. 81, d e r d i l u v i e n g a n c , kortweg de
zondvloed.
In het bovenstaande zagen wij r i n n e n alleen van vloeistoffen gebezigd. Doch
men zeide het ook van menschen, en dan beantwoordde het aan loopen, gaan,
zonder het minste bijdenkbeeld van snelheid, dat aan ons rennen verbonden
is. Zoo: (een onderwerp) o v e r r i n n e n , II. c. 35. v. 21, er over heen loopen;
u u t r i n n e n , I. c. 48. v. 133, ontkomen, er witkomen; a n h a e r g h e l o v e
r i n n e n , IV. c. 5. v. 62, tot hun geloof overgaan, hun geloof omhelzen.
Eindelijk vinden wij het ww., I. c. 8. v. 8, 42, ook van den loop des firmaments
gebruikt. Op beide pll. is daar r e n n e n gespeld; doch dit is niet meer dan eene
gewone klankwisseling, blijkens het part. g h e r o n n e n , I. c. 9. v. 35, d.i.
geloopen, gewenteld, van de maan gesproken, hetwelk noodwendig op den
grondvorm r i n n e n wijst. Datzelfde part. wordt, II. c. 28. v. 27, insgelijks in
den zin van geloopen, ook van leeuwen gezegd, en is bij andere schrijvers
veelvuldig in gebruik. Vgl. GRAFF, II. 513-521.
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R i n t o., III. c. 26. v. 32, rund. Vandaar, II. Prol. v. 20, z o t t e r d a n e e n
r i n t , zotter dan een rund, dommer dan een os. De var. heeft k i n t , dat even
goed is; want beide rund en kind golden destijds als sterker of zwakker
zinnebeeld van domheid of zotheid. Voor het eerste zie men Prof. SIEGENBEEK
in de N.W.d.M.v.N. Lk. III. 2. bl. 162; het laatste vindt men in de Oud-Vl. Ged.
I. bl. 12. vs. 1004, Walewein, vs. 9078 enz. HILLEGAERSBERCH gebruikt beiden:
fol. 58. c. zegt hij:
Hij donct my sotter dan een kint.

Maar fol. 85 d.:
Dat sij leefden als een rint.

R i s e r e (var. r i s e r s ), II. c. 36. v. 95, plur. van rijs, rijsjes, takjes. Zie Prof.
JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, bl. 124 en Gloss. op Karel d. Gr.
R i v e (grondvorm r i j f ) adj., III. c. 12. v. 22, mild. De verklaring van dit woord
gaat nog mank aan een groot gebrek: men verwart het namelijk met het straks
volgende riveel, waarmede het niets te maken heeft. WILLEMS (op HEELU, bl.
195 en Reinaert, bl. 191) is met deze dwaling voorgegaan, en werd gevolgd
door Prof. JONCKBLOET (Spec. de Velth. l. III, bl. 82) en Mr. V.D. BERGH (Gloss.
op Limborch). Vandaar de uitlegging door verheugd, blijde, feestelijk zelfs:
beteekenissen, die het woord nooit gehad heeft. Rijf (rive) beteekent
oorspronkelijk: ruim, overvloedig (zie KIL.), alles wat niet spaarzaam, maar uit
de volle hand geschiedt. Doelt het derhalve op het geven, dan is het niet anders
dan mild, en wordt van eenige
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andere handeling gezegd, dat men ze rivelike verrigt, dan wil dat zeggen: met
volle ruimte, onbekrompen, fiks, zonder schroom of aarzelen, fluks. Met dezen
sleutel in de hand zal men alle pll., door de genoemde schrijvers aang.,
gemakkelijk en zeker verklaren. Men vgl. ook LEENDERTZ in Gloss. op den M.L.;
doch de beteekenis van koen, stout, daar op gezag van den Teuthonista
opgegeven, is al te sterk, en past zeer gebrekkig op de beide pll. van den M.L.
In de plaats van HEELU, vs. 5215 (ook bij VELTHEM, III. c. 6. v. 47), is de verklaring
van LELONG kennelijk de ware (mirabile dictu!). De zin is: ‘Rijkelijk of ruim zoo
lang als, enz,’ - Van het oude rijf hebben wij nog gerijf, ontrijven en het adv.
grif d.i. gerive.
R i v e e l (var. r e v e e l ) o., I. c. 28. v. 61, blijdschap, feestvreugde. Zie CLIGNETT,
Bijdr. bl. 303 vlg., en Prof, JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, bl. 82 vlg. Het was
een zeer gebruikelijk woord, dat b.v. alleen in den Walewein acht malen
voorkomt. Het merk zijner vreemde afkomst draagt het op het voorhoofd.
Werkelijk was revelles dan ook eene Midd. - Lat. benaming voor een vrolijk
feest of spel in den nacht (zie DU CANGE, ook in het Suppl.), en bijna gelijke
beteekenis leeft nog in het Eng. revel. Maar onzeker is het, naar welke
oorspronkelijke etymologie dit een en ander heen wijst. BILDERDIJK (Gesl. II.
423) denkt aan 't Fr. réveil, en zegt: ‘'t Is eigenlijk de feestmorgen: want de
feesten vingen aan in of met de nacht.’ Ik twijfel, maar weet niets beters.
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R o d e n intr., I. c. 25. v. 114, rooijen, planten, uit den grond trekken, wieden.
Vandaar u u t r o d e n (Imp. r o o d d e ), II. c. 50. v. 57, III. c. 25. v. 59, uitroeijen,
dat vroeger ook uitrooijen heette.
R o e adj., III. c. 3. v. 1067, ongaar, thans raauw. Het werd ook ro gespeld. Zie
de aant. van Prof. SIEGENBEEK op de Heim. d. Heim. bl. 374, Reinaert, vs. 7517,
enz.
R o e k e n intr., zorgen, zorg dragen voor, zich bekommeren om. O m m e e r
-, I. c. 28. v. 27, voor meer zorgen, naar meer streven; d i n c d i e g h i t e
d o e n e r o e c t , III. c. 4. v. 132, iets wat gij plan hebt of u voorstelt te doen;
h e m e n r o e c t ( n i e t ) , I. c. 32. v. 74, III. c. 16. v. 61, hij bekommert er
zich niet om, het kan hem niet schelen; o n s e n d e r f r o e k e n , I. c. 37. v.
133, wij moeten er ons niet aan storen, het moet ons niet kunnen schelen.
Dat in het Gloss. op de D. Doctr. roeken met raken verward wordt, zal wel een
lapsus calami zijn.
R o e r e , ook R u e r e e n R u r e , beweging, in de volgende spreekwijzen: i n
r o e r e ( r o e r e n ) z i j n o f w o r d e n , II. c. 20. v. 81. c. 36. v. 1515, c. 58.
v. 52, III. c. 4. v. 266, in beweging zijn of komen, in rep en roer, als men nog
heden zegt; i n r o e r e n s t a e n . III. c. 26. v. 180, in beweging, aan den gang
zijn; i n r u r e n b r i n g h e n , I. c. 32. v. 42, in beweging, op de been brengen.
R o e r e n , R u e r e n , R u r e n intr., I. c. 7. v. 88 var., c. 8. v. 25, 27, 46, c.
15. v. 22, II. c. 11.
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v. 54, 58, III. c. 14. v. 158, zich bewegen, zich verroeren; o n s e r h e r t e n
o v e r s t e r u r e n , III. bl. 13. v. 1, de voornaamste beweging van ons hart,
hetgeen ons hart het meest in beweging brengt of bezighoudt; s i j n g o d l i k e
m i l d e r u e r e n , I. c. 1. v. 3, zijne goddelijke en milde (gemoeds) beweging,
d.i. de opwelling zijner goddelijke mildheid.
Elders, ook intr. en gevolgd door uut, I. c. 2. v. 51, c. 16. v. 21, c. 24. v. 80, c.
39. v. 75, II. c. 41. v. 40, c. 52. v. 129, III. c. 24. v. 34, zijnen oorsprong nemen,
ontspringen, van waar s i j n r u e r e n als subst., I. c. 1, v. 53, zijn oorsprong.
Bij het point de départ begint de beweging eener zaak; van dat punt wordt zij
dus beschouwd haren oorsprong te nemen. Vgl. het Hoogd. herrühren.
Hiertoe behoort ook, g h e r u e r t w o r d e n als trans., II. c. 50. v. 93, van een
twist gesproken, eig. in beweging komen, ontspringen, dus ontstaan.
Trans., (een onderwerp) r o e r e n , I. c. 45. v. 104, III. c. 14. v. 95, c. 15. v. 209,
ook als intr., gevolgd door van, II. c. 53. v. 1, aanroeren, (er van) spreken. Zie
Minnen Loep, Gloss.
R o y e n intr., II. c. 7. v. 5, rondzwieren, joelen, bij luidruchtige feestvreugde.
Het werd gemeenlijk met dansen te zamen genoemd. Zoo vindt men in eene
oude keur, aang. door VAN HASSELT op KIL. (in v. Roden): ‘So wie bi dage off
by nacht royde of danste.’ En zoo getuigt Prof. CLARISSE (Heim. d. Heim. bl.
418), dat het uitgelatene dansen en joelen van het gemeen op de straat, nog
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heden te Rotterdam ruijen genoemd wordt. Elders kent men ook de uitdrukking:
aan, de rooi zzjn, en wij hebben er nog ons rinkelrooijen van, dat niet (gelijk
BILDERDIJK wil, Aant. op HUYGENS, VI. 257) van ring, rink komt, dus ‘in 't rond
dansen of springen;’ maar eigenlijk beteekent: met gerammel van rinkels en
belletjes rondzwieren, een gewoon spel on middeleeuwsche dansfeesten. Denk
slechts aan de rinkelbom, echt - Hollandschen naam voor de Fransche
tamboerijn. En wie onzer heeft zich als kind niet op allerlei wijzen met rinkels
vermaakt?
In de pl. van den L. Sp. heeft de var. I. reyt. Het is van reijen of dansen, nog
heden in gebruik.
R o v e n ( r o o f d e ) iemand van iets, I. c. 42. v. 10, II. c. 36. v. 220, berooven.
R u d e . Zie R u u l t .
R u e r e , R u e r e n . Zie R o e r e , R o e r e n .
R u m e n ( r u u m d e ) trans., I. c. 17. v. 69, c. 20. v. 22 enz., (eene plaats)
ontruimen, verlaten; intr., I. c. 17. v. 70, II. c. 19. v. 11, heengaan, vertrekken.
Vgl. Minnen Loep, Gloss. De intransitive opvatting, een gevolg der ellipse van
e

het woord stad of plaats, was nog in de 17 eeuw zeer gewoon.
R u n e n (var. r u y n e n ) intr., III. c. 3. v. 140, 866 fluisteren, in het geheim
spreken, nog in 't Hoogd. raunen. Zie CLIGNETT, Voorrede voor den Teuthon.
bl. XXXV vlg., de aant. op de Heim. d. Heim. bl. 481 en HUYDEC. daar aang. Vgl.
ook GRAFF, II. 523-527.
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R u r e , R u r e n . Zie R o e r e , R o e r e n .
R u s t e n trans., I. c. 16, v. 17, doen rusten, te ruste leggen. H e m -, II. c. 18.
v. 56, zijne rust nemen, uitrusten. Fr. se reposer. Deze transitive opvatting bleef
e

nog tot in de 17 eeuw in gebruik. Het gerust voor overleden op de grafsteenen
is er nog een getuige van.
R u u t , r u d e adj., II. c. 44. v. 34, IV. c. 10. v. 25, ruw, onbeschaafd, dom.
Lat. rudis. Zie mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 83 vlg.
R u w a e r t (var. r e w a e r t ), III. c. 16. v. 102, ruwaard, in de gewone beteekenis
van gouverneur eener provincie, plaatsbekleeder van een afwezigen vorst,
bijna hetzelfde als stadhouder. Prof. JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, bl. 118,
geeft eenige andere beteekenissen op, en toont aan, dat de oorspronkelijke
kracht des woords die van bescherming, hoede is; iets wat mij te meer doet
twijfelen aan de buitendien reeds zeer verdachte afleiding (van ruwe, rust, en
waren, bewaren), die men op het voetspoor van KILIAEN vrij algemeen
aangenomen heeft.

S.Z.
S a d e n ( g h e s a e d t ) trans., III. c. 5. v. 32, verzadigen. Het Imperf. was
saedde. Het subst. sade voor verzadiging lees ik in Reinaert, vs. 5493.
Z a e c h t (var. s a c h t e t ), III, c. 11. v. 80, derde pers. enk. praes. van
z a e c h t e n , ook z a c h t e n trans., dus verzacht, hier in den zin van bedaart,
stilt.
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Z a e c h t e adv., III. c. 10. v. 250, zachtelijk.
Z a e n , adv., I. c. 9. v. 39, c. 10. v. 71 enz. enz., terstond, spoedig; a l s o
z a e n , I. c. 4. v. 20, 32 enz. enz., terstond; a l s o z a e n a l s , I. c. 4. v. 17,
43 vlg. enz. enz., z o o d r a a l s . Eng. soon.
Z a e t . N i e t e e n -, I. c. 28. v. 20, III. c. 4. v. 418, geen zier, volstrekt niets.
Vgl. bij B a s t .
S a g h e , I. c. 48. v. 135 var., III. c. 26. v. 10, valsch verhaal, leugen; z o n d e r
-, II. c. 44. v. 12, c. 45. v. 187, c. 48. v. 194 enz., gewone verzekeringsformule.
Z a c m., I. c. 16. v. 61, c. 37. v. 53, benaming van het ligchaam, met minachting
gesproken. Vandaar, II. c. 10. v. 81, de uitdrukking: d e n z a c d e r
m e n s c h e i t a n d o e n , van de menschwording waartoe CHRISTUS zich
verwaardigde af te dalen. Noemde men daarentegen het ligchaam (b.v. dat
der H. Maagd enz.) met eerbied en achting, dan was vat de gewone naam.
In den mond van het gemeen leeft nog het zeggen: ‘ik zel je op je zielzak
komme!’ d.i. afranselen.
Z a k e v., I. c. 9. v. 85, II. c. 3. v. 79, c. 48. v. 297, III. c. 3. v. 568, c. 23. v. 14,
oorzaak, reden. Vgl. het Lat. causa met Fr. chose.
Elders, naar de hedendaagsche beteekenis van zaak, geval, in de gewone
spreekwijze: w a r e d a t z a k e d a t , I. c. 8. v. 34 vgl. enz., als 't het geval
ware dat, dus indien.
S a k e n ( s a e c t e , g h e s a e c t ) trans. A e n h e m -, I. c. 37. v. 67, II. c. 1.
v. 6, tot zich trekken,
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tot zijne partij overhalen, zich meester maken van; e e n d i n c i n e e n
a n d e r d i n c -, II. c. 6. v. 158, overbrengen, verkeeren, veranderen, hetgeen
in vs. 156 trecken heette; d i e d i n c w a r t s o g h e s a e c t , II. c. 48. v. 482,
de zaak werd zoo geschikt, geregeld; doch daar heeft de var. g h e s a e t , dat
de voorkeur schijnt te verdienen. Zie S a t e n .
Ik zou te ver uitweiden, wanneer ik dit woord in den oorsprong en zamenhang
zijner beteekenissen behoorlijk wilde ontwikkelen, en de dwalingen uit den weg
ruimen, waartoe het aanleiding heeft gegeven. Liever bespaar ik dus die taak
voor DE JAGER'S Archief.
S a l m , Z a l m m., II. c. 48. v. 136, plur. z a l m e (- e n ), II. c. 4. v. 27, c. 48.
v. 242, 248, psalm. Bekend is souter voor psouter, psalter, (psalmboek): de ps
als aanvangsletter was te scherp voor de zoetvloeijende taal onzer voorouders.
Vgl. ook
S a l m o d i e , -e n , II. c. 48. v. 39, psalmodie, psalmgezang.
Z a m e n adv. T e - d o e n , II. c. 48. v. 490 enz., vergaderen, bijeenroepen.
S a m e n ( g h e s a e m t ) trans., I. c. 43. v. 13, (verzamelen), vereenigen.
Elders gewoonlijk samenen, vanwaar
S a m e n i n g h e , - e n v., II. c. 39. v. 256, c. 45. v. 93, c. 51. v. 6, III. c. 3. v.
714, 977, verzameling, vereeniging, vergadering.
S a n d e , S a n d e n . Zie S e n d e n .
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S a t e n ( g h e s a e t ) trans., II. c. 48. v. 482 var., doch denkelijk de ware
lezing. Het is oorspronkelijk niet verschillend van zetten, en geldt nu eens in
den eigenlijken zin van zetten, stellen, dan eens in den afgeleiden van
vaststellen, regelen, bepalen, of wel van nederzetten, doen bedaren,
bevredigen. Hier is de meening, dat de zaak in geschil door eene schikking
geregeld en alzoo de vrede hersteld werd. Voorbeelden van saten vindt men
in de Gloss. op de D. Doctr., HEELU, Brab. Yeesten II, Hor. Belg. V en VI (waar
het echter met saden verward wordt), enz.
S a t e r d a c h m., II. c. 20. v. 22, c. 21. v. 5, c. 25. v. 5, c. 36. v. 31 enz.,
sabbath.
S c a d e v., II. c. 36. v. 1679 var., IV. Prol. v. 10, schaduw. Hoogd. schatte,
Eng. shade zoowel als shadow. Zie mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 73 vlg.
S c a e r t , I. c. 9. v. 44. Nog heden is schaarde in gebruik voor een kerf of breuk
in een mes of zwaard: vroeger noemde men zoo elke opening, gat of bres,
veroorzaakt door het wegnemen van een stuk des geheels, de schending
derhalve van een gesloten geheel door het verlies van een gedeelte. Zoo is
hier de zin, dat de zon noch mankement krijgt, noch een stuk verliest, al schijnt
door de eklips een gedeelte van haar weggenomen. In den Caerl ende Elegast
leest men, vs. 1022:
Die coninc es te mi so gram,
Om dat ic hem eens nam
Van sinen scatte sulke scaerden,
Dat cume ghedroech twe paerden.
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‘omdat ik hem eens zulke stukken van zijnen schat heb afgenomen (zulk eene
(*)
gaping daarin gemaakt), dat twee paarden ze naauwelijks konden dragen ’.
Hiertoe behoort ook de uitdrukking: enen scaert maken in een leger, d.i. eene
opening, eene gaping in de troepen maken, door vele manschappen te verslaan.
Zie Mr. V.D. BERGH in het Gloss. op Limborch. Zoo in den Walewein, vs. 10640:
Die hertoghe hadde groot vole te voet....
Maer enen harden groten scaert
Heveter Walewein in ghehouwen.

S c a l c , - l k e adj. I. c. 23. v. 19, c. 48. v. 60, III. c. 2. v. 64 enz., loos,
bedriegelijk, slecht. Als subst. d i e s c a l k e , III. c. 4. v. 160, de loosaard, de
bedrieger; doch, II. c. 44. v. 89 (in plur.), meer in den zin van looze bespieders,
slimme gasten die altijd loeren of zij iemand ook op eenige fout kunnen
betrappen.
S c a l k e n e r i n g h e , kwade nering. Zie N e r i n g h e .
S c a l c h e i t , - e i d e n v., II. c. 46. v. 89, III. c. 2. v. 55 enz., loosheid, slim
bedrog. In I. c.

(*)

HOFFMANN V.F. verklaart den laatsten regel: ‘quod vix pretium duorum equorum explebat,’ het
ww. ghedraghen als bedragen opvattende. Hij werd misleid door den afschrijver van het HS.,
waarnaar de oude uitgave B. is afgedrukt. Deze had ghedraghen even verkeerd verstaan en
nu het vers verknoeid door te schrijven: ‘dat cume waerdich was twe paerden’. Dat de door
mij gegevene uitlegging de ware is, zal naauwelijks aanwijzing behoeven. Het was een
spreekwoordelijk gezegde, o.a. ook voorkomende in Ferguut, vs. 3523 vlg. (vgl. ook Caerl e.
Eleg. vs. 589.) Ghedroech staat in sing., omdat het volgende subjekt als maatstaf van kracht
in 't algemeen, dus als eene eenheid, gedacht wordt.
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23. v. 21 leze men met de var. scamelhede, en dezelfde lezing herstelle men
aldaar in vs. 3, ondanks de overeenstemming der drie HSS., die scalchede
hebben, hetgeen hier volstrekt niet te pas komt.
S c a m e , - en v., IV. c. 1. v. 112 var., schaamte.
S c a m e l adj., II. c. 7. v. 52, III. c. 2. v. 25, c. 26. v. 191, gevoel van schaamte
hebbende, eerbaar, ingetogen. In III. c. 12. v. 111 versta men s c a m e l e n d e
m e l d e als ingetogen en matig voor zich zelven, mild jegens anderen. De
dichter behandelt hier de punten, die hij (vs. 21 vlg.) als het vijfde en zesde
genoemd had, in omgekeerde orde: eerst de mildheid, dan de dapperheid.
S c a m e l h e i t , - e d e , - e d e n v., I. c. 23. v. 21 var., c. 24. v. 87, III. c. 2. v.
33, 95, 109 enz., gevoel van schaamte. Doch d i e s c a m e l h e i t , I. c. 33. v.
24, 66, de schaamdeelen.
S c a n d e l e r e n (tekst s c a n d a l i s e r e n ) trans., II. c. 38. v. 16 var., (iemand)
schande aandoen.
S c a p e r , II. c. 44. v. 131, schaapherder. Zie KIL. en D. Doctr. II. 2212, waar
de var., even als in onze plaats, scepper heeft. Vgl. S c e p p e r .
S c a u t . Zie S c o u t ww.
S c h e e r n e . Te -. Zie S c h e r e n .
S c h e l d e n trans., III. c. 4. v. 309, c. 9. v. 77, c. 15. v. 121, berispen, bestraffen.
Zie DE JAGER, Handl. tot den Staten-Bijbel, bl. 92 en de ald. aang. Elders
evenwel geldt de hedendaagsche opvatting van smadelijk berispen, uitschelden,
als III. c. 3. v. 1116 enz.
S c h e n d e n , met klankwisseling S c h i n d e n , van
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waar de 3 pers. enk. praes. s c h i n t , III. c. 20. v. 64, het part. g h e s c h i n t ,
II. Prol. v. 8, c. 50. v. 96, III. c. 3. v. 156, c. 4. v. 386, ook g h e s c a n t , IV. c.
2. v. 96, in het ongeluk storten, verdeven. De zwakke buiging (schendde,
e

geschent) was nog in de 17 eeuw in zwang; en te regt, want schenden is een
afgeleid actief ww. van het subst. schande. De vormen gheschint en ghescant
zijn uit gheschent met gewijzigden klank vervormd. Vgl. hetzelfde bij P r e n t e n
en S e n d e n .
S c e p i n g h e , III. c. 14. v. 116, scheepvaart (vgl. v. 146). Elders ook het
inschepen of scheepsuitrusting, als Walewein, vs. 9481, 9528, Floris e. Bl. vs.
1761 enz.
S c e p p e n ( s c i e p ) trans. H e m a l s h e r e -, III. c. 10. v. 155, zich als
heer aanstellen of gedragen; h e m t e w i g h e w a e r t -, III. c. 12. v. 142,
zich ten strijde toestellen of uitrusten, hetgeen VELTHEM (III. c. 5. v. 57) hem te
stride werd sceppen, en STOKE (VI. 53) hem ter weren sceppen noemt.
Over de oorspronkelijke beteekenis en aanverwanten van dit woord is
meermalen uitvoerig gehandeld. Ik verwijs slechts naar HUYDEC. op STOKE, II.
bl. 458 vlg., Prof. CLARISSE, Natuurkunde enz. bl. 337-340, Taalk. Mag. II.
170-172, enz. Vgl. GRAFF, VI. 442-454.
Dat onze dichter s c i e p , II. c. 26. v. 12, ook gebruikt als Imperf. van sceppen
in den zin van haurire (iets wat ook voorkomt in Walewein, vs. 9647 en
meermalen bij CATS enz.), moge destijds
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goed geweest zijn: thans is het stellig af te keuren. En toch, een onzer keurigste
schrijvers liet zich nog onlangs ontvallen: ‘hij schiep er vermaak in!’
S c e p p e r , II. c. 44. v. 131 var., kleedermaker. HUYDEC. (op STOKE, II. bl. 586
vlg.) haalt eene plaats aan, waar scepper de benaming is van een schoenmaker.
Gewoonlijk echter heette deze scoesutter (vgl. Lat. sutor), en was scepper de
naam van den kleedermaker. Dit strookt niet alleen met het getuigenis van
KILIAEN, maar blijkt overtuigend uit het werk van FÉLIX DE VIGNE, getiteld:
Recherches historiques sur les costumes civils et militaires des gildes et des
corporations de méties (Gand, 1847). Daar vindt men als wapen van het
sceppers - gild nu eens drie scharen, dan weder eene schaar, naald en
vingerhoed, terwijl elders de causescepperen voorkomen, met drie kousen in
hun wapenschild (zie Plaat 9 en 25). DE VIGNE vertaalt den naam dan ook door
tailleur (bl. 50 en 60). Evenzoo wordt in den Ferguut (vs. 74) de vrouw, die den
mantel der koningin gemaakt had, die scepsterigge genoemd. Ook was het
ww. sceppen de gewone benaming van het kleedermakershandwerk. Beatrijs,
vs. 273 (van een kleed):
Wel ghescepen int ghevoech.

wat thans welgemaakt heet. Vgl. nog Belg. Mus., 1840, bl. 41, 50, en 1846, bl.
21, Plaat 2.
Maar welke is nu in de pl. van den L. Sp. de ware lezing, scaper of scepper?
Was de vader van SIXTUS I. een schaapherder of een kleedermaker?
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De liefhebber moge dit in de oude kronijken en legenden opsnuffelen.
S c h e r d e , II. c. 47. v. 78, schrede, als lengtemaat. Zie KIL. en V.H., Ferguut,
Gloss. enz.
S c h e r e n , schertsen, doorgaans als subst., I. c. 9. v. 75, II. c. 36. v. 1755,
III. Prol. v. 69, c. 3. v. 959, in dat. s c h e r n e ( s c h e e r n e ) , III. c. 3. v. 6, 150,
621, 1227, scherts, gekheid, spot; iemand t e s c h e e r n e (var. t s c e r n e ,
d s c e r n e ) d r i v e n , II. c. 16. v. 4, c. 24. v. 100, voor den gek houden, den
spot drijven (met). Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 10 vlg., 93, enz. In het Gloss. op
Limborch vindt men scerne als grondvorm opgegeven, in strijd met de
grammatica: als casus rectus staat de Infin. sceren, maar scerene, scerne is
een dativus.
S c h e r e n ( g h e s c h e e r t ) trans., II. c. 16. v. 94, beschikken, bepalen,
verordenen. Men zeide ook bescheren, vanwaar, met sterke buiging, het
gewone beschoren. Zie BILDERDIJK, Gesl. I. 64. Scheren is eigenlijk spannen,
dus de draden van het weefgetouw (de schering) opspannen, vervolgens, naar
het bekende zinnebeeld der Parcen en Nornen, het lot of de toekomst
beschikken, bepalen. Ten bewijze strekt het ww. beweven, dat ik elders hoop
te verklaren.
S c e r i e n , III. c. 14. v. 32, rangschikken, hetzelfde als ons scharen, het Ohd.
scerian bij GRAFF, VI. 532. Scheren, spannen, is ook hier weder het
gronddenkbeeld: wat op eene lijn gespannen is, is in orde gerangschikt.
Bescheerrien voor bespotten, beschimpen, dus
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van scheren in den bovenvermelden zin, lees ik bij VELTHEM, I. c. 39. vs. 27.
Scheeriaer voor (wolle)scheerder, en speeliare voor speler, vermeldt HUYDEC.
op STOKE, III. bl. 265.
S c i e p . Zie S c e p p e n .
S c h i e r e adv., I. c. 20. v. 29, c. 41. v. 41 enz., spoedig, aanstonds, ons
schielijk; a l s o s c h i e r e , I. c. 12. v. 19 enz., terstond.
S c h i e t ( plur. s c h i e d e n ) , I. c. 22. v. 8, II. c. 19. v. 170 enz., Imp. van
s c h e d e n of s c h e i d e n intr., scheidde, vertrok. Elders trans., II. c. 48. v.
363 enz., scheidde, verdeelde.
S c h i j n m., I. c. 9. v. 37, 45, 62, 68, c. 17. v. 23, III. c. 1. v. 40, schijnsel, licht,
als nog in zonneschijn, welk woord, I. c. 11. v. 58, ook als onz. voorkomt.
S c h i n e n ( s c h e e n ) met den dat., II. c. 45. v. 35, blijken. Zie HUYDEC. op
STOKE, II. bl. 168 vlgg.
S c h i n k e ( tekst s c i n c k e r ) , II. c. 49. v. 89 var., schenker, een der hooge
ambten aan het keizerlijke hof, het attribuut van den keurvorst van Bohemen.
Vgl. de lijst der keurvorsten bij STOKE, I. vs. 968-994, en zie HUYDEC. ald. op
vs. 990.
S c h i n t . Zie S c h e n d e n .
S c o e , I. c. 24. v. 50, schoen.
S c o n f i e r e n ( var. s c o f f i e r e n ) trans., III. c. 12. v. 161 var., IV. c. 1. v.
109, 171, 179, c. 2. v. 30, c. 3. v. 69, ook s c o u f f i e r e n , II. c. 58. v. 197, III.
c. 12. v. 161, geheel en al verslaan (den vijand). H e m - (var s c o f f -, scouff
-), III. c. 3. v. 27, c. 4. v. 138, zich verslaan, ge-
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lijk men vroeger zeide, thans beschaamd worden, vanwaar g h e s c o n f i e r t ,
ibid. v. 140, verslagen, beschaamd, onthutst.
Van sconfieren had men ook het subst. sconfelture voor zware nederlaag. Het
een en ander is van het Oud-Fr. desconfire, Midd.-Lat. disconficere. Dat ons
schofferen er nog een overblijfsel van is (ofschoon in eene andere opvatting),
zou WEILAND gezien hebben, indien hij Mnl. verstaan had. Zie voorts HUYDEC.
op STOKE, II. bl. 196 vlg. en III. bl. 100 vlg., Limborch, Gloss., enz.
S c o p , spot, in de spreekwijze: s i j n s c o p m a k e n met iets, I. c. 33. v. 14,
II. c. 58. v. 191, den spot drijven, den gek steken. Z o n d e r s c o p , I. c. 8. v.
4, zonder spot, dus naar waarheid, zeker, bevestigingsformule. Zie de Gloss.
op Ferguut, Hor. Belg. VI, enz.
S c o r e v., II. c. 17. v. 156, scheur, spleet, kloof.
S c o r e n intr., I. c. 30. v. 14, II. c. 36. v. 732, scheuren; I. c. 40. v. 40, verbroken
worden; trans., I. c. 41. v. 100, 103, II. c. 17. v. 100, c. 36. v. 1675, 1676, III.
c. 11. v. 38, verscheuren; I. c. 17. v. 34, II. c. 1. v. 19 var., c. 5. v. 128 var., c.
39. v. 248, IV. c. 1. v. 37 var., verbreken, bij de verschillendste objekten
gebezigd, als: vriendschap, overeenstemming, de magt des duivels, de hel.
G h e s c o o r t , van de deugd gezegd, I. c. 43. v. 52, is zooveel als vernietigd,
te gronde gerigt. Vgl. S t o r e n , eene zeer gewone variant van dit ww.
S c o u f f i e r e n . Zie S c o n f i e r e n .
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S c o u t , plur. s c o u d e en s c o u d e n v., I. c. 23. v. 53, c. 24. v. 16, 28, II. c.
41. v. 18, III. c. 1. v. 60 (waar het verkeerdelijk m. gebruikt is) enz., schuld; d i e
- v e r d i e n e n , I. c. 23. v. 118, de schuld op zich laden en dus de straf (de
betaling der schuld) verdienen; v a n r e c h t e r s c o u d e n ( s c o u t ) , II. c.
49. v. 97, III. c. 22. v. 3, c. 24. v. 41 enz., naar regtmatige verpligting, volgens
billijke schuld.
Ik heb reeds elders (bij Q u i t e n ) aangemerkt, dat s c o u t , III. c. 12. v. 33,
actief staat, in den zin van schuld, die men in te vorderen heeft, dus wat men
thans inschuld noemt. Daartoe zou men ook kunnen rekenen de uitdrukking:
d i e s n o i t s c o u t e n g h e w a n , III. c. 15. v. 98, van iemand gezegd, die
eer geniet, welke men hem niet verschuldigd is, dus die er nooit aanspraak op
had. Maar eenvoudiger, geloof ik, is de passive opvatting: die er nooit schuld
aan had, d.i. die nooit iets had bedreven om die eer te verdienen, de schuld
dan natuurlijk in een goeden zin genomen. Doch stellig actief is scout in het
zeggen van VELTHEM, bl. 78:
Doe gaf hi der doet haer scout.

‘hij gaf aan de(n) dood het haar verschuldigde, wat zij in te vorderen had, d.i.
hij betaalde den tol der natuur.’
S c o u t of S c a u t , II. c. 36. v. 716 en var., plur. s c o u d e n (var. s c o l d e n ).
II. c. 48. v. 407, Imperf. van s c h e l d e n , berispen, schelden. Zie aldaar en
vgl. G o u t .
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S c o u w e , I. c. 46. v. 44 var., het aanschouwen. Men denke bij dit vers aan
ons oogenschouw.
S c o u w e n ( s c o u d e , g h e s c o u t ) trans., Prol. v. 50, I. c. 5. v. 18, 53, II.
c. 3. v. 109, 134, c. 36. v. 1382, c. 60. v. 56 enz., aanschouwen. A l s i c (t)
s c o u w e , II. c. 60. v. 71, III. c. 6. v. 15, c. 17. v. 1 enz., naar mijne
beschouwing, naar mijn inzien.
S c r i b e n , II. c. 13. v. 57, schriftgeleerden. Lat. scriba.
S c r i c h t , II. c. 48. v. 130, geschrift. Vgl. G h i c h t e .
S c r i n e , II. c. 45. v. 81, schrijn, kastje, in de var. te regt vr. gebruikt: zoo ook
STOKE, IV. 457. Lat. scrinium.
S c r i v e n trans., I. c. 5. v. 25, 30, II. c. 60. v. 65, schilderen, afbeelden;
g h e s c r e v e n , II. c. 45. v. 171, geschilderd, vanwaar g h e s c r e v e n v i e r ,
I. c. 13. v. 28, geschilderd vuur. In die Rose, vs. 137, vind ik bescreven zelfs
van beeldhouwwerk gezegd. Vgl. het Gr. γϱάφω.
S c u l d a r e ( var. s c u l d e r e ) , II. c. 41. v. 20, 122, schuldenaar. Zie D. Doctr.
Gloss.
S c u t t e n ('t licht), I. c. 9. v. 37, 72 var., onderschepen, afwerent. Doch in vs.
37 leze men, niet scudt, maar scut, volgens de betere spelling der var. in Bijl.
A.
S e c h e n e n , III. c. 1. v. 104 var., 140 var., zegenen, door het teeken des
kruises te maken. Theoph., vs. 562, Limborch, Gloss., enz. In het Belg. Mus.,
1846, bl. 54, vs. 99, verklaart WILLEMS sechende door noodigende, als ware
het een

Jan van Boendale, Der leken spieghel

593
part. praes. van sechen!? Het is niet anders dan zegende, in de ironische
bedoeling van vervloekte, verwenschte.
Z e d e m. en vr., I. c. 3. v. 10, c. 18. v. 46, c. 25. v. 4, c. 26. v. 58, 70 enz., plur.
I. c. 26. v. 94, gewoonte, gebruik.
Z e d e r adv., I. c. 30. v. 26, 28, 68, c. 31. v. 20 enz. enz., sedert, naderhand;
z e d e r d a t , I. c. 34. v. 12 enz., sedert, sinds dat.
Z e e n t ( var. ook z e n t ) m., II. c. 48. v. 65, 147, 490, 1032, 1166, 1172, ook
s i n t ibid. v. 834, verbasterde uitspraak van synode, dat reeds in het Ohd.
senod heette. Zie GRAFF, VI. 245. Voorbeelden bij MAERLANT, Sp. Hist., D. II.
bl. 377, vs. 3, 4, 21, Brab. Yeesten, I. 1611 var., IV. 506, Reinaert, 2738 (cas.
obl. seende). Eenige wijzigingen der oorspronkelijke beteekenis vindt men bij
LAURMAN, Taalk. Bijdr. bl. 80 vlg.
Z e e r , z e r e subst., I. c. 12. v. 64, c. 46. v. 136, III. c. 14. v. 223, verdriet,
droefheid.
S e e r e c h adj., II. c. 36. v. 1482 var., bedroefd.
Z e e r i c h e i t , - e d e , I. c. 19. v. 49, 57, IV. c. 9. v. 99, verdriet, droefheid.
S e i n d d e . Zie S e n d e n .
S e k e r e n . D e n h u w e l e e c -, II. c. 44. v. 95, het huwelijk verzekeren of
bevestigen, het echtpaar plegtig verloven, het Lat. spondeo. Vgl. HUYDEC. op
STOKE, III. bl. 416.
Z e k e r h e i d e d o e n met den dat., II. c. 5. v. 16, de plegtige verzekering
geven, de gelofte afleggen.
S e l c . Zie S u l c .
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Z e l s i e n , - n e , - n r e adj., II. c. 36. v. 939, 993, 1302, ook s e l s e n , ibid.
var. en II. c. 3. v. 90, c. 58. v. 190, III. c. 4. v. 412, ongehoord, vreemd,
wonderlijk. Zie Prof. SIEGENBEEK, op Wap. Mart. bl. 212, die het kortweg verklaart
door zelden gezien, zeldzaam, eene verklaring waarin, men tot nog toe berust
heeft. De etymologie ligt dan ook zoo voor de hand, dat het bijna jammer is
haar licht te moeten verwerpen, om tot duisternis terug te keeren. Doch de
onverbiddelijke grammatica zit liever in het duister dan een schijnlicht aan te
gapen. En een schijnlicht is het inderdaad, dat de genoemde afleiding over
zelsien verspreidt. Reeds in het Ohd. bestond het adj. seltsâni, bij GRAFF (VI.
216-218) rarus, insolitus en het subst. seltsânî voor raritas, novitas miraculum,
prodigium. Vandaar, in gelijken zin, het Mhd. seltsaene (bij ZIEMANN, 380). Dat
het eerste lid der zamenstelling het adj. selt (rarus) is, vanwaar ons zelden
enz., lijdt geen twijfel. Maar het tweede lid sâni met het part. (ge)sehan, of
saene met (ge)sehen te rijmen, is wat al te forsch, en daarvan kwam bij GRAFF
zelfs de gedachte niet op. Hij laat sâni twijfelend in het midden, en vermeldt
alleen nog (VI. 239) het adj. unsâni d.i. deformis. Dit helpt ons althans op het
spoor, want aanstonds denken wij aan de bekende Mnl. adj. onzien, leelijk, en
zien, schoon, bij welke de etymologie van HUYDEC. (op STOKE, I. bl. 105): ‘'t
geen men gaarne of noode ziet,’ meer een spel dan eene waarheid oplevert.
Het Ohd. unsâni.

Jan van Boendale, Der leken spieghel

595
leert ons thans, dat zien, onzien en zeltsien op ééne lijn staan, en allen tot het
grondwoord behooren, waarvan in de eerste plaats het adj. sâni gevormd is.
Dat grondwoord is tot nog toe duister, welligt wordt het later ongehelderd. Kon
het zoovel als forma beteekenen, dan ware zien formosus, onzien, informis,
zeltsien, rariformis.
Zeltsien verliep weldra tot zelsien, zelsen. Later begreep men het tweede deel
niet meer. Men wist er toen niets beters op dan het met zaam gelijk te stellen,
en zoo vormde zich ons zeldzaam.
S e n , III. c. 3. v. 992 enz., rijmshalve voor sin. Zie Zin.
S e n d e n , naar de zwakke buiging, die het oudtijds volgde en ook volgen
moest, omdat het een afgeleid ww. is. Het intr. sinden was gaan, reizen, (GRAFF,
VI. 234), het trans. s e n d e n dus doen gaan. Vgl. liggen en leggen, zitten en
zetten, drinken en drenken enz. Vandaar: Imperf. s e i n d e of s e i n d e ( var.
z e n d e ) , II. c. 36. v. 185, 1730 enz., door klankwisseling ook s i n d e , II. c.
13. v. 85, 108 enz., of s a n d e , II. c. 16. v. 60, c. 19. v. 127, III. c. 16. v. 81,
zond; het Part. g h e s e n t , II. c. 6. v. 34 enz., g h e s i n t , I. c. 37. v. 52, II. Prol.
v. 11, c. 3. v. 74 enz., of g h e s a n t (thans nog als subst. in gebruik), I. c. 5. v.
22 enz., gezonden. Volgens diezelfde klankwisseling (vgl. bij P r e n t e n en
S c h e n d e n ) vindt men ook z a n d e n , IV. c. 3. v. 66, in den Infin. voor zenden.
S e r i c h e i t . Zie Z e e r i c h e i t .
S e t ( var. ook z e d t ) , I. c. 32. v. 35, II. c. 43. v.
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14 var., III. Prol. v. 20, c. 4. v. 32, c. 26. v. 102, voor zit, derde pers. enk. praes.
van zitten, meest rijmshalve.
S e t t e n trans., I. c. 3. v. 46, c. 12. v. 40, c. 25. v. 15, II. c. 48. v. 1139 enz.,
(eene wet, een gebruik enz.) instellen, verordenen.
H e m s e t t e n , II. c. 50. v. 32, zich aanstellen, zich gedragen; h e m t e r
d o g h e t s e t t e n , I. c. 29. v. 107, zich op de deugd toeleggen, het pad der
deugd betreden, en h e m t e r q u a e t h e i t ( of n a d i e q u a e t h e d e )
s e t t e n , I. c. 30. v. 70, c. 33. v. 95, het pad der zonde betreden.
S e x t e n t i j t , II. c. 36. v. 728, des middags te twaalf ure, eig. de tijd der sexta,
(hora), hetgeen elders, II. c. 53. v. 45, t e r s e s t e r u r e n heet. Zie bij
Noene.
S i c h , I. c. 22. v. 35, II. c. 47. v. 38, zie, tweede pers. enk. Imperat. van z i e n .
Vgl. Prof. CLARISSE op de Natuurkunde enz. bl. 354 vlg. en de aldaar aang.
Z i c h t , - t e o., I. c. 5. v. 58, gezigt.
Z i d e r adv., I. c. 26. v. 94 enz., sedert, naderhand.
S i e r h e i t . Zie C h i e r h e i t .
S y m o n i a k e , III. c. 14. v. 216, die zich schuldig maakt aan
S y m o n i e , ibid. v. 220, simonie. De dichter verklaart er zelf den oorsprong
en de beteekenis van.
Z i n m., I. c. 17. v. 66, zintuig; maar doorgaans, in ruimere opvatting dan thans,
de zetel van het denken zoowel als van het gevoelen, van het weten zoowel
als van het willen, dus hoofd en hart
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beiden. Zoo, I. Prol. v. 15, 47, c. 10. v. 17, II. c. 19. v. 67, c. 44. v. 34, III. c. 6.
v. 90, c. 14. v. 55, 244 enz., verstand, m i t z i n n e , III. c. 3. v. 23, 84, met
verstand; elders gevoel, als in de uitdrukkingen: m e t z i n n e g r o e t e n , II.
c. 13. v. 100, met hartelijkheid, met warmte; m e t z i n n e b i d d e n , IV. c. 4.
v. 57, met gevoel, met aandrang; m e t g r o t e n z i n n e n ( of m i t a l l e n
z i n n e n ) m i n n e n , I. c. 6. v. 47, III. bl. 13. v. 5, van ganscher harte. Hiertoe
behoort ook het zeggen: d a e r t o e s t a e t s i j n s i n , III. c. 26. v. 86,
daarheen is zijn wil gerigt, daar is hij op uit, of daar heeft hij zin in, als men
thans zegt.
I n a l l e n z i n n e n , I. c. 24. v. 89, II. c. 23. v. 21, III. c. 4. v. 299, c. 9. v. 1,
35, c. 17. v. 79, IV. c. 7. v. 21, geheel en al, ten eenenmale, of wel, in elk opzigt.
Fr. en tous sens.
S i n d a e l , I. c. 31. v. 13, ook in plur., II. c. 11. v. 32, zijden stoffe, ons taf. Zie
Limborch, Gloss. en HUYDEC. ald. aang., DU CANGE in v. Cendalum en Sindalum
enz.
S i n d e . Zie S e n d e n .
S i n d e r adv., I. c. 34. v. 15 var., en s i n d e r t , I. c. 26. v. 94 var., c. 30. v. 26
var., 28 var., 68 var., c. 31. v. 20 var. enz., sedert, naderhand; s i n d e r t d a t ,
I. c. 34. v. 12 var. enz., sedert, sinds dat.
Z i n g h e n . Z u l k e n z a n c - (alse dandre zonghen), I. c. 35. v. 74, hetzelfde
liedje zingen, d.i. hetzelfde lot ondergaan, op gelijke wijze behandeld worden,
spreekwijze.
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S i n t subst. Zie Z e e n t .
Z i n t adv., I. c. 26. v. 28, c. 34. v. 15, c. 42. v. 114 enz., sedert, naderhand;
s i n t d a t conj. III. c. 3. v. 552 enz., daar, omdat, het Eng. since.
S i r e en S i s e (passim), zij er en zij haar of zij ze.
S l a e n intr., zeer gewoon ww. om eene beweging in eene bepaalde rigting
uit te drukken. Zoo zegt men nog heden: hij sloeg op den grond, de vlam slaat
het dak uit, een weg inslaan, een hoek omslaan, enz. Oudtijds strekte dit gebruik
zich nog wijder uit. Vandaar de volgende spreekwijzen: t o t e d e n v i a n t
s l a e n , II. c. 58. v. 196, op den vijand aanrukken, hem aanvallen; t o t e o p
d e r d e s l a e n of t o t e n v o e t e n s l a e n , II. c. 51. v. 104, 120, van een
kleed gesproken, tot op den grond (de voeten) nederhangen; t e h e m e l
w a e r t s l a e n , I. c. 26. v. 65 (vgl. v. 73), van rook, ten hemel stijgen; t o t e n
h e m e l s l a e n , I. c. 47. v. 85, van eene ladder, tot den hemel reiken. Uit
deze laatste plaats blijkt overtuigend, dat ook I. c. 39. v. 51 slaen voor staen
moet gelezen worden, gelijk ik boven (bl. 328) reeds aanduidde. Ook de var.
Bijl. A. heeft slaen, ofschoon met het volgende rijmwoord gaen van plaats
verwisseld. Een dergelijk zeggen vind ik bij JACOB VILT, aang. door DE VRIES,
Gesch. der Nederd. Dk. I. 24:
De mensche, die upwaert heeft slaende
Den lechaem recht ten hemelwaert staende.

Opwaarts slaan en tot den hemel slaan geven beiden de rigting te kennen,
zelfs zonder beweging. Vgl. ook. Minnen Loep, Gloss.
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S l a e n trans. V a n m o n d e -, I. c. 27. v. 12, II. c. 38. v. 89, III. c. 2. v. 142,
c. 15. v. 104, 108, van zich afwerpen, ontkennen, tegenspreken. Elders ook in
de gewijzigde opvatting van daarlaten, er niet van spreken, als Karel de Gr. I.
1346. T e g r o n d e -, zie G r o n d e .
S l e c h t adj., IV. c. 4. v. 89, c. 9. v. 56, effen, vlak, vanwaar het ww. slechten.
S l e e t , slaat. Zie S l a e n .
S l i j c . E e n -, I. c. 2. v. 38, c. 7. v. 22, gelijk 't art. een bij stofnamen plagt
gebruikt te worden, waar men niet zoo zeer de stof zelve in abstracto, als wel
een deel daarvan in concreto, een voorwerp dus, bedoelde. Zoo zeide men:
het veld is bedekt met sneeuw, maar: het kleed is wit als een sneeuw (Vgl.
A t r e m i n t , M e s , S n e e en V e e ). Alweder eene van die fijne schakeringen
der gedachte, door welke de oude taal zich zoo gunstig boven de
hedendaagsche onderscheidt.
I n d e n h e l s c h e n s l i k e , III. c. 14. v. 182, in den helschen poel.
S l i n c , - k e adj., II. c. 51. v. 128, c. 52. v. 52, 60, linker (arm, zijde). Vandaar
het adj. slinksch.
S l i t e n ( s l e e t , g h e s l e t e n ) trans. T e n i e t e -, I. c. 34. v. 66, vernielen,
te gronde rigten; intr., t e n i e t e g h e s l e t e n , I. c. 45. v. 4, te gronde of te
niet gegaan.
De oorspronkelijke beteekenis was scheuren, gelijk ik heb aangetoond in het
Taalk. Mag. IV. 52 vlg. Bij uitbreiding werd het verscheuren, verbreken,
vernielen, een overgang, die ook in
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het Ohd. plaats had. Zie GRAFF, VI. 815-818. Ons (ver)slinden staat tot slijten,
als splinter tot splijten, blinken tot blijken, zinken tot zijgen enz. Vgl. ook het
Eng. to rend met ons rijten.
S l o y e n , II. c. 7. v. 8, de slippen of strooken, die van achteren bij wijze van
vleugels of waaijers uitstaken aan de zoogenaamde hoornen, en met deze het
hoofdhulsel der middeleeuwsche vrouwen uitmaakten. Zie de platen, aang. bij
H o o r n e n . Dergelijke hoofdsieraden treft men bij de boerinnen in Braband
en Vlaanderen nog wel hier en daar aan.
De sloye verschilt in aard en gebruik, maar niet in naamsoorsprong van den
sluijer: beiden zijn van 't ww. sloyen (zie 't volg. art.), het eerste als sleep, slip,
het tweede als sleper.
Een voorbeeld van sloye vindt men in de pl. uit de Oud-Vl. Ged., aang. bij
Poyen.
S l o y e n ( s l o y d e ) trans., II. c. 48. v. 604, slepen, sleuren. Het werd ook
intr. gebezigd, als bij VELTHEM, bl. 188:
Dese halseberch was groet ende stranc
Ende swaer ende harde lanc;
En was niemen int lant here
Hine sloyde hem twee voete oft mere.

‘Er was niemand, of het harnas zou hem wel een paar voet achterna gesleept
hebben, zoo groot was het.’ Van sloyen is, gelijk ik straks zeide, ons sluijer,
en sleuren is er de frequentative vorm van. Zoo beantwoordt het adj. reurig,
levendig, woelig, aan het ww. royen (zie R.), enz.
S m a k e n ww., I. c. 15. v. 47, de smaak, als zintuig.
S m a k e n trans., in ruimere opvatting dan thans, en
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met zeer verschillende objekten, b.v.: wijsheid -, III. c. 14. v. 246, d.i. proeven,
genieten; maar doorgaans van slechte of treurige zaken, en dus zooveel als
ondervinden, lijden. Zoo: venijn, Prol. v. 45; pijn, I. c. 12. v. 38, of wel, den
dood, II. c. 16. v. 37, c. 59. v. 58, 103, III. c. 3. v. 834, eene uitdrukking, die
ook elders zeer gewoon is.
S m a l adj., I. c. 10. v. 82, c. 33. v. 104 enz., klein, gering; III. c. 17. v. 30, gering
in getal, schaarsch. G r o o t e n d e s m a l , Prol. v. 107 enz., groot en klein,
alles te zamen, in het geheel; maar g r o o t o f s m a l (na eene negatie), Prol.
v. 19 enz., ook, g r o o t n o c h s m a l , I. c. 26. v. 85, in het geheel niet of
volstrekt niets. - Eng. small.
S m e e d s , III. c. 14. v. 189, genit. van s m i t , thans smids.
S m e e t t e n , II. c. 18. v. 21, slechte vorm voor s m e t e n , Imperf. van s m i t e n ,
smijten, in den gewonen zin van slaan (zie mijne Aant. op Warenar, bl. 144).
Er staat dus: ‘zij sloegen met de staarten,’ maar de lezing deugt niet. Zie het
volgende artikel.
S m e k e n intr., I. c. 28. v. 15, III. c. 3. v. 1170, vleijen; trans., II. c. 39. v. 85,
III. c. 4. v. 299, 507, vleijend en zacht behandelen.
M i t t e n s t e r t e s m e k e n , II. c. 18. v. 21 var. (de ware lezing: zie de aant.
ald.), met den staart vleijen; kwispelstaarten. Ook de Nederrijnsche vertaling
heeft smeichden (zie bl. 330).
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Over smeken, nog in het Hoogd. schmeicheln, zie men HUYDEC. op STOKE, II.
bl. 312, enz.
S m e l t e n . Vandaar s m o u t e , I. c. 12. v. 10, derde pers. enk. Imperf. Conj.,
smolte of zou smelten; part. g h e s m o u t e n , I. c. 12. v. 46, III. c. 16. v. 92,
gesmolten. Vgl. bij G o u t , S c o u t , enz.
S m i t t e , III. c. 23. v. 196, rijmshalve voor s m i t , smid.
S m o u t e . Zie S m e l t e n .
S n e e , I. c. 12. v. 11, II. c. 36. v. 881, sneeuw. Over het art. een, met dit woord
verbonden, zie bij S l i j c .
S n e v e n intr., I. c. 6. v. 24, II. c. 19. v. 19, III. c. 3. v. 302, 584, c. 6. v. 25,
vallen, ten val komen.
S o adv., als expletivum gebruikt, I. c. 7. v. 24, c. 17. v. 27 enz. enz., als nog
in hierzoo, daarzoo.
Gevolgd door een vragend of betrekkelijk voornaamwoord of bijwoord, strekt
het om de algemeenheid aan te duiden, die in 't Lat. door - cunque wordt
uitgedrukt, als: s o w a n n e e r , I. c. 6. v. 24 enz., s o w e l c , I. c. 7. v. 31 enz.,
s o w a e r s o , I. c. 5. v. 7 enz., in welke laatste pl. het tweede s o de
algemeenheid nog sterker uitdrukt.
S o herhaald, bij een tweeledig voorstel, en in beide leden gevolgd door een
comparativus, I. c. 6. v. 56 vlg., c. 22. v. 77 vlg., c. 27. v. 47 vlg., c. 28. v. 43
o

o

vlg. enz. enz., thans hoe - des te. De constructie is in beide leden: 1 . so, 2 .
o

het subjekt, 3 . de compar.
S o herhaald, bij eene tweeledige vraag of een twijfel, I. c. 1. v. 52 vlg., II. c.
6. v. 152 vlg.,
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III. c. 27. Titel, v. 2 vlg. enz. enz., thans of - of, het Lat. utrum - an.
S o , S o e , Z o , II. c. 6. v. 90 var., 92 var., 101 var., enz. enz., pron. pers.
fem. sing., zij; s o r e , III. c. 3. v. 1114 var. enz., zij er.
S o c h v., I. c. 42. v. 85, zeug, wijfjes varken.
Z o c h t adj., I. c. 9. v. 20, gewone klankwisseling voor zacht.
Z o d e , II. c. 33. v. 7, Imperf. Conj. van z i e d e n trans., in den zin van koken;
het part. g h e z o d e n , I. c. 12. v. 45, nog heden in gebruik.
S o l a s , S o l a e s , II. c. 55. v. 56, troost, verkwikking; III. c. 3. v. 803, 822,
831, 849, genoegen, vermaak, vreugde. Zie ROQUEFORT en LACOMBE op Soulas,
DU CANGE op Solatium en Solatiari, vanwaar nog het Fr. soulager.
Z o m e , Z o m m e adj., I. c. 10. v. 40, 45 enz. enz., sommige; ook gevolgd
door die met een plur., als partitief, b.v. z o m m e d i e y n g l e (var. Bijl. A.
s o m d i n g l e ), I. c. 7. v. 2, niet sommige engelen, maar sommigen der
engelen, s o m e d i e d i n c , d i e , II. c. 10. v. 1, eenige van de zaken, welke,
enz. enz.
Z o m staat ook als adv. voor gedeeltelijk (sommige deelen), als II. c. 1. v. 123,
vanwaar, bij herhaling des woords, I. c. 12. v. 45 vlg., 51 vlg. enz. enz., deels
- deels.
S o m m e . T e e n r e -, I. c. 3. v. 1, in ééne som, dus in het geheel, totaal, bij
optelling. Zoo ook I. c. 43. v. 12, waar de zin is: ‘hij maakte om de elf steden
één muur in het geheel, d.i. die ze
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alle te zamen omvatte.’ In de Natuurkunde enz., vs. 1677, verklaart Prof.
CLARISSE het: in een kort sommier. Juister ware ook daar: in één getal uitgedrukt,
in het geheel, totaal.
S o n d e r adv., I. c. 22. v. 6, c. 24. v. 31, c. 29. v. 58, 84, c. 30. v. 75 c. 31. v.
32 enz., behalve; conj., III. c. 3. v. 349, 1039, eig. behalve alleen dat, dus maar,
doch, waar namelijk één enkel punt uit het vroeger algemeen gezegde wordt
uitgezonderd. Vgl. het Hoogd. sondern enz.
Z o n d e r l i n c , - g h e adj., II. c. 13. v. 128, afzonderlijk; I. c. 23. v. 84, bijzonder
of bovenmate groot.
Z o n d e r l i n g h e adv., II. c. 36. v. 1240, 1343, afzonderlijk; Prol. v. 8, I. c. 16.
v. 1, c. 26. v. 15, c. 27. v. 21 enz., inzonderheid, bovenal; als bepaling bij een
adj., II. c. 17. v. 6, c. 18. v. 43 enz., bijzonder, buitengewoon, bovenmate.
S o r e . Zie S o .
Z o r g h e n intr., I. c. 22. v. 55, bezorgd zijn, vreezen. Doch deze onzin van
den tekst make plaats voor de lezing der var., die natuurlijk de ware is.
S o r c o e r s o., IV. c. 3. v. 73, hulp. Fr. secours, van 't Lat. succursus. Zie DU
CANGE in v.
S o u d s s p e l ( var. s o u t s p e l ) e n d e t s o l l e n , III. c. 25. v. 121, twee
spelen. Sollen luidt bij KIL. in sublime jactare pilam, en is volgens hem afkomstig
van solle d.i. pila amentata, een bal die met een riem geworpen wordt. Tsollen
is buiten twijfel hetzelfde woord, doch dat er niet het omhoogwerpen, maar het
voortstooten van den bal
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mede bedoeld wordt, maak ik op uit de volgende Brusselsche keur van d. j.
1360 (Belg. Mus. 1843, bl. 308):
Wie met colven tsolt, es om twintich scellinge.

Dit ziet natuurlijk op het kolfspel, en men zal dan aan sollen of sullen in den
zin van glijden moeten denken, transitive opgevat als doen glijden, voortrollen.
Soutspel is hoogstdenkelijk niets anders dan de zeer gewone klankwisseling
van soltspel en schijnt op denzelfden oorsprong te wijzen. Waarschijnlijk heeft
onze dichter kaatsen en kolven bedoeld. Althans het gebruik kon ligtelijk de
beide oorspronkelijk gelijke, maar in vorm gewijzigde woorden, op twee wel
verschillende, maar toch zeer na verwante zaken toepassen.
S o u t , I. c. 44. v. 4 var. Zie T s o u t .
S o u t e r , - t r e m., I. c. 38. v. 60, z o u t e r , I. c. 46. v. 20, c. 48. v. 81, II. c.
19. v. 22, het boek der psalmen. Zie S a l m .
S p a n e n ( g h e s p a e n t ) , III. c. 9. v. 53, (eene vrouw) kort houden, verstoken
houden van geldmiddelen, schaars van 't noodige voorzien. Vgl. ons spenen.
Doch over dit woord elders nader.
S p a r e n intr. S o n d e r -, III. c. 3. v. 549, 733, zonder uitstel, onverwijld. Zie
Onghespaert.
S p e l , een woord van zeer ruime toepassing (zie Minnen Loep, Gloss.). Alles
laat zich echter gemakkelijk afleiden uit de thans nog gewone beteekenis, die
tevens de oorspronkelijke was (GRAFF, VI. 329-333) en ook in den L. Sp.
doorgaans geldt, soms met de kleine wijziging van vrolijk-
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heid, vermaak, als III. c. 8. v. 822 enz. (zelfs van het mingenot, I. c. 25. v. 6).
Men. vgl. de uitdrukking s p e l e n v a r e n , III. c. 3. v. 734, een pleizierreisje
doen, vanwaar ons verbasterd spelevaren.
S p e l v a n w a p e n e , III. c. 26. v. 184, is zooveel als wapenoefening,
wapenhandel, het liefste spel van den ridder. Vandaar d i e b e s t e v a n d e n
s p e l e , III. c. 20. v. 59, de beste ridder uit het geheele tournooi of wapenspel,
dus de beste van allen, en d a e r g h e d e e l t w a e r t s p e l , III. c. 26. v. 154,
waar het wapenspel gedeeld of beslist werd, waar om den prijs gestreden werd,
dus in 't alg. waar het er op aankwam.
I n a l l e n s p e l e , I. c. 7. v. 42, of t a l l e n s p e l e , I. c. 31. v. 56, II. c. 54. v.
94, III. c. 3. v. 505, bij elke gelegenheid, in elk opzigt. Eigenlijk in elk wapenspel,
in elke kans die zich voor den ridder opdoet.
T g a e t u t e n s p e l e , I. c. 35. v. 18, (met hem) I. c. 27. v. 92, c. 33. v. 94,
eig. het houdt op spel te zijn, 't is geen gekheid meer, 't wordt ernst, ridderlijk
spreekwoord voor: het loopt slecht af, het is er erg aan toe, de zaak komt tot
het uiterste, kortom voor elke ramp, nederlaag enz., zelfs voor den dood.
Ziedaar, dunkt mij, de ware verklaring dezer veelbesprokene zegswijze, die uit
het ridderwezen ontsproot en daarmede weder te niet ging. Ik mag mij hier niet
ophouden met het wederleggen der verklaringen van CLIGNETT (Voorr. v.d.
Teuth. bl. LXXVII vlgg.), HALBERTSMA
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(*)

(Lett. Naoogst, bl. 77 vlg.) en anderen, allerminst van BILDERDIJK (Verscheid.
IV. 135).
S p e l t m a e n t (var. S p e l m a e n t ), II. c. 3. v. 162, Herfstmaand, September.
Volgens sommigen van het inoogsten der spelt. Zie Taalk. Mag. III. 252, Prof.
CLARISSE op de Natuurkunde enz. bl. 204, enz.
S p i e n intr., thans spieden. Om iets -, I. c. 34. v. 78, er op loeren, op uitzijn;
na iets -, II. c. 9. v. 51 (var. om), c. 16. v. 5, er naar omzien, naar zoeken. Zie
HUYDEC. op STOKE, III. bl. 16 vlg., CLIGNETT, Bijdr. bl. 280 vlgg.
S p l i t e n ( s p l e e t , g h e s p l e t e n ) trans., gevolgd door van, I. c. 26. v.
141, II. c. 10. v. 78, afscheiden, afzonderen, vervreemden, zeer natuurlijk
uitvloeisel der gewone beteekenis van splijten. Elders treft men ook andere
wijzigingen aan, doch die zich even gemakkelijk laten verklaren. VELTHEM, bl.
2:
desen hoec willic heten
Die vifte pertie, uutgespleten
Allen den andren van selsenheden.

‘afgescheiden, uitgezonderd van, d.i. zich onderscheidende boven al de
anderen, in wondervolle zaken.’ Vanden houte, vs. 205:
Dit doet uwen vader weten,
Dat ghi saecht een kint ghespleten
Uter herten der godlijcheden.

(*)

Één woord slechts over de meening van H., dat spel hier voor nijdspel staan zou en dus strijd,
gevecht beteekenen. In Ferguut, vs. 3452 leest men: ‘dat en dochte Ferguut gheen spel,’ en
die uitdrukking is ook elders zeer gewoon. Dat en dochte hem gheen spel en tghinc met hem
uten spele zal wel 't zelfde zijn, dat is klaar. Welnu, meende F. dan dat het geen gevecht
was? Dat ondervond hij anders. In den Minnen Loep, I. 854 leest men: ‘het ghinc uten spotte.’ Kan men krachtiger bewijs voor
onze verklaring verlangen?
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‘afgescheiden van, dus voortgebragt, ontsproten.’ Als intr. lees ik spliten in den
Reinaert, vs. 4499:
(Si) at van den wormen so veel,
Dat si haer spleten uter keel.

‘dat zij haar de keel uithingen,’ eig.: ‘dat zij zich van de keel afscheidden, omdat
de keel al vol was.’
S p o e t m., III. c. 3. v. 267, 297, c. 14. v. 192, rijmshalve ook s p o e d e v., I.
c. 31. v. 45, voorspoed; m e n h e e f t e r t o e s o e c r a n k e n s p o e t , III.
c. 4. v. 470, men heeft daarin zoo weinig voorspoed, d.i. men slaagt er niet zoo
ligt in (een vriend te verkrijgen).
S p r a e y e n ( s p r a e y d e ) trans., II. c. 36. v. 74, 98 var., c. 44. v. 522, III. c.
14. v. 263, IV. c. v. 9. 73, spreiden.
S p r a n c , I. c. 23. v. 127 enz., Imp. van s p r i n g h e n , sprong.
S p r i n g h e n intr., ook gevolgd door uut, I. c. 8. v. 29, c. 9. v. 8, 11, 22, c. 21.
v. 119, III. c. 23. v. 86, ontspringen, ontspruiten. T e n i e t e -, I. c. 31. v. 72,
te niet gaan, op niets uitloopen.
S t a d e v., oorspronkelijk hetzelfde als stat (zie ald.) en dus plaats, maar
gewoonlijk, III. c. 1. v. 28, c. 3. v. 177, 750, c. 25. v. 35, gelegenheid; s t e d e ,
s t a d e n o c h o o c s t o n d e , III. c. 25. v. 52, plaats, gelegenheid noch tijd,
drie woorden van nagenoeg dezelfde beteekenis. Het is dus niet noodzakelijk,
om met LEENDERTZ (Gloss. op
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M.L.) de woorden stade ende stede in Karel d. Gr. I. 90 in stonde ende stede
te veranderen; ofschoon anders s t a t e n d e s t o n d e m a k e n , III. c. 11.
v. 49, d.i. gelegenheid geven, eene zeer gewone verbinding is.
Uit de grondbeteekenis van juiste plaats, gelegenheid, vormde zich het bekende
te stade komen, d.i. juist te pas komen, en derhalve, baten, helpen, bijstaan.
Dezelfde kracht hebben ook de spreekwijzen: s t a d e d o e n , I. c. 12. v. 65,
en i n s t a d e n s t a e n , I. c. 5. v. 39, c. 13. v. 116, c. 26. v. 23, II. c. 48. v.
416, III. c. 22. v. 15, beiden met den dat. des persoons.
M e t s t a d e n , II. c. 48. v. 442, of m e t g o e d e n s t a d e n , I. c. 33. v. 80,
c. 46. v. 42, op zijn (mijn, haar) gemak, eig. met gunstige gelegenheid.
Men zie over stade enz. de uitvoerige aant. van den Heer DE JAGER en mij in
het Taalk. Mag. IV. 57-62. Vgl. ook G h e s t a d e n .
S t a e n als subst. I n h a r e n s t a n e , I. c. 9. v. 23, v a n d e n s t a n e , I. c.
10. v. 77, stand, van de hemelbollen.
S t a e n , in verschillende spreekwijzen, als:
U t e n z o n d e n s t a e n , I. c. 6. v. 20, de zonden laten varen (vgl. A f s t a e n );
d e r z o n n e n n a t u r e s t e e t d a t s i d r o g h e i s , I. c. 9. v. 13 de natuur
der zon staat daartoe, d.i. brengt mede enz., gelijk wij thans zeggen: het staat
er zoo mede geschapen. Vandaar: s t a e n , gevolgd door om te met den Infin.,
II. c. 36. v. 442,
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thans er naar staan, zich er op toeleggen; n a iemands r u s t e s t a e n , II. c.
9. v. 62, voor iemands rust en gemak zorg dragen.
Elders, met het bijdenkbeeld van voortduring en dus zelfstandigheid, I. c. 21.
v. 17, 138, c. 25. v. 124, c. 33. v. 41, II, c. 36. v. 468, III. c. 2. v. 174 enz.,
staande blijven, in stand blijven, of wel, van een getuigenis gesproken, II. c.
36. v. 1245, vaststaan, kracht van bewijs hebben. Vgl. G h e s t a e n .
S t a e r b l i n t adj., II. c. 48. v. 833, c. 58. v. 193, stekeblind. - Der Ystorien
Bloeme, fol. 3. b. (bij de verschijning aan PAULUS):
Doen stont Saulus op met desen ....
Ende was al staerblint.

Reinaert, vs. 76:
Datter twee noint meer ne sagen,
Ende si worden staer blint.

Ziehier uit hetzelfde werk de etymologische verklaring (vs. 3572):
Daer lach gelijc enen doden kative
Reinaert de vos, op die heide
Sijn ogen stonden te staer beide,
Sijn tonge hinc ver uut sinen mont,
Recht gelijc enen doden hont,
Met opgelokenre wider kele.

Het ziet dus op het starre, strakke, onbewegelijke in de oogen van een blinde.
Men denke aan ons staroogen, staren en aan de staar, als oogkwaal.
S t a l m., I. c. 22. v. 82, (inwendige) gesteldheid, aard, natuur. Q u a e t i n d e n
s t a l is derhalve van nature slecht (vgl. v. 79). Stal, afkomstig van staan,
beantwoordt geheel aan ons stand, en
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deed op zijne beurt het ww. stellen ontstaan. Toestand, gesteldheid, dat is,
aard, natuur, is dus de grondbeteekenis. Vgl. mijne aant. op Warenar, bl. 146.
S t a n , III. c. 4. v. 216, Imp. van s t e n e n , thans steende, zuchtte. Zie Gloss.
op Reinaert, Vanden houte, enz.
S t a n c , II. c. 35. v. 80, Imp. van s t i n k e n , stonk.
S t a n t , I. c. 42. v. 72, II. c. 20. v. 86, tweede pers. enk. Imperat. van s t a e n ,
sta, Zie DE JAGER, Verscheid. bl. 198, enz.
S t a p e l m., II. c. 29. v. 20, een paal, die tot stut of steun dient, hier dus eene
der opstaande schragen of stijlen aan de bedstede, in welke de dwarsbalken
aan beide zijden sluiten.
S t a p p a n s adv., II. c. 24. v. 22 var. (v. 8), terstond.
S t a r f , II. c. 48. v. 606 enz., Imp. van s t e r v e n , stierf.
S t a t v., I. c. 5. v. 3, c. 12. v. 32, c. 15. v. 4, IV. Prol. v. 12, 14 enz., ook s t e d e ,
I. c. 13. v. 5, c. 36. v. 47 enz., plaats; b e d s t a t ( b e d d e s t a d e n ) , II. c.
29. v. 4, 6, bedstede (v. 31); i n z i n e s t a t , I. c. 42. v. 178, in zijne plaats, in
stede van hem; t e s u l k e r s t a t , I. c. 3. v. 47 enz., op sommige plaatsen,
hier en daar; in e n i g h e r s t e d e , I. c. 27. v. 58 enz., ergens, in eenig opzigt;
o p t i e s t e d e , o p t e r s t a t , II. c. 60. v. 64, III. c. 4. v. 214, IV. c. 1. v. 178
enz., op staanden voet, terstond; s t e d e m a k e n , III. c. 4. v. 119, ook s t e d e
g h e v e n , II. c. 19. v. 20, beiden met den dat., plaats maken (voor);
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d i c h t e r s s t e d e h o u d e n , III. c. 15. v. 14, de plaats eens dichters
bekleeden, den naam van dichter waard zijn. S t a t e n d e s t o n d e , zie
Stade.
Elders staat het woord ook in de hedendaagsche beteekenis van stad (urbs),
en heeft alsdan gewoonlijk in plur. s t a d e n , I. c. 43. v. 9, c. 44. v. 11, 78, III.
c. 12. v. 119, of s t a d e , s t a e d e , III. c. 26. v. 199, IV. c. 1. v. 194 var., c. 4.
v. 85 var. Doch op vele dezer pll. vindt men in de var. ook s t e d e n ; het verschil
in spelling is dus eene bloote klankwisseling, niets meer.
S t e d e . Zie S t a t .
S t e e n d o o t adj., II. c. 46. v. 40, morsdood, zoodat men als een steen ter
neder ligt. Zie KIL. Men zeide ook steendoof, wat wij thans potdoof noemen,
dat op 't zelfde uitkomt (Leven van St. Franc. vs. 652).
S t e e n e n trans., II. c. 8. v. 70, ook s t e n e n (slechte spelling), II. c. 36. v.
413, steenigen.
S t e e n r o o t s e (var. s t e e n r o k e ) v., II. c. 48. v. 455, steenrots. Roke voor
rots, Fr. roche, is bekend.
S t e e t , staat. Zie S t a e n .
S t e k e n ( s t a c , g h e s t e k e n ) trans., I. c. 7. v. 36 var., c. 42. v. 144 var.,
II. c. 25. v. 11, c. 26. v. 9, c. 36. v. 1623, c. 50. v. 88, IV. c. 9. v. 43, 46, stooten;
I. c. 30. v. 13, meer in 't bijzonder schudden, schokken.
Ook, als intr., s t e k e n jeghen hem, III. c. 12. v. 183, zich verzetten (tegen
hem), in strijd koen (met), eig. eene botsing veroorzaken. B e s i -
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d e n s t e k e n , III. c. 10. v. 174, eig. op zijde stooten, derhalve, naar ik
vermoed, wegmoffelen, verdonkeremanen, krabbedieven. Dezelfde beteekenis
moet liggen in het speekwoord in vs. 172. Denkelijk is de meening: ‘Waar zij
niets nederleggen, daar ook niets vinden, d.i. niets nemen zonder betaling,’
derhalve het zevende gebod.
S t e l p e n trans. Commer -, III. c. 5. v. 25, c. 17. v. 86, stillen, doen ophouden.
Thans zegt men het alleen van den loop van vloeistoffen, vooral van het bloed,
soms ook wel van den dorst; maar oudtijds stelpte men allerlei ongeval, verdriet,
leed enz. Leven van St. Amand, I. 4606:
Ghine vint an niemende hulpe
Dan an uwen heere, hi mach stulpen
Al uwe mesquame ende deeren.

SPIEGHEL (Hertsp. VI. 261) spreekt nog van ‘koud, honger en dorst stelping.’
Vgl. G h e s t e l p e n .
S t e n e n . Zie S t e e n e n .
S t e r f , I. c. 13. v. 17 enz. enz., klankwisseling voor s t a r f , Imp. van s t e r v e n ,
stierf.
S t i c h t e n trans. Eene stad -, IV. c. 7. v. 58, niet ons stichten, maar versterken,
naar de afleiding van stijf, hard, sterk. In afgeleide beteekenis, I. c. 31. v. 33,
overmoet -, d.i. aanrigten, in het werk stellen, gelijk men nog van kwaad,
tweedragt, brand stichten spreekt. Een opmerkelijk gebruik van dit woord trof
ik aan in het Hamburgsche HS. van 't Schaakspel, als:
Fol. 98. Ende aldus es des verduldichs menschen pine vele te mindre,
ende hij es bet ghesticht omme ghesont te werdene.
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Fol. 163 vlg. Starcheit es meer ghesticht te dienene, heerscepie te
regierne.
Fol. 189. Hij viel van grooter rouwen te bedde, met zulke ziecten dat hij
te male ter dood was ghesticht.

Ghesticht (omme of te) is dus zooveel als het Lat. dispositus, Hoogd.
beschaffen, wat men in 't Fr. de nature à noemt, een natuurlijk uitvloeisel van
de oorspronkelijke kracht des woords. De loop der beteekenissen was deze:
o
o
1 . stijven, sterken; 2 . (iets wat hecht en sterk is) bouwen, oprigten, tot stand
o
o
brengen; 3 . aanrigten, in het werk stellen; 4 . inrigten, toestellen.
S t i j f adj., II. c. 50. v. 40 var., III. c. 3. v. 675, c. 11. v. 15, hard, streng,
onverzettelijk.
S t o e l e . Zie S t o l e subst.
S t o e t , S t o e d e n , I. c. 28. v. 57, III. c. 26. v. 180 enz. enz., Imp. van s t a e n ,
stond, stonden.
S t o l e subst., II. c. 51. v. 119, ook s t o e l e , II. c. 36. v. 2038, stool, lang
priesterlijk opperkleed. Lat. stola.
S t o l e ww., II. c. 48. v. 787 var., derde pers, enk. Imp. Conj. van s t e l e n ,
stale, zou stelen; s t o l e n , II. c. 40. v. 112, derde pers, meerv. Imp. Indic.,
stalen. In de eerste pl. heeft de tekst stale, de var. steelde, in de laatste de var.
steelden.
S t o n t , stond, tijdstip, in de volgende spreekwijzen: d i e s t o n t d a t , III. c.
4. v. 311, terzelfder tijd dat, terwijl; o n l a n g h e s t o n t , IV. Prol. v. 6, korten
tijd; t e m e n i g h e n s t o n d e n , III. c. 24. v. 22, c. 25. v. 33 enz., dikwijls;
t a l l e n s t o n d e n , III. c. 27. v. 45 enz.,
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altijd; m i t s t o n d e n , I. c. 30. v. 42, met tijd en wijle, elk op zijn tijd.
S i n e n s t o n t v e r l i e s e n , III. c. 15. v. 164, zijn tijd verliezen, verspillen.
S t o p p e n trans. Armoede -, II. c. 48. v. 1107, ondersteunen, te gemoet komen.
H e m s t o p p e n , I. c. 16. v. 69, zich den neus toestoppen.
S t o r e n ( g h e s t o o r t ) trans., een rijk, I. c. 41. v. 104, overeenstemming,
II. c. 39. v. 248 var., de magt des duivels, II. c. 1. v. 19, de hel, II. c. 5. v. 128,
c. 39. v. 35, IV. c. 1. v. 37, te gronde rigten, verbreken, vernielen. De var. heeft
doorgaans s c o r e n (zie ald.): het een is zoo goed als het ander.
H e m s t o r e n , II. c. 36. v. 807, III. c. 3. v. 1209, zich verstoren of vertoornen,
boos worden. Vgl. G h e s t o o r t .
S t r a n c adj., I. c. 29. v. 81, sterk, hevig, ons streng in ruimere opvatting. Vgl.
het Eng. strong. In den Walewein wordt het nu eens van eene weeklagt gezegd,
dan eens van een leger, een slag, eene speer (vs. 9164, 10323, 10571, 10723),
en beantwoordt dus geheel aan ons sterk. In het Leven van St. Amand, II. 5727
zou ik 't adv. strange niet (met BLOMMAERT in Gloss.) als straks opvatten, maar
als sterk, ernstig, ijverig, welke beteekenis Mr. V.D. BERGH te regt toepast op
Limborch, VIII. 1052.
Men vgl. ook DE JAGER, Handl. tot den Staten-Bijbel, bl. 105 vlg.
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S t r a t e , weg, vanwaar d i e l a n g h e s t r a t e , II. c. 18. v. 76, de lange weg,
de lange reis. Gewoonlijk in de uitdrukking: s i j n r e s t r a t e ( s t r a t e n ) , I.
c. 11. v. 35, II. c. 8. v. 28, h a e r r e s t r a t e n , II. c. 4. v. 37, c. 28. v. 88, zijns
(huns) weegs gaan, keeren enz. In de eerst aang. pl. is de zin: ‘hij zou niet
verder vallen op zijnen weg, dan enz.’
S t r i k e n ( s t r e e c , g h e s t r e k e n ) intr., I. c. 21. v. 131, c. 29. v. 59, c. 30.
v. 91, c. 33. v. 27, c. 39. v. 129, c. 41. v. 66, c. 48. v. 173, II. c. 44. Titel, enz.,
in eene bepaalde rigting voortgaan (op de eerst aang. pl. zooveel als
voortkomen, het Hoogd. hervorgehen). Vandaar gaan in 't algemeen, gewijzigd
door het volgende voorzetsel, als II. c. 17. v. 84, binnentreden, II. c. 18. v. 47
var., heengaan, zich begeven. Zie Minnen Loep, Gloss.
S t r i k e n met iemand, III. c. 4. v. 491, gelijken tred houden, d.i. dezelfde
levenswijze volgen; t e G o d s g h e n a d e n -, I. c. 47. v. 26, zich tot Gods
genade wenden, zich daaraan overgeven.
In I. c. 48. v. 71 schijnt de zin te zijn: ‘dat zij zelfs van den geringste verdreven
of verjaagd (dus verstooten) worden.’ Striken, nog heden gaan strijken, is dan
vlugten, transitive opgevat, op de vlugt jagen, verdrijven.
Strueren (strueerde, struerde, ghestrueert, ghestruweert.
Var. meermalen d e s t r u e r e n enz.) trans., I. c. 15. v. 58, c. 19. v. 16, c. 21.
v. 54, c. 36. v. 20, c. 41. v. 117, II. c. 48. v.
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284 var., 310 var., III. c. 3. v. 985, c. 24. v. 13, vernielen, verwoesten, verderven.
Lat. destruere.
S t u e r , S t u u r , S t u e r e adj., van een mensch, II. c. 30. v. 9, III. c. 4. v.
535, c. 12. v. 188, norsch, barsch, streng; van woorden, II. c. 23. v. 9, III. c. 9.
v. 73, bits, hard, fel; van een stroom, I. c. 41. v. 52, fel, hevig. Het woord bleef
e

tot in de 17 eeuw zeer gewoon, en leeft thans nog in het afgeleide stuursch.
S t u n e n (daer jeghen) intr., III. c. 3. v. 865, zich (daartegen) aankanten,
verzetten. - Belg. Mus., 1842, bl. 63:
Hoe cuntger tjeghen stuenen?

In deze opvatting wordt het ww. steeds vergezeld van de praep. jeghen; maar
even gewoon is de verbinding met de praep. op, en dan wordt het doorgaans
gezegd van den vijand, die aandringt om zich duchtig te weren en een zwaren
strijd te voeren. MAERLANT, Sp. Hist. D. III. bl. 52, vs. 15:
Alse hi vernam Goten ende Hunen
Beede gader up hem stunen,
Coes hi eenen stouten man, Enz.

Limborch, VIII. 689:
Die Berberien entie Hunen
Die alle op her Heinrije stunen
Met enen conroete swaerlike.

Als rijmwoord op Hunen kwam het den dichters heerlijk te pas, en zij hebben
er ook rijkelijk gebruik van gemaakt. Zie de voorbeelden (maar niet de
verklaringen) in de Brab. Yeesten, I. Gloss. Zie
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ook Prof. JONCKBLOET, D. Doctr. Gloss. in v. Ghestuin.
S t u u r . Zie S t u e r .
S u b t i j l , - t i l e adj., van de ziel als stof, I. c. 18. v. 73, fijn, ijl; van een
handwerk of kunst, II. c. 4. v. 49, III. c. 14. v. 129, fijn, moeilijk; maar veelal, I.
Prol. v. 15, c. 5. v. 13, c. 6. v. 19, c. 32. v. 19 enz., vernuftig, schrander,
verstandig; ook, I. c. 16. v. 8, behendig; of wel, I. c. 7. v. 41, 61 enz., slim, listig,
doortrapt.
S u b t i j l h e i t , - e i d e n , I. c. 7. v. 68, IV. Begin. v. 24, c. 6. v. 65, c. 10. v. 35
enz., slimheid, sluwheid; in plur. s u b t i j l h e d e n , I. c. 6. v. 5, listen.
S u b t i j l l i c , - l i j c adv., III. c. 4. v. 161, c. 15. v. 123, behendig, slim.
S u d a r e v., II. c. 51. v. 156, lijkgewaad, doodskleed. Eig. zweetdoek, van 't
Lat. sudarium.
S u l c , S e l c , - k e n adj., met het subst. zoowel in sing. als in plur., I. c. 3. v.
47, c. 18. v. 1, 4, c. 24. v. 49, c. 30. v. 35, 36 enz. enz., sommig. Als subst.,
ook herhaald met het ww. in sing., I. c. 7. v. 78, c. 30. v. 34 enz. enz., sommigen.
O p s u l c j a e r , II. c. 36. v. 758, in sommige jaren; s u l k e n t i j t , I. c. 27. v.
33 enz., o p s u l k e s t o n d e , I. c. 19. v. 38 enz., of s u l c s t o n t (var. ook
s u l c t i j t ), I. c. 9. v. 33, 88, c. 10. v. 61 enz., somtijds.
Ook met het pron. demonstr. d i e s e l c , gevolgd door een ww. in sing., I. c.
30. v. 34 var., c.
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32. v. 72 var. enz., sommigen. - Men vgl. het Fr. tel, un tel.
Z u r e n intr., III. c. 17. v. 58, zuur worden, verzuren. Zie bij B e s u r e n .
Z w a r e (var. z w e r e ), I. c. 18. v. 30, klankwisseling voor z w e r e , zweer, in
den zin van pijn. Zie S w e r e n en vgl. KIL., die ook hoofdswere en tandswere
opgeeft.
Z w e e r m., I. c. 42. v. 112, 118, schoonvader. Lat. socer. Zie IJPEY, Taalk.
Aanm. bl. 113 vlgg., VAN WIJN op HEELU, bl. 67 vlgg. en, over de afleiding, mijne
aant. op Warenar, bl. 195.
S w e r e n intr., I. c. 18. v. 20, pijn doen, ook als subst., ibid. v. 15, zooveel als
pijn; bij uitbreiding, II. c. 41. v. 185 (met den dat.), smarten, kwellen, in 't
algemeen. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 357. Ten onregte echter past CLIGNETT
(Bijdr. bl. 94 en 172) deze beteekenis toe op de woorden cranken ende swaren,
van den ouderdom gezegd. Dat swaren is niet anders dan zwaar of bezwaard
worden door den last der jaren, eene letterlijke vertaling van het ‘annis
ingravantibus’ bij PHAEDRUS (V. 10. 3.).
Z w i j n plur., I. c. 31. v. 6, zwijnen.

T.
T a e l m a n , III. c. 4. v. 178, advocaat. Zie D. Doctr. Gloss., LAURMAN, Taalk.
Bijdr. bl. 67, enz.
T a f e l r o n d e , III. c. 10. v. 52, c. 25. v. 94, steekspel, waarin de ridders man
tegen man streden
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(hetzelfde als joeste, jostierspel), in tegenoverstelling van het tornooi, in hetwelk
troepsgewijze gestreden werd. De onderscheiding, door onzen dichter gemaakt,
bevestigt de verklaring van DU CANGE, aang. bij VAN WIJN op HEELU, bl. 172 vlg.
Zie ook ald. bl. 177, en vgl. het gedicht Ene Tafelronde in het Belg. Mus., 1841,
bl. 256-258.
T a m e l i j c , - l i k e adv., I. c. 26. v. 99 var., II. c. 58. v. 1, III. c. 9. v. 48,
betamelijk, naar behooren.
T a m e n , III. c. 21. v. 23 var., van zich verkrijgen, toelaten, gedoogen. Elders
temen: zie bij B e t e m e n .
T a r d , II. c. 36. v. 525 var., of t a r t , ibid. v. 1200 var., plur. t o r d e n , ibid. v.
226 var., 249 var., Imperf. van t e r d e n , gewone omzetting voor treden, dus
trad, traden.
T a r g h e . Zie A r c h .
T a s s e n ( g h e t a s t ) trans., III. c. 10. v. 189, c. 26. v. 119, ophoopen,
opstapelen. Fr. entasser.
T a s t e n ( t a s t e ) trans., I. c. 17. v. 15, 44, 57, II. c. 9. v. 159, c. 36. v. 537,
c. 39. v. 78 enz., aanraken; m e r k e n e n d e t a s t e n , II. c. 36. v. 448,
opmerken en inzien, als eene duidelijke, tastbare waarheid.
Ook als subst., I. c. 15. v. 47, het gevoel, als zintuig.
T a v a e r n e , III. c. 25. v. 108, c. 26. v. 90, herberg, kroeg. Lat. taberna.
T e praep. met den dat. (passim), tot, naar.
T e bij werkwoorden, met de kracht van het voorvoegsel ver- (het Hoogd. zer-),
als: t e g a e n ( t e g h i n c ) ,
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I. c. 41. v. 16, c. 44. v. 29 var., III. bl. 13. v. 12 var., bl. 14. v. 22 var., c. 4. v.
180 enz., vergaan; t e v a r e n e n d e t e g l i d e n , I. c. 11. v. 30 (tekst en
var.), verwaren en verglijden, d.i. van zijne plaats raken en afglijden; t e v a l l e n
part., II. c. 45. v. 130, vervallen; t e b r o k e n , II. c. 24. v. 81, c. 48. v. 1156,
verbroken, gebroken. Vgl. nog B a r e n t e r e n , B l o u w e n en L i v e r e e r t .
T e m e t d a t , III. c. 4. v. 408, naarmate, naar gelang dat. Zie A l t e m e t .
T e b a t , III. c. 26. v. 16 var., schrijffout voor R e b a t . Zie ald.
T e e c h . Zie T i e n .
T e e c h e n e n (var. t e k e n e n , Bijl. A. t e g h e n e n ), I. c. 26. v. 106,
(teekenen), te kennen geven.
T e e l d e , I. c. 21. v. 8, rijmshalve voor t e l d e . Zie T e l l e n .
T e e r (passim), te eer; t e n e n , t e e n r e , t e r e enz., te eenen, te eene.
T e e r e v., III. c. 3. v. 144, vertering. Vgl. bij N e r e .
T e y , I. c. 2. v. 60. Zie E y .
T e l g h e r e n (tekst t e l g h e ), II. c. 22. v. 19 var., meervoud van t e l c h ,
uitspruitsels, takken. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 265 vlg., Vanden houte Gloss.,
enz.
T e l l e n trans., I. c. 13. v. 1, c. 24. v. 53, III. c. 3. v. 1032; 1080 enz., vertellen,
verhalen.
T e n d e n praep., I. c. 39. v. 140, (te enden d.i. aan het einde van, dus) achter,
na; t e n d e n e e n , II. c. 47. v. 79, achtereen, na elkander; als adv. d a e r
t e n d e n , III. c. 1. v. 92, na af-
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loop daarvan, daarna. Zie mijne uitvoerige aant. in DE JAGER'S Archief, I. 76-78.
Ik heb daar tevens mijne gissing op I. c. 39. v. 140 herroepen en deen tenden
andren als de ware lezing aangewezen.
Hier tenden en daer tenden voor hierna, daarna, tref ik nog aan in de
Reimchronik bij KAUSLER, vs. 4964, 7899; tenden een in Limborch, IX. 394.
T e n n e n adj., II. c. 44. v. 296, 318, tinnen, van tin. Vgl. bij G u l d i j n . De var.,
t e e n i n , t e e n e n (vimineus), komt hier natuurlijk niet te pas.
T e s (passim), te des; als conj., II. Prol. v. 81, in den zin van totdat.
T g h u e n t , I. c. 12. v. 76 var., (het gunt), hetgeen.
T h a n t , T h a n d s enz. Zie H a n t .
T h o o r e . Zie O o r .
T i d e l i k e (var. g h e t i j d e l i k e , Bijl. A. g h e t i d e c h l i k e ) adv., I. c. 9. v.
21, op zijn tijd, ter juister tijd.
T i d e n . T e -, I. c. 26. v. 146, voor een tijd, tijdelijk.
T i d e n ( h i t i j d t ) intr., I. c. 9. v. 47, c. 44. v. 71, II. c. 13. v. 14, c. 52. v. 136,
III. c. 12. v. 149, trekken, gaan, zich begeven. A l s e g h e s e l s c a p a n e u
t i j d t , III. c. 3. v. 236, als g. zich bij u aansluit. Het Imperf. was tide of tijdde,
als bij STOKE, II. vs. 947, 1039 enz. Het part. luidt g h e t i e t , g h e t y e t , II. c.
14. v. 85, c. 20. v. 9, c. 36. v. 1441, III. c. 3. v. 771, c. 26. v. 171. Eigenlijk had
het g h e t i j t moeten wezen, doch de verkeerde schrijfwijze ontstond denkelijk
uit eene verwarring met het straks volgende
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T i e n , waarvan trouwens T i d e n slechts een afgeleide en afwisselende vorm
is.
T i e n , T y e n ( t i e t of t y e t , t o o c h , t o g h e n , g h e t o g h e n ) . Intr., I.
c. 18. v. 23, III. c. 1. v. 87, c. 3. v. 231, 423, 631, c. 12. v. 168 enz., trekken,
gaan, zich begeven; a n h e m t i e n , IV. c. 6. v. 24, c. 7. v. 14, zich bij hem
aansluiten, tot zijne partij overgaan; u u t t y e n , II. c. 24. v. 56 var., uitgaan,
eindigen; t e r d o e g h t t i e n , III. c. 13. v. 17, en t e r a r c h e i t -, I. c. 29. v.
66, het pad der deugd (ondeugd) inslaan.
Trans., I. c. 11. v. 45, II. c. 29. v. 28, trekken; a e n h e m t i e n , I. c. 26. v.
134, II. c. 48. v. 337, tot zich trekken, zich toeëigenen; v a n G o d e t i e n , III.
c. 3. v. 710, 856, van God aftrekken; t e r s c o l e n t i e n , III. c. 10. v. 64, naar
school zenden; t e r a r c h e i t t i e n , III. c. 3. v. 928, tot de ondeugd trekken,
verleiden; i n a r g h e t i e n , zie A r c h .
H e m t i e n (te penitencie, ter ledicheit), II. Prol. v. 81, III. c. 25. v. 67, zich
begeven tot, zich overgeven aan.
Men vgl. T r e c k e n , dat volkomen dezelfde wijzigingen der beteekenis vertoont,
en ook wel als var. met t i e n afwisselt.
T i e n , in de vermelde beteekenis, is eigenlijk eene zamentrekking van tiegen,
en beantwoordt geheel aan het Hoogd. ziehen, zog, gezogen, dat reeds in het
Ohd. ziuhan, zoh, (ga)zogan luidde. Men heeft het meermalen verward met
het straks volgende T i e n , doch de gelijkheid is slechts toe-
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vallig en de verbogen vormen toonen het verschil aan. Het laatste is eene
zamentrekking van tigen, Ohd. zîhan, zêh, (ga)zigan, Hoogd. zeihen, zieh,
geziehen, thans bij ons tijgen luidende. Vgl. GRAFF, V. 600 vlgg. met V. 585
vlgg. en ZIEMANN, 686 met 688.
T i e n , T y e n , (t i e t , t e e c h , g h e t e g h e n ) . A n t i e n iets aan iemand,
II. c. 8. v. 68, c. 48. v. 485, c. 49. v. 32 var., aantijgen, te laste leggen, verwijten;
ook in een goeden zin, III. c. 15. v. 97, (eer) toekennen, toezwaaijen; of wel in
de oorspronkelijke vis media, II. c. 57. v. 6, toeschrijven.
Zonder an lees ik tien (teech) bij STOKE, VI. 292, in het Belg. Mus., 1846, bl.
86, vs. 89, tighen in Theoph. vs. 51, enz.
T i e n , T i e r (passim), te dien, te dier.
T i l d e , III. c. 12. v. 112 var., rijmshalve voor t e l d e . Zie T e l l e n .
T o e b r i n g h e n ( b r o c h t e , b r a c h t e , b r a c h t ) trans., III. c. 15. v. 282,
c. 16. v. 35, 110, IV. c. 6. v. 48, 60 enz., tot stand brengen, vervaardigen,
verrigten, veroorzaken. Iets aen iemand -, II. c. 48. v. 754 vlg., iets bij iemand
bewerken, van hem gedaan krijgen (vgl. bij A n ).
T o e b r i n g h e r e , II. c. 36. v. 1754, veroorzaker.
T o e c o m e n ( q u a m ) intr., Porl. v. 86, II. c. 7. v. 79, c. 48. v. 401, III. bl. 23.
var. v. 60, tot stand komen, ontstaan, volbragt worden, zooveel als het passief
van t o e b r i n g h e n .
T o e l e g g h e n ( l e i d e ) trans., Prol. v. 30, III. c.
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15. v. 287, volbrengen, vervaardigen, wat HOOFT te werke leggen noemt.
T o e p s e l , II. c. 44. v. 48, het doopsel, de doop.
T o g h e . Zie T o o c h .
Toghen, Toeghen (toocht, toeght, toechde, ghetoecht)
trans., I. c. 12. v. 72 var., c. 46. v. 19 var., 35 var., 148 var., c. 47. v. 9 var., c.
48. v. 167, II. c. 7. v. 19 enz., toonen, als nog in ons betoogen. A l s m e n
t o e g h t , III. c. 6. v. 17, gelijk men aantoont, gelijk de schrijvers leeren,
bevestigingsformule.
T o m m e (var. t u m m e ) v., II. c. 36. v. 930, tombe, grafstede. Zie DE JAGER,
Archief, I. 49. T e n Z e v e n T o m m e n , III. c. 15. v. 161, naam van eene
plaats bij Leuven.
T o n g h e m a k e , T o n g h e r e k e . Zie O.
T o o c h , t o g h e m. (van de zon), I. c. 9. v. 79, togt, loopbaan, de weg dien
zij beschrijft. Eig. een trek, vandaar de getrokken lijn, de beschreven loopbaan.
T o o c h , T o g h e n ww. Zie T i e n .
T o r d e n . Zie T a r d .
T o r e n , I. c. 23. v. 66, c. 25. v. 94, c. 37. v. 92, c. 41. v. 55, c. 48. v. 41 enz.,
verdriet.
T o r r e m., II. c. 48. v. 386 var., 1164 var., c. 51. v. 41, toren. Lat. turris.
T o r t e n ( t o r t t e ) , II. c. 45. v. 47, hetzelfde als ons tarten. Zie KIL. en PLANTIJN.
De zin is: ‘de kerk steeg niet door hen, die aanvallend en uittartend te werk
konden gaan, d.i. niet door de overmagt der grooten, maar enz.’
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T o r t i s e (var. t o r t i j s ) v., III. c. 13. v. 37, c. 22. v. 28, toorts, fakkel. Fr.
torche, van 't Midd. - Lat. torticia of toitisius, dat van torquere komt, en dus eig.
een gedraaid en bepikt touw aanduidt. Bij DU CANGE (Suppl. D. IV) vindt men
het Oud-Fr. part. torticié, hetzelfde als tortillé.
T r a c , T r a e c t , T r a k e n . Zie T r e c k e n .
T r a c t e n (var. t r a c t e ) plur., II. c. 48. v. 450, kerkelijke gezangen bij de mis;
dus genoemd, omdat zij op een slependen toon (‘trahendo, id est tractim’)
gezongen worden. Zie DU CANGE.
Trecken, Treken (hi trac, ghi traect, si traken,
g h e t r e k e n ) . Intr., II. c. 18. v. 41, 47, c. 28. v. 84, c. 36. v. 1299, III. c. 3. v.
817, c. 4. v. 209 enz., trekken, gaan, zich begeven; a e n h e m t r e k e n , II.
c. 14. v. 22, tot hem overgaan, zijne partij omhelzen; t e r d o g h e t ( t e n
d u e c h d e n ) t r e c k e n , I. c. 29. v. 57, c. 39. v. 18, en t e r a r c h e i t -,
t o t e n z o n d e n -, I. c. 29. v. 66 var., c. 33. v. 64, het pad der deugd (ondeugd,
zonde) inslaan; t e h u w e l i k e t r e c k e n , II, c. 10. v. 17, III. c. 4. v. 327, c.
9. v. 19, zich in het huwelijk begeven; t e p a e p s c a p e t r e c k e n , II. c. 48.
v. 190, zich in den geestelijken stand begeven; v a n n i e u t e o p
g h e t r e k e n , III. c. 13. v. 9, van niets opgekomen, van lage geboorte (parvenu),
in tegenoverstelling van vs. 4.
Trans., (iets) a n h e m t r e k e n , III. c. 3. v. 136, zich aantrekken; s i n e
g h e b o o r t e t r e c k e n v a n iemand, I. c. 29. v. 78, zijn geslacht
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afleiden; s i j n b e g h i n t r e c k e n u u t iemand, I. c. 30. v. 90 vlg., zijnen
oorsprong ontleenen; d e n s t o e l t e L u d e k e t r e c k e n , II. c. 48. v. 939
vlg., den bisschopszetel naar Luik overbrengen; n i e t i n y e t t r e c k e n , II.
c. 6. v. 156, niets in iets overbrengen, verkeeren, veranderen. - Vgl. T i e n ,
T r u c t e en U u t t r e c k e n .
T r i c h t (eigennaam), II. c. 2. v. 12, c. 48. v. 938, ook T r i c h t o p t i e M a s e ,
II. c. 2. v. 10, en M a e s t r e c h t , II. c. 48. v. 936, Maastricht.
T r o o n , ook T h r o o n , - o n e m., I. c. 2. v. 42, 79, c. 5. v. 59, II. c. 15. v. 98,
c. 36. v. 1360, III. c. 16. v. 44, het uitspansel, het firmament; ook, II. c. 10. v.
76, c. 22. v. 66, de hemel. Zie Prof. CLARISSE, Heim. d. Heim. bl. 503-507.
T r o u w e . O p t r o u w e (ook t r o u w e n ) aanbevelen, bidden, I. c. 6. v. 23,
30, II. c. 55. v. 85 enz., m e t t r o u w e n raden, II. c. 61. v. 69, op grond van
de verschuldigde trouw, dus met vertrouwen (dat het bevel enz. volbragt zal
worden).
T r u c t e , I. c. 6. v. 37, Imperf. van t r u c k e n , klankwisseling voor t r e c k e n ,
dus trok. Doch de var. (ook in Bijl. A.) heeft t r o c k e , dat de voorkeur verdient.
T r u c k e n , II. c. 54. v. 23 var., staat als Imperf. voor t r o c k e n , gelijk de tekst
heeft. De gewone buiging was trac, ghetreken, doch men zeide ook troc,
ghetroken, of gebruikte het als zwak ww. trecte, ghetrect (STOKE, V. 55, 61,
398 enz.).
De uitdrukking: t e r q u a e t h e i d e n t r e c k e n
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is zooveel als den kwaden weg opgaan, zich aan het kwaad overgeven. Zie
Trecken.
T s a e r t e r , III. c. 14. v. 22 var., charter, gelijk de tekst heeft.
T s e r e n , III. c. 16. v. 134 var., des heeren. Voor een eigennaam luidde het
bij verkorting t s e r , II. c. 1. v. 72, elders veelal ser, gelijk wij nog van het dorp
Seer - Arends - kerke spreken. Voorbeelden bij HUYDEC. op STOKE, II. bl. 150.
T s o l l e n . Zie S o u d s s p e l .
T s o p m., II. c. 5. v. 87 var., c. 18. v. 64 var., hetzelfde als top, gelijk de tekst
heeft. Zie KIL. en Limborch, Gloss. op Tscop. Het staat ook in Ferguut, vs. 1579,
althans in het HS.; maar Prof. VISSCHER schijnt met die s geen weg geweten
te hebben. Ondertusschen was die schrijfwijze oudtijds zeer gewoon, en daarom
van belang, omdat zij ons wijst op den uitheemschen oorsprong des woords.
Sop of tsop komt van 't Lat. caput, door middel van de Fransche ch.
T s o u t (var. s o u t ), I. c. 44. v. 4, soldij, eig. sold. Zie VAN WIJN op HEELU, bl.
46-48. Sout was de gewone spelling, doch ook tsout is niet zeldzaam; men
vindt ook saut (Belg. Mus., 1840, bl. 69, 199).
T w a r e n (var. I. doorgaans t e w a r e n ) adv., I. Prol. v. 21, c. 17. v. 9 enz.
enz. enz., in waarheid, waarlijk, voorwaar.
T w e n t . Zie T w i n t .
T w i adv., II. c. 56. v. 50, waarom? Zeer uitvoerig is daarover gehandeld in de
Taalk. Mengel. van CLIGNETT en STEENWINKEL, bl. 158-175.
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T w i e n ( t w i d e ) intr., I. c. 40. v. 33, III. c. 26. v. 3 var., twisten, gelijk ter
laatst aang. pl. de tekst heeft. Zie V.H. op KIL. in v. Twist, waar hij echter uit het
Imperf. twijden ten onregte tot een ww. twyden besluit. Het door V.H. vermelde
subst. twij of twy, voor twist of geschil, lees ik ook in een charter in den Codex
Diplom. achter de Brab. Yeesten, D. II. bl. 683, en elders vindt men in
denzelfden zin twyunge, d.i. twi-ing (zie WILLEMS op de Brab. Y. VI. 10675).
Het laatste lost tevens de zwarigheid op, die IJPEY (Gesch. d. Ned. tale, I. 382)
in het woord twynighe vond, door hem in een oud HS. aangetroffen. Hij had
twyinghe moeten lezen.
Ten naauwste hiermede verwant is het bekende twien als onpers. ww. (mi
twiet), in den zin van twijfelen (zie b.v. LEENDERTZ, Gloss. op Sacr. v. Aemst.),
vanwaar de uitdrukking sonder twi, d.i. zonder twijfel, in Reinaert, 4678, D.
Doctr. II. 44, enz. Dat het een en ander zijn grond heeft in het telwoord twee,
is reeds dikwijls opgemerkt.
T w i n t , voorafgegaan door de negatie en, I. c. 2. v. 13, c. 5. v. 28, c. 21. v. 56
enz. enz., niets; I. c. 13. v. 42, c. 15. v. 31, c. 17. v. 44, c. 18. v. 12, 87 enz.
enz., rijmshalve t w e n t , IV. c. 10. v. 36, of wel e n t w i n t (bij anderen veelal
een twint), I. c. 12. v. 13, in het geheel niet; a n d e r s t w i n t , I. c. 11. v. 69
enz., ook zonder de negatie, I. c. 1. v. 43, c. 18. v. 81 enz., niets anders. - Over
de afleiding zie men DE JAGER, Verscheid. bl. 251-259.
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T w i v e l i j c adj., II. c. 5. v. 42, twijfelachtig.
T w i v u l d i c h adj., I. c. 27. v. 66, tweevoudig, dubbel.

U.
U l e n intr., II. c. 36. v. 1786, huilen.
U p , U p d a t . Zie O p , O p d a t .
U t e ..... Zie U u t .....
U t e r l i j c h e i t , - e i d e n , II. c. 7. v. 26, uitwendige pracht, kostbare opschik.
Zoo leest men in den Walewein, vs. 10988:
Men brochte een paer cledre saen
Dat uterlijc was ende diere.

en kort daarna van het schaakspel, dat met zijnen glans de geheele zaal
verlichtte (vs. 11143):
So uterlijc waest ende so diere.

Het is dus niet anders dan prachtig, eigenlijk ziende op het heerlijk uitwendig
voorkomen. Uutwendich zelf werd in gelijken zin gebezigd.
U u t g a e n , II. c. 27. v. 5, van gezaaide tarwe, opkomen, opgroeijen.
U u t g h e n o m e n van iets, II. c. 23. v. 39, ontheven (van), niet onderworpen
(aan). Bekend is uutnemen in den zin van uitzonderen: ook hier is de meening,
dat CHRISTUS, bij uitzondering, van de wereldsche zaken ontheven, dus in een
exceptionelen toestand geplaatst was.
U u t g h e t o g h e n (armen), IV. c. 3. v. 46, uitgestrekt, wijd opengeslagen,
part. van T i e n . Zie ald.
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U u t g h e v e n intr., gevolgd door dat, II. c. 44. v. 406 enz., uitspraak doen;
ook trans., III. c. 26. v. 160 enz., uitwijzen. Vgl. het Lat. edere.
U u t l e d e (var. u t l e d e ) v., II. c. 55. v. 98, c. 56. v. 40, c. 57. v. 2, ook
u u t l e e d e , II. c. 58. v. 103, (uitgeleide), uitvaart, begrafenis. In den Limborch
is op twee plaatsen (VI. 1478 en VIII. 999) vlede gedrukt, en Mr. V.D. BERGH
heeft aan dit woord in het Gloss. eene plaats op de V aangewezen. Doch reeds
het woord uutlede (IX. 876), dat hij weinige bladzijden vroeger door begrafenis
verklaarde (gelijk nu vlede door uitvaart), had hem moeten waarschuwen, dat
het niet vlede was, maar ulede, een verkorte vorm voor utlede, met wegwerping
der t voor de l.
Wat hij er verder bijvoegt: ‘van het oude vleen? In de Doctr. III. 696 (C.) is het
vlade,’ dit heb ik vergeefs getracht te ontcijferen. Wel weet ik, dat vleen vleijen,
smeeken, en vlade vleijerij, beteekent; maar hoe dat met eene uitvaart in
verband staat, is mij niet al te helder.
U u t l e g g h e n . V e l e s p r a k e n u t e l e g g h e n , III. c. 3. v. 935, kortweg
veel praten. Uitleggen (exponere) is eig. ontvouwen, verklaren: vandaar
redeneren, spreken in 't algemeen.
U u t r e k e n (sin ende woort -), III. c. 14. v. 72, den zin en de woorden voor
den dag brengen, uiten. Gelijk ik boven aantoonde, heeft reken (zie ald.) de
algemeene beteekenis van halen. Uutreken is dus eig. uithalen, en dit laatste
werd inderdaad op dezelfde wijze (van taal, spraak, woor-
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den enz.) gebruikt, in den zin van expromere, in medium proferre, zoo als KIL.
het te regt ver taalt. Volkomen hetzelfde geldt ook van het ww. voortreken. D.
Doctr. II. 1262 (volgens var. C.):
Al eest dat si u smeken
Ende scone tale voirt reeken.

‘voor den dag brengen,’ zou men ook daar kunnen zeggen, gelijk ik hetzelfde
ww. in den Walewein door voor den dag halen verklaarde, waar het van een
zwaard gezegd werd. - Vgl. nog bij U u t t r e c k e n .
U u t s c h e i d e n intr., van de ziel gesproken, I. c. 12. v. 15, scheiden,
henengaan (uit het ligchaam).
U u t t r e c k e n , U t e t r e c k e n ( t r a c ) trans., II. c. 13. v. 3, III. c. 15. v. 266
(van eenre spraken in dander sprake), overbrengen, vertalen, gelijk meermalen:
u t e n E b r e e u s c h e ( n ) i n L a t i n e t r e c k e n , II. c. 10. v. 9 vlg., III. c.
15. v. 255 vlg. enz.
S i n e r e d e n e u u t t r e c k e n (part. u u t g h e t r o k e n : zie bij T r u c t e ),
III. c. 26. v. 156, zijne bewijsgronden voor den dag brengen, aanvoeren. In
dezen zin staat uuttrecken volkomen gelijk met uuthalen en uutreken: zie
Uutreken.

V.
V a d d e . Zie F a d d e .
V a e n ( v i n c , g h e v a e n ) trans., passim, vangen, ook, II. c. 44. v. 575 enz.
enz., in den zin van gevangen nemen, vatten.
V a e n intr., gevolgd door te met den dat., (aan
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vangen), aanvatten, aangrijpen, als: i c s a l r e t o e v a e n , I. c. 28. v. 84, ik
zal het (dit onderwerp) aan- of opvattten, ter behandeling opnemen; t e
p e n i t e n t i e n v a e n , II. c. 36. v. 2051, boetedoening aanvaarden. Bekend
is de uitdrukking ten swerde (of ant swaert) vaen, enz.
V a e r , v a r e m., I. c. 5. v. 50, c. 12. v. 21, c. 14. v. 81, c. 19. v. 68, c. 42. v.
6, 26 enz., vrees. Vgl. ons vervaard.
V a e r s e k i j n , - i n e , III. c. 17. v. 94, versje, dichtregel.
V a e r t , V e r t , V e e r t , - r d e v., passim, reis, togt, weg, vooral in de volgende
spreekwijzen: s i n e v a e r t s e t t e n ( var. g h e r e d e n ) t e enz., IV. c. 2.
v. 9, den togt ondernemen, zich op weg begeven naar; s i r e v a e r d e (varen,
trekken, gaan, zijn enz.), II. c. 61. v. 65 enz., s i r e v e r d e , II. c. 44. v. 57, III.
c. 5. v. 80 enz., s i r e v e e r d e , I. c. 38. v. 53 enz., s i j n r e v a e r d e , I. c.
30. v. 1 enz., h a r e v a e r d e , I. c. 4. v. 46 enz., beter h a e r r e v a e r d e , I.
c. 17. v. 80, c. 18. v. 71, c. 23. v. 78, II. c. 6. v. 135, c. 47. v. 34 enz., d i j n r e
v a e r d e n , II. c. 61. v. 63, zijns, (huns, haars, uws) weegs, heen, weg; t e r
v a e r t , I. c. 18. v. 60, c. 47. v. 51, II. c. 11. v. 132 enz., t e r v a e r d e , III. c.
15. v. 323 enz., of m i t t e r v a e r d e , I. c. 24. v. 1, II. c. 13. v. 9, terstond.
V a l l e n ( v i e l of v e l ) , onpers. ww., I. c. 9. v. 33, 51, c. 38. v. 29, gevallen,
gebeuren. Op de laatst aang. pl. staat A b r a h a m in den dat.;
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de var. Bijl. A. heeft dan ook te regt A b r a h a m e .
V a l l e n ( v i e l of v e l ) intr. I n e e n s c i p -, II. c. 48. v. 352, zich in een
schip werpen; a n t g h e l o v e -, IV. c. 2. v. 65, c. 3. v. 82 enz., ook in t g h . (doch de var. a n ), IV. c. 7. v. 62, het geloof omhelzen; a e n h e m -, IV. c. 1.
v. 42 enz., hem toevallen, tot zijne party overgaan; ( d e s ) m i t iemand -, III.
c. 26. v. 205 vlg., 208, iemands gevoelen omhelzen, hem (daarin) bijvallen, als
men thans zegt. Vgl. A n v a l l e n .
V a n e , I. c. 6. v. 7 enz., verbogen naamval van v a e n . Zie aldaar.
V a n t , I. c. 14. v. 78 enz., Imp. van v i n d e n , vond.
V a n t , IV. c. 9. v. 13 var., tweede pers. Imperat. van v a n d e n , willen. V a n t
is dus juist hetzelfde als w i l t , gelijk de tekst heeft. Doch het woord is minder
gewoon, en juist daarom hier voor de ware lezing te houden.
Voorbeelden van vanden, vooral van den Imperat. vant, bij HUYDEC. op STOKE,
II. bl. 557 vlg. en 589. In den grond is het niet verschillende van het gewone
vanden d.i. bezoeken. De loop der beteekenis was deze: gaan vinden,
bezoeken, zoeken, trachten, willen. Men houde hierbij in 't oog, dat vanden
niet per se hetzelfde als willen beteekent, want dat het geen subst. als objekt
bij zich duldt, maar alleen in verbinding met den Infinitivus die beteekenis
aanneemt.
V a r e n ( v o e r ) intr., II. c. 61. v. 63, 65, III. c. 10. v. 59, 70 enz. enz., gaan.
Hoe dat vaert,
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I. c. 28. v. 45, III. c. 4. v. 532, c. 15. v. 309, c. 17. v. 46 enz., ook h o e s o o t
v a e r t , III. c. 14. v. 179, hoe het ook ga, niet veel meer dan eene
bevestigingsformule.
V a t , v a t e o., II. c. 45. v. 208, hier in den zin van lijkkist van heilige personen,
hetzelfde wat anders casse, scrijn of fierter heet.
Elders, I. c. 19. v. 58, c. 20. v. 22, II. c. 24. v. 112, c. 35. v. 60, III. c. 3. v. 18,
is het eene benaming van het ligchaam, als receptakel van de ziel, van goede
of kwade geesten, enz. Als zoodanig werd het vooral met eerbied van de H.
Maagd gezegd, II. c. 55. v. 88, III. bl. 23. var. v. 34, die ook, II. c. 58. v. 164,
v a t d e s l e v e n s genoemd wordt. Der Ystorien Bloeme, fol. 26. b.:
Doen ghebodense optie stat
Den duvelen, dat si ruumden tvat
Van den beelden daer si in waren.

En fol. 23. a. (CHRISTUS is door God gezonden):
Hier neder in onse arme stat,
In der reinre maghet vat.

Vgl. LEENDERTZ, Gloss. op Sacr. v. Aemst. en Prof. CLARISSE op de Natuurkunde
enz., bl. 389 vlg. Zie ook bij Z a c . ‘'t Is een zwak vat,’ voor een zwak mensch,
is nog een gewoon zeggen.
V a t e n trans., I. c. 15. v. 57, vatten, bevatten.
V e e . E e n -, I. c. 15. v. 66 var. (ook in Bijl. A.), een stuk vee. Zie bij S l i j c .
V e e d e v., I. c. 34. v. 48 var., veete, haat, vijandschap.
V e e l i j c adj., III. c. 27. v. 40, dierlijk, beestelijk.
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V e e r t , v e e r d e . Zie V a e r t .
V e l , I. c. 33. v. 6 enz., Imp. van v a l l e n . Zie aldaar.
V e l e adv., I. c. 10. v. 52, c. 25. v. 5, c. 30. v. 72 enz., grootelijks, zeer.
V e l l e n . Iemands ere -, III. c. 3. v. 1216 var., ter nederslaan, te gronde rigten;
gramschap of toorn -, II. c. 3. v. 190, IV. c. 1. v. 120, te niet doen, doen
ophouden. Zoo in Vanden levene o. h., vs. 1226:
Vellet evel ende strijt
Over al daer ghi sijt.

Zie B e v e l l e n .
V e n t e . A l l e d i e - v e r l i e s e n , II. c. 46. v. 30, de partij verliezen,
spreekwijze aan het schaakspel ontleend. Vent (Ohd. fendo, GRAFF, III. 540;
Mhd. vende, ZIEMANN, 539), het Ital, fante, is oorspronkelijk een voetknecht,
en vandaar de boer of pion (piéton) in het schaakspel. Floris e. Bl., vs. 2743:
Binnen der wilen hi een dracht vercoos,
Daer die portwerder bi verloos
Een riddere ende enen roc van sinen spele
Ende ooc van sinen venden vele.

Venden is hetzelfde als venten. In het Hamburgsche HS. van 't Schaakspel
heet het altijd vinnen; ook KIL. heeft veyn zoowel als vent. Zie voorts HOFFMANN
V.F. Gloss. t.a. pl.
V e r (genit. v e r e n in var. H.), voor een eigennaam, I. c. 23. v. 61, c. 25. v. 2
var. Bijl. A. (v e r e n in dat.), c. 26. v. 19, c. 37. v. 3, II. c. 2. v. 46, c. 3. v. 18,
93, 97, of voor een naam ij personificatie, II. c. 36. v. 1637, 1639, 1644 enz.,
vrouw.
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V e r b e r n e n ( v e r b e r n d e ) trans., I. c. 26. v. 57 var., II. c. 1. v. 104 enz.,
verbranden.
V e r b i d d e n ( v e r b a t ) trans., II. c. 36. v. 776, 784, 808, (iets) afbidden,
door bidden verkrijgen; M o y s e s v e r b a d s e , II. c. 36. v. 622, M. bad voor
hen en verkreeg hun vergiffenis. Eig. impetravit eos (i.e. eorum veniam) a Deo.
V e r b i e d e n iets aan iemand, I. c. 7. v. 72, c. 41. v. 44, beletten. Zie STOKE,
III. vs. 392, Ferguut, 2380, Caerl e. Eleg. 616 enz.
V e r b i e n , I. c. 37. v. 123, Imp. van v e r b a n n e n d.i. in den ban doen. - Die
Rose, vs. 11189:
Ghi waert wale
Werdich dat men hu al te male
Jaechde of biene uten lande.

Bekend is spien van spannen, stiep van stappen, enz. Vgl. Dr. BRILL, Holl.
Spraakleer, bl. 598.
V e r b i n d e n (de oogen), III. c. 3. v. 810, toebinden, blinddoeken.
V e r b i t e n (3 p. enk. praes. v e r b i t , Imp. v e r b e e t , part. v e r b e t e n ) trans.,
II. c. 28. v. 41, III. c. 4. v. 246, 263, doodbijten, verscheuren, van een wild dier.
Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 289.
Bij uitbreiding wordt het ook overdragtelijk gezegd van menschen onderling, I.
c. 34. v. 65, en dan is het zooveel als dooden, verdelgen; of wel wordt de dood
gezegd den mensch te verbiten, I. c. 23. v. 76, III. c. 7. v. 24, d.i. te verslinden,
als ware zij een wild dier. Elders leest men zelfs van CHRISTUS, dat hij m e t
e r e d o e t , d i e h i l e e t , d e w e l i k e d o e t v e r b e e t , II. c. 53. v.
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73 vlg., d.i. door den eenen dood, dien hij onderging, den eeuwigen dood te
niet deed (hetgeen in Jes. XXV. 8 en I. Cor. XV. 54 verslinden heet). Volkomen
dezelfde wijziging en toepassing van beteekenis zagen wij boven bij S c o r e n
en S l i t e n .
V e r b l i d e n ( v e r b l i j d d e ) intr., I. c. 20. v. 18, II. c. 3. v. 133, c. 36. v. 1361,
1399, zich verblijden.
V e r b l u s s c h e n trans., II. c. 14. v. 56, uitblusschen, uitdooven, hier in den
zin van overschijnen.
V e r b o r e n , V e r b u e r e n ( v e r b o o r d e , v e r b o o r t ) trans., I. c. 14. v.
10, c. 17. v. 33 enz., verbeuren, in den gewonen zin, vanwaar z i j n s l i j f s
v e r b o o r t h e b b e n , II. c. 36. v. 378, het leven verbeurd hebben, den dood
verdienen (v. 383).
Bij uitbreiding, zonder objekt en dus als intr., I. c. 29. v. 133, misdoen, zondigen,
waardoor men den zegen verbeurt en straf verdient. Zie KIL., Minnen Loep,
Gloss., enz.
Merkwaardig is de spreekwijze: d i e d o o t v e r b u e r e n , I. c. 35. v. 83, die
juist hetzelfde beteekent als d e s l i j f s v e r b o r e n , eig. het leven verbeuren
en dus den dood verdienen. Verbeuren staat hier dan bijna gelijk met het vlak
tegenovergestelde verdienen, zoo echter dat er steeds mede bedoeld wordt
het verdienen van iets kwaads door verbeurte van het goede. STOKE, VI. vs.
323:
Wies mesdaet ic vinde so groot,
Dat hi hevet verboert de doot.

Esopet, Fab. II. vs. 18 (de wolf verscheurde het lam,):
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Dlam nochtan hads niet verboert.

‘Het had niets misdreven dat zoo iets waardig was, het had dat niet verdiend.’
De verklaring verbeurd (in Gloss. op 't Handboek van Prof. LULOFS) is voor
deze plaats al zeer onvoldoende.
Nog heden zegt men, in gelijke opvatting, eene boete verbeuren.
V e r c h i e r e n trans., I. c. 16. v. 42, c. 21. v. 112, versieren. Dat
v e r c h i e r s t e , I. c. 41. v. 22, van een koningrijk gezegd, is zooveel als het
luisterrijkste, weelderigste, in pracht meest uitmuntende.
H e m v e r c h i e r e n , III. c. 20. v. 62, zich aan een kostbaar en weelderig
leven overgeven, goede sier maken.
V e r c .... Zie V e r k ....
V e r d a e r t , IV. c. 9. v. 61, ontroerd, ontsteld, verbijsterd, part. van verdaeren,
bij KIL. stupefacere. Het is denkelijk niet anders dan verderen, van deren, dus
getroffen, ter nedergeslagen, even als vertaert (zie ald.) het part. was van
verteren. In het Leven van Jezus komt de freq. vorm verdarnt en het subst.
verdarntheit voor (c. 30, 234, 240), beiden reeds door Prof. MEIJER te regt
verklaard.
V e r d e . Zie V a e r t .
V e r d e e l t , III. c. 11. v. 90, veroordeeld. Zie KIL. en V.H. ald.
V e r d i e n t e , - e n v., I. c. 4. v. 55, verdienste, of wel, III. c. 3. v. 531, van iets
kwaads gezegd, schuld. E l k e n s i n e - g h e v e n , II. c. 19. v.
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150, aan ieder geven hetgeen hij verdiend heeft, loon naar werk geven.
V e r d i e p e n trans. (eene rivier), I. e. 23. v. 132, de diepte (er van) meten,
peilen; (een mensch), II. c. 36. v. 124, doorgronden, uitvorschen. Het
Evangelium Nicodemi, waaruit deze plaats vertaald is, heeft dezen regel niet;
maar hoogstdenkelijk is de zin: ‘Gij hebt gehoord wat uw eigen volk riep: wat
tracht gij nu angstvallig dezen man uit te hooren (die een vreemdeling is en er
niets naders van weet)?’
V e r d i n g h e n ( v e r d i n g h e d e ) trans., II. c. 16. v. 38, vrijmaken, verlossen.
Eig. vrijpleiten (met woorden), maar hier (met daden, en dus) bevrijden. Zie
mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 55 vgl.
V e r d o e n (passim), slecht besteden, verkwisten, als nog heden, maar, ( d e n
t i j t n u t t e l i j c - ) , III. c. 25. v. 136, in een goeden zin, besteden, gebruiken.
V e r d o o f t , V e r d o e f t ( var. v e r d o v e t ) , I. c. 48. v. 119, II. c. 58. v. 126,
IV. c. 2. v. 71, verdwaasd. Eig. verdoofd of bedwelmd (van een slag), dus zijn
verstand bijster of doof voor rede.
V e r d o o r t , V e r d o e r t , III. c. 3. v. 1163, c. 9. v. 119, IV. c. 9. v. 61 var.,
verdwaasd. Zie D o r e .
V e r d r a c h , III. c. 3. v. 1005, het verdragen, verdraagzaamheid, geduld (vgl.
v. 997, 1002); elders, II. c. 36. v. 575 var., kwijtschelding, vanwaar z o n d e r
v e r d r a c h , ibid. v. 1955, zonder genade, ook, III. c. 6 v. 32, c. 15. v. 109,
zonder ophouden, zonder verpoozing, of wel, II. c. 36. v. 1589, 1647, zonder
uitstel, terstond.
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Verdraghen en verdrach komen in alle wisseling van beteekenis overeen met
het Lat. remittere en remissio. De gang der gedachten was in beide talen
dezelfde, in beide even geleidelijk. Vgl. voorts Minnen Loep, Gloss.
V e r d r a e y e n intr., II. c. 50. v. 48, van den regten weg afdwalen. Maar
verkieselijk is de lezing der var., volgens welke het ww. transitief is, en dus af
doen dwalen beteekent.
V e r d r a g h e n trans., I. c. 34. v. 39, (iemand) vrijspreken, verschoonen, hem
zijne schuld kwijtschelden. Zie V e r d r a c h .
V e r d r a n c , I. c. 29. v. 82 enz., Imp. van v e r d r i n k e n , verdronk.
V e r d u l d e l i j c , V e r d u l d i c h l i j c , -l i k e , -l i k e n adv., I. c. 46. v. 129, III.
c. 3. v. 539 en var., met geduld, met lijdzaamheid.
V e r d u l d i c h adj., III. c. 3. v. 532, geduldig, lijdzaam.
V e r d u l d i c h e i t , -e i d e , ibid. v. 560, geduld, lijdzaamheid.
V e r d u w e n (gramschap), III. c. 7. v. 1, (wegduwen), verdrijven.
V e r e r r e n trans., I. c. 39. v. 99 enz., bedroeven; I. c. 46. v. 69 enz.,
vertoornen. Zie E r r e .
V e r g a d r e n t e n e n w i g h e , II. c. 48. v. 349, of - t e w i g h e , IV. c. 2. v.
46, ten strijde bijeenkomen, handgemeen worden, vanwaar: i n t v e r g a d r e n
v a n d e n s t r i d e (var. w i g h e ), I. c. 46. v. 80, in het digtste gewoel, in het
heetst van den strijd. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 252 vlg.
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Uit hetzelfde gronddenkbeeld van bijeenkomen, doch in vredelievende opvatting,
spruit de beteekenis van zich vereenigen (in het huwelijk), eene echtverbindtenis
aangaan, als II. c. 44. v. 96, vanwaar, als trans., t h u w e l i j c v e r g a d e r e n ,
ibid. v. 98, het huwelijk sluiten, het werk van den priester.
V e r g a e n ( v e r g h i n c ) intr., I. c. 44. v. 29, omkomen, gedood worden.
V e r g h e e f s . T e -, I. c. 45. v. 92, zonder geldige reden, ligtvaardig, onbedacht.
V e r g h e v e n , in den wensch: v e r g a v e G o d !, II. c. 56. v. 36, hetzelfde als
geven.
Elders, nagenoeg in den hedendaagschen zin, kwijtschelden, vergiffenis
schenken, in de zegswijze: G o d v e r g h e e f t o n s s i n e n h a t , III. c. 27.
v. 38, God laat zijnen haat (zijne gramschap) jegens ons varen, hij vergeeft
ons onze zonden. Thans vergeeft men iemand zijn misdrijf, oudtijds vergaf
men iemand zijne eigene gramschap over dat misdrijf, d.i. men schonk hem
die gramschap, stond ze af, liet ze varen. - Ferguut, vs. 1936:
Hine sal u niet wesen wreet,
Hi sal u vergeven sine gramheit.

Ibid. vs. 2854:
Om dat u hier sende Ferguut,
Vergevic u minen evelen moet.

Zoo ook Reinaert, 2506 vlg., Theoph. 692, enz.
V e r g o u d e n ( l o o n ) , III. c. 1. v. 64 var., (vergolden), betaald. Zie G o u t .
Doch de lezing van den tekst is de ware.
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V e r g r o n d e n trans., II. c. 14. v. 65, doorgronden. Zie G r o n d e en
Gronden.
V e r h a l e n (den tijt), III. c. 25. v. 18, terughalen, terugroepen.
V e r h a v e n (var. v e r h e v e n ), part. van v e r h e f f e n , II. c. 36. v. 1940, c.
50. v. 23, III, c. 3. v. 496, c. 5. v. 55, c. 26. v. 167, verheven. Vgl. G h e h a v e n .
V e r h e e s c h e n trans., III. c. 3. v. 827 var., inzien, erkennen. Het is niet
anders dan vereeschen, vereischen, dus: door eischen of vragen te weten
komen, vernemen, verstaan. Zie verder G h e v r e e s c h e n .
Over de uitdrukking: d i e t w e l v e r h e e s t (var. Bijl. A. v e r e e s t ), I. c. 2 v.
7, c. 39. v. 175, indien men het wel inziet, of goed begrijpt, zie het gezegde bij
Die.
V e r h i n c , II. c. 36. v. 2031 var., verlof. Vgl. G h e h i n c .
V e r h o e d e n trans., II. c. 44. v. 88, behoeden.
V e r h o g h e n trans., III. c. 20. v. 82, verheugen; part. v e r h o g h e t , I. c. 9.
v. 6, verheugd. Als subst., e e n g r o o t v e r h o g h e n , III. c. 25. v. 23, eene
groote vreugde.
V e r h o l e n t h e i t , V e r h o l e n h e i t , - e d e , I. c. 5. v. 15, II. c. 2. v. 42, c.
36. v. 2011 var., verborgenheid.
V e r h o o p t w o r d e n , II. c. 36. v. 1428, hoop opvatten. Elders hem verhopen
(op) voor (al te zeer) zijne hoop stellen: zie de Taal- en Dichtk. Aanm. achter
FORTMAN'S Dichtl. Mengel., bl. 18.
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V e r h o r e n trans., I. c. 32. v. 9, II. c. 6. v. 57 var., hooren, vernemen.
V e r k e e r t adj., I. c. 48. v. 96, van den regten weg afgedoold, spoorbijster,
part. van
V e r k e r e n trans., IV. c. 6. v. 66, misleiden, op een dwaalspoor brengen.
V e r c l a r e n trans., II. c. 36. v. 1717, verhelderen, verlichten. Van klaar, het
Lat. clarus.
H e m -, I. c. 10. v. 80 var., helder schijnen, lichten. Doch de lezing van den
tekst is de ware.
V e r c o e n e n intr., III. c. 12. v. 144, koen of dapper worden, moed scheppen;
trans., ibid. v. 147, moed doen scheppen, bemoedigen.
V e r c o e v e r e n intr., I. c. 41. v. 115, III. c. 2. v. 157, zich herstellen. Van het
oude subst. coever, dat in beteekenis geheel overeenstemde met het Lat.
copia, en dus zoowel voorraad, overvloed, als kracht, vermogen (tot iets)
aanduidde. Floris e. Blanc. vs. 1843:
Van so scoonre herberghe ende so goeder
Vant men quaden coever daer.

‘Men vond er geringen overvloed (parvam copiam) van, zij waren schaarsch.’
Limborch, I. 2674 (reeds aang. door BILDERDIJK, Gesl. I. 134, die het echter in
plaats van veel, liever zelden voorkomende had moeten noemen):
(Ic) hadde beghert
Dat mijn jonfrouwe bleef op doever
Ende mijns beide, want coever
En hadde si niet wel te gane.

‘Zij had geene kracht om mede te gaan (non erat ei copia eundi),’ een woord,
dat wel eene plaats in het Gloss. verdiend had.
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KIL. kent koever slechts als adj. en adv. in den zin van abundans(-de),
copiosus(-se), maar vermeldt nog het ww. koeveren d.i. verkrijgen, dat dan
ook reeds in het Ohd. koborôn, arkoborôn, in het Mhd. koberen, erkoberen
luidde (GRAFF, IV. 357 vlg., ZIEMANN, 190 en 81). Voorraad verkrijgen en kracht
bekomen is dus de grondbeteekenis, en vercoeveren kan niet anders zijn dan
zijne krachten herwinnen, zich herstellen.
Aan eene afleiding van copia valt natuurlijk niet te denken, maar hetgeen DU
CANGE aanteekent op Comparatum, maakt het niet onwaarschijnlijk, dat het
Ohd. koborôn eene verbastering is van comparare. Het ww. coeveren zou dan
het oudste zijn, coever als subst. daarvan ontleend, vercoeveren eindelijk hieruit
ontsproten, en vandaar
V e r c o e v e r e r e n intr., I. c. 41. v. 115 var., IV. c. 1. v. 175 var., c. 2. v. 33
var., 75 var., hetzelfde als v e r c o e v e r e n , een dwaze vorm, die zoo wat luidt
als verhinderéren, verzilveréren enz.! Zie R e c o e v e r e r e n .
V e r l a d e n part., I. c. 26. v. 139, beladen, bezwaard, verlegen, door
geldgebrek; (mit kindren), III. c. 3. v. 323, belast, bezwaard.
V e r l a n g h e n ( v e r l a n c t ) , onpers. ww., met den dat. M i v e r l a n g h e t ,
I. c. 6. v. 63, III. c. 3. v. 907, ik verlang. Vgl. L a n g h e n .
V e r l a n c o., I. c. 18. v. 108, verlangen; t f e r l a n c (van), II. c. 55. v. 49, het
verlangen (naar).
V e r l a s t e n trans., III. c. 4. v. 421, overladen, bezwaren.
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V e r l a t e n i s s e (var. v e r l a n e s s e ), -e n , II. c. 43. v. 21, c. 48. v. 706,
vergiffenis. Van verlaten in den zin van vergeven, kwijtschelden: zie Prof.
SIEGENBEEK in den Konst - en Letterbode van 2 Aug. 1839, bl. 77.
V e r l e s e n trans., III. Prol. v. 51, overlezen, herlezen.
V e r l e t t e n (zijn dagloon), III. c. 1. v. 44, door letten (vertoeven, van 't werk
blijven) verloren laten gaan, dus verzuimen, verluijeren.
V e r l i e n ( v e r l i j d e , var. v e r l i d e , v e r l i j d d e ) trans., II. c. 44. v. 520,
553, belijden, bekennen. Zie L i e n .
V e r l o o s , III. c. 16. v. 111, Imp. van v e r l i e s e n , verloor.
V e r l o o s t e , IV. c. 11. v. 45, of v e r l o e s t e , I. c. 20. v. 66, verlossing.
V e r l o o s t e n , V e r l o e s t e n trans., I. c. 26. v. 10, II. c. 36. v. 1580 var.
(tekst v e r l o o s s e n ), verlossen.
V e r l o o s t e n e s s e , V e r l o e s t e n e s s e , II. c. 44. v. 178, verlossing.
V e r l o o s t e r , V e r l o e s t e r , II. c. 14. v. 26, c. 36. v. 1856, verlosser.
V e r m a e n , - a n e o., I. c. 6. v. 19, vermaning, waarschuwing.
V e r m a l e d i e n ( v e r m a l e d i d e , v e r m a l e n d i j t ) trans., I. c. 29. v. 12,
III. c. 4. v. 446 var., vervloeken.
V e r m a n e n met den genit., III. c. 3. v. 266, 1144, c. 6. v. 5, melding maken,
gewagen (van iets).
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Deze beteekenis geldt ook in Karel d. Gr. II. 1619, op welke plaats de Heer DE
JAGER (Nalez. op het Gloss. van Prof. LULOFS, bl. 47 vlg.) het minder juist door
ondernemen verklaart. Het pron. mi aldaar behoort niet bij vermanen, maar bij
vermiden.
V e r m e e n s a m e n (var. v e r m e e s a m e n ) trans., II. c. 44. v. 543, c. 48. v.
1039, 1185, in den (kerkelijken) ban doen, vervloeken. Zie DE JAGER, Verscheid.
bl. 302-304, die zich echter in de afleiding vergist, door aan het adj. mein
(vanwaar meineed enz.) te denken en daaruit de verklaring kwaad toewenschen,
verwenschen te ontleenen. Vermeensamen is eene letterlijke vertaling van het
kerkwoord excommunicare. Het adj. meensaem of ghemeensaem was
communis, dus catholicus, lid der katholieke kerk. Excommunicare, bij ons
vermeensamen, was dus uit de gemeenschap der kerk verbannen,
ontkatholieken, om zoo te zeggen. GRAFF, naar wien de Heer DE JAGER verwijst,
onderscheidt ook mein (II. 779-782) naauwkeurig van het daaruit afgeleide
gamein (782-785), en rangschikt gameinsam, farmeinsamôn enz. te regt onder
het laatste.
V e r m e y e n . H e m -, II. c. 36. v. 1776 var., zich vermaken, zich verlustigen.
Zie M e y e n .
V e r m e n trans., II. c. 44. v. 47, thans verbasterd vormen, het vormsel
toedienen, van 't Lat. (con)-firmare.
V e r m e t e n adj., I. c. 45. v. 3, eig. die zich veel durft vermeten, zoowel in
goeden als kwaden zin,

Jan van Boendale, Der leken spieghel

648
dus stout, moedig, ook sterk, krachtvol, zoo als hier, of al te stout, laatdunkend,
ons vermetel. Voorbeelden van 't eerste in Karel d. Gr. Gloss., Walewein, vs.
7953, STOKE, I. vs. 648, II. vs. 491, 675, enz.
V e r m i d e n . Z o n d e r -, II. c. 13. v. 13, zonder schroom, zonder te ontzien
(hetgeen de welvoegelijkheid eischte). Ontzien en vermijden zijn zoodanig
zinverwante woorden, dat het niet bevreemden kan, het laatste in de beteekenis
van het eerste aan te treffen. Als zoodanig vindt men vermiden in Walewein,
vs. 10742, Partonopeus und Melior (uitg. van Prof. MASSMANN), bl. 79, vs. 12;
of wel hem vermiden voor zich ontzien, zich sparen, het gevaar ontwijken
(Limborch, X. 1070), of zich ontzien (iets te doen), er voor schromen, het
nalaten, als D. Doctr. II. 3435, waar Prof. JONCKBLOET (in Gloss.) het half en
half met vermieden (verhuren) verwarde. - Vgl. M i d e l (ontziende, schromende,
dus bedeesd).
V e r m o g h e n adj., II. c. 8. v. 63, vermogend, magtig. Zie het Gloss. op Karel
d. Gr. en vgl. bij O n v e r m o g h e n .
V e r n a e m t een wijs man, III. c. 5. v. 65, vermaard, beroemd, (gerenommeerd),
als een wijs man.
V e r n e m e n trans., II. c. 4. v. 18, hernemen, weder opnemen.
V e r n o y , - y e o., Prol. v. 74, I. c. 5. v. 50, c. 21. v. 97, c. 26. v. 3, 11, c. 32.
v. 103, c. 46. v. 124, 131, c. 48. v. 41, 53 enz., verdriet.
V e r n o y e e r t , V e r n o y i e r t , II. c. 36. v. 243,
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256, die het geloof (doorgaans het Christelijke, hier het Joodsche) verzaakt
heeft, afvallige, renegaat. Zie Prof. JONCKBLOET, Gloss. op Karel d. Gr. Doch
de daar aang. CLIGNETT, Bijdr. bl. 351 vlg., verstond het woord niet, blijkens
zijne verklaring door kwaad. Reeds die vernoyerde Juliaen (Apostata) had hem
moeten waarschuwen.
Men wachte zich, dit woord met het voorgaande vernoy te verwarren: het laatste
is van nocere (Fr. ennui), het andere van negare.
V e r r e m., II. c. 46. v. 32, 34, 40, 65, stier. Zie KIL. en D. Doctr. III. 817, waar
het staat ter vertaling van taurus bij OVIDIUS. Wij hebben er nog vaarkoe en
vaars van.
V e r r e n ( g h e v e r r e t ) trans., I. c. 39. v. 100, III. c. 6. v. 74, c. 19. v. 95,
verwijderen, afwenden, verdrijven; h e m - (van), III. c. 3. v. 1115, c. 7. v. 18,
c. 9. v. 83, 90, zich verwijderen, zich ontdoen (van iemand of iets). - Van ver,
dus eig. verre afzetten.
V e r r i e k e n trans., IV. c. 3. v. 78, bemerken. Eig. er de lucht van krijgen, van
rieken, ruiken, oorspronkelijk dus van honden gezegd, als in Ferguut, vs. 106.
V e r r o s t e c h t , II. c. 48. v. 920 var., (verroestigd), verroest.
V e r s a m e n ( v e r s a e m d e , v e r s a e m t ) intr., II. c. 36. v. 1839, zich
verzamelen; trans., I. c. 43. v. 13 var., (verzamelen), vereenigen. Ook staat dit
ww. steeds als var. van
V e r s a m e n e n ( v e r s a m e n t ) trans., I. c. 32. v.
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43, II. c. 36. v. 440, c. 39. v. 116, 246, c. 44. v. 404, c. 47. v. 10, verzamelen,
vergaderen.
V e r s c a p e n , III. c. 4. v. 243, part. van v e r s c e p p e n , herschappen, van
gedaante veranderd, gemetamorphoseerd.
V e r s c h e d e n intr., II. c. 48. v. 553, zich afscheiden, zich afzonderen; ook
trans., h e m -, III. c. 4. v. 381 var., zich scheiden, zich verdeelen. Part.
v e r s c h e e d e n , II. c. 40. v. 145 var., gescheiden, vanwaar v a n d e n l i v e
v e r s c h e d e n , III. c. 25. v. 28 var., uit het leven gescheiden, gestorven.
Hiertoe behoort ook
V e r s c h i e t (plur. v e r s c h i e d e n ), II. c. 32. v. 6, c. 36. v. 1289, III. c. 4. v.
360 enz., Imp. van v e r s c h e d e n intr., ons verscheiden, dus stierf.
V e r s c o v e n adj., I. c. 47. v. 11, c. 48. v. 5, verachtelijk, slecht; I. c. 36. v. 55,
II. c. 46. v. 96 var., verachtelijk, ellendig, als scheldwoord. Eig. part. van
verscuven, ons verschuiven, beteekent het oorspronkelijk verstooten (zie
Vanden houte, Gloss.), maar gewoonlijk, bij overdragt, verworpen, verachtelijk,
letterlijk het Lat. abjectus. Dat HOFFMANN V.F. (Hor. Belg. VI. Gloss.) en Mr. V.D.
BERGH (Limborch, Gloss.) het door dom en verdwaasd verklaren, steunt, mijns
inziens, op geen genoegzamen grond.
V e r s c r o v e n adj., II. c. 46. v. 96, hetzelfde als v e r s c o v e n , waarmede
het ook meermalen als variant afwisselt. Het is van 't ww. scruven (schruiven),
dat insgelijks verstooten beteekende (zie Vanden houte, Gloss. op Scruiven),
en werd niet
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alleen voor ellendig, beroerd genomen, als in Reinaert, vs. 925, maar ook voor
ellendig, rampzalig, als in Walewein, vs. 8858.
V e r s e e r t , I. c. 6. v. 25, c. 19. v. 81, bedroefd, van V e r s e r e n .
V e r s e g g h e n trans., III. c. 3. v. 116 var., 254 var., 517, c. 4. v. 441,
oververtellen, ruchtbaar maken.
V e r s e n t , II. c. 44. v. 51, c. 48. v. 104 var., waar de tekst v e r s i n t heeft, v.
115 enz., part. van v e r s e n d e n , verzonden, in ballingschap gezonden. Zie
Senden.
V e r s e r e n ww., als subst., I. c. 46. v. 131, II, c. 3. v. 77, verdriet, droefheid.
Zie Z e e r .
V e r s i e n trans., III. c. 26. v. 158, zien, bezien.
V e r s i e n trans., I. c. 37. v. 22, (iets) bezorgen, (er in) voorzien. Iemand - van
iets, III. c. 9. v. 43, c. 23. v. 208 var., c. 24. v. 44 var., h e m -, II. c. 8. v. 4, III.
c. 26. v. 105 var., hetzelfde als voorzien.
V e r s i n n e n ( v e r s i n d e ) trans., I. c. 2. v. 86, II. c. 24. v. 53, 65, III. c. 3. v.
487 enz., eig. met den zin vatten (zie Z i n ), dus begrijpen, kennen; I. c. 34. v.
56, c. 48. v. 164, II. c. 13. v. 74, c. 51. v. 72 enz., bedenken, nagaan; iemand
-, I. c. 16. v. 19, c. 34. v. 22, (om iemand) denken, (op hem) letten; h e m -, III.
c. 3. v. 446, zich bedenken, zich bezinnen, of wel, II. c. 39. v. 84, zich zelven
kennen, verstand hebben.
Na o n s e v e r s i n n e n , I. c. 48. v. 85, naar onze overtuiging, zoo als wij het
begrijpen;
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a l s i c t v e r s i n n e , I. c. 29. v. 24, II. c. 3. v. 163, zoo als ik wel weet, gelijk
mij bekend is, bevestigingsformule. - Vgl. D. Doctr. Gloss.
V e r s i n t , II. c. 48. v. 104. Zie V e r s e n t .
V e r s l a e n ( v e r s l o u c h ) trans., II. c. 36. v. 845 var., 923 var., (eene deur)
beslaan, gelijk de tekst heeft, d.i. met spijkers, bouten enz. vastslaan,
vernagelen.
V e r s l a e n . H e m -, III. c. 9. v. 106, verslagen of neerslagtig worden.
V e r s l i n t , II. Prol. v. 30, part. van v e r s l i n d e n , verslonden. Het ww. zelf
wordt ook, I. c. 23. v. 76 var., v e r s l i j n d e n gespeld.
V e r s o e c h e b b e n , III. c. 5. v. 95, aanzoek krijgen, door verzoeken lastig
gevallen worden.
V e r s o e k e n ( v e r s o c h t e ) trans., II. c. 48. v. 390 var., onderzoeken.
V e r s p a r e n trans., III. c. 21. v. 25, opsparen.
V e r s p r e k e n ( v e r s p r a c ) trans., II. c. 21. v. 12 var., c. 36. v. 716 var.,
berispen. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 261 vlgg. en mijne aant. in de N.W.d.M.v.N.
Lk. VI. 157 vlg.
V e r s t a e n , als subst., II. c. 11. v. 45, doorgaans r e d e l i j c -, I. Prol. v. 14,
c. 1. v. 25, IV. c. 9. v. 102, c. 10. v. 68, verstand; t f e r s t a e n , I. c. 18. v. 5,
het verstand.
H a e r ( o n s e ) v e r s t a e n , I. c. 2. v. 3, II. c. 41. v. 151, hunne opvatting,
hunne wijze van de zaak te verstaan.
V e r s t a e n ( v e r s t o n t ) intr., II. c. 36. v. 1642, ontstellen, versteld staan.
Eig. van zijne plaats
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gaan, achteruitdeinzen (vgl. verzitten, verliggen enz.), van schrik en ontsteltenis.
In versteld vertoont zich eene dergelijke beeldspraak.
V e r s t a n d e l adj., III. c. 2. v. 84, verstandig.
V e r s t a n d e l h e d e , II. c. 48. v. 172, verstand, rede.
V e r s t a n d e n e s s e , V e r s t a n d e n i s , I. c. 23. v. 44, ook
v e r s t a n n e s s e , ibid. var. en IV. c. 9. v. 102 var., verstand.
Elders, II. c. 41. v. 27, beteekenis, meening, zin; II. c. 24. v. 46, verstaanbare
uiting (van gedachten); of wel, III. c. 15. v. 26, kort begrip, inhoudsopgave,
waarin de zin van het volgende ligt opgesloten.
Tot eene andere opvatting van verstaen behoort
V e r s t a n n e s s e , II. c. 36. v. 2016 var., opstanding.
V e r s t e , V e r s t e n . Zie V o r s t e , V o r s t e n .
V e r s t e k e n trans., III. c. 10. v. 194, treffen, nedervellen. Eig. van den ridder,
die zijne partij doodelijk treft en ter aarde doet zinken; hier overdragtelijk van
den dood gezegd.
V e r s t o r e n trans., III. c. 3. v. 1234, vergoeden, herstellen. Deze merkwaardige
beteekenis vind ik ook in het Leven van Jezus, c. 156:
Here, ic wille half mijn goet gheven den armen; ende hebbic imene
veronrecht, ic wilt hem virvout verstoeren.
Waarbij Prof. MEIJER (bl. 348) verwijst naar NIJHOFF'S Gedenkw. uit de Gesch.
van Geld., I. 362 en 435. Vermoedelijk behoort hiertoe ook de plaats uit den
Ferguut, waar deze den overwonnen zwarten ridder voorwaarden van
lijfsbehoud oplegt. Wilt gij die voorwaarden vervullen, zegt hij (vs. 1912),

Jan van Boendale, Der leken spieghel

654
So moghedi wel verstoren
U lijf, ende quite gaen:
En doedijs niet, ic sal u slaen.

‘zoo kunt gij uw leven, dat nu zoo goed als verloren is, herstellen, herwinnen.’
Prof. VISSCHER (in Gloss.) verklaart het door verlengen; misschien zweefde
hem het Deensche stor (d.i. groot) voor den geest. Doch die verklaring vervalt
bij vergelijking der andere plaatsen.
Wat de afleiding betreft, de zamenhang met het Lat. restaurare is niet te
miskennen, en het Ohd. stuorrên, bij GRAFF (VI. 712) adjuvare, dus helpen,
verhelpen, zal wel denkelijk hetzelfde zijn.
Dat voor 't overige verstoren in den gewonen zin een geheel ander woord is,
gelijk het ook lijnregt in beteekenis verschilt, behoeft niet gezegd.
V e r s u m e n intr., II. c. 37. v. 71, niet ons verzuimen, verwaarloozen, maar,
bij uitbreiding van beteekenis, zich vergrijpen, misdoen.
De lezing der var., v e r s w i j m t , is niet, gelijk ik vroeger vermoedde, eene
verkeerde spelling voor versuymt, maar een ander woord van gelijke beteekenis,
misschien wel de ware lezing. Verswimen, verzwijmen, afkomstig van zwijm,
is oorspronkelijk buiten zich zelven of van zijn streek zijn, dus feilen, mistasten,
zich vergrijpen (bij KIL. hallucinari), een zamenhang van beteekenis, die zich
ook vertoont in het Fr. défaillir en faute, beiden van het Lat. fallere. In de D.
Doctr. III. 1319 leest men (volgens de var. H.):
Die wise duchtet nacht ende dach
Datti yet verswimen mach.
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Hetgeen zeer wel beantwoordt aan de andere lezing mistreden. Ook in het
Hamburgsche HS. van 't Schaakspel trof ik het meermalen aan.
V e r z w e r e n ( v e r z w o e r ) . Gods name -, I. c. 37. v. 71, Gods naam
afzweren, zich aan de dienst van God onttrekken, Gode de gehoorzaamheid
weigeren, eene spreekwijze uit het leenregt. Vs. 69-73 wijzen terug op hetgeen
vs. 36-38 gezegd was. - Vgl. HUYDEC. op STOKE, II. bl. 545.
V e r t . Zie V a e r t .
V e r t a r e n ( v e r t a e r t ) trans., III. c. 3. v. 145, c. 14. v. 180, c. 21. v. 26, IV.
c. 4. v. 48, verteren.
Het part., IV. c. 9. v. 61 var. (Bijl. A.), in den zin van verteerd, uitgeput.
V e r t i e n intr., met den gen., III. c. 3. v. 711, zich aftrekken, afzien (van iets),
het nalaten, laten varen. Zie Minnen Loep, Gloss., V.H. op KIL. (op Vertijden)
en vgl. VELTHEM, bl. 57, Esmoreit, vs. 813, en hem vertien bij STOKE, III. vs. 43.
T i e n (zie ald.) is trekken, v e r t i e n dus vertrekken, zich aftrekken enz. Het
Hoogd. kent nog den afgeleiden vorm verzichten.
Van v e r t i e n in eene andere opvatting is ook
V e r t o g h e n part., II. c. 36. v. 792, vermeld, verhaald. De Infin. vertien in dien
zin bij STOKE, VIII. vs. 1272.
V e r t o g h e n trans., II. c. 36. v. 1350, vertoonen, openbaren; IV. c. 4. v. 61,
aantoonen, aanwijzen. H e m -, I. c. 5. v. 42, c. 17. v. 18, c. 36. v. 49 enz., zich
vertoonen, zich laten zien. Vgl. T o g h e n .
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V e r t r a g h e n intr. Tonswert -, III. c. 3. v. 820, (jegens ons) verflaauwen,
verkoelen in liefde of vriendschap.
V e r t r e c k e n iets aan iemand, I. c. 42. v. 130, II. c. 13. v. 125, c. 35. v. 20,
c. 60. v. 36, Imperf. v e r t r a c , I. c. 14. v. 87, c. 20. v. 67, Part. v e r t r o k e n
(var. v e r t r o c k e n ), II. c. 3. v. 149, of v e r t r e c t , II. c. 56. v. 73, vertellen,
verhalen.
U w e s v r i e n t s w o o r t v e r t r e k e n (var. v e r t r e c k e n ), III. c. 3. v. 58,
voor uwen vriend het woord voeren.
V e r v a r e n ( v e r v o e r , v e r v a r e n ) intr., I. c. 11. v. 30, van zijne plaats
gaan, uitwijken; I. c. 30. v. 11, c. 37. v. 37, 72, vergaan, te niet gaan. Zie
V a r e n . Maar
V e r v a r e n intr., I. c. 16. v. 68, verschrikken. Zie V a e r .
V e r v o l l e n ( v e r v o l t ) trans., I. c. 18. v. 74, IV. c. 12. v. 34, vervullen. G h i
v e r v o l l e t , Imperf., IV. c. 12. v. 12, gij vervuldet. Vgl. Vollen.
V e r v o r r e n , V e r v o r s e n , II. c. 17. v. 87 var., vervrozen, stijf bevrozen.
V e r w a e n t , V e r w a e n t h e d e . Zie V e r w e e n t .
V e r w a n d e l e n intr., I. c. 7. v. 66, c. 38. v. 39, c. 39. v. 8, II. c. 36. v. 2068,
c. 39. v. 163, III. c. 3. v. 780, veranderen.
V e r w a n d r e n trans., II. c. 44. v. 371, verplaatsen.
V e r w a n e n . H e m -, I. c. 31. v. 51, II. c. 36. v. 823, zich aan eigenwaan
toegeven, zich laten voorstaan, zich trotschelijk inbeelden, vanwaar ons
verwaand. Zie HUYDEC., Proeve, II. 154.
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V e r w e e n t adj., IV. c. 5. v. 16 var., ook v e r w a e n t , III. c. 9. v. 54, weelderig,
dartel, brooddronken. Zie
V e r w e e n t h e d e , - e n , I. c. 14. v. 22 var. (tekst v e r w a e n t h e d e ), c. 31.
v. 36, weelde, dartelheid, met het bijdenkbeeld van overmoed en trots.
Verweend komt zoowel in goeden als kwaden zin voor, zoowel voor heerlijk,
prachtig, kostbaar, als voor hem, die zich aan heerlijkheid en pracht te veel
toegeeft, dus weelderig enz. Op het voorbeeld van KIL. stelt men het doorgaans
met verwaand gelijk, en de verwisseling der beide woorden in de verschillende
HSS. van den L. Sp. (als ook in de var. op de D. Doctr. III. 450) schijnt dit te
bevestigen. Doch, hoezeer ik erken, dat weelde en trots zinverwante woorden
zijn, en dat aan verweend meermalen het bijdenkbeeld van hoogmoed
verbonden is, zoo komt mij toch de afleiding van het ww. verwanen daarom
hoogstonwaarschijnlijk voor, omdat de oudste beteekenis buiten twijfel die van
heerlijk was, en de uitdrukkingen verweende Here, verweende Joncfrouwe
enz. (van Heiligen gezegd), alle verwantschap met verwanen buitensluiten. En
dat deze of gene afschrijver uit misverstand der bijna gelijkluidende woorden
het eene voor het andere schreef, kan toch wel geen degelijk taalkundig bewijs
heeten. Doch, hoe 't zij, om gelegenheid tot nader onderzoek te geven, verwijs
ik naar FORTMAN'S Taal- en Dichtk. Aanm. achter zijne Dichtl. Mengel., bl. 37-40,
Prof. MEIJER op het Leven van Jezus, bl. 292 vlg. en
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301 vlg., Prof. SIEGENBEEK in den Konst - en Letterbode van 15 Jan. 1836, bl.
41, de Gloss. op de D. Doctr., Limborch, enz.
V e r w e r f , I. c. 13. v. 18, klankwisseling voor v e r w a r f , Imp. van
v e r w e r v e n , verwierf.
V e r w e r k e n ( v e r w r a c h t e , v e r w r o c h t ) trans., I. c. 6. v. 50, c. 23. v.
48, c. 48. v. 47, III. c. 3. v. 427, c. 17. v. 96, 100, zich door zijne werken (iemand)
afkeerig maken, (iemands gunst) door eigen schuld verliezen, verbeuren. Zie
Prof. JONCKBLOET, Gloss. op de D. Doctr. en Karel d. Gr.
V e r w i l l e n intr., III. c. 3. v. 507, zich aan zijnen wil toegeven, te veel willen
of begeeren; op dezelfde wijze gevormd als verhopen, vertwijfelen, verwanen
enz.
V e r w i n n e n ( v e r w a n ) trans. Eenen strijd -, I. c. 46. v. 8, winnen.
V e r w i s e n ( v e r w i j s d e ) trans., II. c. 47. v. 104, aanwijzen. Het part.
v e r w i j s t , III. c. 11. v. 90, 92, in den gewonen zin van verwezen, veroordeeld.
V e r w r a c h t e , V e r w r o c h t . Zie V e r w e r k e n .
V e s s e m e n . O m m e - trans., IV. c. 3. v. 45, omvademen. Vessem, vasem
staat tot vadem, als asem tot adem.
V e s t e v., IV. c. 1. v. 198 var., vesting. B i n n e n v e s t e n , III. c. 26. v. 144,
149, krijgsmansuitdrukking, het tegenovergestelde van in het veld, dus
binnenshuis, in rust en veiligheid.
V e s t e n ( g h e v e s t ) trans., I. c. 3. v. 52, vaststellen, verordenen; I. c. 16.
v. 73, bij zich zelven
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vaststellen, zich eene gevestigde overtuiging verschaffen; III. c. 3. v. 1240,
zich vast in het geheugen prenten. Zie Minnen Loep, Gloss.
V e s t k i j n , IV. c. 1. v. 198, diminutief van V e s t e .
V e t e r e n plur., I. c. 44. v. 41, boeijen. Hoogd. fessel, Eng. fetter, nog heden
bij ons in gebruik in de verzwakte beteekenis van rijgsnoer. Zie V.H. op KIL. en
Prof. JONCKBLOET, Spec. de Velth. l. III, bl. 103 vlg.
V i a n t . D i e -, I. c. 6. v. 5, II. c. 36. v. 40, c. 55. v. 89, c. 61 passim, enz., de
duivel; plur. v i a n d e , I. c. 12. v. 19, II. c. 3. v. 183, c. 36. v. 547 enz., duivelen,
booze geesten. Eng. fiend.
V i c h t a c h , II. c. 48. v. 1169 var., vijftig.
V i e r o., I. c. 12. v. 6, c. 13. v. 25, 27, 28, 31 enz., vuur.
V i e r i c h , - i g h e adj., I. c. 24. v. 2, 11, vurig, vlammend.
V i e r t e , - e n v., II. c. 21. v. 8, 10, rustdag, feestdag, sabbath. Men schreef
ook viere, vanwaar het ww. vieren, rusten. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 55 vlg.
Het is 't Hoogd. feier, Ohd. fîra (GRAFF, III. 665-667), van 't Lat. feriae.
V i l t . E e n -, I. c. 19. v. 74. Zie bij S l i j c .
V i n g h e r l i j n , II. c. 50. v. 64, ring.
V i s e i e v. D i e - h o u d e n , II. c. 49. v. 80, naar ik vermoed, het oog (op iets)
gerigt houden, (het) in acht nemen. Thans zou men zeggen: ‘zoo als men nog
in het oog houdt.’ Het is het Fr. visée, van viser, bij ons
V i s i e r e n , V i s e r e n ( g h e v i s e e r t ) intr., I. c. 35.
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v. 21, II. c. 36. v. 853, bedenken, overleggen; trans., I. c. 30. v. 44, c. 44. v. 40,
III. c. 15. v. 122, bedenken, uitdenken; I. c. 10. v. 38, II. c. 44. v. 26, III. c. 12.
v. 151, beramen, bepalen, schikken, van het Lat. videre, visus.
Mr. V.D. BERGH (Gloss. op Limborch) bestrijdt eene meening, die, geloof ik,
door niemand verdedigd wordt. Men beweert niet, dat visieren van verzieren
(wel te onderscheiden van versieren) afkomt, maar integendeel houdt men het
laatste voor eene verbastering van het eerste; en na al wat de Heer DE JAGER
bij herhaling daarover gezegd heeft, is dat boven allen twijfel verheven.
V i s i k e , II. c. 33. v. 36, III. c. 14. v. 14, geneeskunst. Eig. physica, als nog in
't Eng. physician. Zie mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 74.
V i t a e l g e , V i t a e l g i e (var. v i t a l i e n plur.), IV. c. 2. v. 61, c. 3. v. 7,
victualie, levensmiddelen.
V i t e v., I. c. 25. v. 96, III. c. 4. v. 190, leven, levenswijze; II. c. 44. v. 37, 373,
c. 48. v. 631, 646, III. c. 15. v. 211, leven, levensbeschrijving. Lat. vita. Zie
mijne aant. in het Taalk. Mag. IV. 75 vlg.
V l a u w e r . Zie V l o e .
V l e d e r i k e , - e n , I. c. 5. v. 26, vleugels, ons vlerken. Ferguut, 1575, enz.
V l e e s s c h e l k i j n , II. c. 7. v. 133, dimin. van v l e e s c h .
V l e s s e n (var. v l a s s i n ) adj., II. c. 44. v. 138, ook v l a s s i j n en v l a s s e n ,
II. c. 48. v. 30, 31, vlassen, van vlas. Vgl. bij G u l d i j n .
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V l i s h e i t , III. c. 2. v. 21, ook v l i j f s h e i t , III. c. 10. v. 236 (doch het is in het
HS. niet duidelijk: misschien is de f doorgeschrapt, en staat er v l i j s h e i t ),
ongestadigheid, losheid, dartelheid, de eigenschap der onbezonnen jeugd. Het
verband laat omtrent de beteekenis geen twijfel over, maar het woord is mij
van elders niet bekend, en het verschil der (deels zeer dwaze) varianten toont
duidelijk, dat de afschrijvers er geen weg mede wisten. Voor 't overige laat het
zich vergelijken met vlieden, vliegen, vlieten enz., allen uitdrukkingen van hiet
bewegelijke, onvaste, ongestadige.
V l o e , I. c. 42. v. 49 II. Begin. v. 18, 22, c. 17. v. 4, c. 36. v. 222, c. 48. v. 599,
vlood, vlugtte; met een enclit., v l a u w e r , II. c. 17. v. 4 var., verscherpte
uitspraak van v l o w e r ( v l o e e r ) , vlood er; Part. g h e v l o e n , I. c. 42. v.
8, 14, II. c. 36. v. 14, gevloden, gevlugt.
Het ww., waartoe dit een en ander behoort, was vlien, het Ohd. fliuhan (GRAFF,
III. 764), Hoogd. fliehen, thans bij ons vlieden luidende. Voor het part. ghevloen
(vgl. gheploen van plien) vindt men ook ghevlouwen, met dezelfde verscherping
als wij straks in vlauwer zagen. Elders treft men in Imperf. ook vlou en vlau
aan.
V l u c h t e n trans., II. c. 17. Titel, doen vlugten.
V l u c h t i c h , - i g h e adj., III. c. 12. v. 171, vlugtende; I. c. 42. v. 147,
voortvlugtig.
V o c h t adj., I. c. 9. v. 19, vochtig. Hoogd. feucht.
V o c h t h e d e , II. c. 22. v. 18, vochtigheid.
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V o e g h e n trans., I. c. 14. v. 13, c. 25. v. 43, schikken, regelen, verordenen.
V o e r e (var. v u e r e ) v., III. c. 5. v. 50, c. 13. v. 36, handelwijze, bedrijf. V a n
w a p e n e n d i e e d e l e v o e r e n , III. c. 26. v. 179, de edele wapenfeiten
of krijgsbedrijven. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 66 vlg., en vooral VAN WIJN op
HEELU, bl. 191 vlg.
V o e r -, V o e r t -. Zie V o o r -, V o o r t -.
V o l d o e n trans., I. c. 6. v. 55, aanvullen, volledig maken, hetzelfde als
v o l m a k e n in v. 52, 58; elders I. c. 9. v. 28, 32, geheel en al doen, volbrengen,
vanwaar, IV. c. 10. v. 40, volbragt.
V o l d w o e g h e n , II. c. 57. v. 91, doch de var. heeft de betere lezing
v o l d w a g h e n , Part. van v o l d w a e n , dus ten volle, geheel en al
gewasschen. Zie D w a e n .
V o l e n . T e n d u v e l -, I. c. 26. v. 122, den duivel aanbevolen, dus vervloekt,
verdoemd. Elders vindt men gewoonlijk duvelvolen of dievelvolen en het opp.
godevolen in één woord geschreven.
V o l c o m e n intr. (van eene zaak), III. Prol. v. 11, ten einde komen, tot
voltooijing geraken, zooveel als het passief van volbrengen, gelijk toecomen
(zie ald.) van toebrengen. Ons adj. volkomen is er het part. van.
Van personen gezegd, was volkomen zooveel als ten einde komen, klaar
komen (met iets), dus volbrengen. Doch ten onregte wordt het in de aant. op
de Heim. d. Heim. bl. 338 een ‘bedrij-
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vend ww.’ genoemd. Ik ontken niet, dat het hier en daar met den acc. gevonden
wordt (als in Walewein, vs. 8593 vlg., Leven van St. Amand, II. 5723), doch dit
is aan onkunde der afschrijvers of later misbruik te wijten. Het ware zeggen
was: hi volquam des, gelijk dan ook te lezen staat in twee van de drie
voorbeelden, in de Heim. t.a. pl. opgegeven, terwijl in het derde sine dinc,
kennelijk eene fout is voor sire dinc, gelijk MAERLANT schreef.
V o l l e n ( g h e v o l t ) trans., I. c. 2. v. 10, c. 5. v. 3, c. 6. v. 65 enz., vullen.
V o l l i c adv., I. c. 42. v. 72, II. c. 25. v. 31, c. 36. v. 1597, c. 61. v. 63, III. c. 4.
v. 55, terstond, dadelijk.
V o l s e g g h e n ( v o l s e i t ) intr., III. c. 3. v. 9, zijne rede voleindigen,
uitspreken. Zoo ook volhoren voor ten einde toe aanhooren, als D. Doctr. I.
300, Karel d. Gr. I. 1050, enz.
V o l s t a e n ( s i s i j n v o l s t a e n ) intr., I. c. 12. v. 23, c. 37. v. 38, IV. c. 8.
v. 36, volstandig zijn, volharden.
V o l v u l l e n ( v o l v u l t ) trans., II. c. 53. v. 79, III. c. 12. v. 43, IV. c. 12. v. 34
var., vervullen. G h i v o l v u l l e t , Imperf., IV. c. 12. v. 12 var., gij vervuldet.
V o l w e t e n trans., I. c. 2. v. 56, ten volle weten.
V o l w o n d r e n intr., met den genit., I. c. 14. v. 89, zich ten volle of genoeg
verwonderen (over iets). Doch in de var. (Bijl. A.) staat te regt de
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dat. niemanne. Mi wondert des, zegt men, dus ook mi volwonderst des, en niet
ic volwonder.
V o o r b a e r . D i e v o o r b a e r s t e , I. c. 4. v. 21, III. c. 23. v. 98, de
voornaamste, de eerste in rang. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 116 en 569, en
de Gloss. op Brab. Yeesten, I. en Limborch.
V o o r d a c h t i c h adj., I. c. 32. v. 93, bedachtzaam.
V o o r d e e l , V o r d e e l , - d e l e , het deel dat iemand boven anderen vóór
heeft, voorregt, onderscheiding, zelfs eer en aanzien, als:
I n v o o r d e l e v a n a m b a c h t e s e t t e n , III. c. 16. v. 143, met een (niet
juist voordeeligen, maar) aanzienlijken post bekleeden; J o d e n v a n
v o r d e l e , II. c. 36. v. 2064, J. van aanzien, aanzienlijke J.
V o o r d e e l d o e n aan iemand, II. c. 58. v. 23, (hem) een bijzonder voorregt
schenken, eene bijzondere gunst bewijzen, hier in een goeden zin, doch elders
veelal van partijdigheid, als: d a e r e n s a l s i j n g h e e n v o r d e e l , III. c.
11. v. 53, daar moet geene bijzondere gunst gelden, daar mag niemand iets
vóór hebben, daar moeten allen gelijkstaan. Zoo zegt STOKE bij het verhaal
eener loting, dat de beide balletjes, die men trekken zou, volkomen gelijk er
uitzagen, opdat men niet zeggen mogte (VI. 252):
Hier is ghesciet
Voordeel of valsheit inne.

V o o r d e r s , II. c. 11. v. 136, c. 49. v. 64, v o r d e r s , II. c. 36. v. 605, c. 47. v.
27, 57, 68, v o r d r e n , II. c. 36. v. 245 var., 599, c. 47. v.
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42, v o r d r e , III. c. 10. v. 210, of ook, in verschillende varr., v o r d e r e n ,
v o e r d e r e n , v o r d e r e , voorouders. Het is de compar. van voor, dus
anteriores, majores.
V o o r f e i t . Zie F o r f e i t .
V o o r c o o p , III. c. 26. v. 87, ook als ww. v o o r c o p e n , III. c. 25. v. 104, het
(te voren) opkoopen, in het groot inkoopen, om het gekochte in een slechten
tijd met woekerwinst af te zetten. Zie KIL. in V. Veurkoop. Het werd veelal met
persem of woeker te zamen genoemd. Hamburgsche HS. van 't Schaakspel,
fol. 188:
Stelen, moorden, woukeren, voorcopen ende al dat antieren,
daer zij ghelt, goud, selvere mede mueghen vercryghen.

Zie ook het Gloss. op de D. Doctr., waar het wat al te onbestemd door woeker?
verklaard wordt.
V o o r m a e l s , V o r m a e l s adv., I. c. 26. v. 40, c. 32. v. 55, c. 48. v. 9, II. c.
36. v. 1794 enz., voorheen, voordezen. Vgl. voormalig en namaals.
V o o r s i e n e c h adj., III. c. 12. v. 19, (vooruitziende), welberaden, wijs.
V o o r s i e n i c h e i t , - e i d e n , III. c. 2. v. 88, overleg, wijsheid.
V o o r s t e . Zie V o r s t e .
V o o r t e n d e w e d e r . Zie W e d e r .
V o o r t b r i n g h e n ( b r a c h t e , b r o c h t e ) trans., van een schrijver of
spreker, Prol. v. 35, II. c. 46. v. 27, c. 50. v. 46, III. c. 15. v. 5, 293, (iets) voor
den dag brengen, te boek stellen, uiten enz.
V o o r t g a e n intr., III. c. 6. v. 42, c. 23. v. 185,
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vervuld worden, zijn beslag krijgen. Nog zegt men: geen voortgang hebben.
D o e n v o e r t g a e n (het regt), III. c. 11. v. 63, c. 13. v. 51, (het) zijn loop
laten, ter witvoering brengen.
V o o r t m e e r adv., III. c. 23. v. 109, v o e r t m e r e , III. c. 9. v. 69, voortaan;
v o o r t m e e , III. c. 16. v. 25, verder, daarenboven.
V o o r t s e t t e n trans., I. c. 25. v. 97, c. 44. v. 61, III. c. 1. v. 157, c. 4. v. 353,
op den voorgrond zetten, meer dan iets anders achten of bevorderen.
V o o r t s t e k e n trans., I. c. 44. v. 76, III. c. 11. v. 67, hetzelfde.
V o o r w a e r t s e t t e n , III. c. 17. v. 75, hetzelfde.
V o r -. Zie V o o r -.
V o r d e r e n , V o r d r e n trans., I. c. 34. v. 32, III. c. 4. v. 126, c. 12. v. 126,
bevorderen, vooruithelpen.
V o r e g h e r e e s c a p , II. c. 31. v. 63 var., het te voren bereid of gereed zijn.
Zie B e r e e t s c a p .
V o r e n adv., III. c. 26. v. 73 enz., voor, vooraan; I. c. 33. v. 1 enz. enz., te
voren, vroeger, hierboven.
T e v o r e n b r i n g h e n , III. c. 15. v. 179, IV. c. 6. v. 4 enz., te voorschijn,
voor den dag brengen, verhalen, vermelden, hetzelfde als V o o r t b r i n g h e n .
V o r s t e (var. v e r s t e ) v., II. c. 15. v. 76, of v o o r s t e , ibid. v. 69 (var.
v o r s t e , v e r s t e ), uitstel. Misschien geldt deze beteekenis ook I. c.
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41. v. 48, zoodat de zin zij: ‘toen was daar een oponthoud.’ In dat geval zou
achter vorste eene punt, achter man (in vs. 49) een komma moeten staan.
Doch vorste kan daar ook het gewone vorst, prins, edel heer zijn.
V o r s t e n (var. v e r s t e n ) trans., II. c. 16. v. 21, uitstellen. Zie HUYDEC. op
STOKE, I. bl. 468 vlgg., CLIGNETT, Bijdr. bl. 403, enz. Vorste is eene
klankwisseling voor het oudere verste, en dit eene omzetting van vreste, blijkens
(*)
het Hoogd. frist, dat reeds in het Ohd. zoo luidde (GRAFF, III. 834) . Hierdoor
vervalt de meening van Dr. VERMEULEN, dat het van ver, verren (verwijderen)
zou afstammen. Zie Gloss. op Vanden levene o. h. in v. Verre.
V o r t -. Zie V o o r t -.
V o r t e n (3. p. enk. praes. v o r d t ) intr., I. c. 17. v. 79 var., rotten (gelijk de
tekst heeft), verrotten. Zie KIL. en PLANTIJN. Men had ook het adj. vort, vurt,
voor verrot, vergaan, als in de Spreuken enz. uitg. door Prof. MEIJER, bl. 77.
Liever op een vurten waghen, dan in een nieu schip.
En zoo leest men in het Belg. Mus., 1838, bl. 128, van vurte sleteren d.i. rotte,
versleten lappen of vodden. Doch dat het vuurt scaepkin (ald. bl. 315) hier ook
toe behooren zou, trek ik zeer in twijfel.

(*)

Volkomen dezelfde omzetting en klankwisseling heeft men in frisch, versch en vorsch, zoo
als het in de volksuitspraak luidt. Men vergelijke ook christen en kersten, Lat. crispus en Mnl.
kersp; berste en borste, perse en porse, vermen en vormen, verder en vorder, enz. enz.
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V o u d e v. I n d e s e r v o u d e n , I. c. 11. v. 47, III. c. 3. v. 1048, in dezer
voege, op deze wijze; i n a l l e n v o u d e n , III. c. 4. v. 71, op alle wijzen. Vgl.
G h e v o u t . Bekend is het ww. vouden voor vouwen; het is synoniem met
voegen, plooijen en schikken, en heeft met al deze woorden de overdragtelijke
(*)
beteekenis van regelen, verordenen gemeen . Voude, vouw, is dus hetzelfde
als voege (plooi, schikking), en werd eveneens opgelost in de algemeene
beteekenis van wijze, manier, die nog in eenvoudig, veelvoudig, menigvuldig
enz. doorstraalt. Zoo komen ook simplex en multiplex van plicare.
V r a e y adj., II. c. 36. v. 1448, IV. Begin. v. 35, c. 1. v. 106, c. 3. v. 33, c. 4. v.
22, c. 7. v. 46, waar, waarachtig. Fr. vrai.
V r a m e v., III. c. 12. v. 123 var., voordeel. Gewone klankwisseling voor
v r o m e . Zie ald. en vgl. O n v r a m e .
V r e e m d e n ( g h e v r e e m t ) trans., I. c. 26. v. 121, vervreemden,
ontvreemden.
V r e e s c h e n . Zie G h e v r e e s c h e n .
V r e u d e , - e n v., II. c. 4. v. 69 var., c. 36. v. 1799, c. 56. v. 13 var., III. c. 3.
v. 822 enz. (alleen in HS. H.), vreugde.
V r i , V r y ( d i e v r i e , d e s v r i e n ) adj., van God gezegd, I. Prol. v. 49,
van CHRISTUS, I. c. 21. v. 82, c. 39. v. 64, II. c. 7. v. 116, c. 40. v. 70,

(*)

Daarom is het ook onnoodig, in Karel d. Gr. I. 619 vouden als ‘eene schrijffout voor wouden’
aan te zien, gelijk Mr. V.D. BERGH (Gloss. op Limborch) wil.
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III. Prol. v. 63, van een keizer of het keizerlijke hof, II. c. 15. v. 124, c. 49. v.
91, bij andere schrijvers ook van alle hoogedele heeren en vrouwen, hetzelfde
als edel, vrijheerlijk, een uitvloeisel van den maatschappelijken toestand der
middeleeuwen, toen een groot deel der menschen nog in dienstbaarheid
verkeerde, maar de vrije stand die der edelen en aanzienlijken was. Zie vooral
VAN WIJN op HEELU, bl. 158-161.
V r i e n , V r i j e n ( v r i j d e , var. v r i d e ) trans., I. c. 29. v. 46, (van iets) c. 35.
v. 60, II. c. 41. v. 180, III. c. 12. v. 195, bevrijden; I. c. 48. v. 75, beschermen;
II. c. 45. v. 13, 25, 160, met vrijheden begiftigen. Maar
V r i e n intr., III. c. 17. v. 55, ons vrijen, meer bepaald amourettes najagen.
V r i e n t plur., III. c. 3. v. 816, vrienden.
V r o adj., III. c. 25. v. 148, ook v r o e , I. c. 21. v. 100, II, c. 53. v. 94, verblijd,
thans vrolijk, Hoogd. froh. Vandaar vreude, vreugde, enz.
V r o e adv., II. c. 56. v. 108, III. Prol. v. 38 var., c. 7. v. 12, ook v r o , II. c. 17.
v. 71, vroeg, dat eig. vroe-ig is. Hoogd. früh.
V r o e d e l i k e adv., III. c. 3. v. 679, wijselijk.
V r o e d e n intr., I. c. 37. v. 127, wijs, verstandig zijn; II. c. 11. v. 36, redelijk
verstand hebben.
V r o e s c a p , III. c. 12. v. 57, voor v r o e t s c a p , wijsheid. Van
V r o e t , V r o e d e adj., I. c. 24. v. 63, c. 31. v. 74 enz. enz., wijs; a e n d i e
s t e r r e (n) (of v a n s t e r r e n ) v r o e t , I. c. 29. v. 38, II. c. 11. v. 135,
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ervaren in de astronomie (astrologie); iemand v r o e t m a k e n , I. c. 18. v. 7,
II. c. 10. v. 88, onderrigten, leeren; v r o e t w o r d e n , II. c. 9. v. 111, te weten
komen, bevinden; d e s z i j t v r o e t , I. c. 17. v. 3, II. c. 61. v. 73 enz., weet
dat, gewone verzekeringsformule.
V r o m e , - e n v., I. c. 19. v. 5, II. c. 8. v. 36, III. c. 2. v. 135, c. 3. v. 1024, c.
12. v. 123, c. 26. v. 119, IV. c. 3. v. 3, voordeel, baat, nut. Vgl. V r o m e n .
V r o m e adj. Zie V r o o m .
V r o m e l i k e adv., I. c. 20. v. 13, c. 26. v. 144, II. c. 41. v. 163, III. c. 3. v. 64,
c. 16. v. 83, c. 20. v. 75, dapperlijk, kloek.
V r o m e n intr., met den dat., III. c. 3. v. 681, c. 16. v. 146, tot voordeel strekken,
baten. Zie de schrijvers, aang. door Prof. CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl.
125.
V r o m i c h e i t , III. c. 15. v. 106, v r o m e c h e d e , III. c. 4. v. 483, dapperheid,
kloekheid.
V r o o m , V r o m e adj., I. c. 26. v. 142, c. 41. v. 49, c. 46. v. 49, II. c. 36. v.
1498 enz., dapper, kloek; ook, III. c. 10. v. 10, 13, kloek, sterk, krachtig.
V r o u d e , - e n v., I. c. 1. v. 8, II. c. 36. v. 1381, III. c. 23. v. 83 var. enz.,
vreugde.
V r o u w e , - e n , II. c. 3. v. 185, III. Prol. v. 23, 26, 34, c. 14. v. 66, meesteres.
- Wijf is het fem. van man, maar vrouwe van heer.
V r u c h t e n intr., II. c. 36. v. 837, en trans., IV. c. 9. v. 94 var., vreezen, duchten.
Hoogd. fürchten.
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V r u e c h d e l i c h e d e , I. c. 5. v. 12, vreugde, zaligheid.
V u e r e . Zie V o e r e .
V u e r e n . Zie V u r e n .
V u l l e n . T e -, I. c. 21. v. 26, ten volle.
V u r e n , I. c. 47. v. 98, II. c. 40. v. 114, IV. c. 8. v. 32 enz., of v u e r e n , I. c.
21. v. 22 enz., voeren als Infin. Ook, II. c. 12. v. 23, voeren als Imp. van varen,
gelijk v u e r , III. c. 15. v. 133 var., voer, ging.

W.
W a c h t e v. Iemand i n s i n e - n e m e n , III. c. 19. v. 48, hoede, bescherming.
W a c h t e n intr., III. c. 26. v. 84, waken, op de loer zijn; met den genit., III. c.
9. v. 93, c. 17. v. 88, waken, zorg dragen (voor iets); trans., III. c. 9. v. 70,
hetzelfde; I. c. 42. v. 168, II. c. 11. v. 8, c. 36. v. 1606, bewaken, oppassen,
hoeden.
W a e n , in de gewone spreekwijzen: n a m i n e n w a e n , II. c. 11. v. 89 enz.,
naar mijne meening, naar mijn gevoelen; en z o n d e r w a e n , I. c. 9. v. 75
enz., stellig, voorzeker, bevestigingsformule. Vgl. O n g h e w a e n t .
W a e r adj., in de spreekwijze: i n w a r e d i n c , I. c. 38. v. 55 enz., i n
w a e r r e d i n c , I. c. 23. v. 126, II. c. 13. v. 27 enz., i n w a r e n d i n g h e n ,
II. c. 39. v. 149, c. 46. v. 93, i n w a r e n z a k e n , II. c. 53. v. 79, waarlijk,
voorzeker, be-
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vestigingsformule. Elders ook in w a e r l i k e r d i n c , II. c. 32. v. 26 var.
S i w a e n d e w a e r s , I. c. 22. v. 19, zij hield het voor waar. Dezelfde
uitdrukking lees ik in de var. op Reinaert, bl. 87, vs. 9:
Nu wil hi so liegen uutter maten
Ende dat so schoon brengen voort,
Dat ellic sel wanen waers, diet hoort.

Buiten twijfel moet men hier de bekende woorden jaes en neens vergelijken.
Nog heden zeggen wij: hij meende van ja, hij zeide van neen, enz. Doch men
wane daarom niet, jaes, neens en waers als genitief - vormen te moeten
opvatten: zij zijn dit evenmin als eene verkorting van ja, si, neen, si, gelijk
HUYDEC. wil (op STOKE, II. bl. 519 vlg.). De s op het einde is niet anders dan de
gewone aphaeresis van des, en jaes is dus zooveel als ja daarvan, d.i. daarvan
gesproken, zeg ik ja, gelijk dan ook het zeggen des ja, des neen nog niet in
onbruik geraakt is. En ook het oude waers is nog niet geheel verdwenen. De
platte volkstaal bewaart er nog het spoor van in 't gewone: ‘'t is niet wares! 't
is wel wares!’, dat ook ‘'t is nietes, 't is welles’ heet.
W a e r d e v., II. c. 13. v. 10, opene plaats, plein. Hier wordt de opene ruimte
bedoeld, die voor de krocht gelegen was. Het is hetzelfde woord als ons waard
(ook woerd), laag en vlak land aan den oever van rivieren en meren, veelal
van bedijkt land gezegd. Doch oudtijds werd elke opene plaats voor een huis,
in een bosch enz., waerde geheeten. Zie b.v. den Walewein, vs. 8581, 9634,
9790,
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10056, terwijl de dichter het woord elders met plein afwisselt (vs. 8558, 8596
enz.), een blijk, dat de beide woorden hetzelfde beteekenden.
BILDERDIJK (Gesl. III. 234) haalt deze plaats van den L. Sp. aan, en verklaart
op die waerde door op de wacht, eene uitlegging uit KIL. geput, maar hier niet
van toepassing.
W a e r d e , - e n v., I. c. 33. v. 40, II c. 60. v. 95, eer, achting, aanzien; m e t
w a e r d e n , II. c. 45. v. 157, c. 58. v. 4, of m i t g r o t e r w a e r d e n , II. c. 13.
v. 101, c. 36. v. 73, met (groot) betoon van achting, met eerbied; w a e r d e
d o e n aan iemand, I. c. 27. v. 51, III. c. 3. v. 375, c. 19. v. 24, achting, eerbied
betoonen. Vgl. W a e r t adj.
Waarde is eig. de prijs, waarop men iemand schat of dien men iemand waard
acht, dus de achting, die hij van anderen geniet of aan anderen betoont.
HUYDEC. (op STOKE, I. bl. 109) drukt zich minder juist uit, als hij met groter
weerde door met luister, met pracht verklaart. STOKE zegt slechts, dat DIRK III.
met groot eerbetoon ter aarde besteld werd. Dat eerbetoon schitterde nu wel
in luisterrijke pracht, maar de pracht was het gevolg der waerde, niet de waerde
zelve.
W a e r d e l i k e (var. w e e r d e l i c , w e r d e l i j c ) adv., II. c. 36. v. 1316, c.
40. v. 151, c. 56. v. 9, ook w e r d e l i k e , II. c. 52. v. 15, met eerbied.
W a e r d e n (var. w e e r d e n ) trans., I. c. 33. v. 35, II. c. 23. v. 20, hoogachten,
met eerbied behandelen; III. c. 3. v. 704, derde pers. enk. praes. w e r d , III. c.
12. v. 131, doen hoogachten, doen vereeren.
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W a e r d e n intr., I. c. 15. v. 36, II. c. 23. v. 51, klankwisseling voor w e r d e n ,
worden.
W a e r d i c h e i t , - e d e n , II. c. 55. v. 97, c. 57. v. 47, III. c. 3. v. 650, ook
w e r d e c h e i t , II. c. 44. v. 72, III. c. 10. v. 151, eerbetooning. Zie W a e r d e .
W a e r l i j c (var. w e r e l e c , w e e r l i c ) adj., II. c. 44. v. 505, c. 48. v. 624,
wereldlijk, tegenover geestelijk.
W a e r n e n iemand van iets, III. c. 19. v. 27 var., waarschuwen (voor), als nog
in 't Hoogd. en Eng. Zie Prof. MEIJER op het Leven van Jezus, bl. 341, Prof.
JONCKBLOET, Gloss. op de D. Doctr., enz. Het is een freq. van (be)waren,
behoeden.
W a e r s . Zie W a e r .
W a e r t (var. ook w a r t ) o., II. c. 36. v. 2017, III. c. 10. v. 39, IV. c. 9. v. 62,
woord.
W a e r t , - r d e adj., III. c. 3. v. 460, c. 15. v. 254, c. 23. v. 139, op prijs gesteld,
hooggeacht, gezien. Iemand w a e r t h e b b e n , I. c. 26. v. 66, c. 34. v. 92, II.
c. 60. v. 5 (waar ten onregte de dat. staat), op prijs stellen, hoogschatten,
vereeren, gelijk men nog lief hebben zegt. Vgl. W a e r d e .
HEELU (vs. 117) roemt Hertog HENDRIK II. van Braband als melde ende wert
d.i. mild en geëerd, gezien. Volgens WILLEMS was hij ‘milddadig en toch zuinig’,
‘ein wirthschaftlicher mann’!
W a e r t , II. c. 11. v. 23, c. 16. v. 79 enz., klankwisseling voor w a r t , w e r t ,
ons werd.
W a y e n . M e t s c e p e n i n d i e z e e -, III. c. 14. v. 146, te scheep varen,
volksspreekwijze.
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W a l , m. D i e h e l s c h e -, II. c. 45. v. 68, IV. c. 11. v. 48, de helsche diepte
of afgrond. KIL. vertaalt wal en walle door abyssus, en wael door gurges, waarbij
VAN HASSELT de volgende plaats van STOKE (II. vs. 644) aanhaalt:
Haer herte was een grondeloes wael
Van miltheit ende van ontfarme.

Wal in dien zin lees ik nog in de Souter Liedekens (Antw. 1564), Ps. LVI:
Voor mi si groeven eenen wal,
Daer si in vielen al.

waar de Staten-overzetting (Ps. LVII. vs. 7) kuyl heeft. Wal en wael zijn buiten
twijfel hetzelfde woord, en afkomstig van W a l l e n (zie ald.). Zij beteekenen
dus eigenlijk de diepte, waarin zich een stroom bruisend en kokend nederstort,
dus draaikolk, of wel, diepte, afgrond in 't algemeen, later kuil, in verzwakte
opvatting. Vgl. W i e l e .
W a l e adv., I. c. 3. v. 41, c. 13. v. 35 enz. enz., wel.
W a l l e n intr., I. c. 20. v. 41, II. c. 60. v. 58, koken, eig. opbruisen en borrelen.
Zie daarover de aant. op MAERLANT, Sp. Hist. I. Aant. bl. 82 vlgg., Prof. CLARISSE
op de Heim. d. Heim. bl. 436 vlg., op de Natuurkunde enz., bl. 400 vlg. en DE
JAGER, Verscheid. bl. 182 vlg.
W a l s c h , III. c. 15. v. 52 enz., Fransch.
W a n . Zie W i n n e n .
W a n d e l b a e r , - b e r e adj., III. c. 4. v. 431, veranderlijk, als nog in 't Hoogd.
Vgl. ons wenden (keeren, verkeeren) en verwandelen.
W a n d e l e n met iemand, I. c. 22. v. 77, III. c. 3. v. 2, 154, 159, c. 4. v. 510
enz., verkeeren,
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omgaan, als in 't Midd. Lat. ambulare (III. c. 3. v. 162). Men had ook het subst.
wandelinghe voor verkeer, omgang, dat echter doorgaans niet de praep. met
bij zich had, maar met het pron. poss. of met van verbonden werd. Zoo zeide
men: sine, hare wandelinghe voor den omgang met hem, met haar, of de
wandelinghe van wiven voor het verkeer met vrouwen (zie Ferg. 1040, Karel
d. Gr. I. 1977, Belg. Mus. 1843, bl. 323, vs. 157).
III. c. 10. v. 58 staat w a n d e l e n in den zin van zich her- en derwaarts begeven,
rondzwerven, het leven van eenen ridder. Zoo wordt in de Samenspraek,
medegedeeld door WILLEMS in het Belg. Mus. 1843, bl. 318-324, het zwervend
leven van eenen menestreel herhaaldelijk die wandelinghe genoemd.
Men zie over wandelen, verwandelen en al wat daartoe behoort, de zeer
uitvoerige aant. van HUYDEC., Proeve, III. bl. 341-365.
W a n d e r e n (var. w a n d e l e n ) intr., II. Prol. v. 40, wandelen, verkeeren,
gelijk men nog spreekt van 's menschen omwandeling op aarde. Vgl. HUYDEC.,
Proeve, II. bl. 471.
W a n e n adv., I. c. 26. v. 114, c. 31. v. 48 enz., vanwaar.
W a n e n intr., gevolgd door een Infinit., I. c. 4. v. 25, IV. c. 1. v. 184, willen.
Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 557 vlg. Het is niet anders dan het gewone wanen,
meenen. Hij meent dit of dat te doen, of hij wil het doen, komt op hetzelfde uit.
W a n e n intr., van de maan, I. c. 9. v. 31, afne-
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men, het tegenovergestelde van wassen. Zie Prof. CLARISSE op de Natuurkunde
enz., bl. 373-378.
W a n h a g h e n , onpers. ww., met den dat. des pers. en gen. der zaak. M i
w a n h a g h e t d e s , II. c. 47. v. 20, dit mishaagt mij.
W a n c . Z o n d e r -, III. c. 27. v. 33, zonder aarzeling, zonder weifeling, naar
de oorspronkelijke beteekenis, maar doorgaans afgeleid, I. c. 24. v. 47, II. c.
35. v. 91, III. c. 25. v. 127, zonder twijfel, voorzeker, zeer gewone
bevestigingsformule. Prof. JONCKBLOET (Spec. de Velth. l. III, bl. 111) en
HOFFMAN V.F. (Hor. Belg. V. 110) stellen het gelijk met sonder waen: te regt, in
zoover de beteekenis vrij wel op hetzelfde uitkomt, doch men wachte zich,
etymologisch eenig verband tusschen waen en wanc te zoeken. Wanken, ten
naauwste verwant met winken, wenken, is het grondwoord van wankelen, en
beteekent dus weifelen, in onzekerheid zijn. Vandaar het subst. wanc (reeds
in 't Ohd., zie GRAFF, I. 691) voor weifeling, wankelmoedigheid. Zoo in Reinaert,
vs. 1198:
O wi, Tibert, twi sidi blode?
Wanen quam uwer herten desen wanc?

Minnen Loep, II. 43:
In deser minne van soeter roke
Daer wy aff dichten dese sproke,
Daer moet wancke sijn verdreven,
In steder truwen moetmen leven.

waarvoor LEENDERTZ (in Gloss.) zonder grond wanckel wil lezen. Ook behoort
hiertoe de uitdrukking in den Ferguut, vs. 5480:
Ferguut sprac: ‘Mine lieghe mijn wanc,
Ic en wanc niet jeghen hem jeesteren.’
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Prof. VISSCHER verklaart dit echt grammatisch: ‘mijne aarzeling ligt niet aan
mij,’ maar FERGUUT bedoelde: tenzij mijne onzekerheid mij liege, tenzij mijne
weifeling mij bedriege, d.i. zoo ik mij in den persoon niet vergis.
Wanc komt ook als adj. voor, als in Esmoreit, vs. 240:
Vrouwen sijn van herten wanc,

d.i. wankelmoedig, onstandvastig.
W a n t , II. c. 36. v. 779, c. 51. v. 157, Imp. van w i n d e n , wond.
W a n t conj., Prol. v. 21, I. c. 9. v. 13, II. c. 35. v. 109, c. 36. v. 465, 578, III.
Prol. v. 33, c. 14. v. 241, IV. c. 12. v. 6, omdat.
W a r a c h t i c h adj., III. c. 15. v. 12, 284, waarheidlievend.
W a r a c h t i c h e i d e , III. c. 15. v. 54, waarheidsliefde.
W a r e n e m e n , gevolgd door te met den dat., II. c. 8. v. 38, c. 36. v. 902, III.
c. 4. v. 56, zorg dragen (voor), verzorgen, bewaken. Het subst. ware voor
oplettendheid, zorg, ook behoedzaamheid, leest men in Beatrijs, vs. 902, STOKE,
III. vs. 11 enz., en de uitdrukking ware nemen met den genit. bij VELTHEM, I. c.
39. v. 15. Vgl. GRAFF, I. 907 vlg., ons bewaren enz. Het tegenwoordige
waarnemen, als trans. ww., is er een verzwakt overblijfsel van.
W a r e m adj., I. c. 18. v. 55 var., warm.
W a r i c h , - i g h e adj., I. c. 29. v. 32, II. c. 6. v. 2, c. 7. v. 97 enz., waarachtig.
W a r n e r e n ( g h e w a r n e e r t ) trans., II. c. 17. v.
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128, voorzien, uitrusten, verzorgen, hier in het algemeen, maar doorgaans
gezegd van krijgsuitrusting, waardoor men zich in staat van tegenweer brengt.
Zie Prof. JONCKBLOET, Gloss. op Karel d. Gr. (op Werneren) en aant. op mijnen
aan hem gerigten Brief, bl. 34. Vgl. ook VELTHEM, II. c. 20. v. 75, waar koning
ARTUR zijne ridders met bepaling van plaats en tijd te velde roept,
Ende dat si warneert comen.

d.i. ten strijde toegerust.
W a r p , I. c. 36. v. 80 var. enz., Imp. van w e r p e n , wierp.
W a r s c a p e n (var. w e e r s c a p e n , w e r s c a p e n ) intr., II. c. 59. v. 11,
feestvieren. Zie D. Doctr. Gloss. Het is eig. waardschappen, een woord dat
hier en daar nog wel gehoord wordt.
W a r t , II. c. 53. v. 59, 71 enz. enz., Imp. van w o r d e n , werd.
W a r t e l e , II. c. 24. v. 127 var., wortel.
W a s m., II. c. 27. v. 5, wasdom, groei.
W a s d o m , III. c. 16. v. 62, c. 26. v. 85, 126, het groeijen of toenemen in
rijkdom, dus winst, profijt.
W e d d e s p e l (var. w e d t s p e l , w e d s p e l ), III. c. 3. v. 966, 981, c. 25. v.
124, niet zoozeer ons kans- of hazardspel, als wel het spelen om een prijs, om
geld, waaronder de dichter met name ook het kaatsen, kolven en schaken
noemt. Wedde, hetzelfde als pand, was de benaming van het door beide partijen
gestorte of ingezette geld, bestemd om aan den overwinnende geheel te worden
uitgekeerd; dus niet alleen het sacramentum in regts-
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zaken, maar ook de prijs van een spel of van zoodanig een geschil, als juist
hieraan den naam van weddenschap ontleende. Men zie over dit woord en zijn
verband met het Midd. Lat. vadium, het Fr. gage enz., de aant. van Prof.
CLARISSE op de Heim. d. Heim. bl. 478 vlgg. en de verh. van Mr. ACKERSDIJCK
in het Taalk. Mag. I. 257-262 (vgl. ook 303).
W e d e r (var. w e e r ) m., I. c. 37. v. 29, ram. Hoogd. widder, Eng. wether. In
de beschrijving van ABRAHAM'S offer treft men het meermalen aan, b.v. in de
aan MAERLANT toegeschrevene Nederd. Prozaïsche Bijbel-vert., bl. 31. Zie de
aant. van V. HARDERWIJK aldaar. Nog veel later bleef men van weervleesch
spreken.
W e d e r adv., in de spreekwijzen: w e d e r e n d e w e y , I. c. 2. v. 59, of w e c h
e n d e w e d e r , I. c. 11. v. 56, her- en derwaarts, overal heen; v o o r t e n d e
w e d e r , II. c. 28. v. 30, c. 48. v. 390, of w e d e r e n d e v o o r t , II. c. 15. v.
122, c. 39. v. 213, aan alle kanten, overal, alom, ook, III. c. 14. v. 135, naar
elken kant heen, waarheen men ook wil, dus vrijelijk (de meening is: ‘men kan
aan zijne gedachten den vrijen loop laten’).
W e d e r conj., gevolgd door o f ( o f t , o f t e ) , bij een tweeledig voorstel, I. c.
5. v. 48, c. 10. v. 53 vlgg., c. 15. v. 86, c. 22. v. 60 var. enz., hetzij - hetzij, Lat.
sive - sive.
Gevolgd door of, bij een twijfel, II. c. 36. v. 72, III. c. 15. v. 155, thans òf - òf,
Lat. utrum - an.
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In beide gevallen zegt nog het Eng. whether - or, in het eerste het Hoogd.
entweder - oder.
W e d e r k e r e n trans. Zie K e r e n .
W e d e r r a d e n ( r i e t ) trans., II. c. 44. v. 360, ontraden, afraden.
W e d e r s a k e m., II. c. 16. v. 17, IV. c. 7. v. 39, tegenpartij, tegenstander.
Hoogd. widersacher. Zie V.H. op KIL., Gloss. op HEELU, Limborch, enz.
W e d e r s e g g h e n trans., III. c. 3. v. 862, tegenspreken, zich verzetten (tegen
iets); IV. c. 4. v. 45, weigeren, van de hand wijzen, of (iets aan iemand -), II. c.
38. v. 14, weigeren, ontzeggen. Een bisschop -, II. c. 48. v. 1183, wraken, zijne
benoeming niet bekrachtigen en dus vernietigen.
W e d e r s t r i d e n trans., I. c. 26. v. 145, tegen (iemand) strijden, bestrijden.
W e d e r t a l e . T a l e e n d e -, II. c. 13. v. 126, hetgeen men over en weder
spreekt, te zamen gesprek.
W e d e r t r e c k e n iets aan iemand, II. c. 38. v. 29, onttrekken, onthouden.
W e d e r v e c h t e n trans., III. c. 8. v. 38, bevechten, bestrijden.
W e e c h m., II. c. 45. v. 170 var., ook w e g h e v., I. c. 5. v. 26 var., plur.
w e g h e n , II. c. 51. v. 31 var., binnenmuur, wand (gelijk de tekst telkens heeft),
vanwaar nog ons weegluis. Ook STOKE, VIII. vs. 1308 gebruikt het woord manlijk,
maar doorgaans komt het als vrouwelijk voor. Zie Vanden levene o. h. vs. 775,
de plaats uit MAERLANT'S
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Rijmbijbel, aang. bij CLIGNETT, Bijdr. bl. 33, enz. Vgl. ook ald. bl. 74.
W e e c adj., I. c. 2. v. 2, III. c. 4. v. 497, zwak. Voorbeelden bij CLIGNETT, Bijdr.
bl. 180 vlgg., die het echter min juist verklaarde door arm, minvermogend. Doch
die verklaring werd reeds verbeterd door Prof. LULOFS, Handboek, Gloss.
W e e l d e , - e n , II. c. 57. v. 73, genot, wellust, zaligheid.
W e e l d e , III. c. 8. v. 7 var., rijmshalve voor w i l d e .
W e e n (m. en o.), II. c. 55. v. 48, c. 59. v. 89 var., geween, droefheid. Zie
STOKE, II. vs. 50, Karel d. Gr. I. 1458, Beatrijs, vs. 787, enz.
W e e r . Zie W e d e r .
W e e r d e n . Zie W a e r d e n trans.
W e e r l i j c , - l i k e adj., I. c. 4. v. 16 var., wereldlijk. Doch de lezing van den
tekst verdient de voorkeur.
W e e r n e n iets aan iemand, I. c. 22. v. 27, weigeren. - Der Ystorien Bloeme,
fol. 14. d. (het afgodenbeeld antwoordt niet, en daarop vraagt men):
Bi wat saken
Astragod werende sicre spraken.

Ibid. fol. 24. a., in een dergelijk geval:
Ende vraechde hem, bi wat saken
Sijn God werende siere spraken.

Die Rose, vs. 11123:
Die herberghe die ghi hier siet,
Diene wert hu gheweerent niet.

Leven van St. Amand, I. 4461:
Bave sprac: ‘Ic ne dar niet weernen,
Helich vader, hu ghebod.’
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Vanden levene o. h. vs. 946:
Dies my wille wernen, hi es sot.

Taalk. Mag. III. 170, vs. 50: ‘De vrouwen’
volgen haers selfs wille gerne,
So wie dat hem verbiet of werne.

Op al de drie laatst aang. pll. wordt het door de uitgevers onjuist verklaard door
afweren en waarschuwen. Men wachte zich, waernen en weernen te verwarren,
al wordt het laatste dan ook in den Walewein, vs. 8756, insgelijks waernen
gespeld. Waernen, waarschuwen, is het freq. van (be)waren, behoeden, van
ware, zorg, hoede; weernen daarentegen het freq. van weren, dus wel eigenlijk
afweren, maar steeds in de bepaalde opvatting van afslaan, weigeren,
ontzeggen.
Zie voorts het Gloss. op Limborch, in v. Wernen.
W e e r t adj., I. c. 21. v. 79, waard, kostbaar. Zie W a e r t .
W e g h e , W e g h e n subst. Zie W e e c h .
W e g h e n intr., I. c. 11. v. 20 var., bewegen, verwegen.
W e g h e n trans. Een kint ten dienste ons heren -, II. c. 3. v. 37, den weg
wijzen, leiden, opleiden. Zie V.H. op KIL.
W e y adv., gewone bijvorm van weg, heen. Zie bij W e d e r .
W e k e n intr., met den dat., I. c. 48. v. 72, vermoedelijk zich zwak en deemoedig
aanstellen, zich vernederen (voor iemand). Zie W e e c .
W e k e n trans. IV. c. 10. v. 38, week maken, vermurwen.
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W e l e adv., III. c. 4. v. 203, rijmshalve voor w a l e , wel.
W e l t , III. c. 3. v. 310, rijmshalve voor w i l t , wil.
W e l v e r d i c h adj., II. c. 35. v. 82 var., welvarend.
W e n d e n intr., IV. c. 11. v. 50, omkeeren, veranderen, het grondwoord van
verwandelen. Vgl. W i n d e n .
W e n s c h . N a w e n s c h e n , I. c. 1. v. 28, t e w e n s c h e , II. c. 48. v. 869,
III. c. 16. v. 149, v a n w e n s c h e , II. c. 36. v. 444, III. c. 2. v. 162, de twee
eersten bij een verbum of adj., en dus als adv., het laatste bij een subst., en
dus als adj. gebruikt, zoo goed men immer wenschen kan, voorbeeldig,
voortreffelijk. Zie Limborch en Minnen Loep, Gloss.
W e r d . Zie W a e r d e n .
W e r d e c h e i t , W e r d e l i k e . Zie W a e r d i c h e i t , W a e r d e l i k e .
W e r e n trans., II. c. 36. v. 272, (een getuigenis voor den regter) verwerpen,
voor valsch verklaren. Eig. afweren, afwijzen.
W e r f . T e r s e l v e r -, IV. c. 1. v. 50, ter zelfder tijd, tevens. Zeer gewoon is
w e r f , achter getalnamen, ons keer of maal, als III. c. 9. v. 71 vlg. enz.
W e r m h e i t , I. c. 9. v. 9, warmte.
W e r p , I. c. 4. v. 34 enz. enz., klankwisseling voor w a r p , Imp. van w e r p e n ,
wierp.
W e r r a c h t e c h adj., II. c. 50. v. 98, (warachtig), verwarring of onrust stokend,
woelziek.
W e r r e v., II. c. 36. v. 293, 598, verwarring, opschudding.
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W e r r e n intr., I. c. 10. v. 47, in verwarring of opschudding geraken; I. c. 32.
v. 25, verwarring stichten; trans., III. c. 19. v. 96, in de war, in verlegenheid
brengen.
W e r v e n om iets, I. c. 27. v. 74, (voor iets) moeite doen, (naar iets) streven.
W e s (passim), hetzelfde als w i e s , wiens.
W e s e n . S i -, derde pers. plur. Praes., I. c. 9. v. 34, c. 13. v. 72, c. 18. v. 48,
IV. c. 1. v. 10 enz., zij zijn. Zie HUYDEC. op STOKE, II. bl. 285.
W e t e v., kennis, wetenschap, in de uitdrukking: n a m i n e w e t e , II. c. 38.
v. 107, naar mijn weten, gelijk ik wel weet, bevestigingsformule. Zie HUYDEC.
op STOKE, III. bl. 400.
W i d e (var. w i j d d e ) v., II. c. 6. v. 211, wijdte. Zie KLUIT, Voorrede voor
HOOGSTRATEN'S Geslachtlijst, bl. LXIII vlgg. en DE JAGER, Handl. tot den Staten
- Bijbel, bl. 62 vlg.
W i e adv., II. c. 56. v. 62 var., hoe, als nog in 't Hoogd.
W i e l e . D i e h e l s c h e -, III. c. 16. v. 14, de helsche diepte of afgrond.
Eigenlijk is wiel, thans nog wieling, een draaikolk, van het ww. wielen, dat is
draaijen, vooral van de draaijende beweging van borrelend kokend water
gezegd. Wielen wordt niet zelden vereenigd met het gelijkbeteekenende wallen,
en zoo zijn dan ook de subst. wiele en wal naauwelijks onderscheiden. Zie
W a l , W a l l e n en DE JAGER, ald. aang.
W i e n , W y e n ( tekst w i j e n ) trans., II. c. 45. v. 159 var., c. 48. v. 216, 271
var., 436 var., ook w y h e n , II. c. 40. v. 152 (Imperf. w y h e d e ,
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var. w i j d e of w i d e ), wijen, thans veelal wijden, kerkwoord. Zie Taalk. Mag.
IV. 184 vlg. De oude spelling is hier, gelijk steeds, de oorspronkelijke: in ons
wijden is de d evenzeer een euphonisch invoegsel als in geschieden, spieden,
vlieden, belijden, bevrijden, kastijden enz. Zoo zagen wij boven ook T i d e n ,
als afgeleiden vorm van T i e n .
W i e s (passim), wiens.
W i j c h , w i g h e m., I. c. 46. v. 80 var., II. c. 48. v. 350, III. c. 12. v. 142, IV.
c. 2. v. 46, strijd.
W i j l e (var. w i e l e ), II. c. 44. v. 235, nonnensluijer, van 't Lat. velum, Fr. voile.
W i j n g h e (var. ook w y i n g h e ), I. c. 47. v. 91, 94, 102, II. c. 45. v. 164, wijding,
contr. uit wi-inghe. Zie W i e n . De spelling wihinghe vind ik in de Reimchronik
bij KAUSLER, vs. 1348.
W i j s m a k e n , II. c. 39. v. 97, c. 40. v. 109, niet in de thans gewone opvatting
van op de mouw spelden, foppen, maar in die van onderrigten, leeren, hetzelfde
dus als v r o e t m a k e n . Hiertoe behoort ook de verzekeringsformule: d e s
s i j t w i j s , II. c. 48. v. 615, weet dat. Vgl. Karel d. Gr. Gloss.
W i j s d o m , III. c. 3. v. 689 var., wijsheid. Eng. wisdom. Doch die lezing komt
hier volstrekt niet te pas.
W i k e t (var. w i n c k e t ), III. c. 23. v. 165, de kleine deur in de groote deuren
der stadspoorten, het Fr. guichet. Zie HUYDEC. op STOKE, III. bl. 110, waar
insgelijks de beide spellingen wiket en winket voorkomen. De eerste vind ik
ook bij MAERLANT, Sp. Hist. D. II. bl. 88, de laatste in de Brab. Yeesten, VI.
4896.
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W i l d i j t (passim), wilt gij het.
W i l e , wijl, tijdsruimte, in de spreekwijzen: t e d i e r w i l e n , I. c. 41. v. 92,
t i e r e w i l e n , I. c. 43. v. 21, destijds; d i e w i l e , III. c. 3. v. 976, gedurende
dien tijd; doorgaans, als conj., d i e w i l e d a t , I. c. 40. v. 25, II. c. 55. v. 87,
III. c. 14. v. 143, c. 23. v. 212, c. 25. v. 21, 37, ook zonder d a t , III. c. 3. v. 1052,
terwijl, zoolang als.
W i l e n adv., I. c. 10. v. 12 var., 38 var., c. 18. v. 2 var., c. 30. v. 24 enz., weleer.
Nog in ons wijlen, van overledenen gezegd. Vandaar
W i l e n e e r adv., I. c. 10. v. 12, 38, c. 18. v. 2 enz., ook w i l e n n e e r e , IV. c.
1. v. 2, weleer, oudtijds.
W i n d e n ( h i w i n t ) intr., ook W e n d e n , zich wenden, keeren. Buten sijnre
naturen -, I. c. 31. v. 38, uut den ghelove -, II. Prol. v. 21, uter materien -, III. c.
15. v. 24, 273, afwijken, afdwalen.
II. c. 22. v. 40 is w i n t denkelijk ook van w i n d e n , doch trans., in den zin van
verkeeren, veranderen. Althans de meening schijnt te zijn: ‘Waarom verandert,
herroept het kind zijne woorden niet?’
W e n d e n , bij klankwisseling w i n d e n , beteekent hetzelfde als keeren,
draaijen, en is dus in den grond niet anders dan een versterkte vorm van
W i n d e n intr., I. c. 13. v. 62, 93, III. c. 10. v. 8, zich winden, zich kronkelen,
zich draaijen, van een slang of worm gezegd.
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W i n e (passim), wij en, of ook wij hem.
W i n k e n intr. Uut Gode -, III. c. 3. v. 784, uut Gods ghebode -, III. c. 1. v. 12,
afwijken. De grondbeteekenis is onvast zijn, wankelen (zie Karel d. Gr. Gloss.),
en het hangt derhalve met ons wenken (nutare) even zoo te zamen, als het
knikken van hoofd of beenen met het knikken der oogen. Ondertusschen werden
de beide woorden reeds vroeg onderscheiden: het laatste luidde in het Ohd.
winchjan (GRAFF, I. 720), het eerste wankôn en wenkjan (GRAFF, I. 692-696).
Wij kennen het nog in den afgeleiden vorm zwenken. Vgl. ook W a n c .
W i n c k e t . Zie W i k e t .
W i n n e n ( w a n ) trans. Kinderen -, Prol. v. 77 enz. enz., nog heden in gebruik;
lijf -, I. c. 24. v. 30, leven ontvangen; koren -, I. c. 25. v. 107, 110, een wijngaard
-, I. c. 32. v. 5, c. 33. v. 2, c. 42. v. 21, het land -, II. c. 29. v. 2, III. c. 26. v. 194,
telen, bouwen, een woord van den landbouw, ook thans niet geheel in onbruik.
Zie D. Doctr. Gloss. op Lantwinninghe en vgl. de aant. van HINLÓPEN op HUYDEC.,
Proeve, III. bl. 233 vlgg.
W i r e , W i s e (passim), wij er en wij haar of wij ze.
W i s c h m., II. c. 36. v. 1177, nog heden in gebruik voor een gedraaiden band
van teenen of stroo, doch hier gezegd van den bundel stroo, dien men een'
doode onder het hoofd leide. Het Evangelium Nicodemi heeft t.d. pl.: ‘fasciale,
in quo caput ejus involveram.’ Ofschoon nu het laatste gedeelte
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dezer woorden wat vrij vertaald is, blijkt het toch, dat de dichter met wisch niet
anders bedoelt dan fasciale (involutorium), dus juist hetzelfde als b u s s e l e .
Zie ald.
KIL. kent ook het woord hoofdwisch, dat hij vertaalt door cesticillus d.i. een
hoofddeksel, zoo als pakkedragers opzetten, om den last, dien zij op het hoofd
torschen, minder zwaar te doen drukken. Een bundel stroo was daartoe het
eerste en natuurlijkste hulpmiddel. Vgl. voorts DE JAGER, Verscheid. bl. 313-315.
W i s e n ( h i w i j s t ) intr., IV. c. 10. v. 89, uitwijzen, uitspraak doen; trans.,
III. c. 11. v. 74, uitwijzen, oordeelen. Het part. was g h e w i j s t (zie ald.), gelijk
wij nog heden van een regterlijk gewijsde spreken.
W i s s e n trans., I. c. 48. v. 116, (als gevolgtrekking) opmaken, besluiten. In
dien zin is mij het woord elders wel niet voorgekomen, doch het laat zich
niettemin gemakkelijk verklaren. Van het grondwoord weten komt, behalve het
adj. wijs d.i. wetende, ook wis en gewis d.i. wat geweten wordt, dus zeker,
stellig. Van dit adj. wis vormde zich het ww. wissen d.i. zekeren, als zeker
aannemen, dus vaststellen, besluiten, bijna ons zich vergewissen. Ten bewijze
strekke het ww. hem bewissen, waarvan Prof. SIEGENBEEK in de aant. op de
Heim. d. Heim. bl. 283 vlg. twee voorbeelden uit STOKE aanhaalt, en dat men
wel het best verklaren zou door een vast besluit nemen, zich vast overtuigen,
d.i. zich vergewissen.
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Vgl. GRAFF, I. 1106-1112, die o.a. gawissôn als gewissmachen en gawissunga
als argumentum opgeeft, volkomen in overeenstemming met onze verklaring:
want wat is een bewijs anders dan eene zekering of bevestiging, als besluit
opgemaakt uit eene voorafgaande redenering?
Er is dus geene reden om de lezing van den tekst te verwerpen ten behoeve
der var. g h i s s e n . Integendeel is dit laatste niets dan eene mislukte gissing
van den afschrijver, die het oude wissen niet meer verstond.
W i t t i c h , - i g h e adj., II. c. 36. v. 236, 268, wettig. Doch I. c. 29. v. 37 geldt
de beteekenis van kundig, verstandig, bij KIL. vermeld en nog in ons verwittigen
kenbaar. Dat het eerste van wet, het tweede van weten afkomt, loopt in het
oog: vandaar dan ook bij het laatste de var. w e t i c h , die even goed is.
W i v e k i j n , II. c. 16. v. 87, c. 39. v. 9, diminutief van w i j f , dus vrouwtje.
W o e c h , II. c. 48. v. 519, 590, Imperf. van w e g h e n , woog; w o e g h e , I. c.
3. v. 38, hetzelfde in Conj.
W o e c k e n e r , III. c. 4. v. 175 (zie de aant. ald.) woekeraar.
W o e t . D i e - h e b b e n , III. c. 6. v. 38, razend of dol zijn. Blijkens het
bepalend lidwoord, geldt woet of woede hier voor eene bepaalde kwaal of
plaag, van hoogerhand toegezonden. Zoo lees ik in der Ystorien Bloeme, fol.
10. d.:
Wats u ghesciet?....
Ic wane u die woet es comen.
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en in den Limborch (VIII. 916) de verwensching:
God gheve haer allen de woet!

W o l l e n (var. w u l l e n , w l l e n ) adj., III. c. 3. v. 615, in wol gekleed, met
eene wollen pij aan, tot boetedoening. Beatrijs, vs. 510:
Al droghic alle daghe een hare,
Ende croeper met van lande te lande
Over voete ende over hande,
Wullen, barvoet, sonder scoen,
Nochtan en constic niet ghedoen
Dat ic van sonden worde vri.

W o n d e r . M i h e e f t -, I. c. 11. v. 18, c. 26. v. 113, c. 37. v. 69 enz., het
verwondert mij, of, wat thans hetzelfde is, ik verwonder mij.
W o n d e r e n , onpers. ww., met den dat. M i w o n d e r t , II. c. 56. v. 11 enz.
enz., hetzelfde. T e w o n d e r e n , I. c. 17. v. 55 enz., te verwonderen,
wonderbaar.
W o n d e r l i j c , - l i k e adj., II. c. 15. v. 150, wonderdadig, van CHRISTUS gezegd.
Elders ook in den thans gewonen zin.
W o n e v. (s i n e - h e b b e n ), II. c. 15. v. 111, c. 19. v. 89, III. c. 26. v. 63,
66, woning, woonplaats.
W o o r t plur., I. c. 25. v. 98 enz., woorden.
W o r p e n , I. c. 41. v. 108 enz., klankwisseling voor w e r p e n Infin.; doch II.
c. 40. v. 129, het Imperf. plur., ons wierpen.
W o r t , I. c. 26. v. 41, IV. c. 1. v. 49 enz., plur. w o r d e n , II. c. 40. v. 128 enz.,
klankwisseling voor w e r t , w a r t , w e r d e n , Imperf. van w o r d e n , dus ons
werd, werden. Op de eerst aang.
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pl. is de uitdrukking: w e l w o r d e n v a n e n e n z o n e hetzelfde als
g h e n e s e n (zie ald.), dus verlossen, bevallen.
W r a c h t e , I. c. 11. v. 50, rijmshalve voor w r o c h t e , zoo als het I. c. 12. v.
78, c. 25. v. 68 enz. luidt, Imperf. van w e r k e n , ons wrocht. Zie bij
Ghewracht.
W r a c , I. c. 24. v. 40, c. 29. v. 10 enz., Imperf. van w r e k e n , thans verbasterd
wreekte, ofschoon het part. nog gewroken luidt. Voorbeelden bij CLIGNETT,
Bijdr. bl. 97 vlg.
W r o c h t e . Zie W r a c h t e .
W r o e g h e n ( w r o e c h d e , g h e w r o e c h t , en w r o e g h d e ,
g h e w r o e g h t ) trans., II. c. 36. v. 23, 772 var., c. 44. v. 265, 501, c. 48. v.
439, c. 53. v. 26, c. 58. v. 99, IV. c. 10. v. 86, 87, beschuldigen, aanklagen. Uit
deze oudste beteekenis is de tegenwoordige bij overdragt afgeleid: de
wroegingen van ons geweten zijn niet anders dan de pijnigende
zelfbeschuldigingen in ons binnenste. Zie CLIGNETT, Bijdr. bl. 155 vlgg. en Taalk.
Mag. IV. 144-148.
W r o e g h e r , II, c. 48. v. 443, beschuldiger, aanklager.
W u w e r k i n e , II. c. 20. v. 26 var., schrijffout voor v i v e r k i n e , vijvertjes,
putjes.
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Bij voegsels en verbeteringen.
(*)

In den tekst .
In het eerste Boek staat telkens Christus. Lees Cristus.
I. c. 4. v. 3. yngle. Lees Yngle.
I. c. 7. v. 67. De lezing wel om wee schijnt toch de ware te zijn: althans ook H.
heeft aldus en het vreude umb wewe der Nederrijnsche Vertaling wijst evenzeer
daarheen. Men versta het dan op deze wijze: ‘al is hun wel voor wee
(weg)gegeven’ d.i. ‘al hebben zij hun wel voor wee moeten verwisselen.’
I. c. 9. v. 4. Lees dier, als in I. en H.
I. c. 10. v. 24. Lees houden, als in I. en H.
I. c. 10. v. 28. Dinxdack. Lees dinxdach.
I. c. 10. v. 68. comen moet wegvallen, als in I. en H.
I. c. 11. v. 71. De vier verzen, hier in I. bijgevoegd, komen ook in H. en in de
Nederr. Vert. voor. Zij zijn dus werkelijk van den dichter: doch men leze dan
ook (met I. en H.) in vs. 72 dan voor daer.
I. c. 13. v. 42. De verandering van de in te was onnoodig. Zie de Verkl. Woord.
op D e .

(*)

Daar het Brusselsche HS. (H.) mij eerst na den afdruk van het eerste Boek ten dienste heeft
gestaan, was ik buiten de mogelijkheid, daarvan voor de tekstkritiek bij tijds gebruik te maken.
Ik heb getracht dit gebrek zooveel mogelijk te herstellen, a. door de opgave der varianten uit
dat HS., in Bijlage A.; b. door deze korte aanwijzing van de voornamste plaatsen, waar de
lezing in ons tekst-HS. verbetering eischt.
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I. c. 16. v. 47. Lees Dien, als in I. en H. Zie de Verkl. Woord. op D i e n .
I. c. 17. v. 4. Lees Daer, als in I. en H.
I. c. 21. v. 83. Lees paradijs.
I. c. 21. v. 84. Lees In wien dat a.h., als in H. en de Nederr. Vert.
I. c. 22. v. 55. Lees ist sorchlijc herde zere, als in I. en H.
I. c. 23. v. 3. Lees scamelhede. Zie de Verkl. Woord. op S c a l c h e i t .
I. c. 23. v. 20. Lees Dattie nosel. Zie de Verkl. Woord. op N o s e l .
I. c. 23. v. 21. Lees scamelhede. Zie de Verkl. Woord. op S c a l c h e i t .
I. c. 23. v. 53. Lees Ons selfs sijn scouden e. bl. Zie I. H. en de Nederr. Vert.
I. c. 23. v. 130. Tusschen dit vers en vs. 131 in te voegen:
Ende hi was selve fonteine mede
Van alre ontfarmechede,

als in H. Ook I. en de Nederr. Vert. hebben die verzen, ofschoon in onjuiste
volgorde.
I. c. 31. v. 33. De komma achter stichten moet wegvallen.
I. c. 38. v. 28. fijn. Lees fijn,
I. c. 38. v. 29. Lees Abrahame. Zie de Verkl. Woord. op V a l l e n .
I. c. 38. v. 44. luttel moet wegvallen, als in I. en H. Zie het gezegde aldaar, Bijl.
A. bl. 302.
I. c. 38. v. 58. meer dan ontbr. te regt in H.
I. c. 39. v. 30. Lees sijns, als in H.
I. c. 39. v. 51. Lees slaen. Zie de Verkl. Woord. op S l a e n .
I. c. 39. v. 69. Lees priestren, als in H.
I. c. 39. v. 70. Mijne gissing vervalt. Maken is de ware lezing: ook H. en de
Nederr. Vert. hebben zoo. Hoe kon ik aan een zoo bekend kerkwoord twijfelen?
I. c. 40. v. 41. Ende moet wegvallen, als in H.
I. c. 40. v. 46. Zie de Verkl. Woord. op O n d r a c h t i c h e i t .
I. c. 40. v. 52 vlg. Lees, met H.:
Dat poorteren eendrachtigher waren
Inden steden dan si sijn,

zoo als het verband eischt. Ook I. heeft althans het laatste vers zoo.
II. c. 40. v. 138. Lees met niede, en het vorige rijmwoord liede. Zie de Verkl.
Woord. op M i e d e .
II. c. 48. v. 987. Voor zende lees seide, als in H.
III. c. 5. Het begin van dit hoofdstuk aldus te herstellen (zie de Nederr. Vert.,
Bijl. C. bl. 335):
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Een mensche vraeghde wilen ere
Enen clerc van groeter lere,
Welc dat alre beste were,
Soe rijcheit soe ere.
Die clerc antwoorde ende seide
Van tweerhande rijcheide:
Deen ware rijcheit sonderlinghe
Die der zielen ane ghinghe:
Dat ware rijcheit ende oec ere, Enz.

III. c. 5. v. 93. Achter heren plaatse men eene dubbele-punt. Zie de Verkl.
Woord. op B e d e r v e n .
III. c. 13. v. 85 vlgg. Deze verzen, met inlassching van vier regels, aldus te
herstellen (zie de Nederr. Vert., Bijl. C. bl. 336):
Want ghierecheit maect soe ontsint
Dicke den man dat hi en kint
Trouwe noch waerheit, wats ghesciet,
Om dat hi hebben mach gheniet.
Dat vierde poent, sonder waen,
Dats dat een raedsman sal bestaen
Met sinen here, wats ghesciet,
Die dinc daer hi hem toe riet; Enz.

De afschrijvers vergisten zich, doordat twee verzen op dezelfde woorden (wats
ghesciet) uitgaan.

In de varianten.
Deel I. bl. 20. Voor 38 lees 39.
Deel I. bl. 138. Voor 38 lees 39.
Deel I. bl. 180. Voor 13 lees 12.
Deel II. bl. 82. Bij 50 is de letter H. uitgevallen.

In de bijlagen.
Bijl. C. bl. 321. Aant. Der Selen Troist is hoogstdenkelijk, even als der Leyen Spiegel,
eene vertaling uit het Nederlandsch. Althans er bestaat ook een Nederlandsch werk
van dien naam. HUYDECOPER bezat daarvan eene uitgave van d.j. 1484, en haalt
die meermalen aan (zie b.v. Proeve, I. bl. 4 en 133).

In de verklarende woordenlijst.
A b u u s . Zoo ook in de Maghet van Ghend, vs. 194:
Doen sagic dat mi dochte abuus.
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Belg. Mus. 1842, bl. 63:
Dits ommers abuus!

De bedoeling is daar niet: ‘dat hebt gij abuis!’, maar ‘dat is al heel vreemd’,
hetzelfde wat zoo even gezegd was:
Payt een ander met sulc een clucht!

Men ziet echter tevens, hoe naauw de oude beteekenis met de tegenwoordige
zamenhangt; want vreemde kluchten vertellen en het mis hebben komt hier
vrij wel op hetzelfde uit.
A c h t e n . Deze beteekenis van bestemmen, beschikken, als intr. opgevat,
wordt gelijkbeduidend met eene schikking of een plan maken, voornemen. Zoo
lees ik in de Bediedenisse van der missen, fol. 9. b.:
Nu singt men: ‘Ite, missa est!’
Dat bediet in alder lest:
‘Gaet daer gi hebt geacht,
Want die misse es nu volbracht.’

d.i. ‘werwaarts gij voorgenomen hebt te gaan.’ Zoo ook in St. Franc. leven, vs.
7086:
Ende hi adde na sijn gevouch
Gevast, als hi eerst vor achte,
In de woestine sine viertich nachte.

‘gelijk hij te voren plan gemaakt of voorgenomen had.’ En ziedaar tevens de
verklaring van het vorhacht bij MAERLANT, dat aan Prof. LULOFS (Handboek, bl.
51) noodeloos moeite baarde.
A e r d s c h b i s s c o p . Zoo ook II. c. 50. v. 65 var.
(*)
* A f l e g g h e n . Zie O f l e g g h e n .
A l i n e e n , komt in den vermelden zin tallooze malen in den Lancelot voor.
* A l e n d e , I. c. 44. v. 41 var. (Bijl. A.), hetzelfde als e l l e n d e . Zie aldaar.
A l t e n e n . Ook Prof. MEIJER (Leven van Jezus, bl. 339) en WILLEMS (Belg.
Mus. 1846, bl. 56, vs. 169) hebben zich in de opvatting van dit woord vergist.
De eerste verklaart het door alles tot een, alles te zamen, de laatste door geheel
en al, ofschoon op beide plaatsen de beteekenis van aanhoudend, voortdurend
zeer kennelijk is. Ook in die Rose en elders trof ik het meermalen aan, en vond
ik telkens de door mij opgegevene verklaring bevestigd.
A l v e . Voor aan heeft, lees aanheeft.
A t r e m i n t . Vgl. bij S l i j c .
B e d r a g h e n . H e m -, voor zich behelpen, lees ik ook in St. Franc. leven, vs.
2261:
Som wile was hem gevraget,

(*)

De met * geteekende woorden zijn hier nieuw ingelascht.
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Welker wijs hi hem bedraget
Vanden couden wintre wreet.

* B e h o u d e n trans., II. c. 14. v. 54 var., omvatten, bevatten.
B e i t e n . Vandaar het subst. gebeet in Partonopeus und Melior, bl. 7. vs. 8,
dat MASSMANN in Gloss. te regt verklaart door aucupium, venatio cum avibus.
VAN HARDERWIJK (N.W.d.M.v.N. Lk. V. 2. bl. 207) dacht daarbij aan gebit, beet,
van bijten!!
B e c o r e n . D i e d o o t -. Zie nog Prof. MEIJER, Nalezingen enz., bl. 23.
B e l a n c s i j n . Zoo ook St. Franc. leven, vs. 2518:
Want dat leven entie doot
Es vele ande tonge belanc.

d.i. ‘komt veeltijds op de tong aan, hangt dikwijls van spreken of zwijgen af.’
* B e n d e c h e i t , - e d e , I. c. 41. v. 79 var. (Bijl. A.), behendigheid.
B e r e e t s c a p . Vgl. Belg. Mus. 1845, bl. 81, vs. 615.
* B e r e s p e n trans., II. c. 21. v. 12, berispen.
B e s p o u w e n . Zie bij R a u .
B e s t i m m e n . Vgl. Vanden derden Edewaert, vs. 423.
B e s u r e n . Voor: Zie S u r e n , lees: Zie Z u r e n .
B e v a e n h e b b e n , inhouden, bevatten. Zoo ook II. c. 40. v. 84.
B l a e r . D i e b l a r e , de bête noire. De zondebok, zou men thans zeggen.
* B o e v e n , I. c. 26. v. 140 var. (Bijl. A.), behoeven. Vgl. B o u f .
B o y . In regel 17 staat: eerstens. Lees ten eerste.
D i e . Zoo ook I. c. 25. v. 80, c. 32. v. 20, c. 37. v. 48, c. 47. v. 103, II. c. 48. v.
1213 enz.
* D r i n k e n ( g h e d r i n c t , var. g h e d r a n c t ) trans., II. c. 60. v. 60,
klankwisseling voor d r e n k e n .
* E r e n ww., I. c. 25. v. 106 var. (Bijl. A.). Zie A r e n .
E r n s t e c h , naarstig. Zoo ook II. c. 45. v. 147 var.
G h e b r u k e n . G o d s -, dus te regt met den genit. gebruikt, lees ik in St.
Franc. leven, vs. 6868 vlg.
G h e r e k e . T e -, in orde enz. Zoo ook Lancelot, vs. 11744:
Dat Lanceloet niet doet en es,
Maer gesont ende te gereke.

G h e t e s . Deze beteekenis van goedgunstig heeft hoogstwaarschijnlijk haren
grond in het Ohd. zeso d.i. regts (Goth. taihsu, Gr. δεξιὸς, Lat. dexter), vanwaar
de comparatief - vorm zesawa, de regterhand, ook in 't Mhd. zesewe en zeseme.
Zie GRAFF, V. 708-710 (waar men ook kazeso aantreft) en ZIEMANN, 684 en
685.
G h e w i j s t . Elders, III. c. 11. v. 89, in den zin van (aan)gewezen, hier wat wij
geteekend noemen.
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* G r o e n s d a c h , I. c. 10. v. 32 var. (Bijl. A.), Woensdag. Zie KIL. en V.H. aldaar.
G r o n d e n . Voor doorgronden, lees trachten te doorgronden.
H a l , verheelde. Het meervoud h a l e n komt voor in I. c. 14. v. 52 var. (Bijl.
A.), waar de tekst b e d e c t e n heeft. Vgl. ook Prof. SIEGENBEEK in de
N.W.d.M.v.N. Lk. III. 2. bl. 168.
* H a l e n ww. Zie O p g h e h a e l t .
* J o n g h e r e n , I. c. 42. v. 85, meervoud van j o n c , jongen van een dier.
C a s t i e n . Vandaar staat het ook, als intr., kortweg voor prediken in 't
algemeen. Zie b.v. St. Franc. leven, vs. 6546, 6567.
C r e t e n , krijten, weenen. Zoo ook St. Franc. leven, vs. 5475.
L a c h . De Infin. laen voor laten komt werkelijk voor, als b.v. in de Spreuken,
door mij medegedeeld in onze Verslagen en Berigten, 1847, No. 34 en 79.
L a d e n . In de spreekwijze: d i e t w a t e r l a e d t d.i. die door het water (de
waterzucht) gekweld wordt, vatte ik water als Nom. op, en dus het pron. als
Acc. Ik haast mij dit te herroepen. Die is inderdaad Nom. en water Acc., gelijk
mij gebleken is uit eene plaats uit de Vier Schriften von JOHANN RUSBROEK in
niederdeutscher Sprache, onlangs door A. VON ARNSWALDT, met eene voorrede
van Dr. C. ULLMANN uitgegeven (Hannover, 1848). Daar lees ik, bl. 72:
Van quaiden humoren untarden etzliche mynschen ind laden dat wasser, da
sy lange aff quellen ind bewijlen aff sterven.
VON ARNSWALDT verklaart dit te regt, naar eene aanwijzing van J. GR(IMM): ‘die
Wassersucht bekommen (eigentl. Wasser (in sich) schöpfen, füllen). Mijne
aanmerking over die vervalt dus geheel.
* L e c h t , I. c. 9. v. 82, rijmshalve voor l i c h t .
L o e k e n . Vgl. nog Vander drievoudichede (bij Prof. MEIJER, Nalezingen enz.),
bl. 125, c. 4, vs. 5.
M a r c h e . De auteur van den Ferguut (vs. 5075) spelt maertse, hetgeen Prof.
VISSCHER voor moeras en te gelijk voor beemden aanziet! Doch de bedoeling
van ARTUR is: ‘Ik zal doen bekend maken door mijn geheele rijk, tot in alle
grenslanden toe.’
M e s . E e n -. Zie bij S l i j c .
N i e , waar wij thans ooit gebruiken. Zoo ook II. c. 36. v. 1794.
O f l e g g h e n , afslaan, van de hand wijzen, zich er van afmaken. Nog bij CATS
komt afleggen in dien zin voor, als: Trouwring (Amst. 1643), bl. 107:
Veel die gegrepen zijn die poogen yet te seggen,
Om met een soet verset den grijper af te leggen.

Afschepen, zou men thans zeggen.
O n d e r - e n d e . Vgl. nog St. Franc. leven, vs. 5838.
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O n g h e l t . De benaming van ongelden is nog heden bij de belastingen enz.
in gebruik.
O n t w e c k e n . Als intr., dus even verkeerd, gebruikt ook MAERLANT het in St.
Franc. leven, vs. 6471. Het was eene heerschende fout, even als thans de
verwarring van liggen en leggen.
O u d e r v a d e r , II. c. 2. v. 9. Op deze plaats had ik het woord niet door
grootvader, maar door voorvader moeten verklaren. SINT SERVATIUS leefde in
de vierde eeuw.
O v e r . De uitdrukking: a l s e u v r i e n d e n o v e r u c o m e n , voor bij u
overkomen, staat ook in de var. op III. c. 3. v. 682.
P o i n t . In regel 3 staat od, lees op.
R i n n e n . Het Imperf. r i n d e n , in den zin van liepen, gebruikt de dichter in
III. c. 4. v. 57.
* V a c h t , II. c. 48. v. 343 enz., Imperf. van v e c h t e n , vocht.
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