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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

[Eerste deel]
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Voorbericht
De hier uitgegeven refreinenbundel kan beschouwd worden als het pendant van
den in de jaren 1929-1930 door Dr. F. LYNA en Dr. W. VAN EEGHEM voor het eerst
naar het handschrift gepubliceerden bundel van JAN VAN STIJEVOORT. Evenals hun
uitgave is de onderhavige in de eerste plaats bedoeld als een bijdrage tot de kennis
en de waardeering onzer oudste refreinliteratuur, waarvoor deze beide verzamelingen
ongetwijfeld tot de belangrijkste tot nu toe bekende bronnen moeten worden
gerekend. Met de genoemde uitgevers ben ik het volkomen eens dat een dergelijke
uitgave integraal moet zijn en aan dezen eisch voldoet de mijne geheel. Daarentegen
ben ik het niet met hen eens dat de methode alleen de diplomatieke kan zijn. Hun
argument ‘Het geldt hier een letterkundigen tekst van groote waarde’ keert zich
tegen henzelf. Immers: om de letterkundige waarde van een tekst tot haar recht te
doen komen (en daar is het mij in de eerste plaats om te doen) moet hij zoo zuiver
mogelijk zijn; alle afwijkingen van den oorspronkelijken, door den dichter
vastgestelden vorm, kunnen aan het juiste begrip en de juiste waardeering daarvan
slechts afbreuk doen. Nu zijn ongelukkigerwijs beide teksten, van VAN STIJEVOORT
en van VAN DOESBORGH, ons overgeleverd in een betreurenswaardigen toestand;
zij zijn beide op zoo vele plaatsen en zoodanig bedorven, dat een volledig herstel
van de oorspronkelijke lezingen vooralsnog onmogelijk is. Maar dat ontslaat ons
niet van de taak op dié plaatsen waar het mogelijk is, waar de juiste lezing als het
ware helder door de corrupte overlevering heenschijnt, die soms slechts op een
druk- of schrijffout berust, den tekst te herstellen en leesbaar te maken. Wat is de
lezer ermee gebaat als men hem al de vergissingen en schrijffouten van VAN
STIJEVOORT, al de drukfouten en
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typografische capriolen van VAN DOESBORGH weer voorzet? Zij wekken zijn ergernis
maar op en staan een onbevooroordeelde literaire waardeering in den weg. Hetzelfde
geldt voor de interpunctie. En wanneer slechts alle afwijkingen van het origineel
verantwoord zijn, zooals in mijn uitgave is geschied, kan daartegen uit
wetenschappelijk oogpunt geen bezwaar zijn.
Een enkel woord nog over de aanteekeningen. Het is voor zoover mij bekend hier
voor het eerst dat een refreinenbundel met een doorloopende verklarende
commentaar verschijnt, maar ik moet dan ook bij voorbaat de grootste clementie
van den gebruiker inroepen bij de beoordeeling daarvan. De ongewone denk-, dichten schrijfwijze van de rederijkers eener-, de toestand van den tekst anderzijds,
maken dat deze commentaar niet anders kan zijn dan een eerste schuchtere stap
in de richting van een bevredigende tekstverklaring; in de meeste gevallen kon niet
veel meer gedaan worden dan den minder ervaren lezer tenminste hier en daar
eenig houvast geven. Ook voor de in de aanteekeningen voorgestelde conjecturen
geldt dit.
De clementie van den lezer wordt ook ingeroepen voor enkele kleine
1)
inconsequenties en voor de drukfouten in de inleiding, die grootendeels het gevolg
zijn van de omstandigheid dat het eerste gedeelte van deze uitgave afzonderlijk is
verschenen en in een beperkten tijd persklaar gemaakt moest worden. In een lijst
van addenda en corrigenda worden de voornaamste drukfouten aangegeven en
ook enkele onjuistheden verbeterd.
Mijn oprechten dank betuig ik aan de Commissie voor de Uitgave van Geschriften
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voor het opnemen van deze
uitgave in haar Kleine Reeks. In het bijzonder ben ik veel dank verschuldigd aan
Prof. Mr. P.N. VAN EYCK, die ook nadat een gedeelte van dit werk als dissertatie
was verschenen, daaraan veel tijd

1)

Dit geldt voornamelijk het feit dat ontbrekende versregels in het eerste boek niet altijd door
stippellijnen zijn aangeduid, wat in het tweede en derde boek, waar de tekst vaststelling van
het rijmschema toeliet, wel geschied is.
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en moeite besteed heeft, en mij vooral bij de interpretatie van duistere plaatsen zeer
behulpzaam is geweest. Ook Prof. Dr. J. DE VRIES dank ik voor zijn belangstelling
en zijn steun in raad en daad. Aan Dr. A. APERS, directeur der Gentsche
Universiteitsbibliotheek, betuig ik mijn dank voor de welwillendheid waarmede hij
mij het unieke exemplaar van den oorspronkelijken druk geruimen tijd ter beschikking
stelde, en verder aan allen die op eenigerlei wijze aan de totstandkoming van deze
uitgave hebben bijgedragen.
C.K.
Leiden, Dec. 1939.
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Inleiding

Titelblad van de oorspronkelijke uitgave
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I. De tekst
1. De oorspronkelijke uitgave en de herdrukken
Afgezien van den eersten bundel van ANNA BIJNS, waarvan de eerste druk op 9
1)
Augustus 1528 voltooid werd, vormt de bundel Refreynen Int sot amoreus wys,
gedrukt door JAN VAN DOESBORCH te Antwerpen, den oudsten gedrukten refreinbundel
dien wij kennen. Het eenig bekende exemplaar berust op de Gentsche
2)
Universiteitsbibliotheek. Het werd het eerst gesignaleerd door MONE, Übersicht
(1838), blz. 216, nr. 296, en in het Tijdschrift v. Nederl. Taal- en Letterk., jrg. XXII,
blz. 132 vg. vestigde DE VOOYS er nog eens de aandacht op. Bibliografisch
beschreven staat het bij NIJHOFF-KRONENBERG onder nr. 1784:
REFREINEN int sot, amoreus, wijs. Antwerpen, Jan van Doesborch, (c.
1524?).
1a: Refreynen || hsn. || Int. || dwars en omgeven door krulornamenten:
sot || amo || reus || wys || (r. 1 van titel rood, de geheele titel in hsn.,
bestaat uit drie blokken). 1b hsn., bovenaan, op band: Ic doel om dy. ||
2a: Die regelē vandē Refreynen || Int amoreus || 5 b hsn. || Dā. ij. gelieuē
saēt ī eenē wille || 112 b, onderaan: ¶ Hier na volgen die Refreynē ||
van sinnen. || 113 a: Refreynen (in hsn. als op titel, doch zwart) || En̄
Balladen int wijs. en̄ van sin || nen. met veel schoone onder || wisingē en̄
leeringen || hsn. || 178 b, onderaan: Geprent Tantwerpen / op die
Lom||baerde veste / bi mi Ian van || Doesborch. || 179 a: Refreynen (in
hsn. als op titel, in rood) || Int sot / om ghennecht te verweckē / en̄
swa||richeyt en melancolie te verdriuē. || hsn. || 218 b: ¶ Gheprent /
volendt/sijn hier te samen || Schoon Refrey-

1)

2)

Aldus is de spelling op de titelbladen der drie stukken en in de opschriften. In mijn eigen tekst
zal ik mij van de spelling refrein(en) bedienen, evenals b.v. VAN HELTEN in zijn uitgave van
ANNA BIJNS deed. Voor het gebruik van de archaïstische spelling referein bestaat m.i. weinig
grond.
Zie echter ook beneden, blz. XXI.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

IV
nen / al sonder spot || Bi Ian vā Doesborch / wilt hē niet blamen || Int
amoreus / int wijs / en ooc int sot || Des wilhē Ihesus gheuē sijn hoochste
lot || Dat wi bi hem in vreden mogen versamen || [drukkersmerk] N.A.T.
IV. 8, zonder de randen.
8

8

8

8

8

8

10

langw. 8°. 218 bll., [A ]B-O [Aa ] Bb-Hh [aa ] bb-dd ee , goth., 22 rr.
DE VREESE beschreef het nog eens in zijn artikel De Dateering van Jan van
Doesborch's ‘Refreynen’ (Het Boek, 1926, 311 vg.). Beide beschrijvingen zijn
onvolledig, daar er niet uit blijkt dat het boekje geïllustreerd is met een groot aantal
houtsneden, een feit dat in een bibliografisch nauwkeurige beschrijving toch wel
vermeld moet worden. Ook is geen gewag gemaakt van het feit dat het boekje op
een vrij ongewone manier gedrukt is, nl. zóó dat de drukregels evenwijdig loopen
aan den rug van den band, zoodat men dezen bij het lezen naar boven moet houden
in plaats van naar links. Aan het drukkersmerk ontbreken niet alleen de randen,
zooals NIJH.-KRON. zeggen, maar ook het devies van VAN DOESBORCH Γνωθι σεαυτον;
het aantal bladen is niet 218, maar zooals DE VREESE reeds opmerkte, 216, daar
de schutbladen (twee voorin en twee achterin) pas veel later, bij het binden,
toegevoegd zijn. Het boekje is gebonden in een eenvoudigen perkamenten band,
die zeker niet ouder dan de 17de eeuw is en zonder eenige versiering; de afmetingen
van den band zijn 98 × 130 mm., van het papier 91,5 × 127,5 mm. en van den
drukspiegel 83 × 109 mm. De bladen zijn met potlood genummerd, te beginnen bij
1)
het titelblad, van 1 tot 216. Ter illustratie zijn 116 houtsneden ingevoegd; hiervan
zijn enkele voorstellingen meer dan eens afgedrukt. De houtsneden staan, zooals
vooral bij volksboeken zoo vaak het geval is, tot den tekst in geen enkel of slechts
los verband. Wel vindt men bij de refreinen ‘in 't amoreus’ herhaaldelijk gelieven
afgebeeld in conversatie of omhelzing, en bij het refrein over het sterven (nr. CVI)
een beeld van den dood, maar klaarblijkelijk is toch verreweg het grootste deel der
houtsneden niet voor dezen tekst vervaardigd. Ook wat de verdere verzorging betreft
draagt de uitgave geheel het karakter van een volksboek: om papier en ruimte te
sparen zijn vaak versregels achter elkaar in plaats van onder elkaar gedrukt, van
de stokregels is dikwijls alleen

1)

De omlijstingen en initialen zijn hieronder niet begrepen.
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het eerste woord gedrukt, tusschen de strophen van een refrein is geen witlijn
opengelaten, soms zelfs niet eens tusschen opeenvolgende refreinen.
De tekst bestaat uit drie gedeelten; na het eerste titelblad dat vermeldt ‘Refreynen
Int sot amoreus wys’, volgt een algemeene inhoudsopgave (lijst van stokregels),
daarna de refreinen ‘int amoreus’, vervolgens de refreinen ‘int wijs’ en ‘int sot’, ieder
met een eigen titelpagina. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de refreinen ‘int sot’
bestemd waren om ook afzonderlijk verkocht te worden; de scheiding tusschen het
tweede en het derde stuk van den bundel is veel scherper dan die tusschen het
eerste en het tweede: aan het slot van het tweede stuk staat, in tegenstelling tot het
eerste, vermeld ‘Geprent ... bi mi Jan van Doesborch’ en de titel van het derde stuk
is, evenals de algemeene titel, gedeeltelijk in rood gedrukt, terwijl die van het tweede
stuk veel meer het karakter van een tusschentitel draagt. Ook is het tweede stuk
aan het eerste verbonden doordat aan het slot van het eerste uitdrukkelijk staat:
‘Hier na volgen die Refreynen van sinnen’, terwijl tusschen het tweede en derde
stuk een dergelijke aanwijzing ontbreekt. De signatuur loopt niet door over de drie
stukken; het eerste stuk loopt van [A]-O, het tweede van [Aa]-Hh, en het derde van
1)
[aa]-ee. Het is dus best mogelijk dat ieder stuk ook afzonderlijk verkocht werd ;
voor velen zal de heele bundel te duur geweest zijn en zoo kon ieder kiezen wat
hem het meest aanstond.
Belangrijke aanwijzingen voor de totstandkoming van den bundel geven ook de
inhoudsopgaven. Op f. 2 r° begint een lijst ‘Die regelen vanden Refreynen’. Deze
2)
geeft, niet-alphabetisch en zonder aanduiding der bladzijden , de stokregels,
verdeeld naar de rubrieken ‘Int amoreus’, ‘Int wijs oft van versinnen’ en ‘Int Sot’,
maar overigens in willekeurige volgorde, niet zooals ze in den tekst op elkaar volgen
en ook verder daarmee vaak niet in overeenstemming, waarover straks. Verder zijn
er nog twee afzonderlijke inhoudstafels, nl. van de refreinen ‘in 't wijs’ op f. 175 v°
onder het opschrift ‘Hier na volgen die regulen

1)

2)

De colophon aan het slot van het derde stuk: ‘Gheprent... sijn hier te samen Schoon Refreynen
... Int amoreus / int wijs / en ooc int sot’ behoeft hier niet tegen te spreken; zij geldt voor het
geval dat de drie stukken samen verkocht werden.
Het boekje is immers niet gepagineerd.
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vander voorgheseyder Refreynen’, en van het derde boek op f. 215 v° onder het
1)
opschrift ‘Hier na volgen die reghelen der Refreynen int sot’ ; deze geven de
stokregels in de volgorde waarin de refreinen zijn afgedrukt, waarbij alleen nr. CXXIII
is vergeten.
De afwijking van den algemeenen inhoudstafel van den daarop volgenden tekst
2)
is ook bij vroegere commentators niet onopgemerkt gebleven. DE VOOYS meende,
dat de drukker een voorloopige lijst had opgemaakt en deze als een soort prospectus
voor zijn uitgave gedrukt had. LYNA en VAN EEGHEM veronderstelden ‘dat aan de
ons bekende uitgave ... eene andere kan zijn voorafgegaan, waarin algemeene
3)
tabel en inhoud elkaar volledig dekten’ . Deze laatste hypothese lijkt mij niet
waarschijnlijk, althans niet voor den geheelen bundel. Welke reden zou de drukker
gehad kunnen hebben, wanneer hij eerst een refreinenbundel in overeenstemming
met de bewuste inhoudstafel gedrukt had, bij een herdruk zulke ingrijpende
wijzigingen in de volgorde en de opgenomen stukken aan te brengen, en dat zonder
eenige vermelding op den titel of anderszins? De veronderstelling van DE VOOYS
lijkt mij aannemelijker, al zou ik niet zoo ver willen gaan die voorloopige lijst als een
prospectus te beschouwen. Mij dunkt dat VAN DOESBORCH, toen hij het plan had
opgevat een refreinenbundel uit te geven, alvast is begonnen met het drukken van
het heele repertoire van refreinen waarover hij toen beschikte. Daarbij is er één
omstandigheid waarop nog niet de aandacht gevestigd is en die toch wel van belang
is en misschien zelfs de sleutel van het probleem geeft: bij de lijst van ‘regelen der
Refreynen Int Sot’ is er geen enkele die niet in den tekst is terug te vinden. Wel
staan er in den tekst méér refreinen dan in de lijst, nl. 24 tegen 16. Daar nu ook
uiterlijk, zooals boven reeds is opgemerkt, de scheiding tusschen het derde boek
en de voorafgaande veel sterker is dan tusschen het eerste en tweede, lijkt het
aannemelijk dat de gang van zaken aldus is geweest: VAN DOESBORCH heeft, nadat
hij zijn repertoire had opgemaakt, dit niet dadelijk in zijn geheel afgedrukt, maar
eerst alleen zestien refreinen ‘in 't sot’. Toen deze bleken te ‘gaan’, heeft hij besloten
zijn geheele refreinverzameling te drukken, waarbij het zeer goed mogelijk is, dat
hij intusschen niet meer

1)
2)
3)

DE VOOYS vergiste zich toen hij in zijn beschrijving (Tijdschr. XXII, 133) zeide, dat het tweede
en derde stuk ieder ook nog een index aan het begin hebben; er zijn er alleen aan het slot.
Tijdschr. XXII, 133.
Refr. v. J. v. Stijevoort II, 309.
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de beschikking had over alle refreinen ‘in 't amoureus’ en ‘in 't wijs’ die hij eerst in
zijn reportoire had opgenomen; wèl had hij natuurlijk nog alle refreinen ‘in 't sot’,
daar hij die immers had gedrukt. Hun aantal heeft hij zelfs met de helft uitgebreid.
Waarschijnlijk heeft hij toen den bundel ‘in 't sot’ zoowel afzonderlijk als tezamen
met de beide anderen verkocht. Dat hij daarbij de oorspronkelijke inhoudstafel
onveranderd heeft afgedrukt is eenvoudig een slordigheid, die hij gedeeltelijk hersteld
heeft door aan het eind van het tweede en derde boek nieuwe inhoudsopgaven toe
te voegen. De bundel zooals wij dien kennen zou dus bestaan uit de eerste uitgave
van het eerste en tweede boek, en een vermeerderde herdruk van het derde boek.
De eerste uitgave van dit laatste is dan tot heden niet teruggvonden.
1)
De drukker-uitgever, JAN VAN DOESBORCH , was vooral een drukker van meest
weinig omvangrijke werkjes, bijna uitsluitend volksboekjes van weinige vellen druks.
Van zijn weinige groote uitgaven had hij de Cronike van Brabant overgenomen van
ROLANT VAN DEN DORPE. Behalve in het Nederlandsch gaf hij, evenals andere
2)
Antwerpsche drukkers , ook in het Engelsch volksboeken uit, o.a. de Story of Mary
of Nemmegen en Tyll Howleglas. Hij had zich omstreeks 1500 in Antwerpen
gevestigd en woonde daar tot ongeveer 1530, waarna hij naar Utrecht vertrok en
3)
zich associeerde met JAN BERNTSZ . Het feit dat de houtsnede op f. 100 v° van de
Refreynen nauwkeurig overeenkomt met het middenstuk van een hsn. in het in 1531
4)
bij BERNTSZ gedrukte boek Thuys der fortuynen , is een aanwijzing dat VAN
DOESBORCH toen reeds in Utrecht werkte, of althans relaties met BERNTSZ onderhield
5)
. Dit is dus ook een argument dat de Refreynen niet later dan in 1531 gedrukt
kunnen zijn. Alvorens echter de quaestie van de dateering te bespreken wil ik eerst
nog iets zeggen over de houtsneden.
Zooals reeds gezegd bedraagt het aantal houtsneden 116, waarvan er

1)

2)
3)
4)
5)

Men zie over hem: R. PROCTOR, Jan van Doesborch, printer at Antwerp, London, Chiswick
press, 1894; het opstel naar aanl. daarvan door P. BERGMANS in Mess. des Sciences Hist.
1896, p. 1-17; NIJHOFF, L'Art Typogr. I, 15; II, 6 en de daar genoemde literatuur; Het Boek
1926, 331 vg.; 1929, 171 vg.; 1937, 225 vg.
PROCTOR p. 3 vg.
NIJHOFF, Art Typ. II, 6.
Gereproduceerd bij NIJHOFF, a.w. I, fig. 5 v. d. repr. uit Berntsz.
Verg. het art. van Mej. KRONENBERG in Het Boek 1937, 225 vg. waar zij tot de conclusie komt
dat de op 18 Jan. 1532 gedateerde Groten Herbarius waarschijnlijk reeds in Utrecht gedrukt
is.
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echter 10 meer dan eens voorkomen, zodat er 106 verschillende voorstellingen zijn.
VAN DOESBORCH nam, ook in zijn overige uitgaven, de meeste houtsneden van
anderen over, zoodat het verband tusschen tekst en illustratie vaak niet bijster nauw
is; dit is echter voor dien tijd niets bijzonders. Met behulp van NIJHOFF's Art
Typographique heb ik een aantal van de houtsneden uit de Refreynen in andere
werken kunnen terugvinden; sommige zijn klaarblijkelijk identiek, bij anderen komen
de voorstellingen wel overeen maar heeft men te maken met nasnijdingen. Of er
ook houtsneden speciaal voor de Refreynen gemaakt zijn, valt moeilijk uit te maken;
wellicht is dit het geval met de figuur op f. 1 v° (zie de beschrijving beneden) en met
de titelfiguur voor het derde stuk (een nar). Daar aan reproductie van alle hsn. in
den tekst niet te denken viel, volgt hier een opsomming met korte beschrijving en
1)
eventueel een verwijziging naar overeenkomende voorstellingen en reproducties
PLAATS

AFMETING IN MM.

1 r°

82 × 39

Titel (zie de reproductie,
Plaat I).

1 v°

96 × 117

Een naakte vrouwenfiguur
in landschap; op een band
bovenaan: Ic doel om dy.

5 v°

66 ×69

Twee gelieven in een
ronde houten badkuip.

8 v°

46 × 59

Een man komt een vertrek
binnen met een muntstuk
(?) in de hand, dat hij een
vrouw voorhoudt.

10 v°

55 × 73

Een man in een tabbaard
spreekt een zittende vrouw
toe (in een kerker ?). Deze
hsn. komt geheel overeen
met een hsn. uit het Int
Paradys van Venus, Utr.,
J. Berntsz 1530 (zie de
repr. bij DELEN, Hist. de la
Gravure 2, Pl. XXII).

13 r°

60 × 84

Een rijk gekleede man
tracht een vrouw te
omhelzen, die hem
afweert.

16 r°

50 × 70

Een man en een vrouw in
gesprek, zittend op het
voeteneind van een bed,
beluisterd door een derden
persoon achter een
gordijn.

1)
2)

2)

Voor zoover de hsn. bij NIJHOFF gereproduceerd zijn wordt daarnaar verwezen en blijft een
beschrijving achterwege.
Als de voorstellingen niet omlijst zijn, zijn de juiste afmetingen moeilijk te bepalen en dus niet
vermeld.
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18 r°

45 × 65

Deze hsn. komt overeen
met het onderste gedeelte
van de hsn. op f. i (i) r° van
de Cron. v. Brab., ed.
1518; zie de repr. bij
NIJHOFF, fig. 29 (ed. 1512).
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21 r°

45 × 64

Een vrouw grijpt een man
aan zijn tabbaard, blijkbaar
trachtend hem tot iets te
bewegen.

24 v°

47 × 65

Komt overeen (niet
identiek) met de linker helft
(twee mannel. fig.) van de
bij NIJHOFF in fig. 7
afgebeelde hsn. uit The
Fifteen Tokens (ca. 1507).

27 v°

25 × 65; 30 × 65,5

Links: een man met een
zwaard op zij. Rechts: een
man en een vrouw die
elkaar bij de hand vatten.

29 v°

49 × 70; 26 × 65

Links: een man met een
muts (?) in de opgeheven
linkerhand; in de
rechterhand een
gezegelde brief, dien hij
blijkbaar voorleest. Komt
geheel overeen met een
hsn. op f. x (i) v° van de
Cron. v. Brab., ed. 1530,
welke eveneens voorkomt
op f. x. i. v° van het
Vervolg op de
Divisiekroniek, v. Doesb.,
Juni 1530. Rechts: een
vrouwenfiguur.

30 v°

69 × 83

Twee gelieven aan een wel
voorzienen disch.

36 v°

49 × 69; 55 × 74

Links: een rijk gekleede
vrouw, ten halven lijve.
Rechts: een man met een
zwaard op zij en een stok
in de hand.

40 r°

53 × 56

Een vrouw knielt aan het
voeteneind van een bed.

45 r°

56 × 69

Een heer met bontmuts in
een wijden mantel, ten
halven lijve.

51 r°

48 × 71

Twee edelknapen, de
linksche met een valk op
de hand.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

54 r°

48 × 72

Een arme vrouw op
krukken vraagt een
aalmoes aan een burger.

57 r°

? ; 35 × 71

Links: een geknielde knaap
of jongeman. Rechts: een
vrouw met een grooten pijl
over den linkerschouder.

60 r°

33 × 66; 30 × 65,5

Links: deze fig. komt
overeen met de meest
rechtsche fig. van de bij f.
24 v° genoemde hsn. uit
The Fifteen Tokens.
Rechts: dezelfde hsn. als
op f. 27 v° rechts.

61 r°

36 × 69

Een naakte vrouw die een
langen doek dwars voor
het lichaam houdt.

64 r°

36 × 42

Twee gelieven in bed.

65 v°

47 × 70; 25 × 70

Links: een edelman en een
boogschutter in harnas.
Rechts: een staande
vrouwefig.; deze fig. komt
overeen maar is niet
identiek met de linksche
fig. van de hsn. op f. I (i) v°
van Ulenspiegel, Antw., v.
Hoochstraten, z. j.
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68 v°

46 × 58

Twee gelieven zittend in
een bosch.

70 v°

41 × 58

Deze hsn. komt overeen
maar is niet identiek met
een hsn. in Cantilena
Martiniana, Utr., Harm.
Borculous 1540 (NIJHOFF,
Suppl. Pl. 14, fig. 6).

73 r°

46 × 59

Dezelfde hsn. als op f. 8
v°.

75 v°

? ; 31 × 60

Links: een edelvrouw met
kroon. Rechts: een heraut;
deze fig. komt, behoudens
eenige wijzigingen
(waarover nader zie
beneden, blz. XV), overeen
met een fig. uit Tdal zonder
wederkeeren (NIJHOFF fig.
16, rechts).

81 r° 83 v°

40 × 70

Een naakte vrouw in bed,
met de linkerhand onder
het hoofd; deze fig. is
identiek met een hsn. op f.
z (iv) v° van de Cron. v.
Brab., ed. 1530 (niet in ed.
1518), welke hsn. ook
voorkomt op f. z (ij) v° van
het Vervolg op
Divisiekroniek, v. Doesb.,
Juni 1530.

85 r°

68 × 78

Een ridder in wapenrusting
te paard, begroet door een
knielende vrouw en een
man die zijn muts afneemt.

87 v°

72 × 72

Een ridder in volle
wapenrusting en een man
in een tabbaard.

89 v°

27 × ? ; 32 × ?

92 v°

64 × 90

1)

1)

Links: een vrouw met een
kan en een beker. Rechts:
een burgerlijk gekleed
man, die met beide handen
een afwerend gebaar
maakt.
Een man en een (edel)
vrouw die elkaar
omhelzen.

De hoogte der figuren is resp. 63 en 67.
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62 × 79

Twee staande vrouwen
met tusschen hen in
zittend een man; op den
voorgrond een pak.

97 v°

69 × 79

Een man grijpt naar een
vrouw die naakt in bed ligt,
met afgewend gelaat;
rechts beneden een man
met een ladder, die naar
binnen wilklimmen.

100 v°

65 × 79

Deze hsn. komt geheel
overeen met een hsn. in
Thuys der fortuynen, Utr.,
Jan Berntsz 1531
(NIJHOFF, fig. 5 v. d. repr.
uit Berntsz).

102 r°

25 × 70; 46 × 72

Links: dezelfde hsn. als f.
65 v°, rechts. Rechts: twee
edellieden, waarvan een
met een kruk onder den
linkerarm, rechts steunend
op den ander.
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104 v°

75 × 81

Een man in wijden mantel
voor het bed waarin een
naakte vrouw zit.

106 r°

68 × 83

Wsch. Pyramus, doodelijk
gewond bij een fontein, op
den achtergrond de leeuw
met de kleeren van Thisbe
in den bek.

109 r°

34 × 86; 36 × 69

Links: Venus met pijl, in de
hand een bal waarop
Cupido, geblinddoekt, met
pijl en boog. Rechts: een
schrijdende man met een
stok in de hand en een
zwaard op zij.

113 r°

70 × 73

Twee gebarende mannen
voor een huis.

113 v°

53 × 66

Een predikende monnik
met eenige toehoorders.

115 r°

65 × 90

Een in bed liggende vrouw
met een stok (of zwaard ?)
in de rechterhand; aan het
voeteneind een vogel (valk
?); links een nis.

117 r°

72 × 81

Een man met een
hoofddoek (tulband ?) en
een vrouw in bed, voor hen
een betoogende vrouw.

119 r°

Een stervende man in bed,
waarbij drie monniken. De
voorstelling komt overeen
maar is niet identiek met
de hsn. op f. K (iij) van
Ulenspiegel (ed. Mich. v.
Hoochstraaten, z. j.).

124 r°

71 × 79

Een koning (?) in een tent
met een vrouw; op den
voorgrond een schenkende
vrouw.

125 v°

48 × 72

Een burger en een boer.

127 r°

71 × 77

Deze hsn. komt geheel
overeen met een hsn. in
Der Negen Quaesten
warachtige historien (v.
Doesborch, 1528),
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afgebeeld bij NIJHOFF,
Suppl. Pl. 25, fig. 36.
129 r°

74 × 78

Een jonge man ligt
zieltogend of dood ter
aarde bij een fontein, een
ervoor staande vrouw
doorsteekt zich.

130 v°

47 × 67

Deze hsn. komt geheel
overeen met een hsn. uit
Alphabetum Sacerdotum,
Utr., J. Berntsz z. j.
(NIJHOFF fig. 31).

132 v°

71 × 79

Een tafelgezelschap; de
man links op den
voorgrond wordt
achterover gerukt aan zijn
haren en doorstoken door
een man met een
punthelm.

134 v°

35 × 72; 39 × 62

Links: een ridder met een
flambouw. Rechts: een
duivelfig. (of de dood?) met
een pijl in de opgeheven
linkerhand.

136 r°

50 × 60

Een apokalyptische
voorstelling? Paarden
onder stralen schietenden
hemel(?)
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139 v°

29 × 84; 27 × 77

Links: een edelvrouw met
opgeheven rechterhand.
Rechts: deze fig. komt
geheel overeen met de
rechtsche fig. van een hsn.
uit Tdal zonder
wederkeeren, v.
Doesborch 1528 (NIJHOFF
fig. 21).

141 v°

46 × 57

Deze hsn. komt overeen
maar is niet identiek met
een hsn. uit Hortulus
Animae, Vorsterman 1524
(NIJHOFF, Vorst. fig. 154).

145 v°

67 × 77

Een vrouw geknield in een
wildernis; op den
achtergrond dieren
(paarden?).

147 v°

25 × 61; 45 × 57

Links: deze hsn. komt
overeen maar is niet
identiek met een hsn. uit
Cantilena Martiniana, Utr.,
Harm. Borculous 1540
(NIJHOFF, Suppl. Pl. 14, fig.
5).

150 v°

34 × 64; 38 × 62

Links: een oude man met
baard in wijden tabbaard.
Rechts: een edelman met
gepluimden hoed.

152 v°

40 × 66; 34 × 71

Links: deze hsn. komt
overeen maar is niet
identiek met een hsn. uit
de Hist. v. Peeter v.
Provencen, W. Vorsterman
z. j. (NIJHOFF, Vorsterm.
fig. 201). Rechts: een
edelvrouw met in de
rechterhand een
schrijftafeltje(?), in de
linker een rol.

155 r°

71 × 79

Deze hsn. komt geheel
overeen met een hsn. uit
Der Negen Quaesten
warachtige historien (v.
Doesb. 1528), afgeb. bij
NIJHOFF, Suppl. Pl. 25, fig.
35.
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45 × 58

Een geldwisselaar aan een
tafel, waarvoor een man
met een beurs.

159 r°

65 × 78

Een jonge man omhelst
een (oude?) vrouw.

161 r°

38 × 63; 38 × 69

Links: een betoogende
oude vrouw. Rechts: een
man met een bierkan aan
een tafel.

162 r°

64 × 74

Een koning op zijn troon,
voor hem een hurkende
dorper, cacans, op den
achtergrond een nar. De
voorst. komt overeen maar
is niet identiek met de hsn.
op f. D (i) v° van
Ulenspiegel, Antw., M.v.
Hoochstraaten z. j.

163 v°

64 × 78

Vroolijk gezelschap aan
tafel in een tuin.

165 r°

54 × 98

‘Ioab cust Amasan nv/en
steect hem doot’ (f. 165
v°); op den achtergrond
een kasteel.

167 r°

80 × 82

De dood en eenige
edelvrouwen. De
voorstelling van den dood
en de stijl van de heele
hsn. komen geheel
overeen met de bij
NIJHOFF, v. Doesb. fig. 19
en 20 gereproduceerde
hsn. uit Tdal zonder
wederkeeren.
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169 v°

67 × 76

Een engel komt aanvliegen
naar twee monniken, die
met gevouwen handen bij
een boom op den grond
zitten.

170 v°

36 × 69

Een duivel vliegt weg met
een schreeuwende vrouw
in de armen.

171 v°

62 × 65

Twee mannen planten
boomen.

173 v°

67 × 80

Een oud man vrijt met een
jonge vrouw, die hem in de
beurs grijpt; op den
achtergrond een uil op een
kruk.

176 v°

28 × 63

Deze hsn. komt geheel
overeen met de fig. geheel
rechts bovenaan op het
titelblad van Der dieren
palleys, Antw., v. Doesb.
1520 (NIJHOFF fig. 1).

177 r°

54 × 60

Een nar.

177 v°

40 × 66; 41 × 65

Links: zelfde fig. als f. 152
links. Rechts: een zittende
betoogende jongeman;
komt overeen, maar is niet
identiek met een hsn. uit
Den Sack der consten,
Vorsterman 1539 (NIJHOFF,
Vorst. fig. 195).

180 v°

36 × 42

Zelfde fig. als f. 64 r°.

184 r°

67 × 69

Twee gelieven in bed, een
derde persoon eronder.

186 r°

46 × 59

Een steigerend paard.

186 v°

54 × 65

Een priester en drie
vrouwen in een vertrek.

189 r°

69 × 79

Zelfde fig. als f. 97 v°.

191 r°

45 × 57

Een edelman met een luit,
een edelvrouw met een
harp.

193 v°

35 × 71; 47 × 71

Links en rechts: een
geestelijke vrouw met een
opgeslagen boek in de
handen.
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46 × 46

Gezelschap aan tafel.

197 r°

27 × ? ; 40 × 60

Links: zelfde fig. als f. 89
v°, links. Rechts: een
hurkende man, cacans.

198 v°

48 × 61

Een edelman en -vrouw
die elkaar bij de hand
hebben.

200 r°

29 × 58; id.

Links: een man met
hellebaard en zwaard.
Rechts: een edelvrouw.

201 v°

25 × 65 ; 30 × 57

Links: zelfde fig. als f. 27
v°, links. Rechts: een
zittende vrouw met
opgeheven handen.

203 r°

? ; 32 × 60

Links: een boer die een
gebaar met de handen
maakt (tellend?). Rechts:
een wandelend burger(?).
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204 v°

41 × 62; 28 × 59

Links: zittende man met
vogel. Rechts: zittende
vrouw; deze hsn. komt
geheel overeen met de
meest rechtsche fig. van
de hsn. uit The Fifteen
Tokens (vgl. bij f. 24 v°).

207 v°

22 × 62; 45 × 58

Links: deze fig. (zittende
monnik) komt overeen
maar is niet identiek met
de middelste fig. van de
hsn. op f. 169 v°. Rechts:
een man met opgeheven
zwaard houdt een geknield
liggenden man bij het
hoofdhaar vast, met zijn
rechterknie op diens rug.

211 r°

46 × 59

Zelfde fig. als f. 8 v°.

212 v°

45 × 58

Een man met muts in bed
liggend; daarnaast een
man met beurs in de hand,
die met de rechterhand
naar opgehangen kleeren
grijpt.

216 r°

28 × 63

Zelfde fig. als op f. 176 v°.

216 v°

69 × 79

Drukkersmerk (NIJHOFF fig.
8).

Ongetwijfeld zullen nog wel meer van deze houtsneden elders terug te vinden
1)
zijn, niet alleen in de boeken van VAN DOESBORCH zelf , maar ook in die van andere
2)
drukkers. Want, zooals PROCTOR zegt: ‘In no sense can J. van Doesborgh be
called a printer careful in the selection or use of his materials. He borrowed right
and left, of his neighbours in Antwerp, of France, and probably of Germany: indeed
it is in very few cases possible to say positively of any cuts used by him that they
were made for the actual position they occupy. ... Our printer was quite content to
illustrate a mention of a ship in the text wih a cut of Jonah and the whale, or to use
in the Dieren Palleys the same illustration, sometimes sideways or upside down for
variety, for several different animals. In this point, however, it must be confessed
that he differs little from his contemporaries.’ De houtsneden in de Refreynen zijn
over het algemeen van geringe kunstwaarde. Niettemin mogen wij dankbaar zijn,
dat ze er zijn, omdat ze ons veroorloven tot een vrij positieve conclusie te komen
omtrent de dateering.
Bij NIJHOFF-KRONENBERG wordt de dateering gesteld op ‘ca. 1524?’ hoofdzakelijk
op grond van KALFF (II, 133 en 158). In Het Boek van

1)
2)

Zie de beschrijvende lijsten bij PROCTOR, bl. 41-84, waarop bovenstaande lijst als aanvulling
kan dienen (P. kende nl. de Refreynen niet toen hij zijn monografie schreef).
blz. 7.
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1926, p. 311 vg., schreef DE VREESE een artikel De Dateering van Jan van
Doesborch's ‘Refreynen’, waarin hij op grond van een onderzoek der watermerken
tot de conclusie kwam dat het boekje tusschen 1523 en 1529 gedrukt moest zijn.
Niemand heeft zich echter, zooals reeds boven gezegd werd, tot nog toe bekommerd
om de houtsneden, die toch voor de dateering van zonder jaartal verschenen boeken
van zoo groot belang zijn; en in het bijzonder bij VAN DOESBORCH is dat het geval,
wiens boeken bijna alle overvloedig geïllustreerd zijn. In de Refreynen nu komen
twee houtsneden voor die het vaststellen zoowel van den datum post quem als van
dien ante quem met vrij groote zekerheid en nauwkeurigheid mogelijk maken. Op
f. 75 v° staat een afbeelding van een heraut, welke overeenkomt met de afbeelding
van de ‘Exces’ genaamde heraut op f 9 v° van Tdal sonder wederkeeren, gedrukt
bij VAN DOESBORCH en gedateerd 10 Juli 1528, met dit verschil evenwel dat
laatstgenoemde figuur, in overeenstemming met den tekst, een zwart aangezicht
en zwarte handen heeft, benevens een zwart dier op zijn mantel, terwijl in de
Refreynen gezicht en handen wit zijn en het dier op den mantel ontbreekt. Bij
nauwkeurige vergelijking is het duidelijk dat de beide afbeeldingen van hetzelfde
blok gedrukt zijn, hetwelk dus later bijgesneden is, en dat de staat in de Refreynen
jonger is dan die in Tdal. Hieruit volgt dus dat de Refreynen gedrukt zijn na 10 Juli
1528. Op f. 81 r° van de Refreynen staat een houtsnede die nauwkeurig overeenkomt
met een afbeelding op f. z (iv) v° van de in Juni 1530 gedrukte Cronike van Brabant.
Op beide afdrukken is in het midden duidelijk een barst zichtbaar, welke evenwel
in de Cronike wijder is en verder doorloopt dan in de Refreynen, terwijl ook op andere
punten in de Cronike sporen van verdere afslijting zichtbaar zijn. Hieruit volgt dus,
dat de Refreynen gedrukt zijn vóór de Cronike, dus vóór Juni 1530. De dateering
van de Refreynen is dus hiermee bepaald tusschen Juli 1528 en Juni 1530. Behalve
de zoo juist genoemde argumenten zijn er nog een paar aanwijzingen die deze
conclusie steunen, al kunnen zij op zich zelf de dateering niet binnen zulke enge
grenzen bepalen. Op f 100 v° van de Refreynen staat een houtsnede die geheel
overeenkomt met een hsn. uit Thuys der fortuynen, Utr., JAN BERNTSZ 1531; daar
wij nu weten dat VAN DOESBORCH, die in 1518 reeds een uitgave van Thuys bezorgd
had, na 1530 in relatie trad met BERNTSZ, is het aannemelijk dat hij het blok van
deze hsn. aan BERNTSZ
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had overgedaan (of wellicht zich reeds met dezen geassocieerd had), waaruit dus
volgt dat de Refreynen vóór 1531 gedrukt zijn. Dezelfde redeneering kan toegepast
worden op de hsn. van f. 10 v° der Refreynen, welke identiek is met een hsn. uit Int
Paradijs van Venus, eveneens bij BERNTSZ gedrukt en door NIJHOFF-KRONENBERG
gedateerd op ca. 1530; in laatstgenoemd boek vertoont de hsn. een barstje in het
midden van de bovenste helft (althans in de reproductie bij DELEN, dl. 2, Pl. XXII),
dat in de Refreynen nog niet zichtbaar is, zoodat deze dus vóór het Paradijs van
Venus gedrukt zouden moeten zijn.
In den tekst der Refreynen zijn slechts weinig aanwijzingen voor de dateering te
vinden en zeker kan deze daardoor lang niet binnen zoo scherpe grezen bepaald
worden als op grond van de houtsneden. Toespelingen op gelijktijdige gebeurtenissen
ontbreken geheel. Ons eenig houvast zijn dus de namen van literaire personnages,
die voor een groot deel afkomstig zijn uit de volksboeken. Deze volksboeken echter
geven geen stevigen grondslag om er een dateering post quem op te bouwen. In
de eerste plaats zijn de vijftiende- en vroeg-zestiende-eeuwsche drukken zoo
uitermate zeldzaam, dat het, wanneer men al een exemplaar met een bepaalde
dateering kent, toch buitengewoon moeilijk uit te maken is of dit nu de alleroudste
druk is. En alleen een eerste druk heeft natuurlijk voor ons doel beteekenis. In de
tweede plaats zijn verscheidene Nederlandsche volksboeken uit het Fransch vertaald
en het is volstrekt niet onmogelijk dat de refreindichters den Franschen tekst kenden.
Het lijkt mij zelfs aannemelijk dat rederijkers zelf aan de vertaling daarvan hebben
meegewerkt. Ten derde: voor zoover onze volksboeken niet vertaald zijn, zijn het
bewerkingen van oudere Nederlandsche versies, die in dien tijd, immers juist als
bron voor de volksboeken, nog in vrij grooten getale in handschrift bekend moeten
geweest zijn. Het is dus nooit met zekerheid uit te maken of de rederijkers personen
als Floris en Blancefloer, Lanseloot en Sandrijn, enz., uit de volksboeken kenden,
of uit handschriften. Wel is het waarschijnlijker dat zij uit de volksboeken putten,
maar, ik herhaal het, te bewijzen is dit niet.
Voor de dateering van onzen bundel zouden wij dus moeten nagaan wat de oudst
bekende druk is van het jongste volksboek dat genoemd wordt. En dan is het eenige
dat eenig houvast geeft het verhaal van Heinric en Margriete van Limborch, waaruit
in nr. XIV en nr. LVI twee
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personen, Euax en Echites, genoemd worden; de oudst bekende druk hiervan
1)
verscheen in 1516 bij WILLEM VORSTERMAN . Jason, die in nr. XCI genoemd wordt,
komt niet in aanmerking: wel verscheen in 1521 bij VAN DOESBORCH Historien van
2)
Iason ende van Hercules , maar er is ook een verhaal van Jason bekend uit de
3)
15de eeuw, bij BELLAERT te Haarlem gedrukt . Trouwens, hoe weinig waarde deze
gegevens hebben voor de dateering van onze refreinen blijkt wel hieruit, dat in nr.
LVI een personnage uit de roman van Madelgijs genoemd wordt (‘Orianda’), terwijl
4)
de oudst bekende druk van het volksboek van 1556 dateert ; daar het nu onmogelijk
is, dat onze bundel na dien tijd gedrukt is, moet er òf een oudere druk bestaan
hebben, òf de dichter kende het verhaal uit den oorspronkelijken roman.
***
De Refreynen hebben vrij wat aftrek gevonden bij het publiek: er zijn tot nog toe
twee herdrukken bekend, waarvan de jongste meer dan honderd jaar na den druk
van VAN DOESBORCH verscheen. En dit niettegenstaande de bundel waarschijnlijk
tot de verboden boeken behoorde: op de Index van 1550 komt voor: ‘Refreynen in
5)
sot, amoreux, wys’, zonder verdere aanduiding. SEPP meende dat hiermee de
bundel van 1539 (refreinen van het Gentsche landjuweel) bedoeld was; de titel
daarvan luidt echter heel anders, terwijl die van onzen bundel geheel met dien van
de Index overeenstemt, zoodat het mij zeer waarschijnlijk lijkt dat deze bedoeld is
6)
. De reden van het verbod zal wel in de aanstootelijke refreinen ‘in 't sot’ gezocht
moeten worden.
Kort voor het ter perse gaan van deze inleiding stelde Dr. F. KOSSMANN mij in
kennis van de ontdekking van een fragment (anderhalf plano vel in vrij geschonden
staat) van een gedrukten refreinenbundel, waarvan hij vermoedde dat het een nog
onbekende druk van onzen bundel was, en bij vergelijking der teksten bleek dit
inderdaad het geval te zijn. Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar Het Boek,
waarin eerstdaags een artikel daarover verschijnen zal. Hier volsta ik met te
vermelden dat deze herdruk (want de druk is zeker vrij wat jonger dan de onze)
zeer

1)
2)
3)
4)
5)
6)

NIJHOFF-KRONENBERG nr. 3168.
A.w. nr. 3164.
CAMPBELL, Annales nr. 1092.
Zie de bibliographie in de editie van T.E. KUIPER.
Verb. Lect. 80.
Dit meende ook MONE, die echter blijkbaar een latere Index geraadpleegd heeft, daar hij het
verbod aan Alva toeschrijft (Uebers. 217).
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weinig afwijkingen van onzen tekst vertoont; het was te laat om deze varianten nog
bij de overige op te nemen, maar in de Aanteekeningen zal ik de voornaamste nog
vermelden.
De Maatschappij der Nederl. Letterkunde bezit een boekje dat den volgenden
titel draagt: ‘Een || Schoon Refereynboecxken/|| waer in ghy vinden sult veelderhande
Refreynen/|| seer bequaem voor alle Jonghers/ om een gheselschap te ||
verheughen/ende om melancolie te vegheten. || Nu op een nieu verbetert, ende met
groote neersticheyt oversien. || [Twee fleurons] || T'Hantwerpen, || By Hendrick
Aertssens/inde Cammerstraat/inde || witte Lelie/1640.’ Bij onderzoek bleek mij dat
dit niets anders is dan een herdruk van onze Refreynen, die tot nogtoe als zoodanig
nergens gesignaleerd was. Het is een boekje in oblong formaat, gedrukt in twee
kolommen op buitengewoon grof en slecht papier, zooals men in N.-Nederland in
de 18de eeuw wel voor liedboekjes gebezigd vindt, met een even slechte,
onduidelijke gothische letter. De signatuur is A2-I5; gefolieerd van 7 (lees 3) tot 63
(lees 71); f. 1 r°: Refereynen ende Baladen in 't Wijse / ende van Sinnen. - f. 23 v°:
Refereynen in 't Amoreus. - f. 63 v°: Refereynen in 't Sotte. - f. 71 v°-72 v°: Tafel. Deze herdruk is niet volledig: de tekst is aan een strenge censuur onderworpen
(zie het imprimatur aan het slot: Sine offensione recudi poterit. P. Coens, Can. &
Lib. C. Antw.; over COENS: Biogr. Nat. 4, 266 vg). Alles wat ook maar zweemde naar
erotiek of wat ook maar eenigszins oneerbiedig jegens den godsdienst kon schijnen
is weggelaten of gewijzigd. Zoo is bijv. de stok van nr. VI ‘Liever dan god, waert
gheen sonde’ veranderd in: ‘Liever dan Hester hoe schoon van gronde’. - ‘Aenden
amoreusen dans liet zijt licht gehingen’ (VII, 24) wordt: ‘Lieffelijck diviseren liet sy
lichte gehingen’; XII, 24-25: ‘Daer sijn dan Venus secreten ghemeyn / dan custmen,
dan helstmen, tis swerelts fonteyn’ wordt tot een slap en bloedeloos: ‘Daer maken
sy al haer vreucht ghemeyn / ontdeckende malcanderen haer liefde certeyn’. Tot
welk een graad van puritanisme de censor soms kwam moge bijv. blijken uit de
vervanging van: ‘als ic een cusken van haer ontfinck’ door: ‘door de woorden die
ick van haer ontfinck’. Oneerbiedigheid jegens de heiligen wordt niet geduld: ‘al had
ic bi sancten oft sanctinnen gesworen’ (XXVII, 35) wordt ‘by tghelove der catten’;
‘sint Joris sop’ (XXXVI, 42) wordt ‘Cupidos sop’. Al te hooge vereering van de vrouw
is onge-
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past: ‘bouen den vrouweliken staet is niet gepresen’ (XL, 41) wordt teruggebracht
tot: ‘Den Vroulijcken staet is weert ghepresen’; een doodgewone hyperbool als: ‘dat
minlijcxte wijf die god ye schiepe binnen sijnder yerarchie’ (XLIV, 18) wordt tot een
nuchter: ‘...Die ic oyt sach in mijnen sinne’. Van de refreinen ‘in 't amoreus’ ontbreken
er 10, van die ‘in 't wijs’ 6, terwijl van die ‘in 't sot’ slechts 9 van de 24 zijn opgenomen
1)
en 3 zijn toegevoegd . De tekst is zeer slordig gedrukt, vol fouten en vergissingen;
de corrupte lezingen van de eerste uitgave zijn meestal klakkeloos overgenomen,
slechts zelden verbeterd. Enkele verbeteringen in de klassieke of bijbelsche namen
zullen wel aan den censor te danken zijn, zoo bijv. wanneer in nr. CXIII, 17
‘Franciscus Maro’ veranderd wordt in ‘Virgilius Maro’. De taal is ietwat
gemoderniseerd; het pronomen du-dy is vervangen door gij en u, een enkele maal
wordt voor een bastaardwoord een Nederlandsch in de plaats gesteld: ‘morseel’
wordt ‘brockxken’ (LXXXII, 30).

2. De overlevering van den tekst. Varianten
De tekst van de Refreynen is op talrijke plaatsen corrupt en dan moeilijk of zelfs in
't geheel niet verstaanbaar. De schuld daarvan komt zeker voor een groot deel ten
laste van den drukker JAN VAN DOESBORCH, maar toch ook van zijn bronnen. Afgezien
van de gewone drukfouten, die niet overtalrijk zijn en weinig moeilijkheden opleveren,
komen ongetwijfeld veel fouten voort uit verkeerde lezing van de handschriften die
hij gebruikte, en die zelf ook zeker niet zonder fouten waren: wanneer wij zien hoe
het hs. van VAN STIJEVOORT, die toch een geletterd man was, wemelt van vaak sterk
zinstorende schrijffouten, dan mogen wij gerust aannemen dat de copieën waarnaar
VAN DOESBORCH drukte ook niet vlekkeloos waren in dat opzicht. Men kan dezen
dus alleen verwijten, dat hij die fouten er niet uit gehaald heeft. Zijn uitgaven munten
trouwens in 't algemeen niet uit door zuiverheid van tekst en men krijgt niet den
indruk dat hij een zeer geletterd man was.

1)

Toegevoegd zijn: ‘En zijdy niet rijck en vrijt my niet’ en twee refr. op den stok ‘Die met den
Duyvel gescheept is moet daer me over’.
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Voor tekstcritiek kunnen varianten dikwijls van veel nut zijn. Het is daarom een
gelukkige omstandigheid dat er van een groot aantal refreinen varianten aangetroffen
zijn. Maar lang niet alle duistere plaatsen worden daardoor opgehelderd. De bron
waarvan men in dezen het meeste verwachten zou, de herdruk van 1640, geeft het
minste: deze herdruk is, als gezegd, uiterst slordig, zoodat niet alleen de corrupte
plaatsen van de oorspronkelijke uitgave gewoonlijk klakkeloos overgenomen zijn,
maar ook een zeer groot aantal nieuwe fouten erbij gekomen is. - De meeste
varianten komen uit den bundel van VAN STIJEVOORT, nl. die van de 19 refreinen
1)
plus één afzonderlijke strophe die de beide bundels gemeen hebben . Het zijn de
nrs.: XIV, XVI, XVII, XXI, XXXIX, LI, LVI, LXXI, LXXXI, LXXXIII, XCII, XCIV, CXV,
CXVIII, CXXIX, CXLI, CXLVIII, CLIII en CLIV, die respectievelijk overeenkomen met
de nrs. XXIV, CCXXV, CLXXIII, XXVI, CXCI, LXII, V, CCXXIV, CCLIV, CXC, CCXII,
CXCV, CXCVIII, CXCIII, CCVII, LXI, III, LVIII en CCXI bij VAN STIJEVOORT. De
lezingen van VAN ST. wijken gewoonlijk sterk af van onzen tekst, maar in een enkel
2)
geval, als in nr. LXXXI, zijn de afwijkingen slechts gering .
3)
Vier varianten levert het Volksboek Vanden x. Esels, nl. van de nrs. LXIX, LXXXI,
CI en CIII; de lezingen wijken, behalve in den aanhef van het eerstgenoemde, zeer
weinig van de onze af. Het eenig bekende exemplaar van den oudst bekenden druk
van dit boekje, tot voor kort in het bezit van wijlen Mr. L. WILLEMS te Gent, is van
1558; waarschijnlijk heeft er echter nog een oudere uitgave bestaan, die vermoedelijk
4)
omstreeks denzelfden tijd als onze bundel verschenen is . Voor de varianten
gebruikte ik de uitgave van 1580 die de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek
bezit.
Twee refreinen vindt men terug in den door RUELENS uitgegeven bundel van JAN
DE BRUYNE, nl. nr. LXXX en nr. CVI. In het door J. BROECKAERT uitgegeven bundeltje
Rederijkersgedichten der XVIe

1)

2)
3)
4)

Niet 21 refreinen zooals de uitgevers van S. (II, 307) beweren: het refr. CCXXVII van S. heeft
wel denzelfden stok, maar niet denzelfden inhoud als ons nr. LXX en van nr. CLXXIV bij S.
komt in ons refr. IX maar één strophe voor, die daar klaarblijkelijk verdwaald is.
Zie verder beneden, blz. LXX.
Van een vijfde refr. komt de stok overeen met een der bij v. D. in de inhoudstafel genoemde
maar in den tekst ontbrekende refreinen; zie het Aanhangsel.
Vgl. L. WILLEMS, in Versl. K. Vla. Ac. 1921, 573 volgg.
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eeuw komt ons refrein XVII voor, benevens een refrein op vrijwel denzelfden stok
als die van nr. LXV: ‘Want vleesch en bloet ick om u verteere’, bij ons: ‘Want vleesch
en bloet heb ic om haer verteert’. - Refrein nr. XV is hetzelfde als nr. X van de op
naam van ANNA BIJNS gaande Nieuwe Refereinen, uitgegeven door JONCKBLOET
**
en VAN HELTEN. Nr. L vinden we terug achter de in 1564 te Doesburg gedrukte
uitgave van OVIDUS' Conste der Minnen, alsmede in het Boeck der Amoureusheyt
(1580), en de spreuk nr. XCV ten slotte komt ook voor in DE ROOVERE'S Rethoricale
Wercken (blz. 143). In totaal zijn dus van 28 refreinen varianten van elders dan uit
de herdrukken van den bundel zelf bekend.
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat ons refrein CXXXVIII door J. F. WILLEMS
gepubliceerd is in het nu totaal vergeten tijdschrift Nederduitsche Letteroefeningen
(1834, eenige jrg.) als ‘een oud Referein van omtrent den jare 1500’, volgens zijn
zeggen uit ‘een (z)yner handschriften’. Ik houd het er evenwel voor dat WILLEMS
zich hier wat onnauwkeurig uitdrukte en het niet uit een hs., maar uit onzen bundel
zelf heeft. Immers: zijn tekst komt letterlijk overeen met den onzen; had hij dien uit
een hs., dan zou dit slechts het oorspronkelijke verzamelhs. waarnaar VAN
DOESBORCH drukte kunnen zijn, daar het eenvoudig uitgesloten is dat een ander
afschrift, bij een refrein als dit, volkomen gelijkluidend zou zijn; maar als W. dat
oorspr. hs. gehad had, zou dat nu zeker wel bekend zijn. Het lijkt mij dus het
1)
aannemelijkst dat hij ons boekje gekend heeft en dus de eerste geweest is die
het, zij het niet met name, gesignaleerd heeft. Uit de Nederd. Letteroef. drukt DE
JAGER hetzelfde refrein nog eens af in zijn Verscheidenheden (1844), blz. 61-62.
Het interessantst is de vergelijking van onzen tekst van het refrein XV met dien
in de z.g.n. Nieuwe Refereinen van ANNA BIJNS Wij zien dan dat onze tekst het
2)
meest overeenkomt met dien van het hs. A van genoemde refreinen, met
uitzondering echter van de laatste strophe, die bij ons sterk afwijkt zoowel van hs.
A als van B, waarbij het meest opvalt, d a t h e t a c r o s t i c h o n A n n a
B o n a v e n t u r a i s w e g g e w e r k t en wel klaarblijkelijk o p z e t t e l i j k , door het
omzetten van

1)

Of desnoods een ander ex.; het ex. dat MONE zag (voor of in 1838) was toen reeds in het
bezit der Gentsche Bibl.

2)

Volgens JONCKBLOET II,500 is dit het jongste der beide hhss.

4
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woorden en regels. Deze veranderingen zijn niet door onbekwame hand aangebracht,
want het zinsverloop is niet gestoord, er wordt alleen in eenigszins andere
bewoordingen hetzelfde uitgedrukt. Hetzelfde geval doet zich voor bij eenige in den
1)
bundel van DE BRUYNE voorkomende, aan ANNA BIJNS toegeschreven refreinen ,
terwijl de hhss. A en B soms verschillende acrosticha hebben. Het mooiste voorbeeld
daarvan levert de vijfde strophe van het refrein III der Nieuwe Refereinen: we vinden
hier in de hhss. A, B, en DE BRUYNE drie verschillende acrosticha, nl. respectievelijk:
Broeder Engelbert, Bonaventura-Anna, en Bijns Anna. Welke conclusie mogen wij
hieruit trekken? De kwestie van ANNA BIJNS' verhouding tot de in de acrosticha
genoemde personen is nog altijd niet geheel opgelost en ik vlei mij niet deze duistere
aangelegenheid hier tot klaarheid te kunnen brengen. Maar wel zou ik er nog eens
de aandacht op willen vestigen, vooral wegens de ietwat wonderlijke wijze waarop
2)
in de handboeken over deze zaak gesproken wordt. TE WINKEL doet haar af met
een terloopsche opmerking over ‘het liefdesromannetje, waarvan men haar tot heldin
heeft gemaakt’, zonder eenig argument voor zijn twijfel aan te voeren of een eigen
opvatting te verdedigen. KALFF, die in zijn Gesch. d. Nederl. Letterk. in de XVIe
Eeuw een heel eind met JONCKBLOET meeging door diens voorstelling als
3)
‘waarschijnlijk’ te aanvaarden, zij het ‘bij gebrek aan een andere en betere’ , wil
daarvan in zijn Geschiedenis niets meer weten en geeft nu een allerwonderlijkste
4)
voorstelling van een ANNA BIJNS die zich zou verplaatsen in allerlei
gemoedstoestanden, (optreden) in allerlei rollen... Nu eens is zij een versmade
minnaar...; dan een versmade minnares...’ enz. PRINSEN negeert het heele probleem
5)
. Ik zou nu het volgende willen opmerken: het ‘romannetje’ dat JONCKBLOET
geconstrueerd heeft is inderdaad weinig aannemelijk, maar onweerlegd en op grond
van bovengenoemde argumenten ook, dunkt mij, moeilijk weerlegbaar, is zijn betoog
dat de in de acrosticha van de bewuste refreinen voorkomende namen die van
personen zijn, tot wie ANNA BIJNS in een zekere relatie gestaan heeft. Men hoeft
daarbij alleen niet dadelijk aan een liefdesverhouding te denken. Het bovengenoemde
refrein III uit de Nieuwe Refereinen,

1)
2)
3)
4)
5)

B.v. nr. LXXII en LXXVIII.
2

Ontwikkelingsgang II, 448.
I, 140.
III, 50 volg.
3

Handb. 167; 169.
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met zijn drie varianten, is een stichtelijk nieuwjaarsgedicht, dat begint: ‘Het niewe
Jaer mij op vrienden doet dincken / Want vrienden malcanderen giften goet
schincken’. Het is nu toch aannemelijk dat ANNA BIJNS, dit gedicht aan eenige goede
vrienden zendend, het in acrostichon van hun respectieve namen voorzag. En dat
1)
zij voor eventueele ruimere verspreiding ook een lezing zonder zoo'n verborgen
opdracht maar met haar volledige eigen naam maakte. Wat de amoureuze refreinen
betreft: het is opmerkelijk dat in de meest persoonlijke, hartstochtelijke gedichten
van den bundel (zie b.v. het prachtige refr. LXX) geen namen voorkomen, maar wel
in een refrein als nr. X (ons nr. XV) dat veel meer redeneerend is en waarin de
dichteres (aangenomen dat daarvan hier sprake kan zijn) zich bij iemand beklaagt
over het leed dat een derde haar aandoet: Bonaventura is dus niet de ontrouwe
minnaar, maar een goede vriend wien zij haar nood klaagt. In onze lezing, waar de
naam ontbreekt, is het gedicht eenvoudig een vrij conventioneele minneklacht,
zooals er zoo veel zijn; in deze lezing was het gedicht dan wellicht voor een kamer
bestemd. En overigens valt nog te bedenken dat de verhoudingen ook best
omgekeerd geweest kunnen zijn: dat ANNA BIJNS niet de dichteres, maar de
**
bezongene was . Tenzij nieuwe positieve gegevens hier meer licht brengen, zal
alleen een grondig stijlanalytisch onderzoek kunnen uitmaken in hoe verre de Nieuwe
2)
Refereinen terecht op ANNA BIJNS' naam gaan .
De z.g.n. Nieuwe Refereinen dan leveren in ieder geval het bewijs, dat de
rederijkers soms verschillende lezingen van een zelfde gedicht maakten; de hhss.
A en B vertoonen onderling belangrijke afwijkingen, die wijzen op omwerking van
de gedichten: zij betreffen nl. meestal niet enkele woorden maar geheele versregels
die door andere vervangen zijn. Wanneer wij dus zien dat refreinen bij VAN
DOESBORCH dikwijls belangrijk verschillen van de overeenkomstige bij VAN
STIJEVOORT, dan hoeft dit niet op rekening gesteld te worden van mondelinge traditie:
er kan ook sprake zijn van oorspronkelijk verschillende lezingen. Het is evenwel
moeilijk precies uit te maken waar dit het geval is en zeer veel komt natuurlijk ook
ten last van de afschrijvers.
De overige varianten zijn weinig belangrijk en geven geen aanleiding tot bijzondere
opmerkingen.

1)
2)

Of misschien voor een rederijkerskamer.
Zie ook Hoofdstuk II. 2.
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3. Enkele opmerkingen over de taal
Het is niet mijn bedoeling in deze vooral literairhistorisch en aesthetisch opgezette
inleiding een systematische behandeling te geven van de taal der refreinen. Deze
biedt trouwens betrekkelijk weinig opmerkelijks; het is de Vlaamsch-Brabantsche
rederijkerstaal van het eind der 15de en begin der 16de eeuw, die in verschillende
tekstuitgaven van de laatste jaren al vrij uitvoerig besproken is: ik verwijs met name
naar STOETT's inleiding op zijn Drie Kluchten uit de zestiende Eeuw en naar die van
ERNÉ bij zijn Spelen van de Hel, en beperk mij verder tot een korte opsomming van
de voornaamste kenmerken. In het algemeen valt op te merken dat de taal van onze
Refreynen wat archaïscher is dan die van de zooeven genoemde teksten, speciaal
wat betreft de verbuiging, en verder dat zij, qua rederijkerstaal, nog vrij zuiver is:
het gebruik van bastaardwoorden is zelden hinderlijk.

I. Klankleer.
A. Vocalen.
1. Voor r + labiaal of gutt. wisselen ă en ĕ, voor gutt. echter met eenige voorkeur
43

26

55

4;18

48;60

1)

voor ă: arg is regel (zie b.v. 26, ; 40, ; 92, ; 110, ; 113,
, enz.) .
2. Voor r + dent. vindt men bijna uitsluitend e uit oorspr. ĕ of ĭ; naast het ontelbare
1

54

27

22;30

malen voorkomende hert(e) vond ik slechts tweemaal (9, en 18, ) den vorm met
a, naast smert(e) nooit smart.
3. Voor gedekte nasaal bijna altijd i: dincken, schinken, tegenover zeldzaam e
7

10

als in denct (81, ), schencken (77, ).
4. ŏ is regel tegenover zeldzaam ŭ als in burstkens (20, ; 141,
32

5

45

32

), speluncken

24,38,41

(35, ; 77, ), verdult (48, ), burse (118, ), bucht 149,
).
5. Bij de afwisseling van ē en ei komen alleen in cleen en de afleidingen daarvan
22

139

(vercleninge 10, ; 26, ) de ē-vormen vaker voor dan die met ei; reene is zeldzaam
tegenover reyne; in 75 b.v. komen echter beide vormen naast elkaar voor; evenzoo
naast elkaar in hetzelfde refr. gemeyn en gemeen (104).

1)

Om ruimte te sparen zijn in dit hoofdstuk de refreinnummers met arabische cijfers geschreven
en de versnummers met kleine cijfers daarachter.
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79

6. ō voor oe (waarschijnlijk slechts een spellingvariant) is vrij zeldzaam: moten (11, ;
9,10

7

33

), nomen (105, , rijmt op verdoemen), blome (144, , rijmt op loeme), coken

40,

23

(140, ).
1

60

7. Spellingvarianten zijn eveneens suecken (55, ; 129, ) naast soecken en suet
18

22

18

26

naast soet, die in een zelfde refr. naast elkaar voorkomen (77, en ; 78, en ).
8. ie uit iu, als in dierbaer, bestieren, vier, enz. is regel naast zeer zeldzaam ue:
duerbaer (52,1); vuer (84,77).
9. oy en oey wisselen geregeld in bloe(e)yen, gro(e)yen, vlo(e)yen, enz.; vernoyen
13:14:16

rijmt op vermoyen en groyen (27,

).
30

61

54

10. ou voor u vindt men in: grou (gruw, 20, ), schou (20, ), schoudi (118, ),
30

57

33

27

onverdouwelick (82, ), doude (151, ), houwelick (82, ), houwet (129, ),
32
8
41
verspouwelick (82, ), spoutmen (118, ), flouwelen (140, ). In 20 rijmen grou en
schou op v; het pers. vnw. wordt nooit anders gespeld dan v; bij het bezitt. vnw.
23
vond ik slechts éénmaal (76, ) ouw, naast nv nooit nou.
16
25
17
11. Verkortingen: vremd (71, ); ic wet (71, ); ghevrach (72, ); schilde (scheelde,
31
73
88
103
32
22
74, ), schilt (scheelt. 84, ), dilt (deelt? 84. ), onthilt (84, ), hilt (131, ; 137, );
38
onthot (:not) (128, ).
37
12. Rekking: duerste (dorst, znw., 55, ).
3
37
13. Svarabhaktivocaal in gelas (10, ) en geloedich (108, ).
B. Consonanten.
1)
1. Intervocalische d
53

21

a. Syncope met verlies van syllabe: ga slaen (108, ; 110, ; daarnaast eenmaal
36
8
57
67
II,13:14
gade slaen, 131, ), bey (91, ; 153, ), ro (105, ); been: scheen (9
), (ge)bien
10
64
18
10
35
11
41
45
(55, ; 103, ; 104, ; 153, ), bedien (64, ), bevroen (75, ; 89, ), lien (116, ;
12
7
15
153, ), raen (44, ; 51, ), verleen (136, stok; 4de str. verleyen);
33
51
11
33
b. Syncope zonder verlies van syllabe: blije (3, ; 105, ; 108, ), verblijen (2, ;
7
10
13
41
43
14
3
23
16,32
42
3, ; 6, ; 16, ; 47, ; 51, ; 74, , enz.), benijen (3, ; 16, ), lijen (22,
; 51, ; 91,
24
63
12
37
50
stok), mijen (55, ), vermijen (103, ), (met) nije (101, ), rijen (16, ; 151, ), berijen
46
32
10
44
22
35
9
(91, ), sije(n) (3, ; 16, ; 18, ; 58, ; 92, ), besijen (3, ;

1)

Vgl. de artikelen van VAN HAERINGEN in Tijdschr. XLVI, blz. 1-31 en 257-285.
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61

42

20

42

11,38

103, ), snijen (16, ; 140, ), (ten) strije (18, ), strijen (16,
55

45

43

7

30

14

5

; 91, ; 128, ), tije(n)

58

18

(12, ; 18, ; 51, ; 78, ; 91, ), vrijen (bevrijden, 103, ); - beyen (24, ), verbeyen
7

9

67

11

53

20

(101, ), bereyen (101, ; 106, ), leyen (13, ), beleyen (12, ), geleyen (24, ),
6

40

23

57

3

65

verleyen (101, ), scheyen (12, ; 24, ; 136, ), verscheyen (101, ) seyen (106, ;
7
29
31
30
24
77
47
40
1
146, ), spreyen (55, ); - houwe(n) (16, ; 67, ; 68, ; 75, ; 101, ; 116, ; 140, ;
27
36
12
1
32
154, stok), behouwe(n) (48, ; 71, ), ghehouwen (52, ), (van) gouwe, (20, ; 45, ;
24
3
31
28
10
37
24
48, ), schouwer (43, ), souwe(n) (45, ; 48, ; 63, ; 71, ; 150, ), vercouwen
63
38
44
20
(47, ; 70, ), vergouwen (32, ). wouwen (118, ).
11
49
19
40
c. Overgang in j: gay slaen (39, ; 56, ), goey, (140, ), quay (118, ); draykens
10
14
20,24,28,30,46
49
31
(59, ), naykens (59, ), saeyken(s) (134,
); bayen (41, ), brayen (140, ),
22
25
23
27
clauerblayen (117, ), ghelayen (7, ), rayt (raadt, 22, ), schayen (7, ), versmayen
43
38
37:38
26
21
(41, ); royen (roeden, 112, ), spoyde: goyde (8,
); luyen (139, ), suyen (139, ).
6
7
d. Hypercorrecte vormen: lijde (lië, 32, ); vermaledijden (29, ); wsch. ook
40
vermijdinge (47, , voor vermeyinge).
49
58,60
21,48
38
81
2. Epenthesis van d komt zeer vaak voor: mijnder (1, ; 2,
; 7,
; 10, ; 11, ;
24,30
33
56
1
90,95
23
20
33
17,
; 19. ; 21, ; 26, , enz.), dijnder (84,
), sijnder (5, ; 51, ), haerder (5, ;
7
45
7
51
32
1
51
1
41
14
7, ; 12, ; 19, ; 48, , enz.), eender (28, ; 53, ; 56, ; 137, ), gheender (2, ; 62, ;
36
18
59
41
48
65
6
63, ; 67, , enz.); claerder (112, ), puerder (35, ), schoonder (13, ; 48, ; 50, ;
22
49
6
36
3
75, , enz.), simpelder (131, ); relder (126, ), toesiender (104, ), verselder (126, ).
Verder in alder, dat ook in samenst. de uitsluitend voorkomende vorm is (alderley,
50
140, ), nooit aller.
80 **
Door dissimilatie ontstane d in helden, hellen (75, ) .
19
43
1
36
76
13
22
3. Prothesis van h in huere (29, ; 42, ; 61, ; 81, ; 104, ), hueren (13, ; 18, ;
66
43
37
2
47
22
64
23, ; 26, ; 50, ; 58, ; 61, ; 71, ); procope in eerlic (19, ).
11
44
4. Een paragogische t in uwent (80, ); s in tuwens (82, ).
30,42,55
25
14
23
7
5. Syncope van f in hoot (106,
; 116, ; 135, ; 137, ; 140, ); van n in peysen
73
6
8
46
70
5,14,33
5
70
(56, ; 64, ; 74, ; 81, stok; 83, vg.; 106, vg., enz.), ghepeys (58,
; 69, ; 79, )
9
95
2
dat vaker voorkomt dan peynsen (66, ; 79, ; 87, ).
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6. Assimilatie.
20

6

20

2

Geheele assimilatie van d in: mellen (85, ); metten (12, ), metter (11, ; 28, ;
32

45

58

8

29

76, , enz.), totter (2, ; 50, ; 69, ), wter (3, ). Eenigszins zonderling is de vorm
15

vine voor ‘vinde’ (12, ), die wellicht zoo te verklaren is dat na de rekking van i voor
n + d, de d geassimileerd is vóór de diphtongeering tot vijnde die men verwachten
62
30
zou; het rijm is termijne: vine. Assimilatie van t in: blijscap (106, ), ronste (32, ),
27
10
20
quaest (83, ), weerste (56, ), ienste (77, ).
De gedeeltelijke assimilatie van het lidwoord aan het onm. volgende zelfstandige
en zelfs bijvoeglijke woord is een regel bijna zonder uitzonderingen. Ik geef de
3
6
40
47
volgende voorbeelden: dbedde (26, ), dbegin (123, ), dbeste (31, ), dbewijs (29, ),
27
7
20
11
43
36
dblintsel (24, ), dbloet (8, ; 10, ; 15, ; 31, , enz.); dhuere (81, ); dlachen (144,
44
3
46
8
52
stok en passim), dleet (31, ), dleste (121, ), dlichaem (79, ; 83, ; 101, ), dlijden
34
29
33
52
61
11
(11, ), dlijf (31, ); dmeeste (30, ; 31, ), dmijne (129, ), dminlic aensicht (30, );
10
52
14,28,50
7
21
24
37
dnauste (85, ), dnette (118, ); dwelck (3,
; 7, ; 9, ; 10, ; 20, , enz.; zelden
8,19
25
3
23
17
8
twelck: 103, ), dwerck 61, ; 69, ), dwoort (10, ; 30, ; 61, , enz.).
48
6
1
48
Verscherping van ng tot nk in: bedwanck (45, ; 62, stok; 68, ; 90, ), dinck 14, ;
58
22
6
1-8
2
25
13
45, ; 59, ; 121, stok; 127, ), dwinct (126, ), ganc (68, ; 79, ; 115, ), ghinck
24
20,21
51
16
1
19
5,25
40,44
(26, ; 91,
), geclanck (45, ; 57, ; 68, ), hinck (26, ; 122, ), ionck (131,
),
23
19
49
97
17
23
coninck (119, ), lanck (26, ; 36, ; 106, ), ontfanck (57, ), ontfinck (26, ),
49
29
52
59
2
3
12
oorspronc (14, ), sanck (22, ; 45, ; 63, ; 68, ), sprinct (116, ), spranc (130, ),
3-6
57
31
stranck (14, ; 94, ), vanck (22, ), verlancx (63,60).

II. Vormleer.
1. Het zelfstandig naamwoord.
De verbuigingsuitgangen zijn over het algemeen nog goed bewaard, vooral bij
2

8

4

de vrouwelijke woorden: der liefden (7, ), der sonnen (11, ); in liefden (6, ), met
25,32

23

8

35

47

liefden (7,
), wt liefden (32, ), der natueren (dat., 12, ), bi natueren (26, ; 30, ),
12
60
39
2
inder allenden (69, ), ter spraken (8, ), ter hellen (101, ), in der hellen (129, );
10
16
minder bij de mannelijke: van haren monde (6, ), met eenen schijne (32, ), met
19
18
6
moede (65, ); onzijdig: van goede (19, ), den scape (26, ), desen
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dichte (26,

26

7

11

), den huyse (70, ), haren lichte (20, ), uwen ghestichte (20, ).

2. Het bijvoeglijk naamwoord.
28

Ook hier zijn de uitgangen nog vaak bewaard: der eedeler musiken (15, ), van
3

28

38

groter liefden (6, ), van groter vramen (9, ), met rechter trouwen (11, ), met blider
35
10
19
maren (16, ); haren roden monde (6, ), met blijden moede (65, ), met eenen
16
18
moordadighen schijne (32, ); van eertschen goede (19, ), den blauwen scape
6
(26, ).
3. Het pronomen van de tweede persoon is in den aanspreekvorm ghij, zelden du
68

4

(84, ; 101, ); enclitisch nog zeer vaak di(j), éénmaal je: ‘Ghi waert de liefste, ey
34

seker iaye’ (152, ). De accusatief di(j) komt ook nog een enkele maal voor (44,
95

64

42

stok; 49, 79, ); een datief di in 84, ; de genitief dijns alleen 56,

in de uitdrukking
3,7,32

‘ic ben dijns sat’. Het bezitt. vnw. dijn komt nog vrij vaak voor (zie b.v. 36,
83,84

;

4

; 81, ) zelfs onmiddellijk naast ghij als aanspreekvorm: ‘dijn amoreusheyt is

56,

52-56

een ioieusheyt ... ghi verdrijft’, enz. (18,
); v(w) komt echter vaker voor.
De verbuiging der vnw. is over het algemeen correct; van de weinige anomalieën
11

19

7

noem ik: ons, nom. vr. sing. (3, ); wien, acc. vr. sing. (6, ; 72, ); wiens, gen. vr.
20

39

10

31

sing. (6 ; 12, ; 31, ); haers, gen. neutr. plur (11, ).
4. Over de assimilatie van het lidwoord zie boven.
Opvallend is dat zoo vaak een nieuw, overtollig lidwoord wordt ingeschoven
wanneer het eigenlijke lidwoord met het volgende woord vergroeid is: duert dooge
4

24

78

54

(10, ), duert therte (10, ), ic gheeft tspel (11, ), daert tharte (18, ), alst dliefste
3

12

29

31

(21, ), alst therte (41, ), duert tderuen (50, ), wortet dlichaem (76, ), vergatet
62

9

tlicht (103, ); éénmaal ook bij het verbogen lidwoord: des smorgens (140, ).
Accusatief in plaats van nominatief komt bij lid- en voornaamwoord vaak voor (zie
19,20
31
16,17
7
22
68
25
12
b.v. 4,
; 6, ; 9,
; 11, ; 14, ; 15, ; 17, ; 26, , enz.).
5. Het werkwoord.
3

De eerste pers. sing. indicatief praes. heeft nog zeer vaak -e: ic slape (26, ), gape
8

20

5

(26, ), ionne (27, ; 76, ), sterue (27, stok; 35, stok);
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26

20

41

6

17

dencke (27, ), vrese (55, ), segge (62, ), hope (67, ), wensche (67, ), hate
23
43
23
60
30
56
(70, ), prijse (71, ; 124, ), duchte (75, ), geue (76, ), noeme (82, ).
41
Een derde pers. sing. praet. van een sterk ww. op -e staat 44, : ‘die god ye
schiepe’.
4
19
De derde pers. sing. indic. praes. van sijn is enclitisch bijna altijd eest (91, ; 124, ;
35
127, stok; 128, ; 152, stok), zelden est (136,18). Op de eenige plaats waar bij dit
4
ww. de tweede pers. sing. du gebruikt wordt is de vorm: du biste (101, ). De eerste
pers. sing. is altijd ic ben, nooit bem.
25
Typisch Brabantsch zijn de volgende vormen: al vergaget tgoet (76, ), Die auont
4
46
verdoeget goet (95, ), verstaget bediet (imp., 97, ). Vgl. STOETT, Drie Kl. 38, vs.
187, waar ghij doeget voorkomt, en CORNELISSEN-VERVLIET blz. 73.
De infinitief gaat na te en zelfstandig gebruikt bijna altijd op -e uit.
40
21
47
Als oude vervoegingsvormen noem ik: vacht (83, ), antrack (94, ), clam (153, );
10
30
gedarssen (44, ). Als participium van brengen komt voor bracht (85, ) en brocht
25
(142, ).

III. Op het gebied der syntaxis signaleer ik alleen enkele vaak
voorkomende verbindingen.
47

3

1. Zeer talrijk zijn de genitiefconstructies: veel drucs (10, ), - volcs (130, ); meer
9

30

45

37

gallen dan honichs (83, ); vol rouwen (15. ), - liefden (15, ), - minnen (19, ), 11
58
21
sueter seden (36, ), - wanhopen (26, ), enz.; dijns leuens quijt (14, ), sijnder
30
31
26
25
7
hopen quijte (23, ); mijns ghehuldich (45, ); ic bens wel vroet (1, ; 71, ; 86, ); 7
39
3
42
cont (45, ), - wijs (59, ); der practiken onuroet (92, ); ic ben dijns sat (56, ); des
10
32
13
37
goets te bet (86, ; zie ook 124, ; 134, ); wesmen misdede (96, ); ick begheers
12
(128, ).
7

2. Na mits als voorzetsel volgt een derde naamval: mits haren lichte (20, ), uwen
11

35

14

ghewichte (20, ), uwen duechden (20, ), der fortunen (28, ), dijnen iongen dagen
20
(126, ).
3. Verder vindt men de bekende rederijkersconstructies, hoofdzakelijk omschrijvingen:
1;2,4,15

was behagende (3,

23

, enz.), ontslutende sijn (12, ),
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26

46

86

is verdrivende (40, ); ben ic clachtich (6, ), sijt niet versmadich (56, ), maect mi
11
15
21
slijfs besuerich (24, ), sijt dooriachtich (24, ); ghebuerlic sijn (25, ), enz.

IV. Woordgebruik.
Het gebruik van bastaardwoorden heeft in onzen bundel nog niet zoo'n grooten
omvang bereikt; slechts zelden begint het de taal te overwoekeren, en dan nog
alleen in enkele strophen, na de eerste strophe is de voorraad meestal uitgeput (zie
b.v. 16). Onder de neologismen nemen de vele nieuwe toepassingen van het
achtervoegsel -sel de grootste plaats in (zie b.v. de nrs. 24, 81 en 121).
43

Van archaïsche woorden en uitdrukkingen noem ik: roeken (92, ), meestal in de
25

7

39

23

26

uitdr. mi en roect (36, ), roeck (89, ; 145, ), roecte (67, ), rochte (50, ); eewe
79

18

27

(wet, 106, ); hem tweester (met hun tweeën, 74, ); el ne gheen (136, ). Wack
4

11

(101, ) was in deze bet. tot nog toe alleen uit KILIAAN bekend, quene (14, ) nog
slechts uit één andere bewijsplaats.

Eindnoten:
** Behalve nr. L komt ook nr. IX in de Conste der Minnen voor; zie Aant., blz. 8.
** ‘dat Anna Bijns niet de dichteres, maar de bezongene was’. Dit wordt minder waarschijnlijk
wanneer wij zien dat het akrostichon ‘Bonaventura’ ook in de gedrukte bundels van Anna Bijns
voorkomt, nl. in de nrs. XXII, XXVI en XXIX van den derden bundel voluit, en gedeeltelijk
weggewerkt in nr. XXV van dien bundel en in nr. I van den eersten.
** ‘Door dissimilatie’ enz. Dit is natuurlijk een lapsus; de vorm helden is de oorspronkelijke, hellen
uit de vervroegde vormen daarvan afgeleid.
Aan de paragraaf over de klankleer moge ik nog de opmerking toevoegen dat de met ij en ey
gespelde klanken over het algemeen niet rijmen en ij niet voor ey gebezigd wordt, op enkele
uitzonderingen na: in nr. XII, vs. 52/54 vindt men het ‘beleyen: heerschapijen’ (hoewel in hetzelfde
refr., vs. 23/24 ‘sijn’ en ‘gemeyn’ niet rijmen), en in nr. LI, vs. 40/42: ‘schrijen (flere): lijen (pati)’.
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II. De inhoud
1. Iets over het refrein in het algemeen
Alvorens den inhoud van ons boekje van naderbij te bekijken lijkt het gewenscht
iets te zeggen over het refrein in het algemeen. Er is over het refrein als dichtvorm
nog heel weinig geschreven. De handboeken bepalen zich tot het opnoemen van
eenige algemeene kenmerken, meest geput uit DE CASTELEIN'S Const van
1)
Rhetoriken, en zijn niet altijd nauwkeurig in hun omschrijvingen . Meer aandacht
is geschonken aan het rederijkersvers, waarvoor ik vooral naar KOSSMANN'S Nederl.
Versrhytme verwijs.
Het is nu niet mijn bedoeling hier een grondige studie over het refrein te schrijven;
dat zou een werk van langen adem worden en ook zeker mijn krachten te boven
gaan. Maar enkele opmerkingen over den oorsprong, den vorm en de ontwikkeling
van het refrein zijn toch hier wel op haar plaats.
In het refrein vinden wij, afgezien van het lied, voor het eerst sinds HADEWYCH en
MAERLANT den strophischen dichtvorm terug. Een verband tusschen hun strophische
gedichten en het refrein is moeilijk aan te toonen en ook niet heel waarschijnlijk;
althans de rederijkers geven nergens blijk deze dichters gekend te hebben. Hun
voorbeeld vonden zij in de Fransche literatuur: het refrein komt geheel overeen met
de ballade, zooals deze in Frankrijk sedert de 14de eeuw in zwang was en waarvan
bijv. EUSTACHE DESCHAMPS er alleen al meer dan duizend schreef. Ook in veel
vroegeren tijd vindt men al balladen (de oorsprong hiervan is waarschijnlijk in de
2)
Spaansch-Arabische literatuur te zoeken ),

1)
2)

1

2

De definitie van TE WINKEL, Ontw. I, 205 (Ontw. II, 415) is onjuist, die van KALFF, Gesch.
II, 131 onnauwkeurig.
Vgl. G. HECQ et L. PARIS, La Poétique Fr. au M. A. et à la Ren., p. 129.
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maar dat zijn liederen, terwijl de balladen zooals DESCHAMPS en de Rhetoriqueurs
die schreven niet bestemd waren om gezongen te worden, evenmin als onze
refreinen. Bij ons vindt men in den rederijkerstijd ook nog wel den term ballade,
maar de beteekenis daarvan schijnt ook voor de tijdgenooten vrij vaag geweest te
zijn, zooals, behalve uit de toepassingen, ook blijkt uit de volgende passage van
1)
DE CASTELEIN'S Const van Rhetoriken :
158. Men vindttere leuende ind tsweerelds schijn
Gheleerd ende fijn in dees const princepalic,
Die een balade heeten op desen termijn,
Allerande dichten hoedanich zij zijn,
Ende hauwent ouer name generalic:
Weder zij dit wel sustineren of qualic...
Ick hauwe balade name specialic
Van zeuen, achte, neghene, zoomen audt castumelic.
159. Een referein heedt anders te deser spacie...
Want wy hauwen in de vlaemsche natie
Dat vanden clausulen de gheheele aggregatie
Met prinche, treferein es ghedenommeerd.

Men vindt den term ‘Balade’ als opschrift bijv. bij DE ROOVERE, en wel tweemaal
boven een gewoon refrein en eenmaal boven een gedicht dat daar heel veel op lijkt
(4 strophen: 10 + 7 + 11 + 5 vz., waarbij de 1ste, 3de en 4de strophe denzelfden
stok hebben en de 2de geen stok; boven de laatste str. staat ook ‘Prinche’). Bij VAN
STIJEVOORT vinden wij onder nr. CLV een gedicht van drie strophen met gelijken
stok, gevolgd door een strophe zonder stok, waarin de dichter spreekt van ‘myn
balade’. In onzen bundel heeft nr. XXVI als opschrift ‘Ballade’; het is een refrein
waarvan de stokregel in de opvolgende strophen telkens in het laatste woord varieert,
terwijl de laatste stok weer gelijk is aan den eersten. In de door BLOMMAERT
uitgegeven Politieke Balladen komt slechts enkele malen het opschrift ‘Balade’ voor,
bijv. blz. 1 boven een lang, niet-strophisch gedicht; blz. 41 boven een gedicht
bestaande uit 4 strophen van resp. 24 en 3 × 22 vz., ieder besloten door een spreuk,
bijv.: (1) ‘Zy zijn zot die ghelooven dat droomen waer zijn’; (2) 't Es

1)

Ik citeer de uitgave van 1555.
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dicwils waer al schijnt het gheloghen’; bl. 236 boven een gedicht van 58 strophen,
ieder van 8½ regel en vaak eindigend met een spreuk, bijv.: ‘'t Is quaet met zijn
overheit leven in gheschille, Openbaer oft stille’. Blz. 274 staat als opschrift:
‘Refereyn/baladewijs’; dit is een gedicht van 8 strophen, ieder van 16 verzen en
eindigend met een varieerenden stok. In de rijminleiding van zijn Odysseevertaling
zegt COORNHERT dat hij ‘den loop niet ghebroken (heeft)... Baladens wijze’, d.w.z.
geen strophen gebruikt heeft. - Strophen eindigend met een spreuk waren bij de
Fransche rederijkers zeer geliefd. H. GUY zegt hiervan in zijn Histoire de la poésie
française au XVIe siècle, t. I L'école des Rhétoriqueurs, p. 68: La façon dont les
rhétoriqueurs concevaient la morale les conduisait nécessairement à l'exprimer en
proverbes... Des pièces entières... nous offrent un proverbe à la fin de chaque
strophe... Ajoutez qu'ils ne recherchent point les adages les plus significatifs ou les
moins prosaïques, mais ceux qui ont le nombre de syllabes qu'il faut (dix ou huit,
dix à l'ordinaire): il s'ensuit que les mêmes maximes revienment mécaniquement,
et servent, flexibles et vaines, à prouver le pour et le contre’. Het lijkt mij op grond
hiervan aannemelijk dat de ballade met vast refrein in oorsprong eenvoudig is een
kort, strophisch dichtstuk, waarin de slotspreuk tot een telkens herhaalde formule
1)
verstard is. Het ‘envoy’ is een latere toevoeging . Hoe dit zij, de Fransche ‘balade’
treedt bij onze rederijkers op als ‘ref(e)rein’, ‘Vut causen om dat den stock werd
gherefereerd Ende altoos verhaald ter laetster linie’, zooals DE CASTELEIN zegt, die
den term ‘referein’ bewust en opzettelijk in een anderen zin bezigt dan de Franschen,
blijkens de in haar zelfgenoegzaamheid niet onvermakelijke volgende passage van
zijn Const:
157. Treferein by dat de selue Molinet taeld
Es dlaetste datter faeld an de clausulen viere,...
Wy heeten stockreghel naer ons maniere:
Op den wale hier, en passen wy niet een siere,
Want wy ons zinnen tot riper verstande keeren.

Afgezien van dit verschil in terminologie echter komt het refrein geheel met de
ballade overeen. MOLINET geeft in zijn ‘Traittie ... a linstruction de ceulx qui veulent
aprendre lart de Rethorique’ van dezen

1)

SUCHIER-BIRCH HIRSCHFELD, Franz. Lit. I, 243.
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dichtvorm de volgende omschrijving: ‘Ballade commune doit avoir refrain et troys
couples et lenvoy de prince, le refrain est la derniere ligne des dis couplets et de
lenvoy auquel refrain se tire toute la substance de la balade ... est aussi a noter que
tout envoy lequel a la fois se commence par prince a son refrain comme les autres
1)
couples: mais il ne contient que v lignes au plus’ . Dit is het schema volgens hetwelk
de balladen en refreinen in Frankrijk en in de Nederlanden gedurende de 15de en
16de eeuw bij duizenden geschreven zijn, zij het ook met eenige kleine afwijkingen.
De voornaamste afwijking betreft het aantal strophen, dat, althans bij ons, nogal
varieert. Wel zijn er vele refreinen met vier strophen (het ‘envoy’ inbegrepen), maar
ook zeer veel met meer. Of deze uitbreiding van het aantal strophen pas later heeft
plaats gevonden of dat dit in onze refreinen van begin af wisselde, is moeilijk uit te
maken, omdat omtrent de chronologie van de bewaarde refereinen nog zoo weinig
bekend is. Wel is het opvallend dat het vermoedelijk oudste tot nog toe bekende
refrein op dit punt met de regels van MOLINET in overeenstemming is. Dit is het
refrein met den stok ‘Of moederlijck herte lieghen mach’, dat DE ROOVERE schreef
toen hij 17 jaar was. DE ROOVERE moet, volgens zeer voorzichtige schatting,
2)
omstreeks 1430 geboren zijn, waarschijnlijk nog wel wat eerder ; dit refrein is dus
te stellen op ca. 1445. Maar dezelfde DE ROOVERE schreef ook refreinen van meer
dan vier strophen, zie b.v. VAN STIJEVOORT, nr. CXIX. Als norm kan men echter voor
3)
de 15de en 16de eeuw wel het refrein van vier strophen aannemen . Bij VAN
DOESBORCH vindt men op 128 refr. 105 met vier strophen; in den refreinenbundel
van 1539 hebben alle 57 refr. vier strophen, bij VAN STIJEVOORT 178 van de 245.
Daartegen is bij A. BIJNS het refrein van vier strophen uitzondering: op de 114 refr.
van haar drie bundels zijn er slechts vier met vier strophen. In den wat lateren bundel
van DE BRUYNE is het refrein met vier strophen weer

1)
2)

3)

HECQ et PARIS 33.
In 1465 kreeg hij een jaargeld wegens zijn verdiensten voor de stad Brugge, die hij ‘langhe
jaren ten diverschen stonden veel ende hoofschelicke ghedient hadde’; men mag dus
aannemen dat hij toen een man van betrekkelijk rijpen leeftijd was, zeker wel een 40 jaar,
zoodat hij omstreeks 1425 geboren kan zijn.
In het reglement van de ‘Kersauwieren’ te Pamele was het getal van vier strophen bepaaldelijk
voorgeschreven (PR. V. DUYSE I, 27).
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1)

regel: 110 op de 134 . Hoe die uitzonderingspositie van A. BIJNS te verklaren? Het
ligt voor de hand de verklaring te zoeken in haar positie als zelfstandig kunstenares:
zij was waarschijnlijk geen lid van een rederijkerskamer en dus vrijer in het
concipiëeren en scheppen van haar werk dan de georganiseerde rederijkers, die
hun gedichten naar vaste voorschriften op van te voren bepaalde thema's schreven.
A. BIJNS schreef haar refreinen klaarblijkelijk onder den drang harer inspiratie en
deze alleen bepaalde de lengte van haar gedichten. Het aantal strophen wisselt bij
haar van 4 tot 12, met alle tusschenliggende aantallen, behalve 11; hierbij zijn niet
meegerekend haar twee refreinen ‘op den A.B.C.’, die geen eigenlijke refreinen zijn,
daar ze geen vasten stok hebben. In de andere bundels komen naast het
overheerschende vierdeelige refrein ook refreinen van 5 en 6 strophen voor, zelden
meer (zie hiervoor tabel I op bl. XXXVII).
Een andere afwijking van het schema van MOLINET betreft de laatste strophe, die
volgens hem hoogstens 5 regels mag tellen. In het algemeen heeft men zich daar
niet aan gehouden. Wel is in de oudere bundels de laatste strophe gewoonlijk korter
dan de overige, maar een slotstrophe van 5 of minder regels komt toch weinig voor:
bij VAN DOESBORCH 19 maal op 128 refr., bij VAN STIJEVOORT 29 maal op 245. In de
andere genoemde bundels komen zij in 't geheel niet voor, hier hebben de
slotstrophen bijna zonder uitzondering evenveel regels als de overige. Bij VAN
DOESBORCH en VAN STIJEVOORT komt daarentegen een kortere slotstrophe, al telt
deze dan ook gewoonlijk wel meer dan 5 regels, nog zeer vaak voor: bij v. D. 56
2)
maal, bij S. 85 maal . Ook het bovengenoemde oudste refrein van DE ROOVERE
heeft een kortere slotstrophe. Reeds bij A. BIJNS echter is het refrein met geheel
gelijke strophen regel en is dit sindsdien ook gebleven.
MOLINET had ook een voorschrift gegeven voor het aantal regels der

1)

2)

In het laatste kwart der 16de en het eerste der 17de eeuw is het refrein met vier strophen
vrijwel tot een regel zonder uitzonderingen geworden; op de refreinfeesten werd gewoonlijk
gevraagd ‘vier sesthienen’ of ‘vier seventhienen’ (SCHOTEL 2,22;29).
Daar beide teksten vaak corrupt zijn, is het niet altijd met zekerheid uit te maken wat het
oorspr. aant. regels per str. is; in sommige refreinen hebben alle strophen een ander aantal;
in de genoemde getallen zijn de onzekere gevallen niet meegeteld; wel zijn er in deze en de
volgende opgaven enkele dubbeltellingen, die het beeld echter niet noemenswaardig
beïnvloeden.
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gewone strophen: ‘et doibt chascun couplet par rigueur dexamen avoir autant de
lignes que le refrain contient de sillabes’. Aan dezen regel hebben echter noch de
1)
Fransche balladedichters noch onze refreindichters zich gehouden: de uitgevers
teekenen hierbij aan: ‘Cette règle a été violée par presque tous les auteurs’, en bij
onderzoek van de 678 refreinen uit alle bovengenoemde bundels bleek mij dat er
2)
slechts 22 aan den eisch van MOLINET beantwoordden, en dat zal nog eerder
toeval dan opzet geweest zijn.
Wat overigens het aantal regels der strophen betreft, dit schommelt tusschen 8
en 24. DE CASTELEIN zegt:
97. Angaende de regulen van een Referein...
Martiael ... wijst ons den trein
Tot twintich regulen mueghd ghy wel stellen
Niet hoogher en mueght ghy met rechten tellen

en in het algemeen heeft men zich hieraan gehouden: strophen van meer dan 20
3)
regels zijn uitzonderingen. Een blijkbare voorkeur genieten de strophen van 13 ,
15, 16 en 17 regels; daarnaast komen echter ook zulke van 14, 18 en 19 vrij vaak
4)
voor. Een overzicht over 653 refreinen vindt men in tabel I (blz. XXXVII).
De meest geliefkoosde strophenvorm blijkt te zijn die van 15 regels, en
inzonderheid in het vierdeelige refrein met volledige slotstrophe: van de 132
vierdeelige refr. met 15-regelige strophen zijn er zoo 99; dit zijn dus refreinen van
60 regels. Het groote overwicht van het vier- boven het meerdeelige refrein blijkt
ook duidelijk uit dit overzicht: het zijn er 441 van de 653 of ruim 67%. In den bundel
van VAN STIJEVOORT komen ook enkele refreinen van drie strophen voor, maar die
zijn hoogst-waarschijnlijk onvolledig. Het hoogste aantal strophen is 15, het hoogste
aantal verzen 276.

1)
2)
3)

4)

HECK et PARIS, o.c. 33.
Hierbij niet meegeteld die gevallen waarin het aantal syll. van den stok of het aant. regels der
strophen niet constant is.
Het getal 13 speelt een bijzondere rol bij de rederijkers. Het reglement van het Landjuweel
te Antw. 1561 bepaalde dat iedere kamer door ten minste 13 leden moest vertegen-woordigd
zijn, terwijl de begroeting uit dertien regels moest bestaan (PR. V. DUYSE 1,71). De kaner te
Doornik telde 13 leden ‘ter herinnering aan den Zaligmaker en zijne twaalf apostelen (a.w.
1,279). Ik herinner eraan dat ook de strophe van MAERLANT 13 regels telde.
Vgl. ook voor deze opgaven het in noot 2) op blz. XXXV opgemerkte.
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Wat betreft het verband tusschen den inhoud en den vorm der refreinen: het is mij
niet gebleken dat in het algemeen een bepaalde stof aan een bepaalden vorm was
gebonden. Wel toonen de refreinen in het ‘vroed’ een voorkeur voor langere en die
in het ‘sot’ voor kortere strophen, de laatste met name voor die van 13 regels, zooals
uit tabel II blijkt, of in procenten van het totaal voor iedere groep, uit tabel III: de
refreinen in het ‘vroed’ hebben dus voor 55,4% meer -, en voor 15.8% minder dan
15 regels per strophe, terwijl omgekeerd die in het ‘sot’ voor 64% minder -, en voor
9,7% meer dan 15 regels per strophe hebben. Die in het ‘amoureus’ houden zoowat
het midden, hoewel met een vrij sterke voorkeur voor de kortere strophe: 50,3%
hebben minder, 22,6% meer dan 15 regels. De strophen van 8, 10 en 12 regels
komen bij deze refreinen het vaakst voor.
Een dergelijk verband valt te leggen tusschen de lengte van den stokregel en den
1)
aard van het refrein . En ook hier zien we dat de refreinen in 't ‘vroed’ in het
algemeen een langeren stok hebben en die in het ‘sot’ en ‘amoureus’ een korteren,
zooals blijkt uit het volgende overzicht, dat voor iedere groep de procenten van het
totaal geeft naar het aantal syllaben van den stokregel:

De refreinen in 't ‘vroed’ hebben dus voor 70,8% 11 of meer syllaben in den stok,
en die in het ‘amoureus’ voor 69,8% minder dan 11

1)

Voor de opvattingen der rederijkers over de lengte van het vers in het algemeen zie men
KOSSMANN, Versrhytme en verder ook COORNHERT'S Rijmbrief, gepubliceerd in N. Taalgids
XVI, 292 vg., met commentaar van KOSSMANN jrg. XVII, 190 vg.
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syllaben, en die in het ‘sot’ voor 61% minder dan 11 syllaben. Een enkele maal
komen ook stokken van minder dan 8 syllaben voor: op 640 refreinen één van 3,
twee van 4, één van 5, één van 6 en één van 7 syllaben; daarnaaast ook enkele
met een stok van meer dan een regel: drie van 12 + 5 en twee van 13 + 5 syllaben.
Bij VAN DOESBORCH komen ook twee refr. voor (CXVII en CXLII) met een stok van
twee heele regels, terwijl ik ook twee refr. aantrof, waarin twee niet onmiddellijk op
elkaar volgende regels ‘refereerden’ (v. D. LXXX en S. CVIII). Soms wisselt het
aantal syllaben binnen hetzelfde refrein door een eenigszins andere formuleering
in de verschillende strophen. In het algemeen echter zijn de stokken van alle strophen
gelijk. Variaties van den stok waren volgens DE CASTELEIN toegestaan maar niet
aan te bevelen:
165. .........(Uit Virgilius)
Blijckt dat wy stockreghels veranderen mueghen ...
Niet min int veranderen wild niet verheughen
Hoe ghy stock bet haudt hoe ghy bet de conste volghd.

Op ca. 650 refreinen noteerde ik vier gevallen waarin de laatste strophe een
afwijkenden stok had; in twee gevallen had de laatste strophe in 't geheel geen stok
(v. DOESB. nr. LXXXII en het bovengenoemde refrein van DE ROOVERE).
Soms vindt men ook een gedicht als ‘refrein’ betiteld, dat het volgens de gangbare
opvatting niet is; het ging daarmee als met den term ‘ballade’, die ook voor
verschillende dichtsoorten gebruikt werd. Wel is het altijd een strophisch gedicht.
Zie b.v. A. BIJNS, boek I, nr. 14 en boek II, nr. 24. Het eerste, ‘Refereyn op den
geheele ABC’, is een gedicht van 21 strophen, resp. beginnende met de letters van
het alphabet en ieder eindigende met een soort spreuk, het tweede is een dergelijk
gedicht maar zonder slotspreuken. Wellicht zijn dergelijke gedichten ook als oudere
vormen van het refrein te beschouwen, zooals ik boven reeds aanduidde. - Ons nr.
LIX heeft als opschrift Refreyn Rondeelwijs; het bestaat uit vijf strophen die ieder
een rondeel vormen. Zoo krijgt ‘refrein’ dus de algemeene beteekenis van strophisch
gedicht.
Wat het rijm betreft: voor de rijmschema's moge ik volstaan met te constateeren
dat voor iederen strophenvorm, behalve voor die van 8 regels, een groot aantal
variaties voorkomt, welke ieder zonder onderscheid voor de drie stoffen gebruikt
worden. Voor de 8-regelige strophe is het schema
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onveranderlijk ababbcbc. Voor die van 10 verzen vind men: aabaabbcbc;
aababbcbbc; ababbcbcdd; ababbcbcc; abaabbcbbc. Voor die van 11: aabaabbcbbc;
aabaabbcbcc; aababbbcbbc; ababbcbccdd; abaabbbcbbc; ababbbcbbcc;
aaabaaabbcc. Voor die van 12: ababbcbccdcd; ababbcccdcdd; abaabbbcbbcc;
aabaabbbcbbc; aabaabbbcbcc; aaabaaabbcbc; aaabaaabbbcc; aabbccddeeff. Voor
die van 13: ababbcbccdcdd; abaabbcbccdcd; ababbcbccdccd; aabaabbcbccdd;
aababbcbcdcdc; aabaabaabbcbc. Voor die van 15: ababbcbccdcddee;
ababbcbccbcbbdd; aabaabbcbccdcdd; aabaabbcbccdccd, aabaabbcbbccdcd;
aabaabbbabbaacc; aaabaaabbcbccdd. Enzoovoorts. Hoe grooter het aantal regels,
hoe grooter ook het aantal mogelijke variaties. Voor de strophe van 16 noteerde ik
13 verschillende schema's, waarvan het vaakst voorkwam: ababbcbccdcddede;
daarnaast b.v.: aabaabbcbbccdccd; aabaabbbcbbccdcd. Er zijn natuurlijk van iedere
strophe nog meer combinaties mogelijk die ongetwijfeld ook zullen voorkomen, maar
het heeft wenig zin dit alles haarfijn na te pluizen.
Afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm komt geregeld voor; dit is echter geen
1)
ontdekking van de rederijkers : reeds HADEWYCH en MAERLANT passen in hun
strophische gedichten deze regelmatige afwisseling toe.
Bijzondere rijmtechnische kunststukjes komen in de refreinen lang zoo vaak niet
voor als men misschien op grond van den slechten naam der rederijkers in dezen
2)
zou verwachten . Verreweg de meeste refreinen hebben niets anders dan gewoon
of dubbel eindrijm. Als bijzondere vormen komen daarna het meest voor: middenrijm,
binnenrijm en kettingrijm. Wanneer we ons bepalen tot de beide bundels van VAN
STIJEVOORT en VAN DOESBORCH, dan vinden we op totaal 373 refreinen: 57 refreinen
met middenrijm in alle strophen in meer dan één regel, en 4 met middenrijm alleen
in de laatste strophe. Slechts 4 refreinen hebben kettingrijm in alle strophen, 3 alleen
in de slotstrophe, 1 in de eerste en de laatste strophe, 1 in enkele regels. Daarnaast
zijn er slechts 4 refreinen die

1)
2)

Zooals GUY zegt (blz. 90); ook voor de Fransche literatuur geldt dit niet: reeds bij RUTEBEUF
komt alternantie van mnl. en vr. rijm voor, b.v. in Le dit des Ribauds de Grève.
Hetzelfde geldt voor de Fransche rhétoriqueurs, zie GUY blz. 99: ‘Il convient de noter, à la
décharge des auteurs du temps, que la plupart de ces gentillesses (nl. de technische
kunststukjes) ne se rencontrent que de loin en loin dans leurs, ouvrages, et que même il
existe des poèmes entiers où il ne s'an trouve ancune’.
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een bijzonder ingewikkeld rijmsysteem hebben: de nrs. CLVI en CCXVIII bij v. S.,
en de nrs. LXXXIX en CXX bij v. D. In het algemeen kan men zeggen dat bij de
refreinen ‘in 't amoureus’, de meeste zorg aan het rijm besteed wordt, terwijl die ‘in
't sot’ meestal eenvoudig van structuur zijn.
Een enkel woord nog over de verdeeling naar de stof. Zooals bekend onderscheidt
men refreinen ‘in 't vroed’ of ‘wijs’, ‘in 't amoureus’, en ‘in 't sot’. De scherpst
begrensde groep vormt die ‘in 't amoureus’, terwijl merkwaardigerwijze de refreinen
‘in 't vroed’ en ‘in 't sot’ niet zoo scherp van elkaar te scheiden zijn. De refreinen: ‘in
1)
't amoureus’ omvatten alleen die welke gewijd zijn aan de ‘hoofsche’ liefde; wat
betrekking heeft op de zinnelijke liefde valt in het algemeen onder de categorie ‘in
't sot’; er wordt m.a.w. streng onderscheid gemaakt tusschen ‘liefde’ en ‘min’ - De
scheiding tusschen ‘vroed’ en ‘sot’ is, als gezegd, niet zoo scherp. Er is een groep
refreinen, die nu eens tot de eene, dan weer tot de andere categorie gerekend wordt,
n.l. die der hekelende of satyrische gedichten en min of meer ook de kleine groep
die men ‘genrepoëzie’ zou kunnen noemen (als b.v. ons nr. CXL). Zoo zien we b.v.
dat in den bundel van 1539 de afdeeling ‘in 't sot’ gevormd wordt door de refreinen
die de vraag beantwoorden ‘Wat volck ter waerelt meest zotheyt tooght’, terwijl bij
VAN DOESBORCH een refrein als: ‘Wie salt al verdragen dat sot willeken doet’ tot de
refreinen ‘in 't wijs’ gerekend wordt. Het refrein ‘Boter en case stoffiert die cuecken
wel’ wordt in de inhoudsopgave bij v. D. ook als ‘wijs’ beschouwd, maar het is te
vinden in de afdeeling ‘in 't sot’. ‘Dlachen doet elcx herte verlichten’ is bij v. D. een
‘wijs’ refrein, maar in den herdruk van HENDRICK AERTSSENS is het verhuisd naar
de afdeeling ‘in 't sot’. Een refrein met een ietwat lichtvaardige strekking als ‘Al
mindert ons goet, ons daghen die corten’ wordt niettemin als ‘wijs’ geklassificeerd.
‘Den drincpot maect den menigen geldeloes’ is volgens de inhoudstafel ‘sot’, maar
geplaatst als ‘wijs’. Wanneer dus, als bij VAN STIJEVOORT, geen aanduiding te vinden
is welke refreinen door de auteurs als ‘wijs’ of ‘sot’ beschouwd werden, is het niet
altijd gemakkelijk een bepaald refrein in een dezer categorieën onder te brengen.
In de meeste gevallen evenwel behoeft er geen aarzeling

1)

Zie voor enkele uitzonderingen beneden, blz. XLV vg.
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te bestaan en zijn de begrippen ‘wijs’, ‘amoureus’, ‘sot’ van voldoende draagwijdte
om er de verschillende thema's onder te kunnen vatten.
Over de geschiedenis van het refrein ten slotte zal ik kort zijn: zij is eng verbonden
met die der rederijkerskamers en daarvoor kan ik verwijzen naar de bestaande
literatuur daarover, met name naar SCHOTEL'S Geschiedenis der Rederijkers. Sedert
ongeveer 1500 heeft het refrein zijn vasten vorm gekregen en is gedurende de heele
16de eeuw gecultiveerd. In het eerste kwart der 17de eeuw maakt het een
opmerkelijke bloeiperiode door, althans quantitatief: talloos zijn de refreinfeesten in
deze periode gehouden, als b.v. te Gouda 1611, Leiden 1613, Haarlem 1613; 1629,
Amsterdam 1613; 1624, Ketel 1615, enz. Men zie hierover uitvoerig SCHOTEL, dl.
II, waar men ook gegevens vindt omtrent het langzaam uitsterven van het refrein
en de refreinfeesten; na 1710 worden zij zeldzaam, in 1731 werd er te Pijnakker
nog een gehouden (a.w. 160), waarschijnlijk een van de laatste. De vorm is al dien
tijd ongewijzigd gebleven, alleen komt de dubbele stokregel wat vaker dan vroeger
voor; het aantal strophen is vrijwel onveranderlijk vier.

2. De refreinenbundel van Jan van Doesborch
Van de drie afdeelingen waaruit de bundel bestaat is de eerste, die de refreinen ‘in
't amoureus’ bevat, verreweg de grootste: hiertoe behooren 68 van de in totaal 128
refreinen, plus nog de nrs. XXVI en LIX die geen zuivere refreinen zijn.
Wat de algemeene toon van deze refreinen betreft kan men zeggen dat zij nog
sterk beïnvloed zijn door de hoofsche traditie. Deze traditie was in den tijd waarin
onze refreinen geschreven werden reeds ongeveer vier eeuwen oud en uit den aard
der zaak heeft de opvatting der hoofsche liefde (die trouwens wel altijd een zekere
persoonlijke en plaatselijke differentiatie vertoond heeft) in dat tijdsverloop een
ontwikkeling doorgemaakt en wijzigingen ondergaan. Het ligt echter, dunkt mij, niet
op mijn weg die ontwikkeling hier uitvoerig na te gaan; dat zou trouwens een werk
zijn van een zoodanigen omvang en dat zoo zware eischen stelt, dat ik die
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taak niet gaarne op mijn schouders zou nemen. Ik volsta dus met te constateeren
dat de opvatting der liefde, zooals die in onze refreinen tot uitdrukking komt, over
het algemeen de idealistische en min of meer gegestyleerde is, die men in de
literatuur der 15de eeuw nog als ‘hoofsch’ pleegt aan te duiden en die gekenmerkt
wordt door: verheerlijking van de geliefde, en daartegenover zelfvernedering van
den minnaar, die zijn onwaardigheid betuigt, en die, ondanks de hardvochtigheid
van zijn ‘princesse’, steeds trouw blijft, steeds blijft ‘dienen’; vrees voor en verfoeiing
van de ‘nijders’ en ‘clappers’ die het geluk der gelieven verhinderen of bedreigen;
klachten over het ‘ongetroost’ moeten blijven (deze heele opvatting der liefde
trouwens brengt mee dat een veel grootere plaats wordt ingenomen door het
1)
smachten en klagen dan door het jubelen en juichen ; hopen is nog de meest
optimistische gemoedsgesteldheid van den hoofschen minnaar).
Dit is, als gezegd, de hoofdtoon van de amoureuze refreinen. Er klinken echter
ook nog andere tonen, die men hetzij als afwijkingen van de hoofsche traditie, hetzij
als accentueeringen van in de de oudere hoofsche literatuur al in kiem aanwezige
stroomingen kan beschouwen. Eenerzijds komt hierin de meer realistische en zelfs
cynische opvatting der liefde tot uiting, die ook al in het tweede deel van de Roman
de la Rose sprak; anderzijds komt het subjectieve element naar voren, waardoor
de onmiddellijke menschelijke betrekking, de rechtstreeksche gevoelsuitstorting,
de min of meer conventioneele vormen van het hoofsche schema doorbreekt, en
een zuiver persoonlijk minnedicht ontstaat. Deze laatste ontwikkeling kan misschien
als kenmerkend voor het overgangstijdperk waarin de gedichten van onzen bundel
ontstaan zijn, beschouwd worden, en tevens kan zij, naar het mij voorkomt, een der
oorzaken geweest zijn waardoor het refrein ‘in 't amoureus’, dat in de bundels van
VAN STIJEVOORT en VAN DOESBORCH nog een levende dichtsoort genoemd kan
worden, spoedig daarna verkwijnde of versteende, in tegenstelling tot het refrein ‘in
't wijs’, dat uitermate geschikt was voor de behandeling van stichtelijke,
moraliseerende en politieke stoffen en dan ook tot diep in de 16de eeuw werkelijk
bleef leven: men zie b.v. de vele politieke

1)

In de ital. Tavola ritonda wordt uitdrukkelijk gezegd: (il) leale amante sta sempre addolorato
e maninconoso (gecit. bij J. J. MEYER, Isoldes Gottesurteil 249).
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refreinen in de bundels van DE BRUYNE en BLOMMAERT. De amoureuse refreinen
daarentegen, voor zoover ze nà VAN DOESBORCH nog gedrukt werden, waren óf
dood maakwerk (als reeds in den bundel van 1539), of herdrukken (zooals b.v. in
het Boeck der Amoureusheyt van 1580). Het refrein is dan ook een minder geschikte
vorm voor sterk persoonlijk getinte liefdelyriek; het wordt daarin verdrongen door
andere dichtvormen, o.a. het sonnet.
In enkele refreinen valt invloed van het lied te bespeuren (ik noem nr. XXI en
vooral het adieu-refrein LXXII), maar over het algemeen is de scheiding tusschen
lied en refrein toch vrij scherp: het refrein is meer betoogend, ik zou bijna zeggen
meer intellectueel, dan het lied dat zoowel in de gedachten- als in de taalstructuur
1)
(zinsbouw en woordenkeus) veel eenvoudiger is .
Van de genoemde stroomingen die zich in de amoureuze refreinen afteekenen,
mogen thans enkele voorbeelden uit onzen bundel volgen.
Terwijl de rechtgeaarde minnaar, ook al moet hij zonder ‘troost’ blijven, volhardt
in zijn liefde en zelf erkent dat hij dien troost niet waardig is (zie b.v. nr. XLIV, op
den stok: ‘Sonder troost van dy mi therte breken moet', vs. 41 vg.: ‘Ic slecht, ruyt,
in consten mismaect, uwes niet weerdich, tot gheenen vermane’ enz.), wordt in XIV
de minnaar aangespoord om niet lang tevergeefs te minnen (vs. 46 vg.):
‘Wacht v van vrouwen te minnen
sonder troost daeraf te ghewinnen,
gheen dinck so quaet
.............
mer om een vrouwe daer ghi troost af ontfaet
en spaert gout, siluer, noch eedel daet,
maer siet dat ghi niet al ianckende gaet’.

Nog sterker klinkt deze toon in nr. XXVIII, waar wel met heel weinig eerbied over
de liefde gesproken wordt (vs. 46 vg.):
‘Prince, die metter mutsen is belast
helper hem wt tsi cleyn of groot,
want wiese geghespt sijn druck vast wast.
ic hadde mi lieuer bi der doot

1)

Zie ook blz. LXIX.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

XLV
een ghelapte baghijne op mijn hoot
dan ic die mutse langher sou vueren
.............
dus wiltse schuwen, en laetse varen,
elck kiese sijn sorte na der natueren,
want langhe te vrijen, hoort mijn verclaren
cranct seer die sinnen, dies wilt niet sparen,
helpt v seluen ....’

Zie ook XXVII, laatste strophe.
Dergelijke krasse uitlatingen zijn echter bij v. DOESBORCH uitzonderingen. In
verreweg de meeste amoureuze refreinen heerscht nog de traditioneele hoofsche
toon, spreekt de minnaar met grenzenlooze vereering over zijn Vrouwe, smeekt hij
om troost en genade en klaagt over haar hardvochtigheid of over de ‘nijders’ en
‘clappaerts’. Vaak wordt de lof van de liefde gezongen, soms ook het geluk van de
vervulde liefde verheerlijkt. Zie b.v. de refreinen op stokregels als: ‘Dan twee gelieven
versaemt in eenen wille’ (I), ‘Der secreter liefde, gheen so volmaect’ (L), ‘Ken souts
te vollen niet connen ghescriuen’ (XLII), ‘Liefde verwint daer si ter herten geet’
(XXXVI), ‘Vintmen ten werelt ooc meerder vruecht’ (XLI).
Een verwijdering van den hoofschen toon ziet men ook daar, waar al te duidelijk
van de vervulling van zinnelijke verlangens als uiteindelijk doel van de liefdedienst
wordt gesproken. Zie voor dergelijke onomwonden uitlatingen bijv. nr. XLV, vs. 44
vg., en de volgende passage (LXVII, 9 vg.):
‘Lasen alst al is ouerghepeynst
so en is die minne nemmermeer volmaect
voor datmen mach ligghen ongheveynst
arm ende arm int beddeken moedernaect.
daer ist dat alle mijnen sin naer haect.’

Maar de dichter voelt zelf dat hij hier te ver gegaan is en vraagt dadelijk excuus:
‘Lasen al vallic dus onbedect
lief, en neemt in gheender onweerde:
het doet natuere die mi verwect
nacht en dach’
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De beschrijving van en de verlustiging in de uitsluitend zinnelijke liefde vindt men
alleen in de refreinen ‘in 't sot’ (het refrein XXIX met zijn voor laatstgenoemde soort
kenmerkende dubbelzinnigheden is blijkbaar een parodie en hoort als zoodanig
eerder tot de ‘sotte’ refreinen dan tot de amoureuze waaronder het geplaatst is).
Mij dunkt dat de veel gesmade rederijkers hier toch wel van een juist inzicht en een
instinctieve fijngevoeligheid blijk geven, waar zij het alleen-maar-zinnelijke als ‘sot’
qualificeeren, maar anderzijds aan het zinnelijk element toch ook zijn plaats geven,
wanneer van werkelijke liefde sprake is, die daarzonder immers ook niet bestaan
1)
kan . Het is dan ook opvallend dat in de refreinen ‘in 't sot’ nooit van liefde sprake
is, maar gewoonlijk een toevallige ontmoeting van twee personen geschilderd wordt,
of uitdrukkelijk gesproken wordt van een ‘amoureus vrouken’, ‘Venusdierken’ of iets
dergelijks. Maar een refrein als nr. CCVI bij VAN STIJEVOORT, op den stok ‘Ist niet
op deerde een hemelrijke’, mag niet als ‘sot’ beschouwd worden (en dat het ook
niet als zoodanig bedoeld is blijkt wel uit de andere refreinen op denzelfden stok in
dien bundel, die meer ingetogen zijn): het is een gedicht waarin die hoogste
liefdeextase geschilderd wordt waaraan lichaam en ziel gelijkelijk deel hebben, al
valt hier nu ook het accent op het zinnelijke. Ook de terminologie is hier heel anders
dan bij de refreinen ‘in 't sot’: deze laatste zijn niet veel meer dan aaneenschakelingen
van dubbelzinnige (hoewel zeer ‘eindeutige’!) uitdrukkingen, terwijl in een refrein
als het zooeven genoemde dergelijke uitdrukkingen geheel ontbreken en al het
zingenot met naïeve en sympathieke openhartigheid bij den naam genoemd wordt.
Het zooeven genoemde gedicht kan men beschouwen als een extreem geval van
die tweede strooming in de ontwikkeling van het amoureuze refrein, waarvan ik
boven sprak: de ontwikkeling nl. in de richting van het zuiver persoonlijke minnedicht.
Hier is geen sprake meer van een liefdedienst, van een verhouding als van slaaf
tot meesteresse, hier zijn minnaar en geliefde volkomen gelijk en zelfs één geworden
in de beleving van hun

1)

Uitdrukkelijk geformuleerd vindt men deze gedachte in den Handel der Amoureusheyt, fol. I
5 v°:

‘Daer gheen liefde en is, komt walghinghe in't leste
Want liefde maect den lust natuerlijck.’
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liefdegeluk. In dergelijke refreinen, waarvan bij VAN DOESBORCH talrijke voorbeelden
te vinden zijn spreekt de taal van het hart, de enkele en onopgesmukte
zielsontroering, in aandoenlijk-simpele en naieve bewoordingen. Zoo b.v. in regels
als:
‘Blijft doch mijne, ic sal doch v sijn,
**
ghi sijt doch icke en ic doch ghye ’ (III, 34/35; dezelfde gedachte XLV, 19).

of:
‘Om mi si was een stadt vol vreden,
so amoreus, so suet van seden
.............
mi helpt dat ic hairs doe vermaen’ (IV, 30 vg.)

en:
‘Ic hebse so lief, ten baet geen preken,
ic en cans onder gheenen stoel ghesteken,
lieuer dan god, waert gheen sonde’ (VI, 10 vg.)
‘Ic heb v lief, dus en weet ic te segghen wat’ (VI, 54)

Zie b.v. ook XVII, 37-41. Niet altijd is de gevoelsuiting zoo direct, maar vaak voelt
men toch dat in de min of meer conventioneele wendingen een sterke en zuivere
ontroering zich tracht uit te spreken:
‘Princesse bouen alle princessen schoone,
mijn hope, troost, mijn blijdtschap, en weelde,
gheeft mi confoort van trooste in loone
want duer v liefde ic dicwil queelde’ (XXI, 25 vg.)
‘Ic waende waenen dat si mi minde,
haer huesch ghelaet heeft mi bedroghen;
van vruechden bi na dat ic ontsinde
als ic aensach haer vriendelike ooghen;
si conste sonder meenen toghen
ionste die mijnder herten deert.
mi te mislaten mocht ic mi poghen
want vleesch en bloet heb ic om haer verteert’ (LXV, 9 vg.).

Een zeer groote plaats wordt ingenomen door klachten over de hard-
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vochtigheid van de geliefde, over het ‘ongetroost’ moeten blijven der minnaars, een
van ouds bekend thema der hoofsche lyriek. Men zie slechts de stokregels: ‘Al
beminicse seer, si acht mijns twint’ (XXXIX), ‘Wat dienst ic haer doe, tis cleen
gheacht’ (LXIV), ‘Die mistroost is, die mach wel suchten’ (XXVIII), ‘Druck sonder
troost is quaet om lijden’ (XXII), ‘Geen pijne voor ongetroost sijne’ (XIV), ‘Ic sterue
door haer die mijns en acht niet’ (XXVII), ‘Ic sterue duer haer dies noyt en rochte’
(XXXV). Soms klinkt in die klacht een zekere verbittering: ‘Want vleesch en bloet
heb ic om haer verteert’ (LXV), soms ook een tikje ironie: ‘Het is quaet arbeyden en
water drincken’ (XXV; de ironie ligt hier alleen in den stokregel, de tekst is zelfs vrij
gepassioneerd), ‘Als ic haer omtrent ben, isser een te vele’ (VIII). Maar meestal
betuigt de minnaar zijn onveranderlijke trouw en standvastigdheid, vertrouwt op de
uiteindelijke belooning, en zingt den lof van zijn ‘princesse’: ‘Voor v en sal ick gheen
ander kiesen’ (LXXX), ‘Wien dat spijt, ic en sal v niet begheuen’ (II), ‘Sonder
begheuen, gheduerich mijn leuen’ (XLVIII), ‘Met recht blijuic v eyghen voort’ (XXI);
‘maer hoe dattet is, si spant die croone
bouen alle vrouwen, al moet ic trueren’ (XXVIII, 41-42).

In sommige refreinen wordt ook het geluk van die uiteindelijke belooning, die men
verworven heeft, of hoopt te verwerven, bezongen: ‘Ken souts te vollen niet connen
ghescriuen’ (XLII); ‘Want tis so oorboorlick liefs liefde verweruen (I, B); ‘Een vrolic
lief is een vrolic leuen’ (V). Maar geen geluk is bestendig en een zeer vaak
terugkeerend thema is dan ook dat van het afscheid en van het verloren geluk:
‘Maer lasen nv ist al ghedaen’ (IV), ‘Maer noyt so lief ten moste gescheyden sijn’
(XI); ‘Adieu die alderliefste die ic te minnen plach’ (XIX), ‘Adieu lief geprezen, alst
emmer wezen moet’ (LXI), enz. Ondanks al het leed en de moeite echter die de
liefde meebrengt, blijft men haar dienen en blijft men de vrouw vereeren:
‘Och die noyt en was bemutst...
die en derf ouer die mutse niet claghen...
si slapen, als ander lieden rinnen en iaghen,
men sietse ooc niet lopen achter straten,
dus seggic, die mutse is quaet om verdragen;
nochtans en can icse niet ghelaten’ (LVIII, 29 vg.)
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‘Alle blijtschap, vruecht, en ander verkeringe,
alle wijsheyt, duecht, oft schats vermeringe,
alle vroetschap, leeringe, oft hoocheyt van staten,
wat mochten v al dees dinghen baten
in sulcker maten, en alleen te sijn
en ghi eewelijc sout moten vrouwen laten?
ghi sout moten leuen met groter pijn.
hoe sout ghi verdriuen sleuens termijn,
hoe soudi fantasien connen ontvlien
sonder vroukens te schouwen, dus seg ic int schien:
hoe minlijc ist een schoon vrouken om sien. (XL, 4 vg.)

Een bijzondere plaats nemen de refreinen XXIV en CV in. Het laatste staat in het
tweede boek (‘in 't wijs’), hoewel het een liefdeklacht is, en wel de klacht van een
jonge vrouw om haar gestorven man. Beide refreinen zijn wellicht door een vrouw
geschreven (CV wordt uitdrukkelijk Een Vrouwen Refreyn’ genoemd), beide
onderscheiden zich door een zeer gepassioneerden toon, die de hier reeds vrij
gekunstelde rederijkerstaal en -versvorm met een warm leven vult en in sommige
strophen zelfs een zeer aangrijpend poëtisch effect maakt. Het lijkt mij niet uitgesloten
dat beide door dezelfde dichteres gemaakt zijn. Het eerste refrein heeft tot stok:
‘want sonder hem prijsic die doot’. In de eerste en de tweede strophe roept de
dichteres alle verscheurende dieren en vergiften op om haar te dooden: ‘comt
haestich, en maect mi slijfs besuerich, want sonder hem prijsic die doot’. Na zich in
de derde strophe tot haar geliefde gewend te hebben met de vurige verzekering dat
zij zonder hem niet leven kan, beroept zij zich in de vierde en vijfde op de klassieke
voorbeelden van zelfmoord uit liefdesmart: Dido, Hero, Medea: ‘niemant en
verwonder wat liefde drijuet, waer dleuen blijuet als die sinnen dwalen’ en alleen
‘sijn mondelijn root’ kan haer beletten dit voorbeeld te volgen. In de door zeer sterke
gespannenheid van toon (het gewoonlijk niet mooie kettingrijm heeft hier een zeer
bijzonder effect) treffende slotstrophe stelt zij haar geheele leven in de hand van
hem die alleen macht over haar heeft:
‘Mijn leuen dat is in dangier nv,
bestier nv heeft ouer mi een die leeft.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

L
hi heeft mi so vaste onder sijn banier nv,
sijn vier nv mi alleen duer therte beeft.
hi is die ghene daert al duer sneeft,
die blijtschap gheeft oft wederstoot;
diet altijt riep selue si dreeft,
want sonder hem prijsick die doot’.

Nog sterker in dramatische bewogenheid is het refrein CV, op den stok ‘Het moet
gheleden sijn’. Het is een klacht over verloren geluk, over vergane glorie en grootheid.
De dichteres vergelijkt zich met Esther, ‘gheluckich gheboren, verheuen, vercoren’,
‘een bloeme der bloemen’.
‘Ick leefde ende ick dee leuen sonder beroemen,
Ende nv leuende sonder steruen steruick;
Eenen man haddic, ende leyder dien deruick’.

In weelde en overvloed, door ieder gevierd had zij geleefd:
‘Costelic gecleet, verknaept, en gedient.
Ouer tafel verhiefmen tot in de locht mi,
Deen scanc, dander brocht mi...
Hemel en eerde schenen waren mijn vrient’.

En hoe is dat veranderd! ‘Nv trueric als Noemi’; alle vrienden hebben haar verlaten,
‘Elck is sonder god, vliende en mi afgaende’,
‘Die mi als venus hadden in groter weerden,
Die met liefden mijn woorden, mijns kuskens telden...
Gaen als die vreemden nv haerder veerden’.

Ben ik als Esther? vraagt zij vol bitterheid:
‘Ben ic Hester weergade...
Waer zijn mijn ringen dan, mijn proper dingen dan,
Mijn koersen, mijn faelgien, mijn fluwelen colieren?
Ben ic vri, waer om laet ic mi dus dwingen dan,
Waer is mijn singen dan, dansen en springen dan,
Mijn couten, mijn lachen, mijn blije manieren?’

De dood heeft met één slag aan alle heerlijkheid een eind gemaakt, ‘Een doot al
doot’, en daarom wil zij zich terugtrekken, zij wil haar ‘wilde sinnekens bestieren’.
Hoor de prachtige trots in deze regels, waarin zij zich voor God buigt maar den
menschen, die zij in hun trouweloosheid heeft leeren kennen, haar minachting toont:
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‘Dus wilick mijn wilde sinnekens bestieren,
Mi seluen kerckeren, al smaket mi suerlic,
Niet om de menschen, mer om gode puerlic:
Hi wilt ghebeden sijn.’

Het mooist is de dan volgende slotstrophe, waarin, uit diepe moedeloosheid,
plotseling, als een schreeuw, het wilde begeeren der zinnen opklinkt en stijgt tot
dien doordringenden kreet van levensverlangen:
‘Noch leeuick vry, ick en ben niet doot!’

om dan in eens weer, krachteloos en moedeloos, ineen te zinken voor het alles
beheerschende beeld van den dood:
Prince
‘Een roosken was ic, nv ben ic verdwenen,
Ick moet henen,
Dit maect mi moedeloos als een katijf nv,
Steruen dwinget mi met dier reenen.
................
Noyt so lustich, ic en waer wilder wijf nv,
Mijn ro lippen, mijn blosende wancxkens root,
Mijn borstkens stijf nv, mijn schoon sacht lijf nv,
Noch leeuick vry, ick en ben niet doot.
Mer opt steruen peysende, swaer als loot,
Moet ick besneden sijn;
Dit dwingt mi te seggen so ic eerst werf sloot:
Het moet gheleden sijn’.

Men zal mij toegeven dat een gedicht als het bovenstaande wel iets meer is dan
het knutselwerk als hoedanig men nog al te zeer geneigd is de rederijkersrefreinen
te beschouwen. Natuurlijk bereiken zij niet altijd die hoogte, maar bij aandachtige
lezing zal men toch in onzen bundel zeer vele strophen en regels aantreffen van
echte dichterlijke waarde.
Alvorens over te gaan tot de tweede afdeeling, die der refreinen ‘in 't wijs’, wil ik
eerst nog even opmerken dat het natuurmotief in onze refreinen een zeer kleine
plaats bekleedt. De eenige passage van beteekenis vindt men in de eerste strophe
van nr. XIV in een uitgewerkte vergelijking, en in de enkele losse regels waarin de
natuur verder nog
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voorkomt is het ook steeds in vergelijkingen, zooals b.v. nr. X, vs. 17 en nr. XLVIII,
vs. 13: ‘si is een bloeme, een schoone gheerde’.
De refreinen ‘in 't wijs’ kunnen in het algemeen verdeeld worden in enkele groote
groepen: de religieus-stichtelijke en de moraliseerendhekelende; later komen daer
nog bij de politieke en historische. De laatstgenoemde ontbreken bij V. DOESBORCH
geheel. Enkele refreinen in deze afdeeling bij V. DOESBORCH staan op zichzelf en
lijken verdwaald; als reeds gezegd is de scheiding tusschen ‘wijs’ en ‘sot’ niet altijd
zoo scherp als men verwachten zou, al is bij v. D. natuurlijk ook veel slordigheid in
het spel. Een refrein als ‘Al mindert ons goet, ons dagen die corten’ met zijn zeer
luchthartige moraal en drinkliedallures (‘Laet ons drincken, laet ons storten’) hoort
toch eerder in de volgende afdeeling thuis. Evenzoo ‘Dlachen doet elcx herte
verlichten’, dat in de uitgave van H. AERTSSENS dan ook in de afdeeling ‘in 't sot’ is
opgenomen. Zuiver religieuze refreinen, als de vele Lofdichten in V. STIJEVOORT'S
bundel komen bij V. DOESBORCH niet voor. Wel veel stichtelijk-vermanende. De
algemeene strekking is natuurlijk: verzaking van de wereld (‘Tis al niet sonder god
alleene’), indachtigheid aan Christus, Zijn offer en Zijn liefde. (‘Want Christus heeft
ons soe dier ghecocht’; ‘Hebben wi gheen liefde so ist al niet’), lijdzaamheid (‘In
tegenspoet isser menich salich vonden’) en deugdzaamheid (‘Dronckenscap, sonde,
schade, en schande’), maar de grootste plaats wordt toch ingenomen door die
gedichten die gewijd zijn aan de vergankelijkheid van al wat aardsch is, aan het
‘memento mori’ en de voorbereiding voor het toekomend leven. Zeven van de 36
refreinen die deze afdeeling telt zijn hieraan gewijd. Al dadelijk het eerste, op den
stok ‘Peyst wat den tijt es, wanneer hi leden es’, waarin ‘Adams broetsele’ wordt
vermaand berouw te toonen, te biechten, want ‘wi en hebben hier gheenen vasten
tijt’. ‘Denct die vier wterste, weest wijs en vroet... Laat gods passie int herte dalen’.
Dezelfde toon klinkt in het lange refrein, het langste uit den geheelen bundel ‘Maect
v bedde so ghi slapen wilt’. Wie de eeuwige rust genieten wil, bereide zich ter dege
voor: ‘Die lange nacht die coemt ons aen, Elck reede sijn bedde om slapen’. In dit
gedicht treffen ons enkele zeer fraaie regels en opmerkelijke beelden. Men bedenke
hierbij echter, dat wat wij nu mooi vinden, wat ons treft als een bijzonder gelukkige
wending en
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een oorspronkelijke beeldspraak of als een bijzonder welluidende regel, door den
tijdgenoot waarschijnlijk nauwelijks als zoodanig gevoeld zal zijn, daar hij een heel
andere maatstaf van poëtische schoonheid aanlegde dan wij. Wanneer dus, wat in
de middelnederlandsche letterkunde nogaleens gebeurt, in een lang verhalend of
didactisch gedicht plotseling een enkele zoodanige regel opduikt temidden van een
vloed van eentonig voortkabbelende vlakke verzen, dan is dat waarschijnlijk eerder
aan toeval dan aan opzet te danken. Zoo trof mij b.v. eens in het over het algemeen
vrij onbeholpen berijmde Vanden Levene Ons Heren het in een enkelen plotseling
naar voren tredenden regel scherp omlijnde beeld van Jezus voor de poort der hel:
‘Die claerheit sloech tote inden gront
Daer ihesus voer die porte stont
Daer nie licht quam no meer en sal
Nu quam daer claerheit ouer al’ (vs. 4171 vg.)

en in den bij uitstek nuchteren Minnen Loep een onverwacht teeder beeld als:
‘Him beyde bloeyde der vreuden rijs’ (I, 1969)

In bovengenoemd refrein nu vinden wij een regel, dien wij zeker eerder bij een
hedendaagschen dichter zouden verwachten dan in een stichtelijk refrein van ca.
1500:
‘Al is den dach een blijde beweghere
Den nacht sal comen onghetilic’.

Mag men nu aannemen dat de dichter in deze beeldspraak de evocatieve kracht
gevoeld heeft die ons daarin zoo treft? Ik betwijfel het zeer. Maar ik wil op deze
principieele kwestie hier niet verder ingaan.
In hetzelfde refrein, even voor den bovengenoemden regel, komen nog eenige
zeer fraaie verzen voor:
Inden dach mogen wi ons wenden
Tot allen labuere,
Maer snachts als ons doogen blenden
Moet rusten natuere’.

Maar wie kan slapen ‘Die altoos knaginge moet ontfangen Sijnder conscientien’?
Daarom: hoed U voor ‘Tsviants bedriech, swerelts listiche’, want:
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‘Tslapen der eewiger doot
Int barnende solpher, int wallende loot,
Int vlammende vuer, roder dan root,
Dat es tontsiene seere’.

Bid en doe ‘Caritate ten euen mensche waert’, ‘Spreect metten propheet in v
gedachte: Ick sal beweenen bi dage bi nachte Mijn bedde en makent van tranen
sachte’. Alle wereldsche kennis en kunde is ijdelheid, ja, al had gij
‘hemelsche ende eertsche conste beseten
‘Nochtans so eest al niet om weten
Leefdi anders dan so ghi steruen dort.
Een glas is broosch, veel lichter stort
Die mensche voorwaar’.

Het is bekend welk een voorkeur de laat-vijftiend'eeuwsche literatuur aan den dag
legt voor de schildering van den dood en het sterven in al hun verschrikking. Ook
in onzen bundel vinden wij daarvan een paar krasse voorbeelden, met name in het
prachtige refrein ‘Ay steruen steruen is een hart ghelach’ (CVI). Treffend hierin is
vooral de (waarschijnlijk nauwelijks bewuste) strijd tusschen de door het geloof
voorgeschreven wereld- en levensverachting en de dieper-menschelijke gehechtheid
aan deze schoone wereld. Want wel begint de dichter met een ‘Tfy werelts dal vol
alder ellendicheyt’ en een herinnering aan het ‘stof zijt gij’, maar hoor nu in het begin
van de tweede strophe die schuchtere erkenning van levensverlangen:
‘Och wi leefden gerne, en wi moeten steruen,
De werlt behaecht ons, en wi moetense deruen’.

En dadelijk daarop komt dan ook de ijzing voor het verschrikkelijke sterven. Wat
een ontzetting klinkt in dezen regel:
‘Gods sweet wert bloedich doe hi steruen docht’.

Hoe diep is het beeld van den stervenden mensch gesneden in den geest van hem
die daarvan een beschrijving kon geven als in de derde strophe! En nog versterkt
wordt de angst voor den lichamelijken dood door de vrees voor dien van de ziel: ‘fel
ist steruen tijtelic, quader deewige doot’. In de vijfde strophe is prachtig die onrust
en dat gewoel in een middeleeuwsche sterfkamer geschilderd:
‘Peyst hoe die pijn dinwendige leden doorrijt,
Peyst hoe tvolc om hebben seer wroten en grielen,
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Peyst hoe den erfgenaem dan tgoet verblijt,
Peyst hoe die viant om die siele strijt ...,
Peyst hoe die priesters roepen en knielen,
Om troost der sielen
Prekende per fortse pacientie,
Peyst die noyt eewe noch wet en hielen ...
Hoe dat si iagen dan om penitencie.’

En niemand, dat is ook steeds het refrein, kan zich daaraan onttrekken,
‘Die tleuen meest minnen, tsteruen meest haten...
Noyt vrouwen, prelaten noch ondersaten
Bitterder morseel dan die doot en aten’.

Op dezelfde hoogte staat het refrein XCVI op den stok. ‘Och god, hoe sal ick die
noot ghecraken’, dat hetzelfde thema behandelt en waarin ook een buitgengewoon
realistische beschrijving van het sterven en den doodstrijd treft (tweede en derde
strophe). Wel is er de hoop op de zaligheid (‘Mer grote suetheyt volcht na desen’),
maar de laatste toon is toch die van den stervensangst:
‘Nochtan alle mijnder sinnen pesen
Die vresen der snoestren bitter genaken.
Och god hoe sal ick die noot ghecraken’.

De bekommering om het verlies der zaligheid klinkt ook in het refrein CXXI, waarin,
nadat alle soorten van ‘scheiden’ opgenoemd zijn, telkens als slotregel wederkeert:
‘Scheyden van gode, geen dinck so swaer’.
De gedachte aan het toekomstig leven en de voorbereiding daartoe brengen
vanzelf mee kritiek op en hekeling van het wereldsche leven. Een algemeene
veroordeeling van het ‘nu’ tegenover de ‘gulden werelt’ van vroeger bevat het refrein
‘Maer tgaet nv verre buten screuen’. De schijnheiligheid wordt aan de kaak gesteld
op den stok ‘Dit duecht schijnt ende sonde voor gode es’ (LXXXIX). In twee refreinen
(XCIV en CXV) wordt de dronkenschap gehekeld. De afgunst en den achterklap
schijnt men als zoo ingekankerde ondeugden beschouwd te hebben, dat daartegen
geen vermaning hielp en men slechts geresigneerd kon zeggen: ‘Tegen een clappaert
en is gheen wachten’ (CX) en ‘Wat doetmen ter werlt ten wort benijt’ (CXIII). Ik
herinner ook aan den
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geregeld voorkomenden ‘nijder’ in de amoureuze refreinen: weliswaar is deze een
conventioneele figuur in de hoofsche lyriek, maar het feit dat hij er zoo'n groote
plaats inneemt en men er steeds maar weer op terugkomt en er zoo lang aan blijft
vasthouden wijst er toch dunkt mij wel op dat de afgunst en de laster in de
middeleeuwen een diepgeworteld en veel onheil stichtend kwaad waren. Dit is
trouwens niet te verwonderen, gezien de beperktheid van de middeleeuwsche
sociale levenskringen, voor zoover deze in de literatuur weerspiegeld zijn: het hof
(of althans een adellijke kring) en de - altijd kleine - stad, waarin de broederschappen
en gilden nog weer kleinere kringen vormden. - De ware en de valsche vriendschap
worden tegenover elkaar gesteld in de refreinen: ‘Niet voor een hertelic vrient ter
noot’ (LXXXVIII) en ‘Die vrientscap is dinne diemen copen moet’ (CXXIV). De
gierigheid wordt gehekeld en bespot in het aardige refrein ‘Gheselscap sal voor
goet ghebreken’ met zijn ietwat luchthartige moraal:
‘Heb ick gheen gelt, men sal mi borgen.
Aen eenen bast moet mense verworgen
Die coen op haerder vrecheyt spreken’.

Vandaag leef ik nog en dus ‘wil ick drincken en eeten De wile dat mi lust’. Nog
zorgeloozer is de toon van het refrein CXVII, dat eigenlijk niet anders dan een
drinklied is, op den dubbelen stok: ‘Laet ons drincken laet ons storten, Al mindert
ons goet, ons dagen die corten’. Het is een vlot en wèlklinkend gedicht:
‘Laet sorgen varen,
Ghiet en stort daer in oft besijen,
Tcomt alle eens ouer hondert iaren.
Drinct bi clauerblayen oft bi paren,
Croesen oft schalen vol sonder horten,
Die vriesen seggen, als si vergaren:
Laet ons drincken, laet ons storten,
Al mindert ons goet, ons dagen die corten’.

Meer in overeenstemming met den aard van dit tweede boek is het lofdicht op de
armoede ‘Armoede dunct mi orborlicst en minst geeert’ (CXI) en het vertoog over
het ‘nut der tegenspoeden’: ‘In tegenspoet isser menich salich vonden’ (CXII). Een
aansporing tot lijdzaamheid
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is ook het laatste refrein van deze afdeeling ‘Tis best om beters wille verdregen’.
Een bijzondere plaats neemt, behalve het reeds besproken refrein CV (zie boven,
blz. L), ook het refrein CVIII in, op den stok ‘Hey hey voorleden tijt, waer sidi duere’.
Zooals al uit dezen stok blijkt, is hier iemand aan het woord, een man, die, nu hij
min of meer op leeftijd komt, terugziet op zijn jeugd en zijn jonge jaren. En, in
tegenstelling tot andere dergelijke gedichten uit dezen tijd, is dit hier niet om jeugdige
lichtzinnigheid en onbekommerdheid te veroordeelen, er is geen sprake van berouw
1)
, maar van een liefderijk en met eenige verwondering terugzien op de voorbije
jeugd die zoo ver lijkt en op de jongelingsjaren met hun bruisende vitaliteit, geheel
onder den ban der zinnelijkheid, ‘Niet doende dan cussen die rosemarine’. In
zooverre dit gedicht dus een min of meer autobiografisch karakter draagt, kan men
het misschien als een uiting van de nieuwe, individualistische kunstopvatting van
den renaissancetijd beschouwen. De dichter begint met het opnoemen van een
aantal spelletjes, die ‘Inder tijt mijnder kintsheyt’ ‘mijn heel vruecht’ waren. Maar al
spoedig komt hij in de leer ‘Bi Diana ende haer scholierkens’ die hem een minder
kinderlijk spelletje (‘tspeelken van Tinteletene’) leeren. Na deze voorbereidende
experimenten komen de eigenlijke amoureuze perikelen, als hij door ‘Venus strael’
geraakt is, en onder de namen ‘Dalida’, ‘Breseida’ en ‘Medea’ herdenkt de dichter
zijn achtereen-volgende geliefden. Maar met het ouder worden vergaat de liefde
en na Venus komt Bacchus aan het woord: ‘Als dander doen ick quam in Bacchus
gelach, Niet dan den wijn ginc ic voorts ga slaen’; de liefde (in dit gedicht, zooals
trouwens bijna altijd in dezen tijd, wanneer zij niet in het hoofsch gewaad gekleed
is geheel zinnelijk opgevat) heeft afgedaan en ‘So verre ist comen dat mi dunct
veriuys Dat mi wijlen suycker was in valuere’. De jeugd is voorbij en slechts het
2)
gedenken blijft, zooals ook in de bij dit refrein onmiddellijk aansluitende spreuk
wordt gezegd: ‘Een iongelinck lustich seyt: Vruecht hanteeren is mijn beiach, Een
oudt man op twee crucken seyt: Mi denct wel datmens plach’.

1)
2)

Zooals b.v. in het fraaie refrein van A. BIJNS ‘De sonden mijner jeucht wilt niet ghedincken.
Over spreuken zie beneden, blz. LX vg.
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Hiermede wil ik de bespreking van het tweede boek beëindigen en thans overgaan
tot het derde, de refreinen ‘in 't sot’.
Het derde boek telt 24 refreinen en is mitsdien het kleinste van de drie. Eén refrein
hoort hier klaarblijkelijk niet thuis en staat dan ook in de algemeene inhoudsopgave
onder de refreinen ‘in 't wijs’, nl.: ‘Boter en case stoffiert die cuecken wel’ (CXL),
waarin op nuchtere en volstrekt onkomische wijze de onontbeerlijkheid van boter
en kaas ‘rhetorijkelijk’ uiteengezet wordt.
In den herdruk van 1640 vindt men slechts 9 van deze refreinen terug; de rest
heeft geen genade gevonden voor de oogen van den censor en naar de reden
daarvoor behoeft men niet lang te zoeken, als men de gedichten slechts even inziet:
de censor was, zooals boven reeds gebleken is, een zeer preutsch man en de
onverholen ‘Sinnenfreudigkeit’ van een vroeger geslacht spreekt uit die gedichten
maar al te duidelijk. De uitsluitend zinnelijke liefde zag men als het ‘zotte’ bij uitstek
en men werd niet moe dit vermakelijke thema in steeds nieuwe, hoewel onderling
weinig verschillende, variaties te bezingen. Ik zou hierin eerder een zekere
speelschheid willen zien, dan een obsceen vermaak; hierop wijst dunkt mij ook de
taalvirtuositeit die in geen andere dichtsoort met een dergelijke rijkdom wordt ten
toon gespreid. In dit steeds maar weer op nieuwe wijzen, in nieuwe beelden
omschrijven van één bepaald begrip, of van een zeer beperkt aantal begrippen, dat
een der voornaamste motieven is van de erotische literatuur niet slechts van dien
tijd, heeft het spelelement ongetwijfeld een belangrijk aandeel. Er zijn dan ook slechts
weinige gedichten in onzen bundel die men werkelijk pornografisch zou kunnen
1)
noemen . En ook is er veel conventioneels in deze gedichten, met name het telkens
terugkeerende thema van de geslachtelijke onverzadelijkheid der vrouw; ook dit is
2)
een ‘styleering der liefde’ . Bijna altijd ook is de toon ironisch en daarmee verheft
dit genre zich boven het louter-obscene. Een uitzondering daarop en een
rechtstreeksche, harts-tochtelijke verheerlijking der zinnelijkheid is het refrein CXXIX,
op den stok ‘tquaetste datter af comt zijn baruoete kinderen’, dat wellicht een uiting
van erotische onbevredigdheid is (zie de derde strophe en

1)
2)

Naar mijn smaak eigenlijk alleen CLI.
3

HUIZINGA, Herfsttij 155.
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vs. 57/58). Overigens valt er van dit genre weinig te zeggen. De waarde van deze
1)
gedichten als ‘spiegels van het zedelijk leven’ moet men niet overschatten; in de
eerste plaats om het zooeven betoogde speelsche en conventioneele element dat
hen kenmerkt, en in de tweede plaats omdat er te allen tijde gedichten in dit genre
en in dezen toon geschreven zijn. - Aan de scatologische en daarmee nauw verwante
refreinen CXXXIV, CXXXIX en CXLI zou men slechts woorden vuil kunnen maken
en ik wil dus alleen opmerken dat het speelsche element hierin nog sterker is dan
in de erotische en dat men het in dien tijd blijkbaar als een vrij onschuldig spel
beschouwde, getuige het voorkomen van dergelijke gedichten midden tusschen
hoofsche en stichtelijke refreinen in de verzamelbundels van VAN STIJEVOORT en
2)
ENGELBERT V. D. DONK (hs. der zgn. Nieuwe Refreinen van ANNA BIJNS) .
Behalve de erotische bevat dit derde boek eenige satirische refreinen, als nr.
CXXXVII op den stok ‘Ist qualic gepepen voor een mate bruyt’, waarin een arme
straatmuzikant bespot wordt en dat misschien ook eenigermate als een sociale
satire beschouwd mag worden, en nr. CXLVI, ‘Ick sey goet ront, ick en can niet
prijken’, waarin de spot gedreven wordt met een ‘dorper’ die zich in een aanzienlijk
tafelgezelschap niet goed weet te gedragen. Twee alleraardigste hekeldichten, wel
de beste uit deze afdeeling, zijn de nrs. CXLVIII en CXLIX; in het eerste, dat ook bij
v. STIJEVOORT voorkomt, wordt op den stok ‘Ick loech, ick en const mi niet bedwingen’
de draak gestoken met de preutschheid van de bagijntjes en in het tweede wordt
op vermakelijke wijze geschetst hoe een oude snoeper door twee lichte vrouwkens
en een oude koppelaarster geplukt wordt.
Een op zichzelf staande groep vormen de leugenrefreinen, waarvan er hier vier
voorkomen: de nrs. CXXVII, CXXX, CXXX en CLIII. De leugenverhalen en
leugendichten vormen in de komische litteratuur een zelfstandig genre met een
eigen geschiedenis, die teruggaat tot LUCIANUS, en het leeft nog steeds, met name
in de volksletterkunde, maar ook b.v. in de Engelsche ‘limericks’. De
rederijkersperiode is echter wel de bloeitijd van dit genre, ook in Duitschland
(‘Finkenritter’;

1)
2)

KALFF II,145.
Zie Nieuwe Ref., nr. XLVI en nr. XLVI van de door SOENS in Leuv. Bijdr. IV gepubliceerde
refreinen.
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HANS SACHS) en in Frankrijk (‘sermons joyeux’). Behalve in onzen bundel vindt men
ook leugenrefreinen bij VAN STIJEVOORT, in de ‘Veelderhande Gen. Dichten’ en twee
die gepubliceerd zijn in het Tijdschrift (XIV, 39; XX, 75). Ik hoop later nog eens
gelegenheid te hebben de Nederlandsche leugenlitteratuur in een afzonderlijke
studie te behandelen.
Het refr. CXXVII handelt over een wonderlijk grooten stier (AARNE-THOMPSON,
Types of the Folk-tale nr. 1960). Nr. CXXX beschrijft een wonderlijk feest, waar de
afwezigen het vroolijkst meedoen, waar men botermelk uit leege kruiken schenkt
en waar men ‘met caluwen hoofden seer row gehaert’ kan zijn. In nr. CXXXV wordt
eveneens een wonderlijk gezelschap geschilderd, nl. van allerlei levend geworden
keukengereedschap. Het laatste leugenrefrein ten slotte (CLIII), dat ook bij VAN
STIJEVOORT voorkomt, verhaalt van een man die droomt dat hij Paus is en zijn vrouw
kardinaal, en dat zijn kinderen aartsbisschoppen zijn, enz. Dit refrein is klaarblijkelijk
ook als satire bedoeld, vooral op de geldzucht van Rome; het dateert immers uit
den tijd (omstreeks 1500), dat de misstanden aan het pauselijk hof het grootst waren
en vooral de gouddorst van de curie veel ergernis wekte.
Ter afwisseling heeft de drukker tusschen de refreinen een aantal kleinere gedichtjes
ingestrooid, in totaal 24, waarbij twee rondeelen (LX en CXXXII), 21 spreuken of
epigrammen die als Nota's worden aangeduid en één stukje zonder opschrift
(CXXXIII), waarin de eigenschappe van ‘Een goet peert’ worden opgenoemd. De
rondeelen zijn beide drinkspreuken; nr. LX in het Latijn. De spreuken zijn meest van
moraliseerenden, soms van hekelenden aard; van de laatste soort noem ik b.v. nr.
XCIII:
‘Half sot half vroet,
Half quaet half goet,
Half eere half schande,
Dats nv de sede vanden lande’.

Sommige spreuken zijn echte epigrammen en wel van zeer hoog gehalte, als b.v.
nr. CIX, en vooral nr. CXXV, een juweeltje van concise levenswijsheid:
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‘Ick was eens lief, den tijt is leden,
Si is ionck en ick ben oudt,
Si is werm en ick ben coudt,
Si wil en ick en mach,
Daer om kijuen wi al den dach’.

Andere zijn van het soort dat men in de Duitsche literatuur met den naam ‘Priamel’
1)
aanduidt . Een priamel is een gewoonlijk vrij kort gedichtje, waarin een aantal
begrippen (vaak ook paren van begrippen) worden opgesomd en in den slotregel
tot een bepaalde onderlinge relatie gebracht worden, a.h.w. onder één noemer
2)
vereenigd. Een voorbeeld moge deze definitie verduidelijken :
‘Wintersche nachte
Vrouwen ghedachte
Ende herscap hulde
3)
Verkeren dicke, ende menechfulde’ .

In onzen bundel is een typisch voorbeeld nr. XXXIII:
‘Een kint opgeuoet met wijne,
Een vrouwe wel sprekende latine,
Een sonne die haer vroech verbaert,
Dese drie doen selden goede dachuaert’.

Verder LIII en XC.
De meeste van dergelijke spreuken zijn oud en behooren evenals het lied geheel
tot het volksgoed. Nr. XCV, dat ook inDE ROOVERE'S Rhetoricale Wercken voorkomt
en daar waarschijnlijk evenzeer als bladvulling dient als in onzen bundel, kan men
reeds met geringe afwijkingen in het Hulthemsche handschrift vinden:
‘Die morghen die doet sorghen,
Die nacht verteret tgoet:
Woude die avondt sorghen

1)
2)

3)

Zie over het priamel de lijvige verhandeling van K. EULING, Das Priamel bis Hans Rosenplüt
(Germanistische Abh. 25).
Evenals vele dergelijke genres is ook het priamel moeilijk nauwkeurig te definieeren; EULING
wijdt een heel hoofdstuk aan de omschrijving van het begrip en komt tot een definitie (p. 15)
die vrij vaag is en dat wel moet zijn, daar het priamel niet scherp af te bakenen is van andere
spreukvormige gedichten. Het is grootendeels volkskunst.
Belg. Mus. 1,111.
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Alsoe die morghen doet,
Het soude noch menech riden
1)
Die nu gheet te voet’

Nr. XCIII komt bijna gelijkluidend voor op een blad papier in het archief te
2)
Wolfenbüttel ‘von einer Hand des 15. Jahrh.’ , en met eenigszins afwijkenden
slotregel in een rekeningenboek van 1469 van de Lübecksche
‘Bergenfahrer-Kompanie’:
Halff quaet halff guet
Halff gheck halff vroet
Halff eere halff scande
3)
Dat synt soes mannyr in deme lande’ .

Hoe sterk de traditie van deze spreuken was moge hieruit blijken, dat sommige
stukjes uit onzen bundel bijna onveranderd teruggevonden worden in de bekende
verzameling Koddige en ernstige Opschriften die op het eind der 17de eeuw werd
4)
aangelegd , b.v. ons nr. IC:
‘In ses dingen houdic mijn iolijt:
In corten missen, in langen maeltijt,
In ionck vleysch, in ouden visch,
Een schoon vrouken en wijn opten disch’

dat als ‘Glas-schrift’ in de Opschriften I, 146 luidt:
‘Zes dingen sijnder die my 't herte verblijden,
Korte Predicatien, en lange Maaltijden,
Jonk vleesch, en oude visch,
Een schoone Vrou, en wijn op den disch’

en nr. CXLVII:
‘Die den bock beueelt sijnen wijngaert,
En daer die soch den wermoes hof bewaert,
En beueelt sijn huysraet sijnder amijen,
Sulcke sietmen selden bedijen’

dat eveneeens als ‘Glas-schrift’ luidt:
‘Die den bok sijn wijngaart beveelt
En sijn Moestuin datter het swijn in speelt,

1)
2)
3)
4)

Belg. Mus. 1,115.
Nd. Korrespondenzbl. XXIII, 91.
a.w. 93.
Door H. SWEERTS, die zich verschuilt achter het pseudonym Jeroen Jeroense. Ik citeer de
ed. 1698-1700.
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En sijn huishouden op Meid of Knecht laat dryven,
Die zietmen zelden wel beklyven.’ (I, 144)

Ook het reeds genoemde nr. CXXV komt met eenige afwijkingen als Glas-schrift
voor (I, 145), en ook nr. XXXIII (I,66). Het is niet wel aan te nemen dat al deze
inschriften afkomstig zouden zijn uit ons, ondanks de herdrukken, toch zeker niet
overbekend bundeltje; men mag het er ongetwijfeld wel voor houden dat deze
spreuken zoowel door mondelinge als door literaire traditie zeer wijd verspreid
1)
waren. Verscheidene motieven zijn zelfs internationaal .
***
Wat de toeschrijvingen van onze refreinen aan bepaalde dichters of
rederijkerskamers betreft: daarvoor zijn de gegevens zeer schaarsch. In verreweg
de meeste refreinen ontbreekt elke aanwijzing wie de dichter geweest is of voor
welke kamer het gemaakt werd. In verband met het reeds boven, bij de bespreking
der varianten opgemerkte, is het zeer goed mogelijk dat deze aanwijzingen, waar
zij gestaan mochten hebben, opzettelijk weggewerkt zijn. En als er een naam in
akrostichon staat, dan mag men daar nog niet altijd den naam van den maker in
zien. In nr. XIII b.v. is de naam Margarita in het akrostichon ongetwijfeld niet die van
de dichteres, maar van de bezongene. De namen in de akrosticha der z.g.n. Nieuwe
Refereinen van ANNA BIJNS kunnen, zooals ik reeds boven aanstipte, zeer goed op
vrienden of bewonderaars van haar be-trekking hebben. Alleen een grondig
stijl-analytisch onderzoek zal hier uit kunnen maken wat aan haarzelf mag worden
toegeschreven. In onzen bundel komen ook enkele gedichten voor waarbij men aan
ANNA BIJNS zou kunnen denken, allereerst nr. XV, een variant van nr. X der Nieuwe
Refereinen, dat daar als akrostichon Anna-Bonaventura heeft. De toon is echter
volstrekt anders dan die van ANNA BIJNS zooals wij haar kennen uit haar
stichtelijk-religieuze refreinen. Nu is het zeer goed mogelijk dat, wanneer zij
wereldlijke gedichten geschreven heeft, wat dan ook wel in een andere levensperiode
geweest zal zijn dan die der religieuze gedichten,

1)

Zie b.v. EULING 274 vg.
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de toon daarvan ook heel anders was dan van laatstgenoemde soort, maar zoolang
wij daaromtrent geen positieve gegevens bezitten, blijft het gewaagd alleen op grond
van een akrostichon als het genoemde, gedichten aan haar toe te schrijven. Ik waag
dan ook niet te beslissen of we hier met een gedicht van of op ANNA BIJNS te maken
hebben. Door E. V. SOENS worden nog twee van onze refreinen aan haar
1)
toegeschreven, nl. de nrs. XIV en CVI . Wat het eerstgenoemde betreft lijkt mij dit
niet heel aannemelijk. Wel komen taal en stijl van XIV en XV sterk overeen, maar
het ‘Prince’ van XIV is zoozeer van het mannelijke gezichtspunt uit geconcipieerd,
dat het psychologisch zeer onwaarschijnlijk is, dat dit gedicht door een vrouw zou
zijn geschreven. Anders is het met nr. CVI (‘Ay steruen, steruen is een hart ghelach’)
dat ook RUELENS (aant. bij nr. XCVI) aan haar wil toeschrijven. Hetzelfde thema is
herhaaldelijk door haar bezongen: zie b.v. Refreinen (ed. BOGAERS), 3de boek, nr.
IV: O, doot, hoe bitter is u ghedinken’ en eventueel ook Nieuwe Refereinen XLIX,
dat begint: ‘O sterven, ghij sijt een bitter gelach’, en nr. L, waarin een sterfscene
wordt geschilderd op een wijze die geheel overeenkomt met die in ons refrein (in
beide de vijfde strophe); ook kleine details stemmen hier overeen, b.v.: ‘die lippen
blauwen’ (ABN. vierde str. vs. 18; hic vs. 39). Het lijkt mij daarom niet al te gewaagd,
**
dit refrein aan ANNA BIJNS toe te schrijven .
Aan haar zou men misschien ook kunnen denken bij het reeds boven uitvoerig
besproken refrein CV, op den stok ‘Het moet gheleden sijn’. Ik zou dit in verband
willen brengen met nr. XLIV van de Nieuwe Refereinen, dat tot stok heeft: ‘Troost
mij, bone Iesu, want troost behoef ic’. Vers 41 nu van ons refrein luidt: ‘Troost mi
bone Iesu, uwen troost behoeuic’. De overeenkomst is frappant. Het verschijnsel,
dat de stokregel van een refrein teruggevonden wordt als gewone versregel in een
ander refrein, doet zich vaker voor. Zie b.v. den stok van nr. XXXVI der Nieuwe
Refereinen: ‘Dat diere ghecocht is, werdt node verloren’ en vs. 1 van de vierde
strophe van nr. LXXII in denzelfden bundel: ‘Men verliest een dinck node, dat diere
gecocht es’. Vs. 11 van nr. CXXXIX in onzen bundel ‘Tis haest ghecomen alst wil
ghelucken’ komt overeen met den stok van CXXXIV ‘Tis haest comen alst ooc wil
ghelucken’. Deze beide refreinen stemmen ook in stijl en stof zeer sterk overeen.
De stok van

1)

Leuv. Bijdr. IX, 60;62.
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nr. LXIX ‘Vercreech ic troost, ic waer ghenesen’, komt overeen met vs. 71/72 van
XXVI: ‘vercreech ic den troost van mijnen lieue Ic waer ghenesen’. De stok van nr.
LXX komt overeen met vs. 1 van nr. XVII in Leuv. Bijdr. IV. Mag men nu uit deze
overeenkomst afleiden dat deze gedichten twee aan twee van denzelfden auteur
afkomstig zijn? Het is mogelijk dat dit voor sommige paren het geval is, met name
bij de nrs. CXXXIV en CXXXIX van onzen bundel, die ook verder zoo sterk
overeenkomen. Maar er kan evengoed navolging of ontleening in het spel zijn en
daar geen van de genoemde refreinen een akrostichon heeft, valt er niets met
zekerheid te zeggen omtrent de auteurs. In het geval van ons refrein CV en nr. XLIV
van de Nieuwe Refereinen evenwel lijkt het mij toch ook op andere gronden wel
waarschijnlijk dat zij beide, zoo niet door ANNA BIJNS, dan toch door dezelfde
dichteres gemaakt zijn. De overeenkomstige regel is in dit geval ook veel
persoonlijker dan in de andere genoemde gevallen, waar het een min of meer
spreukachtige of zelfs spreekwoordelijke uitdrukking is. Deze beide gedichten treffen
door hun diepen menschelijken toon, door de onmiddellijkheid en hartstochtelijkheid
der gevoelsuitstorting. Het eerstgenoemde is blijkbaar het oudste van de twee en
waarschijnlijk geschreven kort nadat de dichteres door het ongeluk getroffen is; er
klinkt nog een zekere bitterheid en zelfs opstandigheid in door, een zich nog maar
nauwelijks kunnen schikken in het ongeluk, een bijna met geweld aan zichzelf
afgedwongen onderwerping aan Gods wil. In het tweede refrein daarentegen klinkt
vooral vertwijfeling en een in den alleruitersten zielsnood zich wenden tot God, na
in de wereld en de wereldsche dingen vergeefs troost te hebben gezocht:
‘Och menschelijken troost es zoo onversadich,
Dwelck ik nu leere;
Daghelijcx vinde ickt zoo lange zoo meere’
‘Troost mij, zoete Iesu, en beydt niet lange,
Maer metten gange
Conforteert mijn herte; het es zoo bange.
Vader gebenedijt,
Eest dat ic van u gheenen troost en ontfange
Daer ic na hange,
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Zoo sal haer verblijden de helsche slange
Die mijn welvaerdt benijdt’

Evenals aan het slot van ons refrein CV klinkt ook hier aan het eind weer de stem
der zinnen die maar niet bedwongen wil zijn:
‘Mijn vleeschelijck herte wilt maken geestelijck,
Laet aen mij niet verlooren (zijn) u bitter doodt.
Als den wind der temptatien waeydt tempeestelijck,
Troost mij, bone Jesu, ic hebs groot noodt.’

Mochten inderdaad deze gedichten, die zoo klaarblijkelijk uit eigen levenservaring
voortgekomen zijn, aan ANNA BIJNS toegeschreven kunnen worden, dan is haar
leven toch wel bewogener geweest dan men gewoon is aan te nemen. Maar, ik
herhaal het, te bewijzen is dit nog niet. Ik wil er in dit verband ook nog eens op wijzen
dat aan de data die in de Nieuwe Refereinen onder vele gedichten (ook onder het
zoo even besprokene) voorkomen, geenerlei waarde toekomt als bepaling van den
tijd van hun ontstaan. In het hs. door BLOMMAERT uitgegeven onder den titel ‘Politieke
Balladen, Refereinen, Liederen... der XVIe eeuw’ komen twee refreinen van A. BIJNS
uit haar gedrukte bundels voor, waaronder in dat hs. de jaartallen 1579 en 1580
staan. Dergelijke jaartallen onder afschriften bewijzen dus niets voor den tijd van
ontstaan der gedichten.
Er zijn nog drie refreinen, waarbij men aan A. BIJNS zou kunnen denken. In de
eerste plaats nr. LXXVI, waarvan de stok ‘Een herte vol trouwen voor een nieuwe
iaer’ zeer veel gelijkt op die van nr. LXVI der Nieuwe Refereinen: ‘Ontfanght voor u
nieu Iaer volmaeckte trouwe’. Ook de toon en de gedachtengang komen wel overeen;
vergelijk b.v. de regels: ‘Gheven zoudic u gheerne een nieuwe jaer, Maer ic en weet
u wat schincken’ (N. R.). en: ‘Om v te beschincken ... met een nieu iaer, ic en weet
wat geuen’; in beide refreinen begint ook de laatste strophe met ‘Prin(s)c(h)ele(j)ck
lief’. Evenwel heeft geen van beiden een akrostichon, dus al zouden beide refreinen
van dezelfde dichteres zijn, dan weten wij nog niet of dit A. BIJNS is.
Het tweede refrein is nr. XCIV op den stok ‘Dronckenscap sonde, schade, en
schande’, welke opvallend lijkt op dien van het door SOENS in Leuv. Bijdr. IV
gepubliceerde en aan A. BIJNS toegeschreven refrein XIV ‘Tes groote sonde, scade
ende scande’, dat ook over dronkenschap handelt. SOENS vergelijkt het ook met nr.
XIX der Nieuwe Refereinen.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

LXVII
Dit laatste toont echter meer overeenkomst met ons refrein dan met dat van SOENS,
o.a. in de bijbelsche toespelingen; daar het ook niet heel waarschijnlijk is dat een
zelfde dichter(es) twee refreinen op de dronkenschap op zoo weinig verschillende
stokken zou maken en het daarentegen zeer goed mogelijk is dat verschillende
dichters hetzelfde motief op vrijwel denzelfden (wellicht voorgeschreven) stok
behandeld hebben, ben ik geneigd het refrein bij VAN DOESBORCH aan A. BIJNS toe
te kennen en dat van SOENS niet. Maar met zekerheid is ook dit niet uit te maken.
Wat ten slotte het derde refrein, nr. XCII, op den stok ‘Maer tgaet nv verre buten
screuen’ betreft, dit is het eenige waarvan ik geloof, dat het auteurschap met
zekerheid aan ANNA BIJNS mag worden toegeschreven. De toon komt geheel overeen
met dien van haar gedrukte refreinen, eenigszins stroef en nadrukkelijk betoogend,
maar vol bezielde overtuiging. Opmerkelijk is ook de overeenkomst met nr. XX der
Nieuwe Refereinen. Men vergelijke vs. 1 ‘Doe onder den coopman ia ende neen
verkeerde' met vs. 33 aldaar: ‘Ia ende neen werdt bij ons voorvaders gehoordt’; vs.
15-16: ‘Sijn (des koopmans) woort was noch so cloeck ende stout Dan nv sijn seghel
es oft sijn signet’ met vs. 35-36: ‘Maar eens coopmans woordt was brief en eedt,
Zegel en bescheedt’. De strekking van de beide refreinen, de verheerlijking van den
goeden ouden tijd, is geheel dezelfde; de passage over de geestelijkhid in ons
refrein en de kritiek op de theologische disputen in het andere zijn geheel in haar
geest, zoodat ik geloof dat de toeschrijving aan A. BIJNS niet gewaagd is.
Aan bekende dichters kunnen verder niet veel gedichten worden toegeschreven.
Alleen het refrein LXXXII, ‘Ende spiegelt v aen mi so doedi wijselic’ is waarschijnlijk
afkomstig van COLIJN VAN RIJSSELE: de laatste strophe heeft als akrostichon Risele
1)
. Volgens LYNA en VAN EEGHEN (II, 292) is het wellicht uit een tooneelstuk afkomstig.
Nr. LXXXIII vertoont in de laatste regels van de laatste strophe van onder naar
boven een akrostichon ‘Abnold’, dat LYNA en VAN EEGHEM willen emendeeren tot
‘Arnold(us)’, waaraan zij de mogelijkheid vastknoopen dat hiermee ARNOLD
GEILHOVEN bedoeld zou zijn. Een stoute

1)

Ik moet er echter op wijzen dat er nog andere VAN RIJSSELE'S bekend zijn: zie VAN EEGHEM,
in Rev. Belge de Phil. et d'Hist. 1935, 447, waar vermeld worden PEETER VAN RYESELE,
MARGRIETE VAN R. en TOENKEN VAN R., alle uit een register van de Broederschap der Zeven
Weeën te Brussel.
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veronderstelling voorwaar! Afgezien nog van het feit dat die emendatie op grond
van den overgeleverden tekst moeilijk te verklaren is, zou het toch wel een wonderlijk
geval zijn dat iemand uit den kring der moderne devoten, van wien niets dan
latijnsche philosophische en juridische werken bekend zijn, hier plotseling met een
refrein voor den dag kwam! En dat zou dan nog vóór 1442, zijn sterfjaar immers,
geschreven moeten zijn!
Nr. XIII heeft als akrostichon in de laatste strophe ‘Margarita’, nr. XLVII ‘Margriete
van Loeveren’, waarop het in den stok (‘Daenschouwen der loueren maect melodye’)
en telkens in den tekst voorkomende ‘loueren’ ongetwijfeld een toespeling is, zoodat
men wel mag aannemen dat het akrostichon van nr. XLVII den naam van de
bezongen geliefde aanduid. Of de Margarita van nr. XIII dezelfde persoon is als die
1)
van nr. XLVII, valt moeilijk uit te maken ; er is een betrekkelijk groot stijlverschil
tusschen XIII en XLVII: het laatste staat vol van echte rederijkers-bastaardwoorden,
terwijl die in XIII geheel ontbreken. Daar echter verder iedere aanduiding omtrent
den dichter of de dichters ontbreekt, waag ik het niet deze vraag te beslissen.
Verder komen nog de volgende namen in akrostichon voor, alle in de laatste
strophen: nr. LXVIII: Wasdomme; nr. CVIII: Ioris van Lis; nr. CXIII: Io[h]annes
2)
3)
[E]dels(t) ; nr. CXVI: Michiil Cops; nr. CXIX: Dou[s]eeuw ; CXXX: Mes. Al deze
namen echter blijven namen voor ons; omtrent de dragers is verder niet bekend. In
nr. CXXII kan men, na twee kleine emendaties in vs. 27-28, als akrostichon lezen
‘Danc God’; ik heb echter geen kamer of dichter kunnen vinden die deze woorden
tot kenspreuk voerde.
Een enkele maal spreekt de dichter over zichzelf, zonder zijn naam te noemen,
zooals vaak ook in de liederen: zie b.v. CXV, de slotstrophe:

1)

2)

3)

Men is een oogenblik geneigd aan de in de vorige noot genoemde Margriete te denken, of
aan de in het daar genoemde register eveneens voorkomende Margriete, ‘werdinne’ van ‘Jan
de baertmaker Smeken’, maar de naam komt zoo vaak voor dat een identificeering wel heel
bezwaarlijk is.
LYNA en VAN EEGHEM lezen Iohannes Dels (S. II, blz. 307), waarbij zij ongemotiveerd een
regel overspringen; leest men echter in vs. 64 ‘Esels’ in plaats van ‘Die esels’ dan wordt het
acrostichon ‘Edels(t)’. Of de t al of niet meetelt is niet uit te maken zoolang de man zelf niet
bekend is.
Volgens LYNA en VAN EEGHEM t.a.p.; in vs. 69 moet dan ‘Ende’ in ‘So’ veranderd worrden;
het heele akrostichon lijkt mij echter dubieus.
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‘Prince, wilt doch met maten drincken
Want ic onmatelic den drincpot vercoos,
Ende alle goe ruters wilt hier op dincken:
Den drincpot maect menigen geldeloos’.
1)

Die ‘goe ruters’ zijn ongetwijfeld een reminescentie aan het volkslied . Zie verder
nog S. CLXXIV, vs. 91 vg.: ‘Prinche hij die hier af factuer es ... Hy heeft gheproift
van scheydens miskiue || tantwerpen ten bosch en meest te breen’.
Uit andere refreinen blijkt dat zij voor een wedstrijd geschreven waren: zie b.v.
het slot van nr. CXVIII: ‘Noch seg ic, al en wil ick genen prijs ontfaen: Bi wel
betrouwen geschiet veel quaets’, terwijl soms ook uitdrukkelijk vermeld wordt dat
het refrein op een van te voren opgegeven stok geschreven is: ‘Datmen scriue so
die prince gheeft bevel’ (CXL, 59).
Een aanwijzing voor het oorspronkelijk godsdienstig karakter der rederijkerskamers
mag men wellicht zien in de slotregels van nr. LXXXII:
‘Laet ons dan versamen in des heren temple
Ende geuen daer elck anderen goet exemple’.

Een der problemen ten slotte die ik niet heb kunnen oplossen is de spreuk die
voorkomt in de houtsnede op f. 1 v° ‘Ic doel om dy’. Zeer waarschijnlijk is dit de
naamspreuk van een dichter, maar van welken? En heeft hij iets met onzen bundel
te maken, of is deze houtsnede even willekeurig gekozen als de overige illustraties?
Het laatste lijkt mij het waarschijnlijkst. Wellicht komt de bron nog eens voor den
dag en dan kan misschien ook de beteekenis van deze spreuk opgehelderd worden.

3. Literairhistorisch verband en aesthetische waardeering
De refreinenbundel van VAN DOESBORCH vormt als het ware het pendant van dien
van VAN STIJEVOORT, waarmee hij trouwens verscheidene refreinen gemeen heeft.
Deze beide bundels en de z.g.n. Nieuwe Refereinen van ANNA BIJNS kan men
tezamen als het belangrijkste monument

1)

De geciteerde regels komen voor als zelfstandige tekst van het 52ste lied in het tweede
Musyckboecxken van TIELMAN SUSATO. Zie verder ook LXXI, slot, waar gesproken wordt van
‘beleefde ruyters huesch en van moede goet’.
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onzer refreinliteratuur beschouwen. Zij zijn de oudste, omvangrijkste, meest
gevarieerde van inhoud, en vooral de aesthetisch waardevolste.
Een groot gedeelte der bundels van VAN STIJEVOORT en VAN DOESBORCH is
ongetwijfeld nog in de 15de eeuw ontstaan, zooals, behalve uit de taal, ook uit den
vorm blijkt: de korte vierde strophe komt nog zeer vaak voor, terwijl ANNA BIJNS
reeds in haar eerste bundel uitsluitend refreinen met voltallige slotstrophen schrijft;
1)
toen was deze vorm blijkbaar al de algemeen aanvaarde geworden . Ook zijn haar
refreinen over het algemeen al veel gekunstelder.
Wat de stof betreft komen de beide genoemde bundels in hoofdzaak overeen,
alleen ontbreken bij VAN DOESBORCH de zuiver religieuze refreinen die bij VAN
STIJEVOORT, met name in den vorm van lofzangen, zoo'n groote plaats innemen;
de geestelijke staat van dezen verzamelaar zal aan dien voorkeur wel niet vreemd
geweest zijn. Anderzijds ontbreken bij VAN STIJEVOORT de spreuken en andere korte
gedichtjes, die de uitgever van den gedrukten bundel er ter afwisseling ingestrooid
heeft. Ook heeft hij zijn refreinen niet streng verdeeld in de drie groepen ‘wijs’,
‘amoureus’ en ‘sot’, zooals laatstgenoemde; wel volgen telkens gelijksoortige
2)
gedichten elkaar in geheele series op ; ook zijn er bij hem eenige groepen van
refreinen op denzelfden stok, wat in onzen bundel niet voorkomt. In beide
verzamelingen komen inhoudstafels voor. Die van VAN STIJEVOORT is alphabetisch
geordend op den eersten letter van den stok en geeft de bladzijde aan waar het
3)
refrein te vinden is . Bij VAN DOESBORCH komen verschillende inhoudstafels voor,
waarover reeds in hoofdst. I gesproken is. Een andere quaestie, die ik boven reeds
even aanroerde, is: hoe zijn de zeer belangrijke afwijkingen te verklaren tusschen
de lezingen van die refreinen die VAN DOESBORCH en VAN STIJEVOORT gemeen
hebben? Hierbij kan dit vooropgesteld worden: nauwkeurig copieeren was een
begrip dat men in de M. E. niet kende; behalve dat bij ieder nieuw afschrift
vergissingen en verschrijvingen

1)

2)
3)

Het is in dit verband opmerkelijk dat de enkele refreinen waarvan wij zeker weten dat zij uit
de 16de eeuw dateeren, zooals S. LXXI en LXXI, ook inderdaad de volledige slotstrophe
hebben.
Zie de beschrijving van de uitgevers, dl. II, 285.
De uitgevers concludeeren zonderlingerwijze uit de aanwezigheid van deze index dat v. ST.
zijn bundel niet alleen voor eigen gebruik, maar ‘ook voor mede-kapittelheeren en verdere
vrienden’ had aangelegd, immers hijzelf ‘die met zoo veel zorg (!) de verzameling had
‘geschreven’, kon best de uitvoerige inhoudstafel er op missen’! (II, 284).
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inslopen, bracht de copiïst ook naar eigen smaak en opvattingen veranderingen in
taal en woordenkeuze aan. Zoodoende kunnen zeer belangrijke afwijkingen op
rekening van den copiïst gesteld worden. Wanneer wij zien hoe iemand als VAN
STIJEVOORT, ofschoon een geletterd man, afschriften gemaakt heeft die wemelen
van fouten en slordigheden en die hier en daar even onbegrijpelijk zijn als sommige
passages bij VAN DOESBORCH, dan is hiermee al veel van het groote verschil der
beide lezingen verklaard. Ook het weglaten van geheele strophen kan men gerust
op dit conto schrijven. Niettemin is het zeer wel mogelijk, zooals DE VOOYS
1)
veronderstelt , dat ook mondelinge traditie hierbij een rol speelt. Ik kan mij VAN
DOESBORCH zeer goed voorstellen, zittend op een bijeenkomst van een
rederijkerskamer en onder het voordragen van een refrein haastig opkrabbelend
wat hij daarvan verstaat, of ook wel van een bevriend rederijker eenige afschriften,
die deze misschien op dezelfde wijze gemaakt heeft, copieerend. Hoe grooter het
aantal tusschenpersonen, des te grooter zijn natuurlijk de afwijkingen. Ook valt te
bedenken dat hij als volksdrukker zoo goedkoop mogelijk drukte, d.w.z. ruimte
besparend waar hij kon, waarbij hij het volstrekt geen doodzonde achtte als er eens
een woord of een regel onder de zetkast viel. En ten slotte hebben wij reeds boven
gezien, dat er zeer wel verschillende redacties van een zelfde refrein kunnen bestaan
doordat de dichter zelf er veranderingen in aanbracht, b.v. om een akrostichon weg
te werken of te veranderen.
Ik noemde VAN DOESBORCH zooeven een volksdrukker. Al kan men de Refreynen
geen volksboek in den engeren zin noemen, men kan ze toch wel tot de
volksliteratuur rekenen. In nr. XCII wordt de ‘rethorijcke’ uitdrukkelijk genoemd als
het ‘solaes’ van den ‘ambachtsman’ en in velerlei opzicht dragen onze refreinen het
kenmerk van deze afkomst. Over het algemeen echter strekt dit nog niet ten nadeele
van hun bekoring en aesthetische waarde; nog niet: want zooals ik reeds even
aanduidde, de latere refreinen met hun geheel verstarde, in de woekering der
woordenpraal en rijmkunst verstikte taal en hun dorre redeneering zijn voor ons veel
minder genietbaar dan deze oudste specimina, waarin nog veel spontane zegging
en naief-bekoorlijke beeldspraak de uitingen van echt

1)

Tijdschr. XXII, 137.
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gevoel en zuiver menschelijke ontroering zijn. Alvorens echter tot een nadere
aesthetische waardeering over te gaan, een enkel woord over het literair-historisch
verband. De refreinen in dezen bundel zijn waarschijnlijk afkomstig uit een betrekkelijk
kleinen kring van rederijkers en rederijkerskamers: daarvoor spreekt de homogeniteit
van taal en stijl. Nadere aanduidingen omtrent deze kamers ontbreken vrijwel geheel,
maar buiten Brabant en Vlaanderen zal men ze wel niet behoeven te zoeken. Een
enkele maal wijst het gebruik van een speciaal Bruggeschen term op deze stad
(‘vespereyen’, XVII, 49) terwijl ook de namen der dichters, voor zoover ze bekend
zijn, zooals b.v. VAN RIJSSELE en (misschien) ANNA BIJNS, in dezen kring thuis
hooren. Ook de stofbehandeling is zeer homogeen. In het algemeen kan men
daaromtrent het volgende opmerken: de refreinen ‘in 't sot’ komen bijna geheel voort
uit eigen fantazie of waarneming, men vindt daarin geen van de tallooze ‘exempelen’
en toespelingen op literatuur of traditie waarmede de andere refreinsoorten zoo
kwistig versierd zijn. In dit laatste opzicht is het trouwens ook bij de refreinen ‘in 't
amoureus’ en ‘in 't wijs’ in onzen bundel nog vrij gunstig gesteld. Vele van de
eerstgenoemde komen nog geheel uit werkelijke gevoelsaandoening voort en geven
daaraan uiting op soms treffende, soms onbeholpen wijze, zonder geleerden opsmuk.
Ook bij die ‘in 't wijs’ onderscheiden vele zich door ongekunstelden betoogtrant en
welgemeende vermaning, sommige zijn zelfs aangrijpende uitingen van zielsnood,
zooals b.v. ‘Ay steruen, steruen is een hart ghelach’ en ‘Och God hoe sal ick die
note ghecraken’. Over nr. CVIII, ‘Hey hey voorleden tijt waer sidi duere’ sprak ik
boven reeds; dit is werkelijk een juweeltje, welks wedergade men in de 16de eeuw
moeilijk zal vinden. Daarnaast staan echter in de beide afdeelingen ook refreinen
die geschreven zijn in wat men gewoonlijk in ongunstigen zin onder den echten
rederijkersstijl verstaat, en die zich, behalve door de taalbehandeling, voornamelijk
onderscheiden door het pronken met namen. Deze namen zijn in hoofdzaak telkens
dezelfde en ontleend aan drie welomschreven bronnen: de ridderromans en
volksboeken, den bijbel en de klassieke mythologie, waarbij de romans en
volksboeken de grootste plaats innemen. In de amoureuze refreinen zijn het natuurlijk
beroemde gelieven die steeds weer als ‘exempelen’ worden aangehaald, vooral
ongelukkige gelieven. Het vaakst worden genoemd: Troylus en Briseïs
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(‘Breseda’) uit de Historie van Troyen; Euryalus en Lucretia, uit AENEAS SYLVIUS'
1)
De duobus amantibus ; Paris en Helena; Eneas en Dido; Pyramus en Thisbe; Hero
en Leander; David en Bathseba; Haman en Thamar. De laatsten worden ook in de
refreinen ‘in 't wijs’ telkens genoemd, waarbij Haman fungeert als de groote
boosdoener en Thamar als de verdrukte onschuld. Enkele figuren stammen uit
BOCCACCIO, met name de eenige malen (XXIV, 50; XCI, 5) genoemde Sigismonde;
daar er geen Nederlandsche vertaling uit dien tijd bekend is, zal de bron wel een
Fransche uitgave zijn of wellicht een afzonderlijke uitgave van het betreffende
2)
verhaal; in het Duitsch althans bestaat een uitgave daarvan als volksverhaal en
ook in NICLAS VAN WYLE'S Tranlationen (1478) komt het voor. Verder vallen als
bronnen nog te noemen de volksboeken (of eventueel romans) van Hendrik en
Margriete van Limborch; Jonathas en Rosefiere; het Roelantslied; Madelgijs; Floris
en Blancefloer; Lanseloot en Sandrijn; Jason; Jan van Parijs en Jan van Beverley.
Enkele namen van personages die ik niet heb kunnen identificeeren, zullen ook wel
uit (ten deele verloren gegane) volksboeken of romans afkomstig zijn.
Dit pronken met namen, vooral in de amoureuze refreinen, geeft ook een
aanwijzing voor de ontwikkeling van den literairen smaak. In de oudere hoofsche
literatuur, zooals b.v. in de Oudvlaamsche Liederen en andere Gedichten (bundel
van CARTON), vindt men ook wel namen, maar die zijn van allegorische personages;
de heele behandeling van de liefde is daar veel meer theoretisch en formalistisch.
De rederijkers daarentegen knoopen aan bij het concrete geval; niet de abstracte
‘minne’, maar de historische mingevallen hebben hun belangstelling, en hun eigen
mingevallen willen zij daaraan spiegelen. In zooverre kan men dit misschien, in
overeenstemming met den groei der renaissancistische cultuur, als een ontwikkeling
in de richting van een versterkt individualisme beschouwen. Verder is er dit verschil
dat voor de ridders en hoofsche speellieden de ‘minne’ waarschijnlijk vaak meer
3)
een spel of zelfs sport, dan doorleefde ernst was , terwijl bij de burgerlijke rederijkers
de

1)
2)

Zie de aant. op XII, vs. 8.

3)

Vgl. HUIZINGA, Herfsttij 176: ‘Het ideaal der liefde ... kon slechts worden beleefd in de gedaante
van een bekorend of hartverheffend spel’ en zie ook J. J. MEYER, Isoldes Gottesurteil, die na
een uitvoerige analyse van de ‘Minne’ (blz. 16-48) tot de conclusie komt dat de ‘mittelalterliche
Minne’ in hoofdzaak is ‘ein gezierter konventioneller Sport, im Herzen sitzt sie nicht’ (blz. 49).

1

GOEDEKE I, blz. 378 volg.
3
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hoofsche vormen eerder het als nu eenmaal traditioneel aanvaarde kleed waren,
waarin zij hun werkelijk gevoelde emoties trachtten te hullen. Zij namen de
terminologie der hoofsche liefde over, maar zij bedoelden er eigenlijk iets anders
mee. Op den duur verdwijnt ook die terminologie meer en meer en dan krijgt men
het zuiver persoonlijke minnedicht zooals b.v. reeds bij VAN DER NOOT. In onze
refreinen hoort men, als reeds boven gezegd, daarvan vaak de voorklanken.
In de refreinen ‘in 't wijs’ zijn de namen natuurlijk vaak ontleend aan den bijbel en
de heiligenlegenden, maar ook wel aan volksboeken, zie b.v. nr. XCI. Dit refrein is
een typisch voorbeeld van die namen-manie; de dichter zwelgt hier letterlijk in namen
en wel zoozeer dat hij er zich in verslikt en de zin van het gedicht vrijwel verloren
gaat. Dit is echter ook de eenige ongunstige uitzondering in deze afdeeling.
Wat de stof van de vroede refreinen betreft, deze biedt weinig opmerkelijks. Het
alles beheerschende thema is dat van de vergankelijkheid en ijdelheid van al het
1)
aardsche, geheel in overeenstemming met den tijdgeest . Van invloed der
Hervorming is nog niets te bespeuren. Over de stofbehandeling is ook in ¶ 2 van
dit hoofdstuk reeds gesproken. In sommige refreinen is de toon zeer persoonlijk,
zooals b.v. in nr. LXXXII, waar de dichter op den stokregel ‘Spiegelt v aen mi so
doedi wijselijc’ zijn eigen bekeering aan anderen tot voorbeeld stelt. Die bekeering
is blijkbaar het gevolg van een plotseling leed dat hem trof, en dat hij aanvaardt als
straf en boete voor zijn zondig leven:
‘Mer mach ic mijn lijden dus vragen verduldich,
Ic hope tsal al mijn misdaet verschieren’.

Het daarop volgende refrein is eveneens een vermaning tot bekeering, waarin op
den origineelen stok ‘Al sidi ghebeten ghi en sijt niet gheten’ een ‘amoreus vrouken’
wordt toegesproken en haar ernstig maar niet zonder een zekere gemoedelijkheid
wordt voorgehouden dat zij nog gered kan worden door berouw en boete, als zij
maar niet wanhoopt, want
‘wanhoopti, ghi moet in sonden versmoren nv’.

Ook in andere refreinen klinkt wel eens die min of meer familiaire toon die een
eigenaardigheid is van het godsdienstig leven van dezen
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tijd, zoo b.v. in nr. XCVII, dat tot stok voert: ‘Al en geeft god geen gelt, hi sent wel
zijn ware’, waarin de zondige mensch wordt aangemaand om zijn zondenschuld,
die zoo groot is dat hij ze niet ineens kan voldoen, dan toch tenminste bij stukjes
en beetjes, a.h.w. op afbetaling, aan te zuiveren:
‘Ghi syt mi ouer menich iaer sculdich bleuen,
Wildi noch altoos van mi dach hebben?
V goet dat heb ick dobbel bescreuen,
Betaelt of ghi sult int ende beclach hebben.
Eylacen tgelt is cleyne dat ick mach hebben.
Om v te betaelne, geseyt int clare.
Geeft wat in mindernisse, ghi sult verdrach hebben
Ende drinct met god, ghi sult goet gelach hebben:
Al en geeft god geen gelt hi sent wel zijn ware.’

De stof van de refreinen ‘in 't sot’ komt bijna geheel voort uit de eigen fantazie der
dichters, een fantazie die vaak vrij primitief is. Dikwijls zijn zij niet meer dan
woordenspel, zooals met name de leugenrefreinen en nr. CXXXVI, met al die
woorden op -aert. Ook in de overige is het speelsche element zeer sterk, zooals
reeds boven gezegd werd. Het eenige van de ‘sotte’ refreinen waarvan mij gebleken
is dat de stof aan een andere bron ontleend moet zijn, is nr. CXXXIV. De
kunststukken die de drie ‘susterkens’ hier uithalen komen nauwkeurig overeen met
die van een drietal nonnen bij STRAPAROLA (VI, 4); zijn bundel verscheen echter pas
1)
in 1550 (dl. II in 1553) en daar ons refrein natuurlijk niet zijn bron kon zijn , moeten
beide lezingen op een oudere bron teruggaan. In de editie van de Bibliothèque
Elzevirienne, waar zooveel mogelijk alle bronnen van STRAPAROLA vermeld worden,
wordt van dit verhaal echter geen bron opgegeven; in de bekende novellenbundels
komt het dus niet voor.
***
Om thans over te gaan tot de aesthetische waardeering, moge allereerst iets
gezegd worden over de waarde van het refrein in het algemeen in

1)

Dat hij Nederlandsch gekend zou hebben komt mij althans even onwaarschijnlijk voor als dat
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dit opzicht. In zijn bekende opstel Rederijkers Eerherstel heeft Dr. KNUTTEL, na zijn
principiëele verdediging van de rederijkersliteratuur en het rederijkersvers, meer in
het bijzonder het drama beschouwd; het refrein, waarvan hij slechts een enkel
specimen geeft, wordt alleen terloops genoemd. Ook deze dichtvorm kan echter,
naar het mij voorkomt, aanspraak op meer waardeering maken dan zij tot nog toe
gevonden heeft. Langen tijd dacht men bij den naam refrein vrijwel uitsluitend aan
ANNA BIJNS en haar stichtelijk-religieuze en polemische refreinen, terwijl de, al dan
niet terecht op haar naam gaande, Nieuwe Refereinen, die over het algemeen op
een hooger literair peil staan, vrijwel in het vergeetboek geraakt zijn. Vooral echter
sedert de publicatie van den bundel van VAN STIJEVOORT kan niemand meer het
bestaan van een aesthetisch hoogstaande en literair hoogst belangwekkende
refreinliteratuur over het hoofd zien en naar ik hoop zal ook de onderhavige uitgave
tot een betere waardeering van dit genre kunnen bijdragen.
Na erop gewezen te hebben dat ‘gebondenheid’ een der hoofdkenmerken van
de rederijkerskunst is, betoogt Dr. KNUTTEL in zijn genoemd artikel terecht dat deze
gebondenheid geen bezwaar behoeft te zijn voor het ontstaan van literaire kunst.
Ook in strenge vormen kan de schoonheid tot uitdrukking komen en het refrein is
als dichtvorm volstrekt niet gecompliceerder dan b.v. het sonnet. Het getuigt dan
ook van een grove misvatting wanneer b.v. VAN 'T HOOG in zijn dissertatie over DE
ROOVERE van dezen zegt (blz. 73): ‘Wel bezigt hij overal rederijkersvormen:
refereijnen, baladen, rondeelen, - maar o v e r i g e n s (spat. van mij) is er vaak
een natuurlijkheid van zegging... die te groote gekunsteldheid uitsluit’, enz. Het
refrein als dichtvorm is volstrekt niet zoo gekunsteld, slechts door de wijze waarop
het vaak door de rederijkers gehanteerd werd kan het voorkomen dat het ons
toeschijnt meer een kunstje dan kunst te zijn. H. GUY, die volstrekt geen bewonderaar
van de rederijkers is en zelfs een requisitoir in optima forma tegen hen houdt, zegt
op blz. 125 van zijn Histoire de la Poésie Française au XVIe siècle over de ballade
(dus ook het refrein): ‘Nos pères... n'ont rien inventé d'aussi parfait que la Ballade.
Elle donne à la pensée une allure élégante, vigoureuse, harmonieuse; ses refrains,
ainsi qu'un leitmotiv, rappellent, précisent, condensent l'idée essentielle; le retour
des rimes semblables affirme à l'oreille l'homogénéité du poème, en relie les organes
par une
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jolie chaîne sonore; l'envoi ouvre à l'esprit des horizons, et le mot ‘prince’ évoque
moins le président d'une académie qu'un vrai fils de roi, vers lequel - consule dignus
- irait l'ouvrage votif. Ainsi les rhétoriqueurs du XVIe s. avaient entre les mains un
noble instrument, et ils le tenaient de ceux qui en avaient le mieux joué, de Villon
et du grand Georges. Nul, parmi leurs héritiers, ne retrouva leur maîtrise, mais on
continua à cultiver la ballade et à lui faire... exprimer des choses hétérogènes: les
passions politiques, l'amour triomphant ou transi, l'adulation et les requêtes des
courtisans, parfois de plaisanteries salées’. Ziedaar een appreciatie waaraan ik
nauwelijks een woord heb toe te voegen. Wanneer deze lof over het algemeen voor
ons refrein te hoog schijnt, dan, ik herhaal het, ligt de fout bij de hanteerders, niet
bij den dichtvorm. Onze bundel en die van VAN STIJEVOORT zijn daar, om te toonen
wat men ermee bereiken kan. De groote fout die vele refreindichters maakten is
deze, dat zij den telkens terugkeerenden stokregel niet als de sporten van een
ladder bezigden om omhoog te komen, maar als een streep waarop zij den pas op
de plaats maakten: in plaats dat de opeenvolgende strophen een climax, althans
een voortschrijdend betoog of verhaal vormden, werden zij een steeds maar weer
herkauwen van wat al in een vorige strophe gezegd was. Er zijn zoo tal van refreinen
waarvan men alleen de eerste strophe hoeft te lezen om te weten wat er in staat.
Daartegenover staan nu echter, met name in de beide bundels die ik hier bespreek,
ook vele refreinen waarin van den stok een juist gebruik wordt gemaakt, waarin hij
dient om den gang der gedachten te marqueeren, waarin hij het motief is dat in een
aaneenschakeling van varianten omspeeld wordt, de kern van betoog of verhaal,
die in telkens nieuwe aspecten getoond en belicht wordt. Als voorbeeld van zoo'n
gelukkige toepassing noem ik het reeds vaker vermelde refrein CVIII, waarin de
dichter in de opeenvolgende strophen verschillende episoden uit zijn leven behandelt
en telkens met een nieuwe nuance zijn stok herhaalt ‘Hey hey voorleden tijt waer
sidi duere’.
In ¶ 2 van dit hoofdstuk, bij de algemeene bespreking der refreinen van VAN
DOESBORCH, is reeds gebleken dat hun voornaamste bekoring ligt in de echte
ontroering en de onmiddellijke gevoelsuiting die wij er vaak in aantreffen. In de beste
stukken is er niet alleen deze ontroering, maar ook de spanning en de climax in de
uiting ervan, die de dichterlijke
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waarde nog verhoogen. Zie b.v. nr. XI, strophe 2 en 3; nr. XXI, dat in toon en taal
zeer sterk herinnert aan de liederen uit den bundel Oudvlaemsche Liederen en
Andere Gedichten; het reeds boven besproken nr. XXIV; het adieu-refrein nr. LXXII,
waar ik, om het hier niet geheel af te schrijven, slechts deze enkele regels uit breek:
‘Adieu lief, na v is al mijn ghevrach,
adieu, dit doet so groten pijn,
adieu lief die mi te troosten plach,
adieu, het moet ghescheyden sijn’

en:
‘Adieu mijn lief, mijns leedts veriach,
adieu mijn vruecht, nv mijn eeuwich ach.’

Door den zeer persoonlijken toon treft ook het afscheidsrefrein nr. XI, waar vooral
in de laatste strophe een schrijnend leed in ontroerende bewoordingen tot uiting
komt. Verder nr. LXXIII met zijn naief-weemoedigen toon, met die prachtige
beginregels:
‘Wat baet nv tsien van mijnen ooghen
oft hem daenschouwen niet en greyt’

en in de tweede strophe:
‘Wat baet mi vriendelicheyt der menschen
ende niemant so vriendelic en is als ghi
...........
Lief alderliefste, so lief noyt gheene,
bi v so blijft mijnder sielen hoede
want ghi sijt alle die werelt alleene.’

Onder de refreinen, ‘in 't wijs’ treft de gespannenheid van toon in nr. XCVI, waar
doodsangst en godsvertrouwen met elkaar strijden als instinct en redeneering en
de eerste zoo duidelijk de overhand houdt:
‘Die de noot wel craect die blijft gepresen,
Hi sal der bitterheyt wel ghenesen;
Nochtan alle mijnder sinnen pesen
Die vresen der snoestren bitter genaken:
Och god hoe sal ick die noot ghecraken.’

Verder ook de reeds boven besproken nrs. CV en CVI en nr. CXXI, een tegenhanger
van het adieu-refrein LXXII, maar nu in het godsdienstige: ‘Scheyden van gode
geen dinck so swaer’.
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Onder de refreinen ‘in 't sot’ treffen er enkele door een bijzonder vlotten en
aanschouwelijken vertelrant, zoo b.v. nr. CXLVIII en CXLIX.
Dr. KNUTTEL heeft er in zijn genoemd opstel, blz. 441 vg., reeds op gewezen dat
ook het rederijkersvers volstrekt niet den slechten naam verdient, dien het zoo lang
gehad heeft, dat het integendeel vaak welluidend en vloeiend is. Ook in onze
refreinen is dit het geval; vaak treft ons, ook daar waar de inhoud niet zoo belangrijk
is, de gemakkelijkheid en zwierigheid der versificatie. Ik kies vrij willekeurig een
strophe uit nr. XLIV:
‘Troostelike bloeme, mijns herten beclijf,
mijn hope, mijn iuecht, mijn melodie,
solaes der sinnen, dat minlijcxste wijf
die god ye schiepe binnen sijnder yerarchie,
wat doet ghi al ghequels ghi Ialousie,
vermanende datse eenen anderen vercoren heeft.
och twijuel, ghi valt mi so swaren partie,
wat batet gheseyt, ic bent diet verloren heeft,
den sueten troost, dat minlijcxste aenschijne;
lasen dat mi natuere hier toe geboren heeft.’

Of luister naar het huppelende, speelsche rhythme, zoo geheel passend bij den
badineerenden toon van het heele stukje, in nr. LIX (in rondeelen geschreven):
‘Och God wie mach dat garen spinnen
daer dat mutsken af ghebreyt mach sijn,
het kittelt mi dicwil onder der kinnen,
och god wie mach dat garen spinnen,
tis so gheknoopt ic waen ontsinnen,
noyt en leedick meerder pijn.
rijck god wie mach dat garen spinnen
daer dat mutsken af ghebreyt mach sijn.’

Ook de rijkdom van rijmklanken, hoewel soms wel wat barok, kan toch een zekere
bekoring aan het vers geven:
‘V onblusschelicke liefde groot ongemeten
doet mi vergheten drincken en eten,
so ben ic vervleten op v lief amoreus.
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die claerheyt der hemelen, sterren, cometen
passierdi in schoonheden, maer in secreten
sonder yemants weeten hout mijn liefde melodieus
seer virtueus,
want in liefden gheen dinck so dangereus
als die nijders preus die Iudas slachten.’ (L, vs. 31 vg.).

Een bijzonder effect geeft soms het kettingrijm, als reeds boven gezegd naar
aanleiding van het refrein CV; meestal echter is het teveel gezocht en lijden de zin
en de zinsbouw er onder. Soms lijkt het wel of de menschen in dien tijd door het
rijm bezeten waren; zie b.v. in de z.g.n. Nieuwe Refereinen van ANNA BIJNS nr.
XCIV, waarin het rijm werkelijk ad absurdum gevoerd schijnt:
‘Almachtich, crachtich en voordachtich God,
Onbegrepen, onvernepen, gheschepen eest al,
Hemel, eerde, duer U weerde vermeerde ghebod’, enz.,

op den stok:
‘Lof tam lam, dat quam en der weereldt zonden droech’.

In onzen bundel zijn er slechts twee refreinen die een dergelijk ingewikkeld
rijmschema hebben, nl. nr. LXXXIX en nr. CXX; beide hebben in alle regels
binnenrijm en verder eindrijm, dat bij nr. CXX in vele regels nog dubbel is. Over het
algemeen echter is van het rijm een goed gebruik gemaakt; als voorbeeld van een
gelukkige toepassing noem ik nog nr. CI, waar b.v. in het ‘Prince’ de donkere
rijmklanken en het statige rhythme geheel in overeenstemming zijn met den inhoud:
‘Dlichaem vol sonden is eenen sac vol moren.
Die tallen stonden dat hier houwen vercoren,
Die sijn veel meer met vuylheden besmet
Om vray orconden dan zwinen die sporen
Tvuyl te doorgronden, dus blijft verloren
Deedel siele die van gode is gheset
Bi dlichaam als een wtuercoren let’.

Prachtig van rhythme is b.v. de volgende passage uit nr. CVI:
‘Peyst hoe die viant om die siele strijt,
Peyst hoe die wormen tlichaem vernielen,
Peyst hoe die priesters roepen en knielen
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Om troost der sielen
Prekende per fortse pacientie’.

De beeldspraak is vaak treffend in haar eenvoudige directheid. Zie b.v. nr. X, vs.
30-31:
‘Al ist dat ic in drucke quelen moet
en mijnen troost wt haren oochskens stelen moet’

en XXXII, 27-28:
‘Die vensterkens dijns lichaams thoonen ionste,
recht oft elck vensterken spreken conste’

en nog XLVII, 17:
‘Sie is een weerelt diese opder straten siet’.

En XXVI, 107-109.
Ik moge met deze weinige aanhalingen volstaan om duidelijk te maken van hoe
groote waarde het boekje is dat hier opnieuw wordt uitgegeven. Hoe gebrekkig de
overlevering ook is, het kan toch een goed denkbeeld geven van het peil der oudere
refreinliteratuur, die door het ongelukkige toeval dat de beste verzamelingen pas
zoo laat bekend zijn geworden, zoo lang als minderwaardig beschouwd is. Onze
bundel, die van VAN STIJEVOORT en de z.g.n. Nieuwe Refereinen van ANNA BIJNS
toonen het genre in zijn hoogste bloei en zij zijn nog maar een bloemlezing uit wat
er tot het eerste kwart der 16de eeuw geschreven is: in handschrift bestaat er nog
1)
veel meer en het meeste is waarschijnlijk verloren gegaan. Voorloopig kunnen
deze drie bundels bijdragen tot de kennis en de waardeering van een zijde der
rederijkersletterkunde, die tot nog toe te zeer verwaarloosd was.
Aan het slot gekomen van deze inleiding wensch ik er den nadruk op te leggen dat
zij niets meer beoogt te zijn dan een inleiding in den strikten zin. Vele vraagstukken
blijven onopgelost, veel is zelfs niet aangeroerd. Maar voor het oogenblik leek het
mij het dringendst noodig dezen belangrijken tekst eindelijk eens algemeen
toegankelijk te maken. Later kan hij misschien in een ruimer verband de grondige
kritische behandeling vinden waarop hij recht heeft.

Eindnoten:
** ‘ghi sijt doch icke’ enz. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een ook in de Hd. minnelyriek
zeer gewone figuur was.
** ‘Het lijkt mij’ enz. Aan de genoemde argumenten wil ik nog dit toevoegen: in vs. 100 leest men
de verbinding ‘prelaten noch ondersaten’; het is opvallend hoe vaak deze rijmcombinatie bij
Anna Bijns voorkomt: zie b.v. Ref., boek I, nr. XIX, f; boek III, nr. III, d; LXIX, e; ook N. Ref. VI,
a; XXIV, c; XXVIII, b.

1)

Zie DE VREESE in Het Boek 1926, 311.
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III. Verantwoording van den tekst
De tekst berust op dien van het eenige bekende exemplaar der oorspronkelijke
uitgave dat de Gentsche Universiteitsbibliotheek bezit. Daar het echter de bedoeling
van deze nieuwe uitgave is, de refreinen zoo goed mogelijk als literair kunstwerk
tot hun recht te doen komen, kon de tekst van v. DOESBORCH, die niet alleen op vele
plaatsen corrupt, maar ook door de primitieve typographie vaak verminkt was, niet
geheel ongewijzigd worden weergegeven. De volgende regels zijn dus in acht
genomen:
1. De spelling is integraal gehandhaafd, behalve in het gebruik der hoofdletters.
Tot en met nr. LXXVI gebruikte v. D. aan het begin der verzen voornamelijk kleine
letters, met nu en dan hoofdletters volkomen onsystematisch daartusschen gestrooid;
vanaf LXXVII worden hoofdletters aan het begin regel, met nu en dan kleine letters
daartusschen. Deze beide systemen zijn in mijn uitgave genormaliseerd, dus: overal
kleine beginletters (behalve bij eigennamen) tot en met nr. LXXVI, en vanaf LXXVII
overal kapitale beginletters. Ook het gebruik van initialen aan het begin der refreinen
is genormaliseerd: v. D. bezigt gewoonlijk een groote beginletter, soms een echte
geörnamenteerde initiaal, soms ook een gewone kapitaal of zelfs een kleine letter;
in mijn uitgave is steeds een groote beginletter gebezigd.
2. De afkortingen zijn opgelost en daar zij zeer eenvoudig zijn (ē voor en, ' voor
er, en derg.) is dit over het algemeen zonder verdere aanduiding geschied; in enkele
gevallen is de oplossing achterin verantwoord.
3. Van de stokregels drukte v. D. vaak alleen het eerste woord of het eerste
gedeelte; deze stokregels zijn aangevuld, de oorspronkelijke lezing vindt men
achterin. Achter elkaar gedrukte verzen zijn onder elkaar geplaatst en de strophen
zooveel mogelijk in hun oorspronkelijken vorm hersteld.
4. De interpunctie van v. D. is zeer slordig, dikwijls zelf zinstorend; zij is zooveel
mogelijk gehandhaafd, maar waar zij beslist onjuist was gewijzigd, en zoo noodig
aangevuld. De rijmstreepjes zijn weggelaten.
5. Evidente drukfouten als ‘mijen’ voor ‘mijnen’ (VII, 50) zijn stilzwijgend verbeterd.
Klaarblijkelijk corrupte lezingen zijn verbeterd in die gevallen waarin de juiste lezing
door een kleine wijziging of aanvulling te verkrijgen of door de varianten gegeven
was; in het laatste geval is de oorspr. lezing aan den voet der blz. bij de varianten
vermeld, in het eerste in een lijst achterin.
Voor de varianten zijn de volgende afkortingen gebezigd:

ABN.:

ANNA BIJNS, Nieuwe Refereinen, uitgeg.
door W. J. A. JONCKBLOET en W. L. VAN
HELTEN, Gent 1886.
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BR.:

J. BROECKAERT, Rederijkersgedichten uit
de XVIe eeuw, Gent 1893.

CM.:

Die Conste der Minnen, Doesburg 1564
(vert. van v. GHISTELE).

HA.:

de herdruk door HENDRICK AERTSSENS,
Antw. 1640.

R.:

DE ROOVERE, Rhetoricale Wercken,
Antw. 1562.

RR.:

RUELENS, Refereinen (enz.) verzameld
... door Jan de Bruyne, Antw. 1879-1881.

S.:

JAN VAN STIJEVOORTS Refereinenbundel,
uitgeg. door Dr. F. LYNA en Dr. W. VAN
EEGHEM, Antw. 1929-'30.

TE.:

Vanden x. Esels, Antw. 1580.

Uit den herdruk van 1640 zijn alleen die afwijkingen opgenomen die tot
verheldering van onzen tekst konden bijdragen of geheel nieuwe lezingen gaven;
de meeste afwijkingen waren echter slechts nieuwe fouten en die heb ik natuurlijk
niet vermeld. Spellingsvarianten zijn in den regel niet vermeld. De varianten uit den
druk van 1548 vindt men, voor zoover ze voorkomen in het door Dr. KOSSMANN in
1)
Het Boek, jrg. XXV, blz. 267 vg. beschreven fragment , in de Aanteekeningen.
De op blz. LXXXII in punt 5 genoemde lijst van in den tekst aangebrachte
2)
wijzigingen volgt hierna . Daarbij zijn ook de stokregels opgenomen die bij v. D.
onvolledig waren; ‘II, 32 v. D.: wien dat’, beteekent dus dat van dezen stokregel bij
v. D. alleen de eerste twee woorden gedrukt staan.
I,

B, 20 verweruen, v. D.: verweru

II,

31 droefheyts, v. D.: droefh' - 32 v. D.:
wien dat - 46 v. D.: (wien

V,

5 in tusschen vondic en medecijnen
geschrapt - 45 v. D.: Een

VI,

5 cause, v. D.: caufe - 13 v. D.: lieuer

VII,

45 v. D.: (gheen

VIII,

13 sijn, v. D.: si - 25 gerichte, v. D.:
gewichte - 43 endic, v. D.: en dic - 57 v.
D.: want als ic haer omtrent

IX,

5 en, v. D.: een - 39 v. D.: en wilt mi mijn
lijden

X,

1 ist, v. D.: is - 25 vereeninghe, v. D.:
vereenighe
1)
2)

Vgl. de Inleiding, blz. XVII. In de eerstvolgende aflevering van Het Boek voert Dr. Kossmann
nadere argumenten aan waarom dit fragment van 1548 moet zijn.
Blz. LXXXII was al afgedrukt voordat besloten werd deze lijst hier onmiddellijk te doen volgen
en niet achterin te plaatsen. Ook voor het in punt 2 voorkomende ‘achterin’ leze men dus:
‘hierachter’.
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46 v. D.: (maer - 69 v. D.: mer noyt so
lief - 91 v. D.: mer noyt so lief
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XII,

23 ontslutende, v. D.: ontsluten - 46 v.
D.: om datter mer een - 47 oordeel
ingevoegd - 62 v. D.: Om dat

XIII,

3 v. D.: mijn troost verkeert, mijns hertsen
brekinge

XIV,

45 v. D.: gheen pine. etc.

XVI,

4 mi, v. D.: mijns - 26 v. D.: liefs ogen

XVII,

19 v. D.: Noyt lieflic lief en ha - 36 v. D.:
Noyt lieflic lief en ha lief - 65 gheprent,
v. D.: gheproeft

XVIII,

31 met ingevoegd - 59 leene ontbreekt
bij v. D.

XIX,

34 haer en mi verwisseld

XX,

11 ghestichte, v. D.: ghesichte

XXII,

7 als ingevoegd

XXXIII,

44 Heros, v. D.: Neros - 62 v. D.: Hoe
meerder liefde

XXV,

56 v. D.: Tis quaet arbeyden en

XXVI,

96 Twy, v. D.: Tfy - 136 niet ingevoegd 144 ghetrouwelic, v. D.: gherouwelic

XXVII,

42 v. D.: Ic ster

XXVIII,

13 mijn onghelucke, v. D.: mijnen
ghelucke - 30 v. D.: Die mis

XXIX,

9 dorst, v. D.: doort - 22 steken, v. D.:
spreken - 36 hem ingevoegd - 46 int
innelicke, v. D.: tinnelicke - 50 v. D.: och
mocht ic vanghen

XXX,

3 v ingevoegd - 7 Na om: met geschrapt
- 16 weckende, v. D.: weckende - 30-32
Volgorde bij v. D.: 32, 31, 30.

XXXI,

12 sceien, v. D.: screien

XXXII,

26 v. D.: Ialo - 51 van ingevoegd

XXXV,

37 dier, v. D.: daer - 45 v. D.: Ic ster.

XXXVI,

17 ligt, v. D.: licht

XXXIX,

39 mijns twint ontbr. bij v. D.

XLII,

30 v. D.: Ken souts

XLIV,

55 v. D.: Sonder troost

XLV,

43 v. D.: So had ic
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XLVII,

6 ghenuchte, v. D.: gheruchte - Tusschen
32-33 bij v. D.: Al warense vieren oft
vijuen - 79 v. D.: Want daenscou

XLVIII,

23 Na begheere: na geschrapt - 26
tgoddelic, v. D.: goddelic

LI,

47 v. D.: Noch

LV,

21 willen, v. D.: wijlen - 48 v. D.: Dat ic
bege

LVI,

92 v. D.: Lief heb ic v

LVII,

50 v. D.: Een ongerust herte - Tusschen
40 en 41 weggelaten: mi verstekende
puer vander hant

LIX,

36 ingevoegd
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LXXXV

LXI,

26 -zen moet ontbr. bij v. D.

LXII,

30 Na hi: bi geschrapt

LXIII,

51 onttoghen, v. D.: ontoghen

LXIV,

39 v. D.: wat dienst

LXV,

24 v. D.: want vleesch en bloot - 32 v. D.:
want

LXVI,

42 niet ingevoegd - 43 v, v. D.: niet

LXVIII,

16 v. D.: Noyt

LXIX,

44 v. D.: vercree

LXXI,

26 v. D.: Tis qua - 39 v. D.: Te

LXXII,

29 v. D.: Adie

LXXV,

42 v. D.: Doet - 55 v. D.: Doet u - 83
hoert op, v. D.: doet of

LXXVI,

24 voorwaar, v. D.: verwaert

LXXVII,

23 en, v. D.: ende - 26 mij, v. D.: mijn

LXXVIII,

60 v. D.: Ocho

LXXX,

39 v. D.: Ick en

LXXXIV,

vs. 29 en 44, v. D.: Maect v - vs. 135
wisti, v. D.: wistic - vs. 136 condi, v. D.:
condic

LXXXIX,

vs. 18 is ingevoegd.

XCIV,

vs. 38 van, v. D. aen

XCVI,

vs. 28 en 55 v. D.: Och

XCVII,

vs. 5 heeft, v. D.: heft - vs. 13 ouertuldich,
v. D.: touertuldich - vs 20. dach, v. D.:
doch.

XCVIII,

vs. 54 dats, v. D.: dat

CV,

vs. 36 Gaen, v. D.: Gae

CVI,

vs. 9 bloot ontbr. bij v. D.

CVIII,

vs. 16 duechdelick, v. D.: duechde

CX,

vs. 32 en 44 v. D.: Want

CXI,

vs. 26 v. D.: Armoede

CXII,

vs. 11 gelove ingevoegd. - vs. 12 bleeck
ingevoegd. - vs. 41. seyt ingevoegd. - vs.
60 en 80 v. D.: In tegen

CXIII,

vs. 56 v. D.: Wat

CXIV,

vs. 58 siet ingevoegd.
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CXV,

vs. 60 v. D.: Den drinc

CXVI,

vs. 13 Christus, v. D.: Xps-vs. 24 en 36
v. D.: wie

CXVII,

vs. 39 v. D.: Al mindert

CXIX,

vs. 10 verflouwen, v. D.: verfouwen - vs.
45 beseuen, v. D.: besehen

CXX,

vs. 1 O Wonder dat onder, v. D.: D
Wander dat ander

CXXII,

vs. 16 v. D.: Sonder
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LXXXVI

CXXVI,

vs. 14 en 16 bij v. D. verwisseld

CXXX,

vs. 30 v. D.: Hi en

CXXXII,

vs. 5 mer ghi enz., v. D.: etc. - vs. 8 van
v enz., v. D.: etc. - vs. 9 seluen enz., v.
D.: etc.

CXXXV,

vs. 27 v. D.: Die cock is

CXXXVI,

vs. 43 v. D.: Ist qua

CXXXIX,

vs. 45 v. D.: Nv segt - vs. 56 v. D:: Nv
seg

CXLII,

vs. 45/46 v. D.: Ghi sijt mijn etc. So
haddijt etc.

CXLIV,

vs. 40 mi, v. D.: wi

CXLV,

vs. 37 In, v. D.: Int

CXLVI,

vs. 29 poffende, v. D.: poffen

CXLVIII,

vs. 9 comt ontbr. bij v. D. - vs. 29 v. D.:
Ick loech - vs. 44 v. D.: Ic loech

CLIII,

vs. 60 v.D.: Ende smorgens etc.
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Aanteekeningen
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Aanteekeningen
De aanteekeningen dienen in de eerste en voornaamste plaats tot verklaring van
den tekst. Beperking was daarbij geboden, en daar eenige kennis van het
Middelnederlandsch bij den lezer verondersteld mocht worden, zijn algemeen
gangbare mnl. woorden en constructies in den regel niet opgenomen, maar is alleen
verklaard of getracht te verklaren wat werkelijk verklaring behoefde. Dat daarbij vele
vraagteekens gezet moesten worden zal ieder kunnen begrijpen, die met de
moeilijkheden, die de taal juist van deze periode biedt, bekend is. En dit geldt te
meer voor een tekst die zoo talrijke bedorven plaatsen toont als de onze. Enkele
voor de hand liggende verbeteringen zijn in den tekst aangebracht en in een
afzonderlijke lijst verantwoord, sommige niet zoo evidente zijn bij de aanteekeningen
voorgesteld, maar waar de tekst zoo bedorven was dat eenigermate plausibele
conjecturen niet mogelijk waren, heb ik mij vergenoegd met te constateeren, dát de
tekst klaarblijkelijk corrupt is, zonder te trachten een betere lezing te geven.
In de tweede plaats heb ik getracht een klein steentje bij te dragen tot de
lexicografie van het 15de- en 16de-eeuwsch Nederlandsch, door op vrij ruime schaal
te verwijzen naar parallele plaatsen uit eenige andere teksten van dezelfde periode,
waarvan het taalmateriaal nog niet in glossaria verwerkt was: voornamelijk de
bundels van VAN STIJEVOORT en ANNA BIJNS (d.w.z. de ‘Nieuwe Refereinen’), en
verder o.a. de Handel der Amoureusheyt (afgekort als Hand. d. Amour.), die in 1621
gedrukt werd, maar van vóór 1550 dateert. Ik kan niet nalaten hier met nadruk de
wenschelijkheid te betoogen van een nieuwe uitgave van dit laatste uiterst zeldzame
en merkwaardige en in vele opzichten belangrijke werk. - De gebezigde afkortingen
zijn grootendeels dezelfde als voor de varianten (zie biz. LXXXIII); enkele andere,
als Mnl. Wdb. en Ndl. Wdb., spreken voor zichzelf; KIL. is KILIAAN (ed. V. HASSELT,
1777).
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Register op de aanteekeningen
De cijfers verwijzen naar refrein en vers, resp. met groote en kleine arabische cijfers
aangeduid. Parallele plaatsen vindt men in de aanteekeningen zelf.
Om bij de onregelmatige spelling toch een eenigermate behoorlijke alphabetische
volgorde te verkrijgen, zijn de volgende regels in acht genomen.

ae voor aa is beschouwd als a + e, komt dus na ad-.
ue voor eu is beschouwd als u + e, behalve in duer- dat bij door- komt.
y voor i of j is beschouwd als i; i en j zijn niet gescheiden.
w voor uu is beschouwd als uu.
c voor k is beschouwd als k, behalve in enkele bastaardwoorden.
gh is beschouwd als g.
qu voor kw is beschouwd als qu.
s voor z is beschouwd als s.
sc voor sch is beschouwd als sch.
u voor v is beschouwd als v.
Abigaïl 122,13
accoort 3,8; 25,28
achtig 138,43; 142,3
Ada 48,47
Adriana 24,48
aelmachtig 57,7
aenschijnlijk 61,22
aenstrijen 150,52
a(e)nvesten 110,42
afkeruen 79,60
alf 78,30
alleynicheyt 17,41
amandereyt 74,30
Amasan 118,7
appostumeren 41,16
arket(ten) 151,32
Assuerus 3,1; 105,3
Athamesia [Artemisia] 57,23
attent 68,41
auijs 59,37
babbaert 138,45
babben 142,44
baelgie 12,45
baerblike 1,31
baghijne 28,50
bay 149,52
bayliu (Heer-) 108,2
bacschaert 138,1
Balen 139,10
Balthasar 104,28
bamis 130,33
barbier 142,31
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bare 8,48; 108,2
baren 10,23; 85,37; 150,41
bast 91,13
batementen 41,7
Battel 127,22
bebloedig 11,48
bedaecht 57,34
bedouwen 39,29
bedijen 91,50
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beene (te - gaen) 23,19; 39,24
befamen 83,11
begeven 1,6
begorden 84,138
begracien 17,37
begrijp 56,17; 76,4
begrisen 23,56
beiach 30,27
beiagen 3,5
bekiekeloogen 29,44
bekinnen 12,51; 22,39
becladden 127,41
beclijf 44,15
becliuen 5,27; 21,17; 84,56
beknijsen 23,52
becoren 150,56
belemmeren 22,1
belenden 84,4
bellaert 138,18
belueteren 58,3
beluycken 130,26
bemasselt 129,68
benouwen 39,31
bepeerelt 79,67
bequame 136,8
bequamelic 94,57
bequelen 10,24; 13,55; 69,4
beraden 24,19
beradich 52,43
beradicheyt 35,40
beriden 69,35
berijt 31,37
berooct (-e santen) 83,62
Bersabee 39,18; 118,44
beschelden 148,24
beschot 128,43; 134,34
beset 86,12
besetten 67,4
beslueteren 58,9
besneden 4,27; 105,71
bespoyen 3,17
besprayen 2,2
bespreken 18,45
best 126,11
bestaen 4,9
bestier(ken) 114,24; 150,5
bestieren 47,27
bestrangen 134,35
beswaren 6,20
beswijcken 63,36
betalen 10,4
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betamen 9,31
betijen 150,51
betrape 26,10
beuanckheyt 6,1
bevroetsel 81,2
bevuecht 41,40
beweren 104,9
bewijs 9,16
bewinden 68,7
bijster 9,6
bijsteruelt 114,39
bimoeder 139,51
binden (boven-) 68,3
binnen (te-) 12,53
bisen 114,33
bitter 13,25
blaken 8,62
blauw 26,6
blenden 84,11
blijsten 135,17
blintsel 24,27
bloet 8,7
block 12,13
blutsen 58,33; 131,30
bock ouer hage 108,3
boon 131,51
borne 148,47
bosschale 128,53
bot uut 12,31
brame 91,51
brander 150,14
brassen 50,4; 52,35
brengen 105,20
brief 17,65
brieven, ww. 101,39
brijn 13,25; 15,13
brossen 146,38
bruerlick, 31,32
bruyschaert 138,14
bucht 149,24
buigen 10,12
busen 137,17; 149,52
cabaret 140,36
cadet 146,6
carinen 150,18
casement 115,8
cause 6,5
chiere 9II,9
chijs 144,7
chijs aes 74,2
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ciborie 9,34; 24,31
compositie 104,11
conduten 3,57; 14,7
Congius 91,9
conroot 101,58
conseruen 8,67
consistorie 75,46
corrosijf 118,10
cor(r)osiuich 35,26
creyeren 23,5
crij 85,41; 101,59
dach 8,62; 97,20; 145,46
daye 41,50
Daliane 91,20
Danae 75,50
dangier 44,53
danckaert 138,9
declineren 76,25
derde (-mans) 144,19
deuise 20,50
Dijna v. Sichem 83,18
din 21,7
dinnen 16,18
discipline 3,21
diuise 84,71
doctrine 15,84
doen 28,13
doghen 9,6; 138,stok
dolen 55,42
dolleken 130,52
donste 32,31
doorglijden 113,39
doorknijsen 110,31
doorriden 11,83
doorstralen 31,28
doorvieren 103,81
doorvueren 61,11
duervliegen 7,35
doorwallen 23,29
dor 133,14
dossen 153,39
douw 16,33
drafsac 138,32
dragen 32,12
dralaert 138,32
drale 148,40
dralen 129,12; 134,9
drepen 103,31
driven 24,66
droghen 16,43
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drolleken 130,49
drooch 136,21
druk 2,33
drulen 127,37
dubbel 19,12
duwier 77,5
Ebriana 56,68
eel 74,16
eelen 103,5
eeninge 10,26
eenpaer 9,13
eewe 106,79
eggele 24,7
el 136,27
engien 23,32
eruen 1,49; 8,66; 13,36
Estydes [Echites] 56,24
Euryalus 12,8
Euax 14,26
faelgeren 76,23
faelgie 105,48
faelgie slaen 12,43
fantasie 7,1; 40,12
feesten, ww. 118,39
Fierebras 68,40
figuere 53,2; 82,23
fijtichaert 138,27
fine 3,24
Flandrijne 68,38
flincken 47,49
Florencia 56,23
Florencius 14,26
Floripas 68,39
flouwen 29,36
fluere 104,73
folaert 138,16
fontein 12,25
foortse 104,15
fortchier 136,2
ga slaen 110,21
gabbaert 138,stok
gang 14,38; 23,20; 55,39
gapaert 138,17
garen (quaet-) 129,18
garnaten (wijn van-) 1,45
gast 64,4
gat 127,39
gebieden 20,42
gebras 101,28
ghebueren 28,26
gecrije 47,19

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

gedichte 10,6
gheerde 48,13; 67,20
gheere 23,48
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gehucht 1,19
gehuldich 12,2; 45,31; 82,11
gecroon 68,15
gelaet 16,24
geleverde zee 84,63
ghelouwen 68,25
ghelucken 66,3
ghemoet 5,54
gheneeren 15,8
ghepeys 1,7
gepijp 153,56
gherijuen 24,55
gherisch 140,35
ghesaten 58,8; 64,16
gheschal 53,5
gheschil 67,21
gesonde 1,31; 5,10; 79,59
gespin 12,17
ghestaden 136,43
gestaect 1,58
gestichte 10,9
geveert 129,72
gevoech 86,14
gevrach, 72,17
ghevreet 150,26
ghewaerschap 118,40
ghewagen 3,37
ghewent 2,11
ghijse 11,49; 144,9
ghilde 39,42; 74,28
goeden, ww. 8,39
graet 5,56; 6,37; 7,54; 16,22; 112,27
greyn 9,5
grief 10,24; 26,62
grieflic 5,20
grielen 106,72
groen 127,42
groeven 4,5
grond 9,14; 20,31; 110,2
grondeeren 4,11
grou 3,16; 129,42
guyl 129,69
guweloen 98,36
Guwijt v. Bourgoenen 68,39
haerdries 29,22
hayen 41,48
Haman 83,26; 91,11
hanebilt 84,148
hanteeren 4,10
hantplichten 20,13; 114,62
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hatie 18,40
hercken 47,69
hermen 69,27
hinnetaster 114,26
holebrum 24,22
hoot 20,43; 140,8
horenneer 128, stok
hoven 48,75
huben 146,41
hucken 134,14; 139,6
humor 96,20
iachte 84,124
iancken 14,54
iancker (Venus-) 12,14
Ignacius 48,33
imaginacie 16,8
inbiten 20,20
ynsel 24,30
Ioab 118,7
iolijs 41,10
Ionadap 83,23
Ionathas 23,42
iongelinc 131,20
Ioris (St.-) 36,42; 114,46
Iosine 68,37
Iubal 113,18
iubilacie 10,25
iuecht 27,27; 41,54
Iulia 56,71
Cakenburch 139,19
campioen 47,50
cat 150,12
cathoen 19,30
Kathelijne 68,36
kau 41,31
cavelen 106,66
ke 131,12
keeren 23,48
keerne 13,29; 75,50
keest 10,49
kecke 62,16
kerven 105,8
ketelen 114,9
killen 84,43
kinnen 3,59; 31,42
claddaert 138,28
claghen 18,19
klapper 2,37
cleynicheyt 17,45; 66,18
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clinckaert 138,8
clincke 108,8
cloyaert 138,41
cloken 115,22
cloot 113,50
clossen 108,5
cloten 91,40
clute 15,26
knijfelen 29,43
knoddaert 138,3
knollaert 138,45
coddaert 138,1
codde 142,7
coel 37,5
coeuer 15,82; 57,45; 140,25
cockaert 138,2
komen 3,24
coninc 146,30
conincspel 108,21
coorne 75,50
corenwachter 137,35
corenweeldeke 74,1
cossem 114,50
coten 108,9
coucouc heerken 108,4
couijne 142,16
crage 127,7
crake 74,7
cretsaert 138,9
crevelen 151,10
crijt 23,36; 113,55
crimpaert 138,28
crincken 98,49
croenge 149,56
croken 131,42
croos 115,29
cruiskese 140,51
cueteren 58,7
cuisken 108,13
kuyte 137,28
laye 41,45
lammay 134,33
lamoen 75,13
Landomia [Laodamia] 31,50
Lansloot 56,40
lappen 92,24
lasen 4, stok, en passim.
last 9,23
leed 11,22
leken 13,32
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lecfrijt 106,20
lindtworm 24,6
lobben 149,3
loelen 151,21
loeme 144,32
loeten 29,47
loy 137,4
loyaert 138,41
lock 114,58
losch 138,25
losschaert 138,8; 139,21
luchten 47,7
Lucretia 12,10
lueren 120,22
luym 131,15
Lute (suster-) 129,53
Machabeus dans 106,92
mageleyne 31,10
Manasses 112,46
manette 137,25
mast 9,28
mate 47,16
medesamich 116,45
Meduse 32,4
meelbuydel (met den - bestoven) 48,73
meersmanneken 151,41
meet 150,27
mey 91,41
meynacht 74,17
melodie 12,57; 18,37; 26,53; 42,23
menichfuldich 12,4
merren 126,33
mesten 110,40
Micol [Michal] 113,40
mieren 118,42
mijgen 127,58
mijte 142,39
mingen 36,32; 47,50
mincken 3,51; 18,5; 25,23; 30,5
mineren 63,53; 88,19
minsel 24,28
Mirro 91,37
misdaet 26,132
miseren 24,39
misfamen 2,25
mishout 3,20; 153,12
miskief 5,50
mismaect 44,41
mispayt 123,27
misraken 35,50; 67,15
misvallen 106,80
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miswinde 124,8
moddaert 138,4
moeden 8,41
moet 7,2
moete 23,65
moeten 11,79
moetheyt 52,36
moetsel 41,53
mogende 1,32
moyaert 138,27
moleren 129,16
Moll 152,5
mortorie 24,33
motken 115,16
muten (in-) 12,21; 14,3; 15,27
mutse 11,83
muylen 58,22
nachtrente 41,27
nalijcx 88,49
Napels fenijn 24,13
nastriker 1,34
natuere 26,35
natuerich 24,10
natuerlic 79,38
niesen 91,21
niethage 29,15
nijders 9,14
Noemi 105,22
noen 89,37
noyt 29,10
non fortse 8,25
nonne 108,5
not 128,40
nuchten 8,12
oefenen 145,7
ocsuyn 83,27
omrompeld 130,56
onaerdelijc 91,15
onbekend 123, stok
onbekentheyt 113,5
onberadich 25,6
onbesneden 16,8
ongelaect 98,12
ongemaniert 108,47
ongeract 123,12
ongesplet 103,56
ongetelt 29,16
ongoedich 24,5
oncondich 40,32
onlancx 84,145
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onlede 140,26
onnaer 39,30
onsochte 5,7
onspreke 5,2
ontallijc 4,6
ontbinden 142,7
ontdect 14,5
ontdieren 94,3
ontdriuen 26,62
onteruen 7,11
ontgaen 84,72
ontlijcken 106,39
ontmeten 66,28
ontpayt 22,20; 32,46
ontpast 2,56; 13,40; 64,5
ontpluken 23,58; 42,35; 116,4
ontraden 105,24
ontraken 68,21
ontreken 151,25
ontrecken 29,20
ontruct 66,7
ontspringen 5,22
ontsteken 29,18
ontstellen 118,25
ontstouwen 29,35
onttellen 150,8
ontvuegen 10,11; 130,44
ontwenden 8,17
onversuerlic 25,18
ooghe opslach 7,22; 9,36; 72,6
ooit 7,53
oorboor 104,61
oorboorlic 1,11; 111, stok
oorboren 5,29; 124,27
oorconde 5,29; 6,52,53; 15,9
opdat 9,32
opsien 25,28; 48,54; 75,48
opstel 57,3
Orbaldus 104,22
Oriandra 56,64
Osya 112,12
overbluysteren 22,19
overboort 3,10
overdadich 94,2
overdragen 104,7
overhalen 81,29
overhoot 124,29
overlaecht 57,33
overlijt 96,4
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overslaen 84,47; 145,24
overtuldich 97,13
overwaden 36,7
overwegen 4,26
paddaert 138,32
padde 153,2
paesberdeken 142,1
payen 7,28
payment 128,47
pairheyt 112,1
pak 5,20
packaert 138,33
palen 81,28; 113,25; 134,11
palisten 139,1
palleeren 81,17
paren 8,55
Paridane 68,40
Paris 68,20,29
partije 18,42; 44,21; 58,25
paspoender 154,40
passe (te - houden) 66,45
peghelen 154,42
Pelagia 83,31
pert 19,54
Pier 142,34
piet 142,24
pilickaert 138,35
pipe 146,1
pipegale 148,35
pladdijs 152,43
playsant 20,19
planen 26,73
plat 6,51,52
platijn 135,11
pleyen 13,4
pleyn 9,4
pleckaert 138,35
plecken 108,35
plien 98,29
ploech 79,34
ploegen 26,111
plotken 115,19
plucht 30,20
pluchten 8,14; 26,151; 47,3
pogen 5,21; 9,12; 39,6; 66,43
pollen 152,4
Postel 152,5
preken 2,13; 6,11
prenten 13,49
preus 50,39
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prieel 1,16; 3,56; 9,1
prijk 139,37
prijken 146, stok
prollaert 138,41
propoost 5,45; 17,20
protel 153,49
pueselen 29,43
quarteren 26,135
quelen 50,12
quene 14,11
quets 104,6
quisten 111,18
Ra[ch]ab 83,21
rachten 110,30
raen 44,7
raet 5,53; 117,40
raetcamer 129,8
rasschen 139,51
raste 9,26
reael 19,21
recht 5,10
rechten 29,27
reene 105,64
regale 18,21
regnacie 2,43; 40,1
regneeren 81,18
rel 57,41
rellinghe 8,68
repe 137,40
reste 127,11
restoore 86,13
rijen 127,49
rijnschaert 138,15
rijs 13,27
rijsen 3,47; 92,46; 140,26
rinne 10,41
roey(ken) 83,71; 118,53
roeken 92,43; 145,39
roetaert 138,20
royaert 138,30
ront 32,30
ros 149,52
rosemarijne 7,24
Rosephier 23,43
roseren 41,22
ruyschaert 138,14
rucken 28,11
ruselaert 138,1
rustelic 74,19
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Sabel 48,42
sabelle (?) 142,28
sachtig 142,1
saet 136,21
saysoene 2,1
salutacie 16,7
sanck 22,29
sassem 138,32
sassemaert 148,9
scaep 26,6
schabbe 149,51
schaddaert 138,31
schaemtschoen 83,59
schaminckel 146,3
scarfairt 138,11
schelen 84,73
schichten 20,15
schieloos 26,112
schijn 15,15
schinderen 129,71
schinckel 146,1
schocht 106,30
scoeyen 149,39
scoffieren 41,8; 110,6
schoonte 106,5
schossen 146,38
schoven 91,25
scranckaert 138,10
scrincken 25,32
seyl 9,28
sele 8,56
Sella 48,47
Seneca 112,41
sermoenen 89,30
sien 23,38
siende 140,50
Sigismonda 24,50
signet 92,16
[sijs, zie chijs]
sijpen 144,41
zille 152,33
slaen 22,12; 105,23
slinckaert 138,5
sloeyen 139,17
sloester 11,25
sloye 139,41
smouten 146,16
smuken 23,57; 116,7
snabaert 138,11
sneuen 1,5; 5,34; 48,8
snoester 96,9
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snossen 146,37
so 6,34; 47,29
soeten 8,4
soken 45,46
solaes 15,5
sottement 130,47
spacie 2,41
spacien 2,50
spaken 96,23
spannen (- die crone) 6,17
sparte 66,11
speculeren 41,23
spel 114,36; 140,14
spenne 149,32
spoed 44,26; 51,10
spoeden 8,38
sponde 68,57
sprake 8,60; 89,37
spreken 29,22
sproeten 23,69
stad 4,30
stade (staen in -) 12,11
staen 9,23; 12,11; 44,4
stake 68,21
staken 98,11
staphans 144,17
stegaert 138,10
stelens 144,9
stoken 126,16
stommelen 145,35; 151,46
stoot 29,11
stoppen 14,8
strael 5,1
stranck 111,20
strecsel 78,6
strijcken 154,25
stringe 20,25
struyken 55,48
stueraert 138,40
stuerich 24,9
stupen 137,20
subgijte 23,32
sueren 13,42
suerette 137,25
suycken 116,3
sweeren 15,8
swerck 47,67
swijke slaen 16,23
swingen 20,25; 66,25
tassen 50,7; 77,25; 81,33
te hans 61,27
teylbier 114,47
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tellier 128,26
tergie 41,50
termijn 14,14
ter nood 18,43
te voren 5,25
Thamar 83,20,26
tinteletene 108,12
toeven 15,14
to(c)ken 45,47; 114,12
tonvreden 7,38
tootaert 138,21
toppen 108,5
toren 4,16
torten 117,10
tosen 114,19
trade 84,95
traensweet 96,34
treetsacht (Jan -) 114,28
tregye 149,19
treke 8,33
Troylus 7,35
trompet 82,48
truwanten 83,68
Tubal 113,18
tuysscher 153,36
tuyt 131,48
tuyten 137,38
uul 127,34; 131,16
uuterste (vier-) 81,24
uutgeuen 52,16
uutschieten 149,50
uutwendicheyt 106,3
uutwijs 7,45
vaen 65,20
vaganten 83,65
var 127,16
varken 131,32
velt 145,45
vent 8,18
verbaren 33,3
verbeenen 97,39
verbetelic 27,30
verbeten 2,55
verbluysteren 64,7
vercheerdt 48,47
verdienen 110,6
verdingen 94,22
verdoen 47,47
verdoten 26,44
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verdrach 28,49; 72,23; 97,28; 151,60
verdraghen 3,42
verdueren 68,50
verdwijnen 6,28; 13,27; 14,14,31; 18,11; 105,61
vereeninge 10,25
verfrayen 41,51
vergier 9,1
vergoort 50,46
verhalen 25,51
verharen 8,55
verheffinge 119,24
veriolijsen, -lijten 3,29; 20,53; 124,5
veriuys 108,56
verkerelt 79,68
verkeren 71,23
verclaren 6,23; 11,15
vercleninge 10,22; 26,139
verknapen 105,18
vercouwen 47,63
vercuysschen 139,46
verladen 20,61
verlaet 5,58; 6,37; 97,34
verlast 64,1
verleeden 136,stok
verleedinge 57,45
verliesen 4,17; 5,28; 84,97
verlingen 18,14; 41,37; 61,35
verlochten 44,39
vermaen 4,33; 8,51; 44,42
vermaert 150,38
vermanen 97,52
[vermeyinge] 47,38
vermeren 44,4
vermeten 65,29
vermijdinge 47,40
vermogen 20,40
vermonden 40,29
vermost 153,38
vernetten 74,8
vernoyen 3,14
vernouwen 11,36
verpachten 1,35; 7,4
versayt 22,21
versamen 9II,13
verscheyden 4,15
verscheren 58,20
verschouwen 135,15
verschuven 112,19
versieren 110,3; 150,6
versijck 96,15; 103,16
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versinnen 11,84; 17,3
verslaen 40,31
verslijten 1,25; 3,26
verslinderen 129,49
verslonden (inf.) 28,20
versloonst 83,66
versmachten 50,42
versmayen 41,43
versoecken 119,77
verspaden 84,96
verstant 20,50
versteken 8,48
versteruen 47,60
verstijuen 24,54; 113,67
verstorbeeren 129,14
verstrangen 14,33; 25,16
verstuken 23,60
versworen 120,24
vertieren 105,52; 118,41; 126,68
vertijen 16,25; 22.30; 78,8; 117,15
vertrecken 150,46
vervaren 128,8
vervleten 50,33
verwaten 1,47; 153,21
verwegen 108,41
verwerken 105,17; 123,19
verworgen 149,57
vespereye 17,49
vesten 3,30
Vienne 68,29
vieren 24,4; 106,91
vijsevasen 74,40
vileyn 12,22
vinne 115,25
vlake 145,11
vleeshuys 142,23
vlieghen 20,21; 40,6; 127,34; 140,10
vloet 8,42
vlooien (ww.) 118,32
vluchts 146,5
voet 8,5; 137,22
voetvutsel 83,50
vogel 83,71
volduerich 24,8
volkinnen 80,50
volleken 108,51
vont 167,7; 111,1
voor 22,27
voordadich 25,7
voorloopen 124,22
voorraet 90,6
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voortstel 3,9
voortstellen 78,23; 130,8
vouwe 25,5
vray 84,21
vrame 9,28
vroet 152,49
vrucht 8,11
vuylpoort 150,28
wach 119,33
wachten 16,28; 132,1
wack 101,4
want 19,12
wederpaer 4,18
wederstoot 20,43
weer 36,41; 154,11
wegen 2,35; 21,21
weye 114,38
weldich 112,49
wemelen 151,10
wenden 123,14
weselike 40,45
wesen 48,63
wetenthede 4,35
weven 48,9
wieren 41,3
wijle 23,66
wijndruue 122,5
wit 154,61
woene 11,76
wouteren 142,15
wreken 44,54
wrijven 23,28; 42,48
wrimpen 58,22
[z, zie s].

[Tweede deel]
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*

+

Refreynen
+

[f. 1 r°]

[houtsnede]

Int
Sot Amo Reus Wijs
+

[houtsnede: een naakte vrouwenfiguur in landschap, op den achtergrond een stad
+
of kasteel; op een band bovenaan:]
[f. 1 v°]
Ic doel om dy.

*

Tekst van den titel geheel in houtsnede, Refreynen in rood gedrukt, met lijnornamenten; Int
horizontaal, sot amo reus wys ieder verticaal naast elkaar, in zwart.
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4
+

Die regelen vanden refreynen
+

[f. 2 r°]

Int amoreus

5

10

15

20

25

LAet ons te samen in liefden ghetrou zijn.
wien dat spijt, ic en sal v niet begheuen
Maer lasen nv ist al ghedaen
Een vrolic lief is een vrolijck leuen
Lieuer dan god, waert gheen sonde
Gheen lieuer en mocht ic oyt bekinnen
Als ic haer omtrent ben, isser een te vele
Och wilt mi mijn lijden helpen draghen
Ic en seyts haer om al die werelt niet
Mer noyt so lief ten most gescheyden sijn
Om datter maer een int herte mach
1)
*Bouen vrouwen gheen weerdigher present
Soudic niet treuren, ten mach mi niet gebueren
*Heelt selue tsecreet, bidt niet om helen
Gheen pijne voor onghetrou te sijne
*wie cant solaes van vrouwen deruen
want liefs deruen is grote pijne
Noyt lieflijc lief en had lief so lief
+
Adieu mijn alder liefste die ic te minnen plach
Liefs ogen connen liefs gesicht verblijen
Het is om v
Adieu het moet ghesceyden sijn
Een hert vol trouwen voor een nieu iaer:
Druck sonder troost is qualijc te lijden
Die getrouwelic mint, moet dicwil suchten
Dan .ij. gelieuen versaemt in eenen wille
Want tis so oorboerlijc liefs liefde verweruen
Ick sterue door haer die mijns en acht niet

1)

De met een * gemerkte refreinen komen in den tekst niet voor; zie het Aanhangsel.
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[f. 2 v°]

5
Och die mistroost is mach wel suchten
30 Och mochtic vanghen dat ic iaghe
*In trouwen sal ick volherden.
Therte is daer dooghe niet sijn en mach
Dit alder meest den amoreusen quelt.
Liefde verwint daer si terherten geet.
35 Ick sterue door haer diet noyt en rochte
Al minnicse seer si achtes twint
Sonder troost van haer therte breken moet.
So hebic recht troost van liefde ghecregen
Nochtans heeft mi de liefste begeuen
40 Dan een stadich herte vol trouwen.
+
Wat ic begeere dat moet ghestolen sijn.
*Mocht ic van haer noch troost gewinnen
Lief heb ic v misseyt vergheuet mi
Een ongherust herte slaept selden wel
45 Daenschouwen der loueren maect melodye
*Die sommighe is droue al claecht hijs niet
Sonder begheuen gheduerich mijn leuen
Want sonder haer prijsic de doot
Soe houtse mi mijns dancx bedwongen.
50 Nochtans en can icse niet ghelaten
Adieu lief geprezen, alst emmers moet wezen
Bedwanck van liefden is groote pijne
Dan absent vander liefster te wesen
Wat dienst ic doe tis cleen gheacht.
55 *Mer tsop en is der colen niet weert
Met recht bliuic v eyghen voort.
want ghi sijt die werelt alleen
Mer tgaet nv verre buten screuen
Dus houdict versuchten van haer te leene
60 *waer therteken is, thgesichte is daer
Te liggen in armkens sonder mouwen
Noyt geen volmaecter in liefden beuonden
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[f. 3 r°]

6
+

*waren si niet so loos van gronde.
Der secreter liefden gheen so volmaect

+

[f. 3 v°]

Die regelen der Refreynen.
Int wijs oft van versinnen

5

10

15

20

25

30

*DIe wille is goet mochtet die burse verdraghen
*Dit is dat salichste dat god oyt vrochte
In teghenspoet isser menich salich worden
Boter en case stoffiert die cuecken wel
wie salt al verdragen dat sot willeken doet
wat doetmen ter werelt ten wert benijt.
Het moet al gheleden sijn
Steruen steruen is een hart ghelach
*waren gheen vrouwen twaer al niet.
*Niemant en sal den cock verwercken
Hi en derf altijt niet clagen die eens verhuecht
Al' mindert ons goet, ons daghen die corten
+
Het is quaet arbeyden en water drincken
Dlachen doet elcx herte verlichten.
*Folle esperance ma bien trompee
Ialousie mi lijf en siele duerknaecht
Hey voorleden tijt waer sidi duere
Bi wel betrouwen gheschiet veel quaets.
*Stille niet claghen wil ic mijn lijden dragen
want tegen een clappaert en is geen wachtere
want al dat eertsch is dat is verganckelijck
Tis al niet sonder god alleen
Scheyden van gode, gheen dinck so swaer
*Een herte datmen altijt getrou heeft vonden
watmen doet duer den onbekenden
Tis best om beters wille verdreghen
Die vrientschap is dunne diemen copen moet
Armoede dunct my doorboorlicst en minst geeert
Sonder thout en can men niet gheleuen
Vander mutsen Refreyn Rondeelwijs
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[f. 4 r°]

7

35

40

45

50

*Tware goet dat elc op hem seluen saghe
*Voren bewesen is na gheleert
Hoe minlic is een schoon vrouken om sien
Al sidi ghebeten, ghi en sijt niet gheten
+
Spieghelt v aen mi so doede wijselijc
Twi soectmen wijsheyt daer gheen en si
Gheselscap sal voor goet ghebreken.
Niet voor een hertelijc vrient ter noot
Dit duecht schijnt, en sonde voor gode is
Tis wonder wat verdoelde herten lijden.
Tgoet hoort der werelt tmoet dair bliuen
*Ghi arbeyt al als cloester knapen
Dronckenschap is sonde schade en schande
want christus heeft ons so diere ghecocht.
Eenen sack vol moren een stinckende prye
Och god hoe sal ick die not gecraken
*Dus doende moghen wij god behagen
Men behoeft veel die huys sal houwen
Om tghemeyn profijt waer iusticie nootlic
*Oft god met ons wilt, wie sal ons deeren.

+

[f. 4 v°]

[loovertjes]

Die regelen der Refreynen. Int Sot.
+

NV segt mi wie heeft den prijs gewonnen.
Proeft wat sulcke minne can maken
So haddijt moghen seggen, ke siet doch siet
Ist gheloghen, ist waer si saghent nochtans.
5 Ic sey goet ront, ic en can niet prijken
Die niet en wil horen en doech geen gabbaert
Veel stoffen behoeft tot huerenners
Neen daer me soudi mi verleen
Tsmorgens vondic dat al gheloghen was
10 Hebdi ghedaen nv, mi lust eerst spelens
Die woorden en gaen int lijf niet
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[f. 5 r°]

8
Ic loech ic en const mi niet bedwinghen.
Die cock is goet te vriende gehouwen
Ist goet alsmen v willeken doet
15 Den drincpot maect den menigen geldeloes
Van lachen en const ic mi niet bedwingen.

[loovertjes]
Hier na volgen die Refreynen.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

9

[Refreynen in 't amoureus]
+

[houtsnede]
Dan .ij. gelieuen versaemt in eenen wille

[I] Refreyn

+

[f. 5 v°]

[I]

[A]
HOe meer gefantaseert, hoe meer beswaert,
vs. 1-2
aert van castumen doet vast ancleuen.
+
gescreuen staet in mijn herte een bloeme vermaert.
waert datse met mi wilde zijn gepaert,
5 vergaert bleuen wij eewelic sonder sneuen. vs. 5
vs. 6
dleuen is dat ic achte, hoe soudicse begeuen?
vs. 7
verdreuen houtse mijn ghepeysen al stille.
dus seggic ter eeren van haer verheuen:
vs. 9
gheen meerder vruecht ter werelt beseuen
10 dan twee ghelieuen versaemt in eenen wille.

+

[f. 6 r°]

vs. 11

Ist niet oorboorlic groot te sijn gheboren?
vs. 12
verstoren moghen si alle quade gheruchten.
vs. 13
suchten, claghen, en steenen iagic verloren,
vs. 14
oorboren moet ict dleuen, ic hebt vercoren;
15 tversmoren des doots salse wt mi doen vluchten. vs. 15
vs. 16
verluchten ga ic mi in een prieel vol vruchten,
duchten so en heb ic van gheenen gheschille.
vs. 18
dus seggic als voren, ten sijn gheen cluchten:
vs. 19
gheen meerder vruecht in swerelts gehuchten
20 dan twe ghelieuen versaemt in eenen wille.
Siet mi nv in deertsche weelde gheseten,
beten van confoort waren der herten goet;
doet se mi trouwe, ic derf mi vermeten
vergheten en sal icse, ic laet haer weten
25 + versleten houtse puer mijn teghenspoet. vs. 25
soet is dat leuen ic bens wel vroet,
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[f. 6 v°]

10
*
vs. 27
moet ic dan niet drayen der vruechden spille?
nemmermeer scheydic van haer een voet
want geen meerder vruecht onder shemels behoet
30 dan .ij. gelieuen versaemt in eenen wille.

[B]
vs. 1

Al waeric bouen moyses in gesonden baerblikere,
al waer ic bouen Alexanders mogende machten,
al waer ic bouen Cresus van schatte rijckere,
vs. 4
al waer ic Dauids victorie een na strikere,
5 al mochtic bouen Absolom schoonheyt verpachten, vs. 5
al had ic alleen alle menschelike crachten
vs. 7
oft yngelic gedachten, so en soudic mi gewachten
bi dage bi nachten te minnen die ic moet achten.
vs. 9
lieuer soudict al versmachten, dan haer deruen
10 want tis so oorboorlick liefs liefde verweruen.
Al warre die heel werelt mijne,
al waer elc gras met gulden platen,
al waer elck loofken van Rosmarijne,
al waer al eertrijck puer cristallijne,
15 al waer al dwater wijn van garnaten, vs. 15
al warent al Dyamanten die steenen vander straten,
+
vs. 17
soe soudic eer haten, en al verwaten,
dan ic sou laten die bloeme van staten
die tot mijnder baten mijn vruecht sal eruen
20 want tis so orboerlijc liefs liefde verweruen.
Als lief bi lief lieflijc begeert te sijne,
als lief liefs liefde in liefden volmaect,
als lieuer dan lief liefs liefden hout in verdwijne,
als dlieflic lief duer liefde en vreest geen pine,
25 dan is lief bi lief lieflijc geraect.
als twe gelieuen versamen in een liefde naect,

*

31. HA.: Al waar ick bouen Samson in stercheyt baerlijck.
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[f. 7 r°]

11
int vier dat blaect, hoemen daer waect
vs. 28
weet hijt diet smaect, ic bliue ghestaect
daer therte na haect, vrij sonder steruen
30 want tis so oorboorlic liefs liefde verweruen.

Eindnoten:
[I] Dit refrein bestaat uit de stukken van twee verschillende refreinen (A en B); wellicht ontbrak er
in het hs. dat de drukker voor zich had een blad, waardoor het slot van het eerste en het begin
van het tweede refrein verloren gingen.
vs. 1-2 De zin is ongeveer: ongestadigheid (in de liefde) brengt verdriet, standvastige trouw (daarentegen)
doet vast verbonden blijven (met de geliefde).
vs. 5 sonder sneuen: onveranderlijk.
vs. 6 begeuen: verlaten, in den steek laten.
vs. 7 ghepeysen: droevige gedachten.
vs. 9 beseuen: (is) te bedenken.
vs. 11 oorboorlic: voordeelig, prettig.
vs. 12 si: t. w. zij die van hooge geboorte zijn.
vs. 13 iagic verloren: geef ik den schop.
vs. 14 oorboren: gebruiken, genieten van.
vs. 15 Hier moet alleen bijgedacht worden.
vs. 16 prieel: tuin, boomgaard; fig. vaak voor de geliefde.
vs. 18 cluchten: beuzelpraatjes.
vs. 19 swerelts gehuchten: de wereld. Vgl. VIII, 12.
vs. 25 versleten houtse: zij doet te niet(?).
vs. 27 drayen der vreuchden spille: dansen van vreugde?
vs. 1 gesonden: gezondheid. - baerblikere: helderder schijnend, stralender. - mogende: machtig.
vs. 4 nastrikere: die nabijkomt, opvolger.
vs. 5 verpachten: beschikken over.
vs. 7 en soudic mi gewachten: zou ik niet aflaten.
vs. 9 soudict: less wellicht soudick.
vs. 15 wijn van garnaten: een soort van kruidenwijn; zie Mnl. Wdb. II, 922.
vs. 17 verwaten: vervloeken. - eruen: toebedeelen.
vs. 28 gestaect: vast, onveranderlijk; vgl. S. XXXIV, 5.

[II] Refreyn
vs. 1

PEnolopes eere in saysone eewelick duerende
vs. 2
wiens herte was in reynder liefden besprayt,
vs. 3
twas sonder vilonie, ionst int herte vuerende
daer de amoreuse hope mede wert gepayt.
5 maer die nv als lief der vruechden saet sayt
treuren en druc moet hem dicwil present sijn,
+
want die werelt is nv verkeert, verdrayt.
al waert dat deen lief dander mocht omtrent zijn,
vs. 9
schuylende vilonie, tsou haest gheent sijn;
10 exempel heeft an Thamar ghebleken. vs. 10
vs. 11
dus wij die in een amoreusheyt ghewent sijn,
laet ons doude ionste die niet en heeft besweken
vs. 13
int herte preken van weken tot weken,
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[f. 7 v°]

alse tot noch toe in ons heeft ghebleuen.
15 is seg v, an mi en salt niet ghebreken,
wien dat spijt, ic en sal v niet begheuen.
Volmaect in trouwen is wel te prijsene
ia voor die gheene die eere begheert,
want met trooste beghint hi hem te spijsene
20 dat hi met trooste sijn herte vercleert. vs. 20
mer een vileyn die tfenijn heeft inden steert
pijnt reyne amoreuse te beschamene.
vs. 23
en twijfelt niet dat v liefde wert verteert
in mijnder herten, dus pijnt vruecht te ramene,
25 weest mi ghetrou sonder te misfamene, vs. 25
ic blijf v eygen al sout mi verseeren
en al souden mi die nijders pijnen te blamene
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12
mijn hert sal altijt dijn lof vermeren.
+
dus wil ic mi keren tuwer eeren,
30 secretelic dragende v liefde sonder sneuen,
al wordic gecleet met droefheyts cleeren.
wien dat spijt, ic en sal v niet begheuen.

+

[f. 8 r°]

vs. 33

wilt nv verblijen, laet druc versleghen sijn,
stelt trueren besiden, leeft voort in vreden,
35 uwen druc can biden mijnen niet geweghen sijn. vs. 35
al wert zomtijts met droefheyt v hert doorsneden,
vs. 37
denct meerder druc mi die clapperts deden
mi brengende aldus in swerelts blamacien.
dus mijn troost, mijn herteken vol seden
40 sijt ghetroost, die voorleden ionsten vol gracien
vs. 41
en worden van mi vergeten tot gheender spacien,
mer ic draechse secretelic in mijn herte verborgen.
vs. 43
en acht ooc niet des clapparts regnacien,
wilt vruecht hanteren, laet varen sorghen
45 en totter doot sal ic v aencleuen
al souden die nijders tongen verworgen,
wien dat spijt, ic en sal v niet begheuen.

Prince
Met liefden sidi in mijn herte begracijt
als lief die liefs liefde is ghedachtich.
50 v ionste reael is in mi ghespacijt. vs. 50
ghelijc als Thisbe haer lief was achtich
also is ooc ons liefde ontsteken machtich.
+
vs. 53
eer ghepeys der herten valt clachtich,
toocht nv v liefde, bewaert v secreten,
55 andoet ghetrouwicheyt, sijt niet verbeten vs. 55
vs. 56
al moeti duer dabsencie somtijts ontpast sijn,
v liefde tot miwaerts blijft onghemeten,
altijt suldi mijnder herten pilaer en mast sijn.
al soudicker noch om moeten in last sijn,
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60 ghi sijt in mijnder herten boeck ghescreuen
dus laet ons beyden in trouwen vast sijn.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 1
vs. 2
vs. 3
vs. 9
vs. 10
vs. 11
vs. 13
vs. 20
vs. 23
vs. 25
vs. 33
vs. 35
vs. 37
vs. 41
vs. 43
vs. 50
vs. 53
vs. 55
vs. 56

in saysone: steeds krachtig, onverzwakt; vgl. CXIX, 17 en S. CCI, 52.
besprayt: eig. besproeid, besprenkeld; S. CCII, 20; CCIV, 45.
twas: hoort wsch. bij eere uit vs. 1; de t is dan overbodig.
Aan het begin is wellicht bi weggevallen en moet men sout lezen i. pl. v. tsou; de zin is dan: door
zich schuil hounende, vermomde boosaardigheid zou het spoedig afgeloopen zijn.
Thamar: zie 2 Sam. 13.
in een amoreush. ghewent: (sinds lang) in liefde verbonden.
preken: prenten?
dat hi met trooste: lees wellicht: die met trouwen.
twijfelt: denk - wert verteert: vergaat.
misfamene: (u) in opspraak te brengen (door ontrouw nl.)? Niet in Mnl. Wdb.
druc: verdriet; vooral gebezigd voor: minnesmart.
can niet geweghen sijn: weegt niet op tegen.
clapperts: hetzelfde als nijders: afgunstigen, kwaadsprekers.
spacien: geliefkoosde rederijkersterm voor: tijd, gelegenheid.
regnacien: handelingen, daden (Mnl. Wdb. VI, 1207).
ghespacijt: gevestigd. Niet in Mnl. Wdb.
voor dat mijn hart door droevige gedachten gekweld wordt.
verbeten: boos, bitter gestemd.
ontpast: teleurgesteld, bedroefd.

*

+

[III] Refreyn
+

[f. 9 r°]

vs. 1

GHelijc Hester Assuero was behagende
ben ic reyn liefde tuwaerts draghende,
niet daer na vragende om yemants benijen.
al sijn nijders van spijte ouer ons clagende
5 en begheren ons onvree nv te beiaghene, vs. 5
sijt niet versaecht te gheenen tijen,
laet ons eendrachtich in liefden verblijen,
vs. 8
v herteken en dmijne laet een accoort sijn.
mercurius voortstel wilt stellen besyen
10 so sullen quaytonghen vollic ouerboort zijn. vs. 10
ons meninge laet altijd een woort sijn
so bliuen wij lustich in liefden vloyende,
*

10. ouerboort, HA.: overhoort.
17. bespoyende, HA.: besproyende.
24. ten fine, HA.: een te zijne.
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het sal v en mi een groot confoort sijn
dwelck nijders sal sijn seer vernoyende.
15 mijn ionste seer lieflijc is tuwaert groyende
vs. 16
daerom biddic v wilt sonder grou sijn,
vs. 17
al zijn ons sommige met clappen bespoyende
laet ons te samen in liefden ghetrou sijn.
V dagelicx lijden dat doet mi pijne
20 want groot ghebreck is mishout te sijne, vs. 20
vs. 21
tis een discipline, die niet om verdraghen is.
+
v ongheluc deert mi oft waer dat mijne,
maer paciencie moet sijn v medecijne
vs. 24
tot dat comt ten fine, want een groot mishagen is.
25 uwen persoon met allen te claghen is
vs. 26
dat ghi v iuecht so moet versliten,
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*
tis een plaghe die bouen plaghen is
dwelck uwen persoen seer moet spiten.
vs. 29
stellet wter herten, wilt v verioliten,
30 laet in v niet vesten eenighe melancolie, vs. 30
wilt doch v leuen so niet versliten
mer al onghenuechte stelt doch op sije,
vseert ghenuechte, sijt vrolic en blije,
blijft doch mijne, ic sal doch v sijn,
35 ghi sijt doch icke en ic doch ghye:
laet ons te samen in liefden ghetrou sijn.
vs. 37

Och lief alderliefste vaet mijn ghewagen,
mijn sinnekens trueren, therte moet clagen
bi nachte bi daghen, om v liefs deruen,
40 wel wetende dat ic ben in v behaghen,
want mijn oghen noyt lieuer lief en saghen.
dus duert verdraghen moet ic druck eruen;
dan denckic waeromme so menich weruen.
+
om v liefde ghetrouwe, die ghi mi bewijst,
45 dat ic wt liefden soude laten steruen
mijn herte, mocht ghijer bi worden gespijst.
vs. 47
o lief, duer v liefde die te miwaerts rijst
ben ic v wenscende wat ic goets mach dincken,
dats therte vol trouwen, datmen meest prijst,
50 dwelc ic altijt bereet ben om v te schincken
vs. 51
met liefden vermeerderen sonder eenich mincken,
so en mach nemmermeer in ons berou sijn.
al souden nijders noch so seer daerop schimpen
laet ons te samen in liefden ghetrou sijn.

55

*

Prince
Princesse vol van virtuten,
prieel van trouwen, waer wt dat spruten
vs. 57
alle conduten en stralen der minnen,

51. mincken, HA.: krincken.
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wilt nv doch wten en daer toe niet flou sijn
vs. 59
alle vroulike compassien om trou te kinnen
60 laet ons te samen in liefden ghetrou sijn.

Eindnoten:
vs. 1 Assuer(us): Ahasverus.
vs 3: zonder mij van afgunst iets aan te trekken.
vs. 5 beiaghene: verschaffen, veroorzaken.
vs. 8 een accoort sijn: overeenstemmen; vgl. S. XXII, 1
vs. 9: denk niet om materieel gewin? Of wordt gezinspeeld op Mercurius als patroon der
koppelaars?
vs. 10 ouerboort: machteloos (Mnl. Wdb. V, 2100).
vs. 16 grou: afkeer, schrik.
vs. 17 bespoyende: het is niet noodig met HA. besproyende te lezen; bespo(e)yen komt herhaaldelijk
voor (Ndl. Wdb. II, 2078).
vs. 20 mishout: ‘mishuwd’, ongelukkig getrouwd.
vs. 21 discipline: dwang.
vs. 24 dat comt ten fine: dat er een eind aan komt. Vgl. XIV, 43.
vs. 26 versliten: ongelukkig doorbrengen; vgl. vs. 31.
vs. 29 veriolijten: verheugen; vgl. S. XIV, 10.
vs. 30 vesten: zich vastzetten.
vs. 37 mijn ghewagen: mijn woorden.
vs. 47 rijst: groeit, of: zich richt op -.
vs. 51 liefden is genitief. - mincken: verminderen.
vs. 57 conduten: bronnen, aderen.
vs. 59 kinnen: doen kennen.

[IV] Refreyn
Maer lasen nv ist al ghedaen
+

*

[houtsnede]
+
vs. 1

O Rijck god al ben ic nv bedroeft,
al wat ic segghe heb ic selfs geproeft
vs. 3
met haer, die nemmermeer comt wt mi.
Ick ben een die niet en behoeft
5 dan troost, want lasen mijn lijden groeft vs. 5
vs. 6
so seer dattet ontallijc sy.
al tghene dat minne met trouwen vry
+
werct in liefden, dat hebben wij
vs. 9
so hertelick langhen tijt bestaen;
10 ons vruechts hanteren, ons vrolic ghecrij vs. 10
vs. 11
can niemant gronderen, verre noch by,
maer lasen nv ist al ghedaen.
Si hadde mi bouen al wtuercoren,
ic was haer eyghen al heel ghesworen
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[f. 11 r°]

15 want sonder verscheyden mijn herte was haer,
vs. 16
ic conste haest verdriuen haren thoren,
vs. 17
bi haer was al mijn leedt verloren,
vs. 18
ic was haer liefste wederpaer.
haren wille was die mijne verwaer,
20 den mijnen den haren, dats openbaer,
waer mochtmen meerder vruecht ontfaen.
al was ic van haer, hier oft daer,
een weke die docht mi wel duysent iaer,
maer lasen nv ist al ghedaen.
25

Haer schoonheyt was mi spiegels genoech,
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vs. 26

haer minlijc leuen dat ouerwoech,
vs. 27
haer spreken was so net besneden,
haer lieflick mondeken ooc altijt loech,
noyt moeder lieuer kint en droech.
30 + om mi si was een stadt vol vreden, vs. 30
so amoreus, so suet van seden,
ghetrou tot mi tot allen steden;
vs. 33
mi helpt dat ic haers doe vermaen
so net is si, en so wel ghemaect van leden
35 en daer toe minlijc vol wetentheden, vs. 35
mer lasen nv ist al ghedaen.

Prince
Ic en weet nv waer die hant anslaen,
ic hebbe so dicwil bi haer gheseten
spreken, singhen, drincken, eeten,
40 maer lasen nv ist al ghedaen.

Eindnoten:
* Stok. lasen: helaas. Dit is de gewone vorm in onzen bundel (vgl. vs. 5; VIII, 54; XXVIII, 8; XLIV,
28, enz.), in tegenstelling tot b.v. ABN., waar aylaschen de gewone vorm is.
vs. 1 al: geheel; of lees hoe?
vs. 3 comt wt mi: uit mijn gedachten raakt.
vs. 5 groeft: kerft.
vs. 6 ontallijc: onzegbaar.
vs. 9 bestaen: gepleegd. HA. heeft ten onrechte verstaen.
vs. 10 hanteren: bedrijven; geliefkoosde rederijkersterm (zie b.v. nog XV, 35; XVII, 37; XX, 7; XXIII, 3,
enz.), verbonden met acc. of gen.
vs. 11 gronderen: bevroeden.
vs. 16 thoren: verdriet.
vs. 17 verloren: verdwenen.
vs. 18 wederpaer: gezel, genoot, geliefde; vgl. Spieg. d. Minn. vs. 4403.
vs. 26 ouerwoech: eig.: woog meer; hier abs. voor: ging alles te boven.
vs. 27 net besneden: keurig, gepast.
vs. 30 stadt: wsch. op te vatten als ‘plaats’, niet in de tegenw. beteekenis, hoewel dit de poëtische
kracht zou verhoogen; zie over dergelijke ‘modern’ aandoende verzen de inleiding, blz. LII/LIII.
vs. 33 vermaen doen: gewagen. Vgl. voor de gedachte LXVIII, 52 en ABN. XXXV, stok: ‘Thelpt der
herten dat den mondt den noodt wat claeght’.
vs. 35 wetenthede: wijsheid.
vs. 87: ik weet niet wat te beginnen.

*

[V] Refreyn
*

1. die (H.A.), v. D.: de.
2. onspreker, HA.: onsprekelijcker.
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vs. 1

DUer venus strael, die suuerheyt doet verdwinen
vs. 2
heb ic geweest in onspreker pijnen
onlancs half desperaet in mijn ghedochte.
in cruyden, in balsemen, noch inden wijnen
5 noch nerghens en vondic medecijnen
noch specien die mi genesen mochten.
vs. 7
ic riep vast wrake, dat ic so onsochte
sonder troost die doot moste smaken.
die liefste, die mi al dat grief aenbrochte,
10 vernam van desen die rechte sake; vs. 10
+
wt compassien quamse mi om te vermaken.
som seyden, si waer beter achter bleuen:
hoe hi v meer siet, hoe hem meer smerten naken.
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*
neen sey si, liefs troost doet veel tormenten staeken,
15 een vrolic lief is een vrolijc leuen. vs. 15
Een vrolic lief wast, eer si vertrack,
gheen vrolicheyt an haer en ghebrack
vs. 18
om mi bedruct ter ghesonde te brenghene;
van troost wast al datse te miwaerts sprack,
20 segghende, ontlaet dit grieflic pack vs. 20
vs. 21
en poecht v bi ons met vruechden te mingene,
vs. 22
hebt een mans herte, begint te ontspringene,
luttel vrouwen sijnder sonder compassie geboren.
die woorden begonsten mi so te dwingene
25 ende haer grote vrolicheyt van mi te voren, vs. 25
haer couragie dede mi na haer horen,
vs. 27
achterlatende dat grote druck becleuen.
dus seg ick, ende ic en gheefs niet verloren,
vs. 29
oorconde hem allen die sulc werk oorboren:
30 een vrolic lief is een vrolic leuen.
vs. 31

Om der materien verstant te gheuene,
vs. 32
si maectet so die hoghe verheuene
+
met haerder vrolicheyt medecinale,
vs. 34
dat si mi ontlade van allen sneuene
35 en coragie gaf om eewelijc op te leuene,
daer haer vrolicheyt af was dat principale.
hoe soudemen die duecht alteenenmale
connen vercondigen van sulcken vrouwe;
hi en is ter werelt, noch duytsch noch wale,
40 die een vrolic lief volprijsen souwe.
een vrolic lief, en dan die ghetrouwe,
waer sijnse die oyt haer weerde volscreuen?
men souts in een iaer volscriuen nouwe,
vs. 44
des ic deerste propoost noch houwe:
een vrolic lief is een vrolic leuen.

*

18. ghesonde, HA.: gesontheyt.
19. Van, HA.: Want.
28. gheefs, HA.: geef den moet.
32. maectet so die, HA.: maeckter soo dic.
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Prince, hebdi een vrolic lief
verheftse vrij so Dauid die sine verhief,
want si ist weerdich watmen haer doet.
een vrolic lief belet veel van sulcken grief,
50 dats des eewichs doots miskief vs. 50
door een vrolic lief wel wert gheboet,
want watmen een amoreus doet, quaet of goet,
vs. 53
heeft hi een vrolic lief, tis sijn raet, sijn daet,
vs. 54
en is dat vrolic lief so ghemoet
55 dat si hem dbeste voor tquaetste raet,
+
vs. 56
so brenchtse hem wel inden hoochsten graet
daer nemmermeer steruen is noch sneuen.
vs. 58
so soudic spreken sonder verlaet
en segghen den reghel so voren staet:
60 een vrolic lief is een vrolick leuen.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 1
vs. 2
vs. 7
vs. 10
vs. 15
vs. 18
vs. 20
vs. 21
vs. 22
vs. 25
vs. 27
vs. 29

strael: pijl.
onspreker: onuitsprekelijke.
onsochte: wredelijk.
die rechte sake: de stand van zaken, toestand.
Vgl. den stok van ABN. LVI: ‘Een hertelijck liefken doet blijdelijck leven’.
ghesonde: gezondheid.
grieflic: smartelijk. - pack: de rederijkers vergeleken de liefde gaarne bij een zwaren last; vgl.
VII, 50; IX, 23; LXX, 29, enz.
poecht v: doe uw best.
ontspringen: eig.: wakker worden; hier: zich in geestelijk opzicht oprichten, moed vatten.
van mi te voren (van moet wsch. wegvallen): jegens mij; te voren beteekent ook: geheel
beschikbaar (zie COORNHERT, Odyss. IX, vs. 9 en 116/7).
dat grote druck becleuen: wat de groote droefheid (in mij) had doen groeien.
oorconde: getuige; zie nog VI, 52-53; XV, 9. - oorboren: plegen; een zeer geliefkoosde
rederijkersterm.
om kort te gaan.
si maectet so: zij bewerkstelligde.
sneuen: leed, ellende.
propoost: stelling, thema; vgl. XVII, 20.

vs. 31
vs. 32
vs. 34
vs. 44
vs. 50 dats: en wel, ja zelfs; vgl. STOETT, Synt.3 ¶ 49, Opm. II. - miskief: ongeluk.
vs. 53 tis sijn raet, sijn daet: zij beheerscht zijn doen en laten; vgl. VALENTIJN, Ovid. (ed. 1697) I, 72:
‘mijn staatjuffers K. en E., die mijn geselschap en raat en daat sijn.’
vs. 54 ghemoet: gezind.
vs. 56 graet: trap.
vs. 58 sonder verlaet: zonder ophouden; vgl. VI, 37.

*

*

11. preken, HA.: spreken.
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[VI] Refreyn
+

[f. 13 v°]

vs. 1

EEn weet ic noch in swerelts beuancheyt
duer wien mijn herte seer in bedwanc leyt
van groter liefden die ic haer draghen moet.
in liefden so lijdic die meeste crancheyt,
5 cause, want ic die liefde inwendich knagen moet, vs. 5
mijn onsprekelike liefde die ic beclagen moet,
wantmen van des geliken noit en hoorde spreken.
die grote liefde die welcke ic gewagen moet
doet mi therte in duysent stucken breken,
10 duert deruen van haren roden monde.
vs. 11
ic hebse so lief, ten baet gheen preken,
ic en cans onder gheenen stoel ghesteken,
lieuer dan god, waert gheen sonde.
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*
Al had ic Venus selue in persone
15 oft Dyane, die goddinne schone,
oft Minerua die goddinne der sciencien,
vs. 17
oft Pallas, oft Iuno, al spantse die crone,
ic en creech gheen verblien in haer presencien;
mer duer wien ic lijden moet diuerse penitencien
20 dat isse, wiens liefde therte doet beswaren.
noyt minliker en hoordic inder eloquencien,
+
haer woordekens clincken als gulden snaeren.
vs. 23
in dit verclaren moetse welvaren duysent iaren,
want icse beminne tot elcken stonde,
25 ic hebse so lief, wien mochtict openbaren,
certeyn, ic en can die waerheyt niet sparen,
lieuer dan god, waert gheen sonde.

+

[f. 14 r°]

vs. 28

Duer haer absencie ic nv als sneu verdwijne,
noyt minnaer en leedt alsulcke pijne,
30 wie soude mogen meerder liefde bestaen hebben?
haren sueten asem is mi een medecijne,
als ic dien mach van haer ontfaen hebben,
noyt minner en mach meer ghedaen hebben
vs. 34
in liefden, so die mijne verre te bouen gaet
35 van sulcker liefden als wij vermaen hebben. vs. 35
haer bisijn en ben ic nemmermeer versaet,
vs. 37
want si staet sonder verlaet in mijnder herten graet,
certeyn, ic ter werelt noyt lieuer en vonde;
van liefden so en weet ic gheenen raet,
40 ic hebse so lief, ist mi goet oft quaet,
lieuer dan god, waert gheen sonde.
Noyt princelijcker lief en mochtic beschouwen
beschouwen onder eenighe vrouwen.
+
vrouwen beelde weest mijns ghedachtich,
45 ghedachtich wiens herte is vol rouwen.

*

27. HA.: Lieuer dan Hester hoe schoon van gronde.
41. H.A.: Lieuer dan Hester soo schoon van gronde.
45. rouwen, HA.: trouwen.
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*
rouwen moet ic houwen, des ben ic clachtich,
clachtich bliuic duer ws deruen waerachtich.
waerachtich van uwer liefden verstaet wel dat,
dat ic ware bouen alle coninghen machtich,
50 machtich hiel ic v voor mijnen eewigen schat.
vs. 51
schat, oft ghi hadt tot mi sulcke liefde plat,
vs. 52
plat seggic v liefken, ic neems oorconde,
vs. 52/53
oorconde aen de sulcke die oyt in liefden sat,
ic heb v lief, dus en weet ic te segghen wat,
55 lieuer dan god en waert gheen sonde.

Eindnoten:
vs. 1 beuancheyt: omvang, uitgestrektheid; vgl. S. LXIX, 19; CXIV, 4.
vs. 5 cause: met reden? wsch. is er iets weggevallen, misschien die. - die liefde... knagen: lees wellicht:
door liefde: hoewel noch in het Mnl., noch in het Ndl. Wdb. vermeld, komt knagen in de 16de e.
vrij vaak (en zelfs nog in de 17de e.) absoluut gebezigd voor in den zin van: smart lijden, gekweld
worden; zie b.v. XV, 75; ABN. VI, d, 6; IX, e, 16; LXVIII, 6, 11 (‘In mij zelven gae ic inwendich
cnagen’); COORNHERT, Odyss. XII, 246/7; XVI, 144; Amst. Pegasus (a°. 1627) 82a (‘Of ick koom
(l. schoon) klaegh..., Of ick gae knaghen, 't En heeft gheen klem’).
Tusschen vs. 9 en vs. 10 ontbreekt een regel op-eken.
vs. 11 preken: vermanen; vgl. Hand. d. Amour. IJ 7 r°.
vs. 17 al spantse die crone: hier nog wel in de oorspr. bet. van: de kroon dragen.
vs. 23 verclaren: glans, schittering; vgl. ABN. LIII, b, 12, en hgd. Verklärung.
vs. 28 verdwijne: verkwijn.
vs. 34 so: daar.
vs. 35 zoodanige liefde als waarvan men ons verhaalt.
vs. 37 sonder verlaet: onveranderlijk. - graet: hoogste trap; vgl. S. CCIII, 44.
vs. 51 schat: vocatief! - plat: geheel.
vs. 52 plat: ronduit.
vs. 52/53 oorconde: getuige; vgl. V, 29.

*

[VII] Refreyn
vs. 1

AL therte is mi vol fantasien
daer mi toe brenget der liefden cracht;
vs. 3
den moet is mi vol melancolien
vs. 4
want mijns liefs liefde heb ic verpacht.
5 ic en can gherusten noch dach noch nacht, vs. 5
als ic mijns liefs aensicht moet deruen,
dwelck mi tot haerder liefden bracht,
*
*

55. Bij HA. als 27.
4. heb ic verpacht, HA.: is verpaght.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

want tscheyden van haer dunct mi een steruen.
ic wensch mi bi hair sdaechs duyzent weruen
10 + die ic beminne seer bouen maten,
vs. 11
al soudic mi selven gheheel daerom onteruen,
die liefste en sal ic nemmermeer laten.
al mocht mi al die weerlt baten
ic salse met goeder herten beminnen,
15 gheen lieuer en mocht ic noyt bekinnen.
O lieflic lief, laet v sijn lief
dat ic v die liefste noemen mach.
vs. 18
mijn herte gheen lieuer noyt en besief
voor alle die ic ter werelt noyt sach;
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20 mocht ic bi v sijn nacht ende dach,
dat waer mijnder herten een medecijne.
vs. 22
als ic v moet deruen een ooghe opslach,
so en is mijn herte niet sonder pijne.
vs. 24
wilt mi dan troosten, schoon Rosemarijne,
25 als v arme dienaer met liefden ghelayen.
ic ducht, ict besteruen sal ten fijne,
een vriendelic woort can v cleen schayen,
vs. 28
wilt mi dan met uwer liefden payen,
so mach ic segghen met vierigher minnen:
30 gheen lieuer en mocht ic noyt bekinnen.
Ic bens niet die liefde heeft alleene,
want Sampson wert met liefden bedrogen;
duer liefde brocht ons Adam in weene,
ooc heeft Dauid liefde gheploghen,
35 Troylus was met liefden duervloghen, vs. 35
vs. 36
Loth was van liefden bestreden,
Vergilius is in mande ghetogen,
vs. 38
Salomon duer liefde was ooc tonvreden,
Aristotiles wert ooc me bereden,
40 elck weet doch wel wat dus is geschiet;
en twaren al vrouwen die dit deden.
te min so acht ic mijn verdriet
en bliue noch op mijn eerste liet,
vs. 44
seggende na wtwijs mijnder sinnen:
45 gheen lieuer en mocht ic noyt bekinnen.
+

Venus, van alle minners princersse,
neemt v arm diener in ghenaden.
mijn lief is mijnder sinnen meestersse,
haers wesens en can ic niet versaden.
50 och wouse mi mijnen last ontladen
daer ic wt liefden me ben ghebonden,
ic hope si en sal mi niet versmaden,
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vs. 53

want se mi oyt ghetrou heeft vonden.
vs. 54
dus biddic noch nader liefden graden,
55 + wilt haer mijn liefde te kennen gheuen,
want haer liefde geeft mi therte vol wonden,
mer als si wil, wort al verdreuen.
wat batet ghesocht dan of ghescreuen,
mach ic int eynde noch verwinnen,
60 gheen lieuer en mocht ic noyt bekinnen.

+

[f. 16 r°]

Eindnoten:
vs. 1
vs. 3
vs. 4
vs. 5
vs. 11
vs. 18
vs. 22
vs. 24
vs. 28
vs. 35
vs. 36
vs. 38
vs. 44
vs. 53
vs. 54

fantasien: droevige gedachten, zwaarmoedigheid.
moet: gemoed.
heb ic verpacht: eig.: ik maak aanspraak op (Mnl. Wdb. VIII, 2241); vgl. I, 35.
Het zal wel toeval zijn dat dit vers vrijwel geheel overeenkomt met den slotregel van het prachtige
lied ‘Vaer wech, ghepeins’ (OVl. L. en Ged. CXL): ‘In can gherusten dach no nacht’.
onteruen: in het verderf storten.
besief: kende.
ooghe opslach: oogenblik.
Rosemarijne: bij de rederijkers geliefde aanduiding van de beminde, en van Maria; vgl. XIII, 24;
XLIV, 26.
payen: tevredenstellen, zonder ongunstige bijbeteekenis.
duervloghen: doorschoten. - Troylus: in het volksboek van de Historie van Troyen vindt men het
verhaal van zijn liefde voor ‘Breseda’ (Briseïs); zie nog XIV, 28; XVII, 10; XXXIX, 15, e.e.
bestreden: aangevochten.
tonvreden: ongelukkig, gekweld.
na wtwys mijnder sinnen: zooals mijn verstand mij zegt? of is hier met sin de stok bedoeld?
oyt: altijd.
graden: eig. trappen, en vandaar: geregelde opeenvolging, orde, regels; vgl. S. VIII, 54.

*

[VIII] Refreyn
[houtsnede]
+

O Tyrannich werck ghi sijt dat my beuen doet,
vs. 2
maect mi naer screuen vroet
ende mi van sneuen hoet,
tis recht dat ghi als nv mijn leuen soet
met rechter ghenuechten,
want ic des droefheyts draet weuen moet,
vs. 7/9
mi heeft begheuen dbloet
*

vs. 1

2. vroet, HA.: goet.
4. als - soet, HA.: na mijn leuen // vroet.
9. voet, HA.: goet.
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dat mi was bleuen goet
vs. 9
van haer die mi eens als verheuen voet
10 minde, dus mach ic wel suchten.
vs. 11
haer sancs geruchten, haer eedel vruchten
vs. 12
in swerelts ghehuchten, auent oft nuchten,
duer die felle fortune sijn mi absent nv.
vs. 14
al wil ic hope pluchten, tderuen doet duchten,
15 dus moet ic vluchten, si mach my niet luchten,
si gaet van mi als onbekent nv.
vs. 17
ghelijck fenijn ben ic haer ontwent nv,
vs. 18
com ic haer omtrent nv, ic en vinder geen vent nv,
ic en hebbe gheen rolleken tot haren spele:
20 als ic haer omtrent ben isser een te vele.
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*
vs. 21-28
Si die mi can met haren gesichte dwingen
hoordick in dichte singhen
+
en met den ghewichte springhen
aenden amoreusen dans liet sijt licht gehingen
25 non fortse, al soudic mi int gerichte bringen
ende mi slichte vingen, mijn gesichte sal mingen
met haer die geern in venus gerichte gingen,
van weke te weken, mer wat wil ic veel spreken,
ic en machs niet wreken, dies mijn oghen leken
30 tranen als beken,
die lasen van haer niet ghetelt sijn.
half ben ic besweken, thert dunct mi breken,
vs. 33
si heuet duersteken met Venus treken,
dus moet ic nv in droefheyts velt sijn.
35 soudic haer genaken, het most ghewelt sijn, vs. 35
wat baten ist dat ict veel hele,
want als ic haer omtrent ben isser een te vele.

+

[f. 17 r°]

vs. 38

Och, si die mi bouen alle voorspoet spoyde,
vs. 39
bouen alle goet goyde,
40 duer haer mijn bloet bloyde
vs. 41
en mijnen moet moyde, moet nv ghedaen sijn.
vs. 42
van trooste doen haren vloet vloyde
endic duer haerder salutacien groet groyde.
+
vs. 44
Ten mach niet meer bestaen zijn,
45 dies mijn ogen een traen sijn
als kinderkens die geslaen sijn.
ic moet verraen sijn, hoe soudic so saen sijn
vs. 48
versteken van haer als die staen in baren.
hoe mach liefde so vergaen sijn,
50 gheacht ghelijc een spaen sijn,
vs. 51
si moet nochtans in mijn vermaen sijn,
mer machicker ontfaen sijn,
gheen lieuer en vondic in hondert iaren.

*

24. HA.: Lieffelijck diuiseren liet sy lichte / gehingen.
27. gerichte (HA.), v. D.: gerichte.
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mer lasen neen ic, vaet mijn verclaren,
55 men macher niet paren, ic moet verharen, vs. 55
vs. 56
ic en macher niet rusten op banck noch sele,
want als ic haer omtrent ben isser een te vele.

Prince
Na troost dat ic wel haken mach,
want die ic te naken plach
60 come icse niet ter spraken, ach, ic salt besteruen. vs. 60
met eenen anderen ic haer waken sach,
vs. 62
alsi int blaken lach en die si dede maken dach
van haerder liefden, die ic moet deruen.
gheenen troost can ic van haer verweruen,
65 dies lijdt mijn herte een bitter quellinghe,
vs. 66
mer wildese mi in haer herteken eruen
+
vs. 67
en troosten mi met haer suete conseruen,
vs. 68
niet achtende des nijders rellinghe,
so hieldic vruecht en gaef drucx quijtsceldinge,
70 oft anders roepic met luyder kele:
als ic haer omtrent ben isser een te vele.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 1
vs. 2
vs. 7/9
vs. 9
vs. 11
vs. 12
vs. 14
vs. 17
vs. 18
vs. 21-28

vs. 33
vs. 35
vs. 38
vs. 39
vs. 41
vs. 42
vs. 44
vs. 48
vs. 51

sijt: zijt het.
naer screuen: ondergeteekende.
dbloet... van haer: eig. de maagschap van haar; hier wsch. alleen een omschrijving van: zij.
voet:? wsch. corrupt.
haer eedel vruchten: eveneens niet veel meer dan een omschrijving van het pers. vnw. (vgl.
Mnl. Wdb. IX, 1443).
nuchten: 's morgens.
pluchten: volg. Mnl. en Ndl. Wdb. dial. vorm van plichten, hier echter eer van plegen: vgl. XXVI,
51 en vooral S. CXCVI, 37: ‘Die - dit werck wil pluchten’.
ontwent: van ontwenden, zich afhouden van - (Mnl. Wdb. VI, 1415).
ic en vinder geen vent: ik heb er geen succes, vind er geen aftrek; vgl. ABN. LXII, d, 2 vg.: ‘Ic
wilt... gaen elders... Soecken mijn vente’.
Deze passage is duister en min of meer corrupt; er ontbreekt een vers. De gedachtengang is
wellicht ongeveer: ‘Zij, die mij in haar macht heeft en wier liefde mij kwelt (‘met den ghewichte
springhen’ is wellicht te vergelijken met ‘dblocxken sleypen’, XII, 13), is amoureus genoeg. Het
kan mij niet schelen wat er met me gebeurt, maar ik zal tot hen behooren die in Venus' dienst
staan. Maar wat praat ik? (Zij wil niet en) ik kan er niets aan doen.’
treken: listen, booze streken.
alleen met geweld zou ik haar kunnen genaken.
spoyde: begunstigde; vgl. S. CCXLVIII, 55.
goyde: begiftigde, weldaden bewees; vgl. S. LXXXIV, 84.
mijnen moet moyde: ik vatte moed (vgl. Mnl. Wdb. IV, 1774). - moet (2): moet het.
van trooste ... haren vloet: de overvloed van haar troost; vgl. XX, 44; LXXV, 82; CXL, 43, e.e.
het gebeurt niet meer.
versteken: verstoken. - staen in baren: eig. op de baar, boven aarde staan; hier dus: alsof ik (al)
dood was?
si moet ... in mijn vermaen sijn: ik moet over haar spreken, kan niet van haar zwijgen.
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vs. 55 men macher niet paren: men kan er niet genaken? (vgl. Ndl. Wdb.) XII, 481). - verharen:
verdwijnen (KIL.: V e r h a e r d e n. vetus. Abire, discedere ... Dissipari); zie b.v. nog A. BIJNS,
Ref. blz. 244; 304; 318; S. C,34; CCXXXV,36.
vs. 56 sele: stoel, zetel (KIL.).
vs. 60 come icse niet ter spraken: kan ik ze niet spreken.
vs. 62 int blaken: in het vuur, den gloed (van het mingenot). - die si dede maken dach: wien zij
rendez-vous gaf? Vgl. Mnl. Wdb. II, 6, en zie nog XCVII, 20; 23; CXLV, 45.
vs. 66 in ... eruen: een plaats geven (Mnl. Wdb. II, 729).
vs. 67 conseruen: een geliefkoosde rederijkersterm voor al wat goed of aangenaam is.
vs. 68 rellinghe: geklets, achterklap; vgl. A. BIJNS, Ref. blz. 248.

*

[IX] Refreyn
vs. 1

OLustich prieel, mijns harten vergier,
vs. 2
noyt weerder in swerelts deel noch lieuer rosier
noch bloeme so fier mijn ogen sagen
vs. 4
in desen pleyn duer Venus bestier.
5 och dierbaer greyn en wijflic dier, vs. 5
+
vs. 6
hoe menighertier is mijn bijster doghen,
daer mijn bloyende iuecht om moet verdrogen.
ic en darre dat niemant claghen,
met droeuer herten moet ic blijdtschap togen,
10 och alder liefste, mijns herten behaghen,
wilt mi doch helpen mijn lijden draghen.

*

Nadat inleiding en tekst al waren gedrukt ontdekte ik dat dit refrein ook voorkomt in de Conste
der Minnen. De voornaamste varianten volgen hier.
1. lustich prieel, CM.: lieflyck lief.
2. in - noch, CM.: pensee, noyt.
3. mijn ogen sagen, CM.: en saghen mijn ooghen (terecht!).
4. desen, CM.: swerelts.
5. en, CM.: och.
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*
Och met wat sorgen, gheminde eerbaer,
vs. 13
dragic verborghen mijn lijden eenpaer,
vs. 14
met versuchten swaer door nijders gront,
15 van anxt oft sijs yet worden ghewaer
vs. 16
ons minlic bewijs, lief dits mi den vaer.
och schoon bruyn oogen claer, o roden mont,
al waer alle tgoet mijn ter werelt ront,
so gaef ict om v, mijns drucs veriaghen,
20 wiens liefde mi heeft ter doot ghewont,
dwelc ghi mercken muecht sonder vraghen;
och wilt mi noch helpen mijn lijden dragen.
vs. 23

Als .ij. herten staen in gheliken laste
seer minlijc beuaen en in trouwen vaste,
25 gheen weerder gasten en mogen versamen,
vs. 26
want wat deen begheert is danders raste.
och bloeme vermeert, waert dat ic v so paste,
+
vs. 28
ic trocke te maste tseyl van groter vramen.
die weerdighe onbesmette van blamen,
30 verlicht mijns herten druckighe vlaghen,
vs. 31
hebt compassie op mi naer v betamen
vs. 32
op dat v belieft, aenhoort mijn ghewaghen,
wilt mijn lijden doch helpen draghen.
vs. 34

Princesse, mijn alderliefste ciborie,
35 weerdichste tresoor mijns vruechts victorie,
vs. 36
lustichste, minlicste, schoon oghen opslach,
helpt mi doch veriaghen mijn plaghen
nv ter tijt, op dattet ghebueren mach,
en wilt mi mijn lijden doch helpen dragen.
Prince
Als lief duer lief hemels vruecht gebruyct,

*

15. sijs yet, CM.: yemant
21. ontbreekt.
23/24. in gheliken laste en in trouwen vaste verwisseld; beuaen, CM.: belaen.
27. ic ontbr.
29. die weerdighe, CM.: want ghy alleene.
32. ontbr.
[Prince:] 1. lief duer, S.: lief; hemels: hemelsche.
2. lief - honich, S.: liefs lief by lief honighe.
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*
als lief door lief honich sueticheyt smaect,
als lief sijn lief in liefs armkens luyct,
als lief sijn lief heeft moedernaect,
5 als liefs herte aen liefs borstkens gheraect,
als lief bi lieue so langhe waect
als liefs ghesichte mach ghedoghen,
als lief dan vloect dat hem daer vaect,
vs. 9
omdat lief zijn lief geen chiere en can getogen,
10 als liefs lief die traenkens moet droghen
+
vs. 11
door tscheyden verwachtende alleen,
vs. 12
als lief hem vroech van lieue moet poghen,
vs. 13
niet wetende tversamen van hem been,
och dan ist so quaet van lieue te scheen.

Eindnoten:
vs. 1 prieel: vgl. III, 56.
vergier: boomgaard, lusthof.
vs. 2 rosier: rozenstruik, beeld zoowel van Maria als van de beminde; vgl. XLIV, 50; S. CCXL, 4.
vs. 4 in desen pleyn: ter wereld.
vs. 5 greyn: puik (vgl. bloem), vaak van personen.
vs. 6 bijster doghen: hevig lijden.
vs. 13 eenpaer: steeds.
vs. 14 nijders gront: eig. den aard der afgunstigen, hier verzwakt tot een omschrijvende aanduiding
van de ‘nijders’.
vs. 16 ons minlic bewijs: de liefde die wij elkaar betoonen.
vs. 23 staen in gheliken laste: denzelfden last (nl. het ‘pak der minne’) dragen.
vs. 26 raste: rust, nl. der ziel, dus: bevrediging, voldoening.
vs. 28 ic trocke te maste tseyl: eig. ‘ik heesch mijn zeil’, dus: het zou mij voor den wind gaan. - vrame:
vreugde.
vs. 31 naer u betamen: zooals u past, van u verwacht mag worden.
vs. 32 op dat: indien.
vs. 34 ciborie: eig. hostiekelk; vaak als aanduiding van Maria en ook van de liefste gebezigd; vgl. XXIV,
31; S. XLV, 46; CLII, 6; CCXLVIII, 10.
vs. 36 schoon oghen opslach: de beteekenisovergang zal wel aldus te verstaan zijn: waar men met
vreugde de oogen op slaat: vgl. LXXII, 6.
De strophe na Prince is hier verdwaald; zij komt overeen met de vijfde str. van S. CLXXIV.
vs. 9 chiere: ofra. chiere, eig. vriendelijk gelaat, vandaar: goed onthaal.
vs. 11 Blijkbaar ietwat corrupt, vgl. de var. die ook niet zuiver is.
vs. 12 hem ... poghen: zich begeven, gaan.
vs. 13 niet wetende tversamen van hem been: niet wetende wanneer ze elkaar weer ontmoeten zullen.

*

3. als lief, S.: als liefs lief (evenzoo 4-8); na heeft: al.
7. mach, S.: can.
8. dan, S.: dhuere; daer ontbr.
9. lief zijn 1., S.: hij lieue.
10. die tr. moet, S.: moet die tranen.
11. verw. alleen, S.: wachtende allen een. Tusschen 12 en 13 bij S.: Ende lief liefs vruntscap
heeft voer oghen.
14. dan ist so, S.: thes seer
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[X] Refreyn
A L ist dat liefde ter herten daelt
ghelijc die sonne tgelas doorstraelt
vander alderweerste, duer liefs ghesichte,
vs. 4
dies dooge duert dooge therte betaelt
5 en in liefs ghesichte sijn honich haelt
vs. 6
so die bye opt bloemken doet euen gedichte,
al ben ic gheraect duer der minnen schichte,
so die cruyden biden douwe verhuecht sijn,
vs. 9
al schinckic mijn herte, duer liefs gestichte,
10 verschiert met amoreusen lichte,
vs. 11
dies mijn sinnen te meer ontvuecht sijn,
vs. 12-13
mijn woorden moeten met scaemten gebuecht sijn

*

9. gestichte, HA.: ghesichte.
11. ontvuecht, HA.: ontvreucht.
12. gebuecht, HA.: gheheucht.
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ter herten, met helen was duerspriet.
al mochtic vertroost bi haerder duecht sijn,
15 ende eewelic int palleys der vruecht sijn,
ic en seyts haer om al die werelt niet.
vs. 17

Soet pluymken hanct beuende inden wint,
so beeft mijn tonge, dies therte sucht.
vs. 19
duert woort te spreken van rechter meninge
20 dbloet climt int aensicht met volder vlucht,
met vieriger begheerten die anxtelic ducht.
vs. 22
dat sijt sal achten voor vercleninghe.
vs. 23
dwoort wil hem baren om troost verleninge
vs. 24
duert therte dwelc grief bequelen moet,
25 mer twijuel bringt mi sulcke vereeninghe vs. 25
vs. 26
dies therte verflaut duer sulcke eeninghe
dat die tonge tsecreet des herten helen moet.
blijtschap en druck dan ic beuelen moet
der liefster, daermen solaes aensiet.
30 al ist dat ic in drucke quelen moet
en mijnen troost wt haren oochskens stelen moet,
ic en seyts haer om al die werelt niet.
+

Ic hebbe lieuer tgrijf te lijdene
dan opt vierich serpent te rijdene
35 der blasphemien, in reynder minnen.
ic had lieuer teghen die doot te strijdene,
soe mocht ic mi hopen te verblijdene,
vs. 38
consticse met mijnder cracht verwinnen.
ic weet wel, therte sou ontsinnen,
40 + waer ic versmaet en in mishagene.
vs. 41
ic ben lieuer gheuangen in druckigen rinnen
duer tderuen mijns liefs, als hanen oft hinnen,
dan de bespottinge mijns liefs te beclagene.

*

17. HA.: na wint: ende lucht.
26. eenighe, HA.: weeninge.
28. beuelen, HA.: beleuen.
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al ist grief secretelic quaet te draghene,
45 tis beter nochtans dan een meerder verdriet,
mer al pijnt Venus mi aldus te plaghene
dies mi veel drucs staet te ghewagene,
ic en seyts haer om al die werelt niet.

Prince
vs. 49
Si die de princesse mijnder herten keest is,
si die onwetens mijn confortacie is,
si die een beschudt voor druckich tempeest is,
vs. 52
si die mijn vruecht, mijn iubilacie is,
vs. 53
tot dat ic van trooste mach singhen een liet,
want hoe dat mijn imaginacie is
55 ick en seyts haer om al die werelt niet.

Eindnoten:
vs. 4 betaelt: tevredenstelt; de zin is: de (vriendelijke) blik (van de liefste) dringt door het oog in het
hart.
vs. 6 so: zooals. - euen gedichte: telkens (Mnl. Wdb. 2, 1055).
vs. 9 liefs gestichte: een omschrijving van lief, vgl. Spieg. d. Minnen vs. 411/12: ‘Want lacen mijn
maechdelijc ghestichte / Waer te snoode tot zijnen lichame puere’.
vs. 11 ontvuecht: eig. ontvoegd, uit hun verband gerukt; vgl. CXXX, 44; Spieg. d. Minn. vs. 1321; Hand.
d. Amour. H 8 v°.
vs. 12-13 gebuecht zijn ter herten: eig. naar het hart afgeleid worden, dus: gesmoord, verzwegen. In vs.
13 is wsch. iets weggevallen; de zin moet ongev. zijn: mijn hart dat lijdt door dit verhelen.
vs. 17 wint: lees lucht, wegens het rijm (vgl. de var.).
vs. 19 om ronduit te zeggen wat ik meen.
vs. 22 vercleninghe: kleinachting, gebrek aan eerbied; vgl. b.v. V. DIS 287 vs. 832 en ERNÉ 24, vs. 185;
37, vs. 591.
vs. 23 hem baren: zich vertoonen, te voorschijn komen.
vs. 24 duert: ter wille van het -. - grief bequelen: in smart verkwijnen.
vs. 25 vereeninghe: schrik, ontsteltenis; vgl. verenen (2de art.) Mnl. Wdb. VIII, 1706.
vs. 26 eeninghe: lees wsch. meeninghe.
vs. 38 se: de dood nl.
vs. 41 rinnen: rennen (zie den volg. regel).
vs. 49 keest: kern, pit; vgl. LVI, 81.
vs. 52 iubilacie: zinsverrukking, onuitsprekelijke vreugde.
Tusschen vs. 52 en
vs. 53 is wsch. een regel uitgevallen, het syntactisch verband is althans verbroken.

*

[XI] Refreyn
*

9. v (HA.), v. D.: o.
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Maer noyt so lief ten moste gescheyden sijn
+

[houtsnede]
+

VAlsche Fortune, o druck van smerte,
o leprose wratte, o inwendich wee,
o vloyende zee, hoe vloydi wt mijn herte.
duer liefs absencie therte brect ontwee,
5 o moordadighe plaghe, vol smertigher lee,
o deruen, deruen, ic en weets gheenen raet,
want mijn iuecht versmelt ghelijc den snee
die duer tschijnsel der sonnen te nieute gaet.
o doot, v bloedich sweert op mi slaet,
10 lieuer steruen dan deruen is mijn begeeren.
+
Lieuer lijdic plaghen en daldermeeste quaet,
dan ic liefs liefde sal moeten ontberen.
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*
o bloet mijnder herten, ic v verteren moet
in ongenuechte mijn leuen lanc.
15 ic en mach mijn oochkens niet vercleren, vs. 15
noch mi vermaken in haerder stemmen clanc.
moet ic nv scheyden tegen minen danc
vander liefster eylaes, tis tegen natuere,
dus een eewich suchten blijft mijnen sanck,
20 metter tortelduue ic altoos truere.
o lief alderliefste, o schoon figuere,
vs. 22
noyt leeder en leedic onder der sonnen schijn;
mer noyt so lief ten moste gescheyden sijn.
O scheyden, scheyden, alder hartste not,
25 v sloester verrot valt bitter int smaken, vs. 25
och moetic v craken dat claghic god,
och och, en meer dan och, wat sal ic maken,
o fenijnich dranc, valsch bloet van draken
dat felle fortune mi nv doet drincken,
30 want al plach ic te lijden, in slapen, in waken,
therte verblide weder in haers oochkens wincken;
al mostic lijden int ouerdincken
van liefs liefde, ic verblide int liefs aenscouwen;
+
al mocht mi dlijden int herte sincken
35 duert deruen, haer bisijn blust al mijnen rouwen.
vs. 36
haer wesen is mijns lijdens vernouwen,
vs. 37
so verblijt mi therte wel duysent weruen
als icse mach spreken met rechter trouwen,
duer haer woordekens van troost die ic moet deruen.
40 van hope en troost sie ic mi onteruen,
want mijn natuere en cans niet verdragen.
och wee, wee, mochtic van drucke steruen,
so soudic verlost zijn van deser plaghen;
ic sterue sonder steruen, ic mach wel clagen
45 dat ic liefs liefde drage int herte mijn,

*

13. v ontbr. bij HA.
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30
*
maer noyt so lief ten most gescheyden sijn.
vs. 47

50

55

60

65

O scheyden, als ic v hore vermanen
vs. 48
bebloedighe tranen is mijn beste spijse.
vs. 49
ic volghe die ghijse en de natuere der swanen:
als haer de doot comt, singtse sanc van prijse.
och een eeuwich claghen is mijn deuijse,
duert deruen van haer, wat sal ic beghinnen,
want al thoon ic ghenuechte met blider wijse
altijt is trueren ter herten binnen.
deruicse, so duchtic missen mijn sinnen,
verweruicse, so stellic lijf en eere te pande;
+
deruicse, eewelijc sonder troost ghewinnen,
so bliuic die catiuichste vanden lande,
verweruicse, my mach naken grote schande;
deruicse, ic ducht therte wil mi breken,
dus sta ic sinneloos in Venus waerande
met bernenden leden int herte ontsteken,
wat sal ic doen, ic en weet swijgen oft spreken.
ay lasen, sie icse noch voor mijn oghen
en icse blijf deruende, tranen als beken
sal ic haer noch wt liefden toghen.
ooc sal ic nu van drucke moeten verdrogen
dair liefde mi eens laefde bouen conserue of wijn,
mer noyt so lief ten most gescheyden sijn.

Princesse
70 Van v te scheyden is my een hart gelach
die noyt lieuer en sach onder shemels throne.
druck heb ic te lijden, ist dach oft nacht,
ic roepe o wach, o schoonste schone,
och moet ic nv scheyden van uwen persone,
75 so clagic dat ic oyt was gheboren.

*

48. bebloedighe, HA.: Die bloedige; beste: leste.
68. conserven, HA.: dranc.
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31
*
vs. 76
o catiuighe wat maeckic in swerelts woene,
meerder ongeluc en quam noyt mensche te voren,
den moet verflaut, ic gheeft tspel verloren,
+
vs. 79
want tegen moten ter werelt geen boet en vint;
80 och mocht ic versincken, versmachten, versmoren,
waert mijnder sielen salich ic achtes en twint.
och alle minners, siet dat ghi dus niet en mint
vs. 83
als allendich metter mutsen doorreden,
vs. 84
wacht v voor die mutse en dat versint:
85 mint dat ghi behouden muecht, so blijfdi in vreden,
want noyt meerder pijn mach sijn geleden
dan te scheyden van lief daer liefde so groot is;
ic weet wel, ic proeft opden dach van heden.
hier mede adieu, die mijn leuen en doot is,
90 adieu lief, tscheyden is bitterder dan fenijn,
mer noyt so lief ten most gescheyden sijn.

Eindnoten:
vercleren: verhelderen.
leeder: smartelijker.
sloester: bolster, schil; vgl. XCVI, 9.
vernouwen: verminderen, verkleinen.
so: versta: si.
vermanen: gewagen van.
bebloedighe: geen drukfout, want deze vorm komt meer voor (Mnl. Wdb. I, 603).
ghijse: manier, gewoonte; vgl. XX, 56; S. CLXIII, 9.
woene: woning.
moten: moeten, vandaar: noodzaak, dwang.
metter mutsen doorreden: doorriden is eig.: doorsteken, doorboren (vgl. XIII, 12), de beeldspraak
is dus wel wat gewaagd. Zij bewijst evenwel dat mutse geheel vereenzelvigd werd met:
verliefdheid; de term komt dan ook in de 16de eeuw (en ook nog daarna) tallooze malen in deze
beteekenis voor; zie b.v. nog XXVIII, 2; 46 vg; LI, 46; LVIII en LIX in hun geheel; S. CXII, 23;
CLXXVII, 24. In het Ndl. Wdb. wordt het gebruik van dezen term niet verklaard; het meest voor
de hand ligt het, aan de narrenmuts te denken: de verliefden worden immers vanouds als een
soort van dwazen beschouwd.
vs. 83. als: lees well. also.
vs. 84 versint: bedenkt.
vs. 15
vs. 22
vs. 25
vs. 36
vs. 37
vs. 47
vs. 48
vs. 49
vs. 76
vs. 79
vs. 83

[XII] Refreyn
HOe mach ghestadige liefde secretelic
vs. 2
dick tusschen .ij. hertekens so gehuldich sijn,
hoe mach Affrodita dicwils so hetelic,
vs. 4
tvierken der liefden so menichfuldich sijn,
vs.
5
5 om liefs absencie so onuerduldich sijn
vs. 6
datse die spijse metten dranck versmaden
*

79. moten ter w., HA.: moeten / men; boet: boeten.
85. mint ontbr. bij HA.
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diese der natueren nochtans schuldich sijn;
vs. 8-10
hoe noch Eurealus als dorper gheladen
metten sack opden hals opclam die graden
10 + om bi Lucresiam die liefste te sijne;
vs. 11
hoe staet menich vrouken den eenen in staden,
den anderen weygerende haer medecijne,
vs. 13
al sleypense dblocxkens tot elcken termijne
vs. 14
als Venus ianckerkens nacht ende dach:
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32
*
15 tis nerghens omme, so ic vine, vs. 15
om datter maer een int herte mach.
vs. 17

Het ghespin der herten stellinghe
moet wel van wonderliker virtuten sijn;
alle solaes dunct haer een quellinghe
20 als liefs presentie moet daer buten sijn,
vs. 21
maer als lief bi lief in muten sijn
bevrijdt van alle clappers vileynen,
daerse deen dander therteken ontslutende sijn,
daer sijn dan Venus secreten ghemeyn.
25 dan custmen, dan helstmen, tis swerelts fonteyn, vs. 25
dan ist mijn herteken, dan ist mijn boelken.
al coemter dan een verwaent capiteyn
en meent van verre ooc schieten na tdoelken,
mer lasen hi mist, tsit een ander int stoelken.
30 al maect hi misbaer, en doet gheclach,
vs. 31
tis arbeyt verloren, tis bot wt Roelken,
+
om datter maer een int herte mach.
+

[f. 24 r°]

Al saechdi alle der werelt weeldekens,
die bloemen der vrouwen die wtghelesen sijn
35 wt Venus berge, die schoonste beeldekens,
ten mach mer een int herte ghepresen sijn
die v sal duncken hoochste gheresen sijn,
minnelicst int wezen zijn, schoonst int aenscouwen,
bi wiens confoort therte moet genesen sijn.
40 al most Penolope scheyen met rouwen
van haren lieuen Vlixes vol van trouwen
doe hi voor Troyen was in battaelgien,
vs. 43
noyt en sloechse hem eenighe faelgien

*

24/25. HA.: daer maken sy al haer vreucht ghemeyn // ontdeckende malcanderen haer liefde
certeyn.
28. HA.: En meent de liefste te syn van truyken of Goelken.
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mer bleef hem ghestadich sose plach,
45 een ander bliuende wt haerder baelgien vs. 45
om datter mer een int herte mach.

Prince
vs. 47
Paris versocht om Venus oordeel te gheuene
wie dat hem dochte van .iij. goddinnen sijn
die schoonste van hem int leuene
50 van Pallas wijsheyt mocht te gewinnen sijn
vs. 51
en alle consten in sijn bekinnen sijn
diemen ter werelt oyt mochte beleyen.
vs. 53
als hi van Iuno mocht te binnen sijn
+
alle der eeren en der heerschapijen
55 als dander Augustus bi sinen tijen
vs. 56
machtich van rijcdommen Cresus gheliken.
vs. 57
nochtans Venus forme vol melodien
haer presenterende, dede therte swijken
als hi Pallas met Iuno liet strijken;
60 venus vercoren en int binnenste lach.
de cause waer omme siedi hier blijken:
om datter maer een int herte mach.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 2
vs. 4
vs. 5
vs. 6
vs. 8-10

vs. 11
vs. 13
vs. 14
vs. 15
vs. 17
vs. 21
vs. 25

gehuldich: getrouw, of: genegen, welgezind (S. CCII, 1).
menichfuldich: hier eenigszins vreemd, bet. blijkbaar: hevig, intens.
onuerduldich: wanhopig.
se slaat op hertekens.
Eurealus - Lucresiam: hoofdpersonen uit AENEAS SYLVIUS' kleinen roman De duobus amantibus
historia (1441); Euryalus was een edelman uit het gevolg van keizer Sigismund, Lucretia een
aanzienlijke gehuwde jonge vrouw uit Siena. Dit verhaal maakte zeer veel opgang (27 drukken
in de 15de eeuw!) en werd vaak vertaald; een Nederl. vert. van vóór 1540 is niet bekend, maar
heeft wsch. wel bestaan: VAN DOESBORCH drukte ± 1515 een Engelsche vertaling (NIJH.-KRON.
nr. 2240), en daar hij van verscheidene populaire boeken een Engelsche en een Nederl. uitgave
drukte, is het aannemelijk dat dit ook bij dit boek het geval was, te meer daar Euryalus en Lucretia
tot de vaakst genoemde gelieven behooren, niet alleen in onze refreinen (zie b.v. nog XVII, 11;
XXXV, 48; XXXIX, 28; LVI, 66, enz.), maar ook in die van VAN STIJEVOORT en de z.g.n. Nieuwe
Ref. van ANNA BIJNS. - als dorper gheladen enz.: Eur. kwam als korendrager vermomd bij zijn
geliefde.
staet ... in staden: is welgezind, helpt; vgl. S. VIII, 51; CXLVII, stok.
al sleypense dblocxkens: het sleepen van het blok is een der vele beelden voor het verliefd zijn.
Zie b.v. nog Hand. d. Amour. H. 8 r°, en Onze Taalt. III, 111; IV, 257.
Venus ianckerkens: spottend voor: verliefden; zie nog XIV, 54 en Ndl. Wbd. VII, 207. VAN DOESB.
drukte in 1516 een boekje ‘Van Venus Ianckers ende haer bedrijuen (NIJH.-KRON. 2115).
Vgl. met dezen stok ABN. XXX, d, 1: ‘Daer en mach maer eene int herte certeyn’, en XLII, d, 4:
‘Want daer maer eene int herteken en mach.’
ghespin der herten: vgl. Wap. Mart. 205: ‘gespin van minnen’. - Na herten is wsch. iets uitgevallen,
waardoor stellinghe onbegrijpelijk wordt.
in muten: veilig bij elkaar, geborgen (vgl. Mnl. Wdb. IV, 2028).
swerelts fonteyn: vgl. Mnl. Wdb. II, 835; fontein krijgt in dergelijke verbindingen de bet. van: het
(de) beste, heerlijkste.
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vs. 31 bot wt Roelken: de bet. van deze uitdr. moet ongeveer zijn: je vischt achter het net, er valt niets
te halen. Zie nog CLII, 44 en S. XII, 43; CCXXXV, 46, en vergelijk Mnl. Wdb. I, 1392, waar bot
opgegeven wordt als: partij van een spel, of inzet; of moet men denken aan bot als in bot vangen,
of als in bot vieren? In Hand. d. Amour. (I 4 r°) wordt tot een ongelukkig minnaar gezegd: ‘Ghy
zijt gheacht als bot uyt roel’; zie ook R 2 r°.
vs. 43 sloechse... faelgiën: verloochende ze, werd ze ontrouw.
vs. 45 baelgien: eig. rechtsgebied. Vgl. nog: Enen in baelgie hebben, iemand aan zijn snoer hebben
(OUDEMANS I, 276).
vs. 47 Venus moet vervallen. Deze heele strophe is een beetje bedorven, maar de zin is toch wel te
volgen.
vs. 51 in sijn bekinnen: binnen het bereik van zijn verstand.
vs. 53 te binnen sijn: eig. bekend zijn met -; hier: beschikken over -.
vs. 56 machtich hoort wsch. bij het voorafgaande.
vs. 57 melodie: gebezigd ter aanduiding van al wat aangenaam, liefelijk en schoon is; zie b.v. nog XLII,
23; XLIV, 16; XLVII, stok; S. XXXVIII, 6. Het gebruik wordt nog door DE BO vermeld.

+

[XIII] Refreyn
+

[f. 25 r°]

SWijgen dat wert voort meer mijn spreken,
so dat ic in drucke mijn leuen moet leyen;
mijn troost is verkeert, mijn herts in brekinge,
vs. 4
moyte is mijn rust, mijn rust is pleyen,
5 mijn vruecht is druck, mijn lachen is schreyen,
lieuer steruen dan deruen is mijnen cry.
onghenadighe fortune, v seg ic tfy
duert deruen der liefster, herder dan keyen,
gheen schoonder, playsanter, verre noch by.
10 mocht ic int gebruycken van lieue wesen vry,
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so sou tdruckich herte wat sijn te vreden
dat metten sweerde des lidens is doorreden,
dies mi te seggen staet tallen hueren
in gehuchten, in dorpen ende in steden:
15 sou ic niet trueren, ten mach mi niet gebueren.
Niet sonder haer, die int herte vercoren is,
want si vol alder duechden is blinckende.
al is dat minen arbeyt al verloren is,
therte vol trouwen ben ic haer schinckende,
20 meer gallen dan honich in liefden drinckende,
wantet is een oneyntelike pine
+
minnen ende niet ghemint te sine.
wanneer ic dit ben ouerdinckende,
dat ic moet deruen die rosemarine,
25 den dranc van liefde smaect mi bitter as brine, vs. 25
des mijn vruecht met drucke moet gequelt zijn;
vs. 27
mijn iuecht verdwijnt als rijsers die geschelt zijn,
vermanende noch in besloten mueren
vs. 29
dees keerne moet van mi dus gepelt sijn:
30 sou ic niet trueren, ten mach mi niet gebueren.

+

[f. 25 v°]

Duer tderuen van lieue so ben ic clagende,
vs. 32
dies bloedighe traenkens mijn ooghen leken.
tderuen van lieue is mi mishagende,
dies wil mi van rouwe therte breken.
35 duert deruen van lieue van weke tot weken
vs. 36
ga ic in drucke mijn leuen eruen,
dus moet ic baden in druckigen beken,
gheenen troost van haer mach ic verweruen.
liden en druc mijn herte duerkeruen,
40 mijn sinnekens worden geheel ontpast, vs. 40
nochtans sal ic altijt bliuen in trouwen vast
vs. 42
ghestadich sonder eenich sueren,
verdragende pacientelic desen last
+
sou ic niet trueren, ten mach mi niet gebueren.
+

[f. 26 r°]
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Princesse
45 M ijn alder vercorenste vrouwe,
A l en mach ic v nemmermeer comen omtrent
R eyn bloeme, ic v voor die liefste houwe.
G heen schoonder vrouwe is mi bekent,
vs. 49
A en v is mijn herte so vast gheprent,
50 R ustende so onder v liefde machtich,
I n liefden ghetrouwe bliuic waerachtich,
T hoont v genade, v liefde te miwaert went,
A ltijt vindi mijn liefde crachtich;
al ist dat ic nv moet vallen clachtich
55 duert deruen mijns liefs, dat moet sijn bequolen, vs. 55
suchten en weenen wert mi beuolen,
van drucke so moet ic mijn herte schueren;
dus scriuic hem die comen tot Venus scholen:
sou ic niet trueren, ten mach mi niet gebueren.

Eindnoten:
vs. 4 pleyen: tobben, zwoegen (Ndl. Wdb. XII, 2512).
vs. 25 bitter als brine: thans spreekt men alleen van ‘zout als brijn’; vgl. Ndl. Wdb. III, 1360 vg., en zie
nog XIV, 30 en XV, 13.
vs. 27 verdwijnt: verwelkt. - rijsers: meerv. van rijs, tak; vgl. voor de beeldspraak ABN. IX, b, 13/14:
‘Als boomen gepeldt, vander schorsen onscheldt, Moet mijn vruecht verdooren’.
vs. 29 keerne: pit, vrucht.
vs. 32 leken: in het Mnl. soms ook transitief.
vs. 36 eruen: doorbrengen.
vs. 40 ontpast: ontsteld, ontzet, in de war gebracht; vgl. II, 56.
vs. 42 sonder... sueren: zonder dat het mij te veel wordt.
vs. 49 gheprent: gehecht.
vs. 55 bequolen: bejammerd.

*

[XIV] Refreyn
ALso die vogelkens laten haren sanck
en so die dierkens tegen haren danck,
vs. 3
duer den winter stranck, bliuen in muten;
so gras, loof, cruyt neemt syn verganck
*

2. dierkens, S.: dieren.
4. S.: Alsoe tcruyt lof gras bloemen nemen verganc.
5. boomkens, S.: louerkens; HA.: bloemkens.
7. inwendighe, S.: wtwendighe.
10. blijdtschap, S.: vruecht; spruten: gespruten.
11. oft (2), S.: en.
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+

vs. 5

ende so ontdect sijn die boomkens lanck
vs. 6
duert crachtich bedwanc berooft van virtuten,
vs. 7/8
sghelijcx mijn inwendighe conduten
onsienlic van buten stoppen en sluten
en verliesen haer cracht.
10 in mi en mach gheen blijdtschap spruten
vs. 11
duer herpen oft luten, quenen oft fluten
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36
*
van minners gheacht;
ontroost van lieue heeft dit toebracht,
vs. 14
dies ic verdwijne telcken termine.
15 troost ben ic deruende dach ende nacht,
gheen pijne voor ongetroost te sijne.
Onghetroost te sijne, gheen meerder leet.
het verdrijft rueck, smake en appetijt,
het veriaecht iolijt, gheen meerder spijt,
20 slapende, wakende, waer dat ghi sijt,
al gaende wordi dijns leuens quijt.
tis eenen strijt die niet en vergheet,
onghetroost te sijne, so elck wel weet;
gheen pijne so wreet, gheen herte so heet,
25 gheen schichte so fel.
vs. 26
Florencius storter om bloet en sweet,
+
vs. 27
Euax leet en smeet sijns sins onghereet,
vs. 28
Troylus also wel.
onghetroost te sine is een gequel
30 bitter als brijne, als brocken van fenijne,
vs. 31
verdwinende tvleesch, been, bloet ende vel,
gheen pine voor ongetroost te sine.
vs. 33

Tis pijne in een swaer verstrangen sijn,
alleen ghesloten en gheuanghen sijn
35 dies die wanghen sijn magher en cleene;
tis pijne in een eewich verlanghen sijn,
tis pine met onbekenden verhangen zijn
vs. 38
daer die gangen sijn van trouwe onreene;
tis pine te laten lant, huys en goet gemeene,

*

15. ben ic deruende, S.: deruende proef ic. - De tweede en derde strophe bij S. in omgekeerde
volgorde.
17. Onghetr. te s., S.: Ontroost v. lieue.
18. S. na smake: lust.
19. spijt, S.: leet.
20. S.: Weder slapende enz.
21. gaende, S.: steruende; dijns: ws.
25. schichte, S.: siecte.
27. leet en smeet, S.: smeet en beet.
28. Troylus, S.: amidas; also: alsooc.
30. als brocken, S.: rueck van.
31. tvleesch, been, S.: beenen, vleijsch.
35. dies, S.: die ic.
36. ontbr. bij S.
37. met, S.: aen een.
39. te-huys, S.: vrienden laten.
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*
40 en gaen dolen alleene in groten wene
nv hier, nv daer;
tis pine te bedde te ligghen een iaer,
bleeck van aenschine en steruen ten fijne;
dit sijn al grote pinen, maer
gheen pine voor ongetroost te sijne.

Prince
Wacht v van vrouwen te minnen
sonder troost daeraf te ghewinnen,
gheen dinck so quaet.
+
tis een oorspronc om te beghinnen
50 reden noch verstant te bekinnen,
sonder confoort oft raet.
mer om een vrouwe daer ghi troost af ontfaet
en spaert gout, siluer, noch eedel daet,
vs. 54
maer siet dat ghi niet al ianckende gaet:
55 gheen pijne voor ongetroost te sijne.

[twee houtsneden naast elkaar]

Eindnoten:
vs. 3
vs. 5
vs. 6
vs. 7/8

vs. 11
vs. 14
vs. 26

vs. 27
vs. 28
vs. 31
vs. 33
vs. 38
vs. 54

*

in muten: weggekropen, stil; vgl. ABN, XXVI, d, 14.
ontdect: ontbladerd.
bedwanc: de ‘winterboei’.
conduten: kanalen; vgl. ABN. XXXIX, g, 9/10, waar precies dezelfde wending voorkomt: ‘mijn
conduten Van groter droefheyt stoppen en sluten’, en b.v. nog Euang. v. d. spinr. E ijr °. - stoppen:
intr., ophouden te vloeien.
quenen: doedelzakken (KIL.); vgl. Hand. d. Amour. V 4 v°, de eenige verder nog bekende plaats.
verdwijne: verkwijn.
Florencius: wie dit is heb ik niet kunnen uitmaken; vermoedelijk wel dezelfde waarvan S. CLXXIV,
18 gezegd wordt: ‘Dat florentius van synen broeder schiet / tdeerde hem, mer meer van
Mereanen’.
Euax: een der personen uit den Roman van Limborch (ook als volksboek bekend); hij was verliefd
op koningin Sibille van Arragon en werd waanzinnig toen hij geen wederliefde vond.
Troylus: vgl. VII, 35.
verdwinende: (transit.!) verterende.
verstrangen: kommer, ellende.
gangen: manier van doen, handelwijze. - van trouwe onreene: contaminatie der gedachte:
trouweloos eerloos, en dus onrein, gemeen.
al ianckende: als een ‘Venusjanker’ (vgl. XII, 14).

Na 41 bij S.: Tis pyne al en vondmen anders gheene die gaet ten beene gelyck den steene
om verdraghen swaer 42 Datmen te bedde leijt cranck seuen iaer.
43. en ontbr. bij S.
48. dinck, S.: euel.
50. S. voor reden: geen; bekinnen: kinnene.
51. confoort, S.: troosst.
52. vrouwe ontbr. bij S.
53. siluer, S.: noch s.
54. siet, S. wacht.
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*

+

[XV] Refreyn
+

[f. 28 r°]

AL waer ic Karolus magnus van machte,
van elcken verheuen, die grootste gheachte;
al had ic al den schat die ic mocht begeeren,
ghesont, weluarende, eedel van geslachte,
5 en dat mi elckerlijc solaes bi brachte, vs. 5
tis al niet moet ic wat liefs ontberen,

*

1. ic, ABN.: ic als; machte: crachte, v. machte.
4. ghesont, ABN.: ghesonde.
5. ABN.: Dat mij elck solaes dede bij dage, bij nachte. De var. ald. komt overeen met onzen
tekst.
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*
want tderuen van lieue alle vruecht can weeren,
vs. 8
thooft moet sweeren duer sulc gheneeren,
vs. 9
oorcont den gheenen diet oyt gheproeft heeft;
10 therte schijnt duersteken met duysent speeren,
tmach hem wel deeren die dbloet moet verteeren
duert deruen van lieue dat menighen bedroeft heeft,
vs. 13
tderuen van lieue is souter dan brijne.
vs. 14
om dat mi liefs deruen ooc qualic getooft heeft,
vs.
15
15 so mach ic wel seggen met droeuen schijne:
liefs deruen is grote pijne.
Al mochtick houeren, eeten of drincken,
al waerder alle vruecht diemen mocht bedincken,
tamboreynen, velen, herpen en luten,
20 gheen speelen en machmen in dooren clincken,
+
mer alle ghenuechte die dunct mi stincken,
wt mi en can gheen blijdtschap spruten.
tderuen van lieue doet mi therte sluten,
vruecht blijfter buten. al hoordic wten
25 constige woordekens van rethoriken soet,
vs. 26
refreynen, baladen oft ander cluten,
vs. 27
ic bliue in muten, ten baet gheen fluten
oft sueten sanc der eedeler musiken goet:
liefs deruen na lief altijt om kiken doet,
30 want tis quaet langhe van lieue te sijne.
duert deruen van lieue therte beswiken moet,
dus seggic noch eens te desen termijne:
vs. 33
want liefs deruen is grote pijne.
Al ben ic bi geselscap lustich int aenscouwen

*

8. ABN. na moet: mi; sulc zelcken.
9. oyt, ABN.: ooc.
11. die dbloet, ABN.: Zijn bloedt, v. Die zijn.
14. getooft, ABN. en HA.: getoeft.
15. schijne, ABN.: aenschijne.
16. Liefs, ABN.: wat liefs te (evenzoo in de volgg. stokregels).
17. of, ABN.: ende.
19. tamb., ABN.: Tamboeren.
20. speelen, ABN.: spel.
22. spruten, ABN.: gespruten.
25. van, ABN.: der, v van.
27. bliue, ABN.: bleve.
34. ben, ABN.: waer; lustich enz.: genoodt uut trouwen. De var. komt overeen met onzen
tekst.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 28 v°]

39
*
35 daer vruecht hantieren mannen en vrouwen,
altesamen en achtticx niet een haer.
al mach ic van buten tghelaet me houwen,
van binnen is mi therte vol rouwen,
och, wat liefs te deruen is alte swaer.
40 elc dach verwaer schijnt meer dan .m. iaer
wanneer dalderliefste moet absent sijn;
therte heeft anxt, vrese en vaer
+
voor sijn liefste paer, daer haket naer,
altijt sout geerne sijnen lieue omtrent sijn.
45 als twee herten vol liefden gheprent sijn,
eendrachtelic treckende altijt een lijne,
tsceyden van desen moet wel groot torment zijn,
bitter als galle vol van fenijne,
want liefs deruen is grote pijne.
50

Want liefs deruen, gheen meerder verdriet,
vs. 51
ic weet bi mi seluen wat mi is geschiet,
vs. 52
dus deruic te stouter tvonnisse gheuen.
wat vruechden ter werelt men hoort oft siet,
die wat liefs moet deruen en achtes al niet,
55 gheen genuechte en can daer aencleuen
mer alle blijdtschap wert van hem verdreuen,
suchten en beuen is al sijn leuen;
al lacht den mont, die sinnen inwendich trueren.

*

37. me, HA.: inne.
38. ABN.: Mijn herte moet alle solaes verspouwen; var.: als onze tekst.
40. elc, ABN.: Elcken; m: een.
42. ABN. na heeft: dagelijcx.
43. daer, ABN.: En daer.
45. vol, ABN.: beyde vol.
47-48. De var. v. ABN. komt overeen met onzen tekst; in den tekst: Geen meerder vruecht
en mach onder tfirmament zijn; Maer alsmer moet scheyden, wee van den venijne.
50-51. Als voren, alleen bij ABN. var. Wat voor Want; tekst: Liefs derven doet somtijds veel
nachten waken; Ic weet bij mij zelven van deser saken.
53-54. Als voren; en achtes, ABN var.: achtet; tekst: Geen spijse ter weereldt en dunckt hem
smaken. Die wat liefs moet derven, crijgt mager caken.
55. gheen, ABN.: Want geen, var. geen.
56. mer bij ABN. alleen in de var.
57. ABN. begint met Maer; niet i/d var.
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*
alsser een bouen al is verheuen
60 int herte ghescreuen, ic hebt beseuen,
duert deruen van dien wilt therte van binnen schueren,
altijt beslutende druc binnen dueren.
hier teghen en is raet noch medecijne;
al mochtmen na wat nieus om gewinnen spueren,
65 + twaer onmogelic, dus seg ic ten fijne:
want liefs deruen is groote pijne.

+

[f. 29 v°]

[twee houtsneden naast elkaar]
Princesse
Wat liefs te deruen is grote pijne,
al diet gesmaect hebben weetent wel,
si en deruen voorder daer niet na vraghen,
70 + het is een siecte seer wreet en fel.
al en had ic ooc gheen lijden el
och tderuen van lieue moet mi mishagen,
tis een plaghe quaet bouen alle plaghen,
seer swaer om draghen,
75 een bitter knaghen,
swaermoedich van geeste, waermen geseten is,

*

59. ABN. na is: hooghst.
60. Komt overeen met ABN. var.; hebt: hebt wel; tekst: Int herte bleven Zoo vaste gescreven.
61. binnen, ABN.: minnen.
64. ABN. na om: troosts.
67. ABN.: Prince, wat liefs te derven en es vrij geen spel; var.: - es groot ghequel.
68. wel, ABN.: ooc wel.
69. ABN.: Niet voorder en derven zij daer na vragen.
70. ABN.: Noeyt siecte en was zoo wreedt oft soo fel.
71. had ic ooc, ABN.: vontmen ter weereldt.
72-81. ABN.:

Zoo waert noch zwaer genoech om verdragen.
Liever zoudemen derven vrienden en magen
Al tgoet liever wagen.*) [*)var. Liefs derven doet alle vruecht
veriaghen; Aenhoordt mijn ghewaghen:]
Roepen en clagen,
Versuchten es dlieken, waermen geseten es
Tes een plage, die gaet boven alle plagen,
Noeyt meerder meshagen,
Een bitter cnagen,
Vvant alle voorleden solaes vergeten es.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 30 r°]

41
*
want liefs deruen doet alle vruecht veriaghen,
ic derfs wel ghewaghen,
roepen en claghen,
80 om deruen van lieue dicwil ghecreten is.
duerwont ist herte dat vol drucs gemeten is,
vs. 82
en ten vraecht na spise, noch coeuer van wijne;
rueck, smake, appetijt, al tsamen versleten is.
vs. 84
ghi en behoeft hier toe gheen grote doctrine
85 want liefs deruen is grote pijne.

Eindnoten:
vs. 5
vs. 8
vs. 9
vs. 13
vs. 14
vs. 15
vs. 26
vs. 27
vs. 33
vs. 51
vs. 52
vs. 82
vs. 84

solaes bi brachte: vreugde, genot verschafte.
sweeren: pijn doen. - gheneeren: beleven, doorstaan.
oorcont: getuige; vgl. V, 29.
souter dan brijne: vgl. XIII, 25 en nog S. XIX, 20; CCIII, 33; ABN. XLVIII, e, 14.
getooft (lees: getoeft): eig. onthaald; vgl. ABN. XXXVII, a, 3; LXIX, b, 15 (beide in verb. met
‘qualijc’); XLVIII, b, 5 (eig.).
schijne: aanschijn, gelaat.
cluten: hier als zeer algemeene term: stukken, gedichten.
in muten: vgl. XII, 21; XIV, 3.
want: ABN. heeft in alle strophen wat, hetwelk wel de juiste lezing zal zijn; zie ook vs. 67 bij ons,
dat den stok herhaalt (tegenover vs. 50).
wat: lees wsch. want.
dus mag ik er te beslister over oordeelen.
coeuer: voorraad, overvloed.
doctrine: (geleerd) betoog.

*

[XVI] Refreyn
+

[houtsnede]
+

[f. 30 v°]

*

*

82. en ten vraecht, ABN: Niet vragende; noch: oft.
83. ABN.: Och ic segge noch eens, want claer om weten es.
84. ghi en behoeft, ABN.: behoevende.
1. Och ontbr. bij S.; na wiens: crachtige.
2. t ooghe, S.: die oghen.
4. mijns, S.: my.
5. mi ghi, S.: myn; therte: myn hert hebt.
6. daer, S.: dat.
7. hier - tis, S.: haer te bien.
9. mi, S.: mijn hert groot.
10. recreacie, S.: Recordacie; an: in.
11. moet, S.: lij.
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Refreyn
OCh oochskens wiens vierighe stralen
dalen duert ooghe inder herten gront,
cont ist mi duer liefs suet verhalen,
+
falen moet mi liefs troostighen mont.
5 iont mi ghi oochskens die therte duerwont,
stont daer ic mach crigen troostige gracie,
vs. 7
salutacie hier toe bediedende, tis mi een vont;
vs. 8
ront, onbesneden is mijn ymaginacie,
desperacie maect in mi arguacie,
10 recreacie faelgeert mi an allen sijen,
strijen moetic duer der oghen visitacie,
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*
vs. 12
memoracie laet ic duer dooghen lijen,
liefs oghen connen liefs ghesichte verblijen.
Tsijn doogen die deerste vlammen geuen,
15 sneuen coemt wten oogen int herte binnen, vs. 15
minne doet meest in drucke leuen,
vs. 17
beuen moet die siele duer liefs ghewinnen,
vs. 18
dinnen moet vruecht duer sulc beghinnen,
spinnen connen dooghen den liefsten draet,
20 raet behoort door dooge den ionstigen sinnen, vs. 20
kinnen mach elc wel der nijders saet,
vs. 22
quaet ist om schuwen der liefden graet;
vs. 23
slaet schimpers swijke die vruecht benijen,
vs. 24
vrijen moet sulcke duer der ooghen gelaet,
vs.
25
25 tsucaet der oogen doet druc vertijen:
liefs ogen connen liefs ghesichte verblijen.
+

Oft doochskens hadden der tongen crachten,
vs. 28
wachten soude elc sijn liefste kerssouwe;
nouwe soude leuen dan yemant in clachten,
30 achten sou elc sijn liefste van aenschouwe
vs. 31
rouwe te loone in pachten houwe,
trouwe soumen dan sien openbaren,
vs. 33
claren soumen doogen metten sueten douwe.
vrouwe maecte ic mijn lief in corten iaren,
35 vergaren soude elc met blider maren,

*

12. memoracie, S.: Murmuracie.
13. Vóór liefs (1) bij S.: Want (even zoo in de volgg. str.).
14. doogen, S.: oochskens; vlammen: vlamme.
15. wten, S.: wt die; int: ter.
17. siele, S.: sulc.
18. S.: Tbeghinnen / der lieften doet lopen en rinnen.
19. den liefsten, S.: der lieften.
20. behoort, S.: behoeft; door - ionst: doer oghen o ionghe.
22. ist, S.: es; schuwen: schouwen.
"23. swijke, S.: van u; vruecht: duecht.
25. tsucaet, S.: Tractaet.
27. doochskens, S.: die oghen.
29. soude - yem., S.: en soude yemant syn in.
30. S. na elc: die oghen te claren bescouwe.
31. S.: Rouwe / waer versteken in elcke vouwe.
32. dan ontbr. bij S.
33. soumen doogen metten, S.: souden die oghen bij.
34. maecte ic, S.: waert.
"35. S.: Verharen / most druc ende ter jonst hem paren.
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*
vs. 36
sparen en soudic noch doghen vermijen,
rijen wildic door dooghen spel in varen,
paren wil ic mi hier en in vruechden strijen.
vs. 39
liefs ogen connen liefs gesichte verblijen.

40

Prince
Schoon lief, v minlike oghen
mogen mi doen roepen der vruechden crijen,
vs. 42
snijen muechdi mijn herte en tot v boghen,
vs. 43
droghen muechdi mi in venus partijen.
liefs oghen connen liefs ghesichte verblijen.

Eindnoten:
vs. 7 bediedende: lees wsch. biedende (vgl. de var.) - tis mi een vont (gewoonlijk: twaer mi -): een
staande uitdrukking voor: dat is (zou zijn) iets heerlijks, een buitenkansje voor mij; zie b.v. nog
XXVIII, 18; XLV, 13; LXXI, 24; S. IV, 8; CX, 26; CCXXXV, 8; EVERAERT XXX, 4. Het Mnl. Wdb.
geeft wel een voorb. (IX, 909), maar noemt de uitdr. als zoodanig niet.
vs. 8 onbesneden: ruw, plomp. - ymaginacie: ver-, inbeelding (die mij nl. voorspiegelt dat ik ‘troost’
zal krijgen?).
vs. 12 door mijn oogen laat ik de herinnering (haar beeld) in mij binnenkomen?
vs. 15 sneuen: leed, ongeluk.
vs. 17 duer: om.
vs. 18 dinnen: verminderen, gering worden.
vs. 20 Wsch. corrupt, evenals de var.
vs. 22 schuwen: lees wellicht met S. schouwen. - graet: hoogste trap; vgl. VI, 37.
vs. 23 slaet ... swijke: laat ... begaan, betijen; vgl. b.v. S. CCLIII, 6.
vs. 24 gelaet: het bewegen, wenken.
vs. 25 vertijen: aftrekken, verdwijnen.
vs. 28 wachten: verwachten, en vandaar: ontmoeten, verkeeren met.
vs. 31 Corrupt; vgl. de var.
vs. 33 met: door. - douwe: de dauw der troost nl.; vgl. voor dergelijk fig. gebruik van dit woord nog
XXXIX, 29; S. CLII, 38.
vs. 36 doghen: de inf. van het ww. zelfst. gebezigd, dus: lijden, leed (woordspeling met dooghen = de
oogen).
vs. 39 in varen: in gevaar.
vs. 42 boghen: buigen.
vs. 43 droghen: doen uitdrogen, uitmergelen?

*
*

*

37. wildic - varen, S.: soudic daer die oochskens waren.
38. paren - hier, S.: Varen soudic daer; strijen: scrijen.
40. S.: Dijn amoreuse duechdelijke oghen.
41. doen ontbr. bij S.; der: inder.
42. en tot v boghen, S.: tuwerts gheboghen.
43. in venus, S.: van drucs.
Stok. ha, S.: had (in alle strophen); bij BR. en HA. ontbr. het tweede lief in alle stokregels.
1. S.: Narciscus noyt schoon iacht beminde. BR.: Narcissus.
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[XVII] Refreyn
Noyt lieflic lief en ha lief so lief
+

Refreyn
+

DIe iacht Narcicius noyt soe seer en minde,
noch Octauianus Augustus die schoone peerden,
vs. 3
noch noyt soe seer schoone voghel en versinde,
noch Hercules den boghe van weerden,
5 Nero had noyt so lief die sweerden,
noch Alexander die vergulden sporen opder eerden,
Sampson en had noyt so lief Dalida,
vs. 8
noch Vergilius die schoone Galathea,

2. Oct. Aug., BR.: Octavien; die ontbr. bij S.
3. Noch - seer, S.: Enos noyt soe; voghel en: voghelen; en ontbr. bij BR.
4. van S.: vol.
die - eerden, S.: hier opter eerder vergulden sporen.
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*
noch Leander Hero,
10 Troylus en had noyt so lief Breseda
vs. 11
noch Eurealus die schone Lucresia,
noch Iupiter Iuno,
Pyramis en beminde noyt Thisbe so,
noch Eneas Dydo,
15 noyt en was lief so tot liefs ghebo,
hoe dat lief sijn lief in liefden verhief
ic heb lieuer met herten vro
+
als die schone Equo.
noyt lieflic lief en ha lief so lief.
20

+

[f. 32 v°]

vs. 20

Noit lief en had lief so lief, dats propoost.
ic prijse voor alle keyserinnen,
si is mijn hope, mijn vruecht, mijn troost,
paradijs vol welden, paleys vol minnen,
tlicht mijnder oogen, tfirmament mijnder sinnen,
25 den tempel daer mijn harte rust binnen,
mijn steruen mijn leuen,
die weertste bouen alle Venus coninginnen,
die suetste bouen alle Pallas goddinnen
op deerde verheuen,
30 si staet in mijnder herten ghescreuen
sonder sneuen,
al dat mijn is heb ic haer ghegeuen,

*

Tusschen 6 en 7 bij S. 27 regels die hier ontbreken, tusschen 7 en 8 één regel, tusschen 8
en 9 twee regels.
7. Dalida, BR.: Dalila.
8. S.: Virgilius en hadde noyt soe lief Idea.
10. noyt ontbr. bij BR.
11. S.: Eurealus en hadde noyt soe lief Lucresia.
12. Iuno, S.: Iio.
13. beminde, BR.: minde.
16. sijn ontbr. bij S.: in, BR.: tot.
17. Ic heb, S.: Ick en heb lief; BR.: Ick heb se.
18. Equo, S.: Ero, BR. en HA.: Echo.
20. prop., BR.: tpropoost.
21. prijse, BR.: prijse haer.
22. si is mijn hope, S.: Want sy es mijn leuven.
23. paradijs, S.: tparadys; paleys vol: tpallaijs van.
24. tfirmament, S.: tvirtuyt.
26. steruen, BR.: streven.
27. Venus ontbr. bij S.
28. suetste, BR.: soete. Pallas, S.: venus.
30. herten, S.: sielen.
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niet achtende vrient, magen, vruecht noch grief,
vs. 34
nemmermeer en macht sijn wtghedreuen
35 mer si is bleuen.
noyt lieflic lief en ha lief so lief.
vs. 37

Tis recht dat icse begracie
om haer schoonheyt, om haer reynicheyt,
vs. 39
om haer eerbaer minlike visitacie,
40 om haer gestadicheit, om haer certeynicheyt,
vs. 41
om haer suete secrete alleynicheyt,
+
versmadende tallen tijden vileynicheyt
ende alle quade manieren,
vs. 44
en haer simpel wetende ghemeynicheyt,
45 haer wesen eerbaer, sonder eenich cleynicheyt, vs. 45
seer goedertieren.
si gaet bouen alle Venus camenieren
die de banieren
vs. 49
der liefden ter vespereyen stieren
50 om den amoreusen te doen gherief
met reynder vertroostinghe glorifieren
door dit hantieren.
noyt lieflic lief en ha lief so lief.
Prince, dese princesse princelicst,
55 princesse bouen alle princessen een ioyeust,
is princesse der princessen troostelicst,
bi veel princessen princesse precieust.

*

33. niet ontbr. bij S.; magen, BR.: maecht; noch: ofte.
34. macht sijn, S.: werdt sy.
35. mer, S.: Daer.
37. recht, S.: wel redelick.
40. om, S.: en om.
42. tallen tijden, S.: alderhande.
43/44. en(de) ontbr. bij S.
43. alle ontbr. bij BR.
44. wetende, BR.: vreesende.
45. eerbaer ontbr. bij S.; BR.: Haer eerbaer treden.
47. si ontbr. bij S.
49. der, S.: Van; vesp., BR. en HA.: verspreyen.
50. amoreusen, S.: gheionstighen.
51. vertr. glor., S.: troosteghe gheglorificieren.
54. Prince enz., BR.: Princesse. Glorieuse princesse princelyck. - princelicst, S. princersselyck.
55. bouen alle, S.: alder; BR.: onder alle; een ontbr. bij S. en BR.
56. is, S.: Als; BR.: Edel.
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dese princesselike princesse amoreust,
als princesselicke princesse glorieust
60 princelic bekent,
heeft als princesse melodieust
princesselic regiment
mits haerder princesselicheyt excellent
+
als princesse yent,
65 princesselic mijn ionste gheprent vs. 65/66
duer haer princeselicheyt in haren brief.
dus bliuic deser princesse obedient,
present oft absent.
noyt lieflic lief ha lief so lief.

Eindnoten:
vs. 3 noyt: corrupt; er moet een naam staan. - versinde: zette zijn zinnen op.
vs. 8 Galathea: vgl. de variant; bij v. D. zijn de namen door elkaar geloopen; Galathea wordt bij S.
genoemd als beminde van ‘Priscus’. De vrouw op wie Virgilius verliefd was wordt in het volksboek
niet bij name genoemd; in de oudere versie van Jean d'Outremer heet zij Phoebilla (COMPARETTI,
Virgil 306).
vs. 11 Eurealus: vgl. XII, 8.
vs. 20 propoost: thema; vgl. V, 45.
vs. 34 macht sijn: lees wellicht: mach si sijn (vgl. de var.)
vs. 37 begracie: vereer; vgl. Ndl. Wdb. II, 1413 en b.v. nog Hand. d. Amour. H 1 r°; K 5 v°.
vs. 39 visitacie: verschijning? zie Mnl. Wdb. i. v.
vs. 41 alleynicheyt: ingetogenheid?
vs. 44 ghemeynicheyt: eenvoudigheid.
vs. 45 sonder cleynicheyt: wsch. onbesmet, zuiver; cleynicheyt bet. eig. smaad, vernedering (vgl.
vercleninghe, X, 22).
vs. 49 vespereyen: steekspelen (te Brugge); zie uitvoerig Mnl. Wdb. IX, 398 vg., en vgl. S. CCVII, 33.
Hierdoor wordt ook banieren in het vorige vers duidelijker.
In vs. 51 is wsch. iets weggevallen.
vs. 65/66 gheprent ... in haren brief: in haar gunst opgenomen; vgl. S. CLXXXVII, 53.

[XVIII] Refreyn
AL sie ic liefkens oogen te miwaerts blincken
die therte wincken in een eewich gedincken
van trooste, tdunct mi een eewige pijne.
al hoordic alle nachtegalen en vincken
5 haer keelken clincken, die droefheyt mincken vs. 5
*

57. bi veel S.: voor veel; BR.: Van alle.
59. princessel., BR.: princelycke.
60. princelic, S.: princersselickts.
61. als, BR.: als de.
65. gheproeft, S.: ghepent.
65. Princesselic, BR.: Princelyck.
66. duer, S. bij.
67. bliuic, S.: segick; deser: duer die.
68. S.: Der princerssen absent.
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in vruechden, mi teender medecine;
al sie ic damoreuse suete robijne
als rancken van wijne, om blijde tsijne
met Venus kinderkens danssen en springen,
10 nochtans dolick in Venus woestijne.
vs. 11/12
tmisual is mijne, want in verdwijne
sal mi tderuen mijns liefs ten lesten bringhen.
natuere en willes niet ghehingen
vs. 14
want tvirich verlingen wil mi bedwingen
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15 altijt met amoreusen dinghen
vs. 16/17
in absencie van deser bloemen reene
+
in absencie deser bloemen reene,
dus houdic tversuchten van haer te leene.

+
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vs. 19

Dan claech ic tghebruycken der natueren
20 vander liefster figueren schoon van statueren,
vs. 21
dies mi vruecht ghemengt is met regale.
haer minlic omhelsen tallen hueren,
vs. 23/24
haer vierich berueren doet mi besueren
tsmertelic grijf van Venus strale;
25 haer rode mondeken ghelijc den corale,
haer suete tale doet altemale
mijn droefheyt verkeeren in vruecht terstont.
al maect mi die cuyssche smale
in Venus sale van alder quale
30 bi confortacien therte ghesont
met haren roden mont, therte blijft duerwont
vs. 31/32
als die gheene die haer mijn vrientscap iont.
belast van minnen bliuic in weene,
dus houdic tversuchten van haer te leene.
35

Mocht liefde gestadich sijn sonder ynde,
al dat oyt minde oft redene kinde
+
vs. 37
soude hanteren alle melodie
ende ialoursheyt vervloghen ware metten winde
daer ic in vinde druck en allinde,
40 cranck betrouwen, schimp en hatie, vs. 40
want die vermaledide ialousie
vs. 42
die valt partije en coemt ten strije
vs. 43
teghen tbetrouwen mijns liefs ter noot,
als tgebruyc mijns liefs moet staen op dsije,
45 tot besproken tije, hoe soudic sijn blije. vs. 45

*

17. Deze regel ontbr. bij HA.
42. partije (HA.), v. D.: patije.
45. besproken, HA.: liefs spraken.
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+

[f. 34 v°]

48
*
dat hakende deruen is mi een doot,
mijn vruecht versmelt int vier als loot,
mijn aenschijn wert rood van liefden groot,
diet auentuerlick slodt ontsloot
50 mach mi verhueghen en anders gheene,
dus houdick tversuchten van haer te leene.
Princesse van minnen, dyn amoreusheyt
is een ioieusheyt
daert therte in vaten mach precieusheyt
55 sonder Ialoursheyt groot oft cleene.
ghi verdrijft met uwer gracieusheyt
vs. 57/58
alle melodieusheyt.
melancoleusheyt maecti gheene
dus houdic tversuchten van haer te leene.

Eindnoten:
vs. 5
vs. 11/12
vs. 14
vs. 16/17
vs. 19
vs. 21
vs. 23/24
vs. 31/32
vs. 37
vs. 40
vs. 42
vs. 43
vs. 45
vs. 57/58

+

mincken: veranderen.
in verdwijne ... bringhen: doen verkwijnen, ondergaan.
verlingen: verlangen.
Door den overgang op een nieuwe blz. is hetzelfde vers tweemaal gedrukt.
claech ic: klaag ik om -.
regale: eig. rattenkruit.
De zin is: haar vurige omhelzingen (die ik nu missen moet) maken dat mijn liefde des te
smartelijker is. - Tusschen
ontbreekt een vers.
melodie: vreugde, geluk.
hatie: vijandigheid.
valt partije: is vijandig, vijandelijk gezind.
ter noot: in den nood (ziet op het volgende).
besproken: bepaalde, afgesproken. - Na blije moet een vraagteeken staan: hoe zou ik dan blij
kunnen zijn?
HA. geeft een betere lezing, maar met onzuiver rijm, dus ook wel niet de oorspronkelijke.

[XIX] Refreyn
+

[f. 35 r°]

VAlsche Fortune tfy, die my heeft getoghen
tot reynder liefden, tmoet mi mishaghen,
want noyt lief en was noyt van liefden soe bedroghen
als ic diet al moet verdraghen.
5 mi deert dat mijn oogen haer oyt aensagen
en dat ic mi duer haer ionstighe daet
vs. 7
heb mi laten van haerder liefden duerknagen,
ghelijc een scaepken dat die wolf verslaet.
och hoe mach si gheuinden in haren raet
10 dat si als die weerhaen met allen winden
haer herte gekeert heeft, noyt arger quaet;
*

54. ontbr. bij HA.:
57/58. melodieush. en Melancoleush. bij HA. verwisseld; gheene: certeyne.
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mer want icse nv met dobbelen gronde vinde
so mach ic wel segghen nacht ende dach:
adieu die alderliefste die ic te minnen plach.

vs. 12
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15

vs. 15 en 16

Al had si die siele wt mijnen lichame
en duyterste begheerte van mijnen bloede
en al dat wesen mach in mijnen name
+
mi toebehorende van eertschen goede,
so soudict hebben tot haren voorspoede
20 ionstelic geschoncken met vieriger trouwen
vs. 21
om dat icse so reael sach van moede
int schijn der liefden, na haers woorts ontfouwen,
vs. 23
die als een riet seer wanckelbaer schijnen.
dus moet mi die tijt en huere berouwen
25 dat icse oyt sach met vruechden verkeert in pijnen. vs. 25
ic segt als nv en tot allen termijnen,
nv doende mits desen als vore ghewach:
adieu dalderliefste die ic te minnen plach.
Al heeftse getrouwicheyt aen mi gewonnen,
30 al heeftse mi cathoen wten ooren gesponnen vs. 30
mits liefde die in mijn herte was gheseten,
daer en leyt niet aen, ic moetse wel vergeten;
mer het deert mijnder herten bouen natuere.
duer mi so moet haer sijn verweten
35 die grote ontrouwicheyt mijn leuen duere,
och daer si so ghetrou scheen van labuere
int stroyen der woordekens vol minnen gesayt
tot miwaert als een die alderliefste figuere
daer mijn herteken somtijts bi was ghepayt;
40 + mer want si alst rat van fortunen drayt,
contrarie haers wesens, ic wel seggen mach:
adieu die alderliefste die ic te minnen plach.

Prince
Die princesse die ic onghetrouwich scriue,
het scheen bouen alle princessen eene
45 amoreuser te sijn van haren bedriue
en ghetrouwigher tot miwaert alleene
dan alle deedelste princessen ghemeene
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+

[f. 35 v°]

+

[f. 36 r°]

50
die oyt tot haren prince ghestadich
liefde droeghen met ionsten reene.
50 want icse nv vinde so onghenadich
als een die de quale mijnder herten
met wanckelbaerheyt wil maken beladich,
so seg ic nv adieu met droevige smerten,
vs. 54
dus wacht v voor al sulcke perten,
55 so en durfdi niet seggen dit swaer geclach:
adieu die alderliefste die ic te minnen plach.

[twee fleurons]

Eindnoten:
vs. 7 mi is overbodig.
vs. 12 mer want: aangezien; vgl. vs. 40
met dobbelen gronde: dubbelhartig; vgl. S. CCVII, 11; ABN. I, a, 9, en vele andere dergelijke
uitdrukkingen: dubbelen aert (S. CCXXXII, 29); dubbel dierken (S. LXXXVI, 6); -velleken (S.
LXXVII, 29); -wijf (CCXV, 35).
vs. 15 en 16 zijn wsch. ietwat corrupt; voor had leze men wellicht bad, voor en: in of met
vs. 21 reael ... van moede: betrouwbaar, rechtschapen; vgl. Hand. d. Amour. G 4 r°: reael van herten.
vs. 23 schijnen: blijken.
vs. 25 vruechden verkeert: vreugde die veranderd is.
vs. 30 cathoen wten ooren gesponnen: voor den gek gehouden (Ndl. Wdb. VII, 1838).
vs. 54 perten: streken.

[XX]
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

OThroon van weelden, tempel van gouwe
daer mijn sinnen binnen moeten logieren,
bouen alle beelden goet en ghetrouwe,
die ic kinne, minne, reyn van manieren;
5 so die sonne doet den hemel verchieren
dies voghelkens, visschen en wilde dieren
+
vruecht hantieren mits haren lichte,
so doedi bouen alle Robinen ende Sophieren
bouen schoon rosieren, lelien, violieren,
10 die menschen op deerde vruecht multiplicieren,
droefheyt faelgieren midts uwen ghestichte.
o minlijc ghesichte, groot van ghewichte,
vs. 13
wes ic hantplichte, in prose oft in dichte,
ghelooft dit nu,
15 hoe ic schichte des droefheyt swichte, vs. 15
het is om v.
vs. 17

Alle ordinancien van eedelheden,
harpen, luten, fluyten, danssen, springhen
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+

[f. 34 r°]

51
vs. 19

met playsanten vol sueter seden,
20 secreten oft buten inbiten, lachen oft singen, vs. 20
vs. 21
iaghen, vlieghen, als fiere ionghelinghen,
minlic spacieren na der natueren gehingen,
solaes voortbringhen tot alder stont,
banketeren, houeren en ander dinghen,
25 die gulden stringhen vanden hoofde swingen, vs. 25
als twee amoreuskens hem tsamen mingen,
die hertekens dringen aen de burstkens ront,
suet aenschijn blont, sijt dies wel cont,
+
bouen schat oft pont als honich ghesont,
30 sonder anxt oft grou,
vs. 31
v beleefden gront die heeft mi duerwont,
het is al om v.

+

[f. 37 v°]

Ic heb meer vruechden bi uwen persone
vs. 34
dan al die leuen, screuen voor haer doot,
35 mits uwen duechden, alder schoonste schone,
condi mi voor sneuen gheuen blijtscap groot.
o minlijc aenschijn, dwelc mi doorschoot,
bi v te sijne mi niet en verdroot,
dan nuttic hemels broot bequaem en soet.
40 wies ic vermach, bloeme minyoot, vs. 40
van goude root, van siluer bloot,
vs. 42
en alle dingen dies mi god gheboet,
vs. 43
sonder wederstoot, om v te hoot,
weelde, voorspoet, der vruechden vloet,
45 wt rechter ootmoet, sijt des wel vroet
en hebbes betrou,
lijf en goet, ia mijns hertsens bloet,
het is al om v.
Princesse reene, hoghe gheboren,
50 vrouwe plesant, verstant, hebt mi in v deuise. vs. 50
+
oock anders gheen en heb ic wtuercoren,
int landt gheplant, eedel van rijse;
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+

[f. 38 r°]

52
vs. 53

het is duer v dat ic veriolijse
bouen dranck oft spijse, vroech oft spade,
55 tis duer v al mijn entreprijse. vs. 55
vs. 56
damoreuse ghijse, suet van bewijse,
besloten als binnen den paradijse,
vry van afgrijse en van allen smade,
o wijse van rade, eedel van sade,
60 o suete sucade, o blosende garnade,
vs. 61
maect droefheyt schou;
so ic mi verlade, ist druck oft schade,
tis al om v.

Eindnoten:
vs. 13 hantplichte: eig. gebruik; hier: schrijf; vgl. CXIV, 62.
vs. 15 schichte: schik, orden (mijn verzen nl.?). - des: opdat.
swichte: wijke.
vs. 17 eedelheden: lees wellicht abelheden.
vs. 19 Na playsanten is wsch. iets uitgevallen: vroukens of iets dergelijks.
vs. 20 buten inbiten: buiten ontbijten, picknicken.
vs. 21 vlieghen: met jachtvogels jagen.
vs. 25 gulden stringhen: blonde vlechten.
swingen: slingeren, zwaaien; vgl. XLI, 36.
vs. 31 gront: aard, inborst.
vs. 34 dan door alle levenden beschreven zou kunnen worden al schreven ze tot hun dood.
vs. 40 wies ic vermach: waarover ik beschik, wat ik bezit.
vs. 42 dies mi god gheboet: waarover God mij de beschikking gaf.
vs. 43 sonder wederstoot: kan beteekenen: vrijwillig (Mnl. Wdb. IX, 1985). - om v te hoot: wsch. corrupt;
te hoot (hovet) beteekent: ten einde (a. w. III, 695).
vs. 50 verstant: imperatief van verstanden? Dan: luister (a.w. IX, 3). - hebt mi in v deuise: trek u mijner
aan, aanvaard mijn dienst.
vs. 53 veriolijse: mij verheug; vgl. III, 29.
vs. 55 duer: om.
vs. 56 ghijse: manier van doen (wsch. onderwerp bij maect van vs.61).
vs. 61 verlade: belast (met de minne nl.; vgl. Mnl. Wdb. VIII, 1960).

*

[XXI] Refreyn
NA dien dat herte, siel ende lijf
*

3. eens cussen, S.: v groeten; HA.: u eens prijsen.
4. dat ontbr. bij S.
5. o minlijck lief, S.: Ic groet v allen.
7. is - din, S.: bi mij moet sin.
10. erghent, S.: ijewers.
11. men mi, S.: datmen yewers.
12. men, S.: datmen.
14. met s.accoort, S.: zuden of noordt.
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v eyghen is, hoe mach ic min
vs. 3
dan eens cussen alst dliefste wijf
daer god eer sandt dat leuen in,
5 o minlijck lief, mijnder vruechden beghin,
mijnder sielen ruste, mijns sins confoort.
vs. 7
der werelt weelde is mi sonder v din,
met recht blijuic v eyghen voort.
+

Hoe grote genuechte mi mach geschien,
10 wat vruechden datmen erghent sticht,
hoe constighen werck men mi laet sien,
wat melodie men singt oft dicht,
nochtans v suet minlijc aensicht
is mi meer welden met sueten accoort
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+

[f. 38 v°]

53
*
15 dan al dat beschijnt der sonnen licht,
met recht blijuic v eyghen voort.
vs. 17

Duysentwerf meer dant can becliuen
so is mijn ionste tot v gheneghen,
ic bidde dat twijfel van v bliue,
20 ghetrouwe blijuick in al mijn pleghen.
vs. 21
wilt doch mijn groot verlanghen weghen,
bi wijlen mi ionnende een troostelic woort,
so lief en heb ic noyt yemant gecreghen,
met rechte blijuic v eyghen voort.
25

Princesse bouen alle princessen schoone,
mijn hope, troost, mijn blijdtschap en weelde,
gheeft mi confoort van trooste in loone,
want duer v liefde ic dicwil queelde.
o amoreus engien,wijflic beelde,
30 v reen liefde mi therte heel duerboort,
+
wat baet dat ic die waerheyt heelde,
met recht blijuic v eyghen voort.

+

[f. 39 r°]

Eindnoten:
vs. 3
vs. 7
vs. 17
vs. 21

Na dan is wsch. v uitgevallen.
din: gering.
dant can becliuen: wsch. corrupt; less wellicht: dan ic can (be) scriuen(vgl. de var.).
weghen: overwegen, in aanmerking nemen.

[XXII] Refreyn
MEt belemmerde sinnen moet ic ontstelt zijn,
met ooghen die met tranen nat sijn,
met suchten der herten moet ic gequelt zijn
als die arme allendighe die in Venus pat zijn,
5 onhope van trooste moet mijn stadt sijn,
desperacie mijn vruecht mi in te verbliden,
dus roepic als die van liden mat sijn:
druck sonder troost is quaet om lijden.

*

vs. 1

15. al dat besch., S.: allet beschynen.
17. can becliuen, S.: ick scriue.
20. S.: ghetrouheyt wilt aen my pleghen.
21. doch ontbr. bij S.
22. mi ionnende, S.: gonnnede. - Bij S. ontbr. de laatste strophe.
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Ghi die mijn vruecht, mijn iuiblacie is,
10 ghi daer mijn iuecht, minen sin op staen moet,
ghi die mijn troost, mijn confortacie is,
vs. 12
daer mi natuerlike minne toe slaen doet,
ghi siet dat ick verdoelt nv gaen moet
vs. 14
om v goede ionste te vermijen,
15 ghi keert mi den rugge hoemens vermaen doet,
druc sonder troost is quaet om te lijen.
V compasselike oghen die zijn verduystert,
uwen wille recht als die weerhaen drayt,
vs. 19
v vierighe liefde is ouer ghebluystert,
20 + ist wonder al is mijn herte ontpayt? vs. 20
vs. 21
v soete woordekens vindic versayt,
lueghenachtich, om mijn herte doorsnijden,
dies wrake der fortunen die mi dat rayt;
druck sonder troost is quaet om lijden.
25

vs. 25

O lief alderliefste, spreect in tgheuoelen,
hoe mach vierighe liefde so haest vercoelen,
vs. 27
hoe mach liefde dus voor den cruepelen manck gaen,
hoe mach yemant so hert zijn int geuoelen
vs. 29
datsi haers liefs miskief voor sanck slaen,
vs.
30
30 daer therte waent liefs liefde te vertijen;
wee hem allen die sulcken vanck vaen,
want druck sonder troost is quaet om lijen.

Princesse
Ghi weet dat v imagie puerlijck
bouen al die weerelt van mi bemint is,
35 hoe muechdi dan sijn so onnatuerlick
dat v herte tot miwaert niet ghewint is.
troostmi nv bloeme, als een die wel gesint is
om inder vruechden pat te schrijen
vs. 39
en geeft mi troost daer troost bekint is,
40 want druck sonder troost is quaet om lijen.

Eindnoten:
vs. 1
vs. 12
vs. 14
vs. 19
vs. 20
vs. 21
vs. 25
vs. 27
vs. 29
vs. 30
vs. 39

belemmerde: verwarde.
slaen: streven, neigen.
wsch. eenigszins corrupt; de zin moet zijn: doordat ik uw gunst moet missen.
ouer ghebluystert: uitgebrand? vgl. Ndl. Wdb. II, 2930, en nog LXIV, 9.
ontpayt: ontevreden; vgl. ABN. VIII, e, 14.
versayt: eig. gortig, dus: onzuiver, onoprecht.
in tgheuoelen: wsch. corrupt (onder invloed van 28).
voor: boven, meer dan.
voor sanck slaen: den spot drijven met; vgl. CXLV, 28 voor spel slaen in dezelfde beteekenis.
vertijen: verloochenen.
bekint is: bestaat.
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[f. 39 v°]
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+

[XXIII] Refreyn
+

[f. 40 r°]

[houtsnede]
vs. 1

5

10

15

20

OFtmen openbaerlick soude publicieren
alle die blijdtschepen ende manieren
die minners hantieren in haer bestieren
nachten en daghen,
vs. 5
men soude tduysenste deel niet connen creyeren
+
met al den herauten oft messagieren
die eenige princen obedieren
oft laste draghen.
oft ict proeue dat mochtmen mi vraghen;
tis een die mi bouen al moet behaghen,
bouen vrient oft magen, die doogen oyt sagen
ter werelt ghemeene,
hi doet mi tvleesch vanden beenen knaghen,
met posen sinneloos, al dul met vlaghen;
swaerheyt van plaghen wilt mi dan iagen
in groten weene.
een minlic begheren valt mi te leene
als ic aensie die is so net, so reene,
vs. 19
daer gaet te beene mijn hope, ic meene
vs. 20
dan eens gancx
hoe meerder liefde hoe meer verlancx.

+

[f. 40 v°]

Tverlanghen doet therte met hope leuen
hope doet wanhope duer tverlangen sneuen,
2

vs. 24

dies ) die sinnen beuen, hem sijnde beneuen,
25 met vierighen appetite.
Troylus hoepte na den thienden dach bescreuen,
mer Breseda is met Dyomedes ontbleuen,
+
vs. 28
des hem gewreuen quamen traenkens gedreuen,
vs. 29
duerwalt met spijte

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 41 r°]

56
30 was Troylus niet sijnder hopen quijte
en sijn verlanghen groot van iolijte.
vs. 32
niet dat ict verwijte eenighen subgijte
vs. 33
der minnen engien,
vs. 34
oft hope met verlanghen van mi splijte
35 daer ic hert, sin en moet om verslijte;
niet dat ic hem van mi smijte die mi ten crijte
sal licht druc laten gheschien.
vs. 38
elc oogenblic duncter mi wel duysent int sien,
ic en cans ontvlien bi wat melodien,
40 snaerspel oft sancx,
hoe meerder liefde hoe meer verlancx.
vs. 42/43

45

50

55

60

Ionathas en hoopte noyt so seere
naer Rosephier, noch Leander die heere
naer Heros eere, mijn hope is meere
naer mijn lief ghepresen.
Narcisius volchde der liefden leere
naer die schoone Equo van leden teere,
vs. 48
dees amoreuse gheere daer ic op keere
hielden hope in desen;
+
Eurealus op Lucresia trouwelic wesen,
die amoreusheyt sochten om drucs genesen,
vs. 52
dies aderen en pesen hielden anxt beknesen
duer liefs ghebruken.
groot verlanghen wasser wilen gheresen
vs. 55
als hi onder dbedde lach, so wij lesen;
vs. 56
hi was begresen, hi en ruerde gheen wesen,
vs. 57
hoe most dat smuken
in liefden, maer damoreus ontpluken
der ronder borstkens, der armkens omluken
vs. 60
dede druck verstuken, damoreuse cruken
storten doe veel drancx.
hoe meerder liefde hoe meer verlancx.
Prince, wilt mijn verlanghen boeten,
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[f. 41 v°]

57
Prince, dinckt om mijns drucs versoeten,
65 Prince, met moeten wilic v vast groeten vs. 65
vs. 66
wijlen en hueren,
Prince, laet ionste te miwaert wroeten,
Prince, en stoet mi niet met voeten,
vs. 69/70
Prince, laet sproeten door ionste af roeten
70 int vierich berueren.
+
laet liefde met liefden in v verdueren,
wilt voort om reyne amoreusheyt spueren,
neernstich labueren, wilt sorghe schueren,
verdient veel dancx.
75 hoe meerder liefde hoe meer verlancx.

Eindnoten:
vs. 1
vs. 5
vs. 19
vs. 20
vs. 24
vs. 28
vs. 29
vs. 32
vs. 33
vs. 34
vs. 38
vs. 42/43
vs. 48
vs. 52

vs. 55
vs. 56
vs. 57
vs. 60
vs. 65
vs. 66
vs. 69/70

Oftmen: indien men. - soude: lees wellicht woude.
creyeren: verkondigen.
gaet te beene: dringt diep in mij, vervult mij. - hope: vgl. vs. 22.
eens gancx: eig. rechtstreeks; hier: kortom?
hem sijnde beneuen: als ik bij hem ben.
gewreuen ... gedreuen: met kracht uitgedreven, uitgeperst (vgl. Mnl. Wdb. IX, 2876), indien niet
corrupt, wat in dit refrein op vele plaatsen het geval is.
duerwalt: vervuld, vol. Na spijte moet een punt staan. - Na vs. 31 een vraagteeken.
subgijte: onderdaan.
engien: kunstgreep, streek.
oft: of dat ik. - ten crijte: in het strijdperk (der liefde?).
int sien: in het beleven, doorleven? Of corrupt voor: int scien (geschieden), of in scijn?
Ionathas ... Rosephier: hoofdpersonen van den roman en het volksboek (NIJH.-KRON.. 3165)
van Jonathas en Rosafiere (zie Tijdschr. XIII, 247 vg.).
gheere: nom. plur. v. gheer, ghere = begeerte (?) - daer ic op keere: waar ik mij op beroep, of:
- aan vasthoud.
beknesen: bekneld? Hoewel door de wdbb. niet vermeld, is het niet onmogelijk dat (be) kniesen
oorspr. (be) knellen beteekende (een bet. overgang van lichamelijke op geestelijke benauwdheid
is heel gewoon); vgl. doorknesen (CX, 31), en Boeck d. Amoureush. Hvij v°: ‘Sijt ghy iuyste
comen om my te knysene’, wat ‘plagen, kwellen’ moet beteekenen.
Toen Euryalus bij Lucretia was werden zij verrast door haar man en moest hij zich verschuilen
onder een bed.
begresen: gehoond, beschimpt,
hoe: lees wsch, hi. - smuken: eig. Kruipen, vleien; hier: dulden? De zin is niet heel duidelijk.
verstuken: verdwijnen. - Tusschen vs. 62/63 moet een witlijn staan.
met moeten: eig. op mijn gemak; hier stoplap.
wijlen en hueren: steeds.
de beteekenis van deze regels is mij niet duidelijk.

[XXIV] Refreyn

[XXIV]

COmt woluen, leewen en wilde dieren,
grijpende ghieren, serpenten woedich,
comt slanghen diemen niet en can bestieren,
vs. 4
comt sonder vieren, panthera seer moedich,
5 comt basiliscus die daer sijt ongoedich, vs. 5
vs. 6
comt spoedich lindtwoormen en draken vierich,
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[f. 41 r°]

vs. 7

comt padden, spinnen, eggelen bloedich,
vs. 8
fenijn weest gloedich en blijft volduerich
vs. 9
en acht niet al sidi mijnder herten stuerich,
vs.
10
10 mer blijft natuerich, fenijnich bloot,
comt haestich en maect mi slijfs besuerich,
want sonder hem prijsic die doot.
vs. 13

Napels fenijn, bouen alle manslachtich,
v roep ic waerachtich, comt cort mijn pijn,
15 o swaer fenijn sijt mi therte dooriachtich,
vs. 16
sijt mi versmachtich, maect slijdens fijn,
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*
+

thoont v aenschijn, want ick verdwijn
alst blijct, dus en wilt niet beyen,
vs. 19
beraden wilt v in corten termijn,
20 gheen medecijn en laet v gheleyen,
vs. 21
argentum sublimaticum coemt v vermeyen
vs. 22
met holebrum, coemt tot mijnder noot,
comt gheeft mi remedie tot onsen scheyen,
want sonder hem so prijsic die doot.
25

Mijn oogen verdonckeren, mi faelt mijn cracht;
tsi dach oft nacht, weenen is beghinsel
vs. 27
duer dblintsel, hi en comt niet wat ic wacht.
vs. 28
o liefste lief, mijns herten minsel,
die eewich printsel blijft in mijn memorie,
30 mijn glorie blijfdi sonder ynsel, vs. 30
vs. 31
tsi verlies oft winsel, o schoone siborie,
vs. 32
duer v schoonheyt crijcht alleen victorie,
vs. 33
doet af mortorie cleyn en groot,
mi gheeft exemple menich historie,
35 want sonder hem prijsic die doot.

+

[f. 42 v°]

vs. 25-35

Dydo coninginne vry sonder blameren,
die door Venus leeren haer seluen verdede,
want daer van stede Eneas ghinc laueren
+
vs. 39
sonder haer te miseren, en Achilles mede,
40 die eedele van sede, Venus doorrede vs. 40
vs. 41
mits der minnen snede en storuen swaerlic,
openbaerlic si hem verhingen in onvrede,
en strecten haer lede duer die minne waerlic;
Horea metter liefden dede eenpaerlic
45 Leandra onueruaerlic verdroncken, dats bloot,
met hemlieden sprekic dit woort, tis claerlic,
want sonder hem so prijsic die doot.

*

22. holebrum, HA.: Halebrum.
27. dblintsel, HA.: dwinsel.
32. crijcht: HA.: kreech ic.
44. horea, HA.: Hero.
45. verdroncken, HA.: verdrincken.
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*
vs. 48

Adriana, Medea, die sijn verdroncken
duer Venus voncken, Ouidius scriuet;
50 ontwijuet was Sigismonda in swaters troncken, vs. 50
fenijnich geschoncken, haer seluen ontlijuet.
niemant en verwonder wat liefde drijuet,
waer dleuen blijuet als die sinnen dwalen.
vs. 54
vrijlic ic mochte noch wel wesen verstijuet
55 en bliuen gherijuet als dese met qualen, vs. 55
oft sonder falen mi quaem verhalen
vs. 57
sonder salen sijn mondelijn root,
oft anders seg ic met waerder talen,
want sonder hem prijsic die doot.

Prince
+
Mijn leuen dat is in dangier nv,
bestier nv heeft ouer mi een die leeft.
hi heeft mi so vaste onder sijn banier nv,
sijn vier nv mi alleen duer therte beeft.
hi is die ghene daert al duer sneeft,
65 die blijtschap gheeft oft wederstoot;
vs. 66
diet altijt riep selue si dreeft,
want sonder hem prijsick die doot.
60

Eindnoten:
[XXIV] In de opsommingen van boosaardige dieren en vergiften vertoont dit refrein veel overeenkomst
met S. CLXVII. Ook met ABN. LXIII heeft het veel gemeen.
vs. 4 sonder vieren: zonder dralen.
vs. 5 ongoedich: boosaardig.
vs. 6 lindtwoormen: soort van draken.
vs. 7 eggelen: bloedzuigers.
vs. 8 volduerich: tot het eind toe werkzaam.
vs. 9 sidi ... stuerich: staat gij tegen; stuerich is wsch. op te vatten als afl. van stuer.
vs. 10 natuerich: zijn aard behoudend, zuiver.
vs. 13 Napels fenijn: Napelsch vergif? (mogelijk arsenicum, althans in het Italiaansch werd dit wel
acquetta di Napoli genoemd (Encicl. Ital. XXXV, 24a)), of misschien: vergif bereid uit Aconitum
Napellus, Monnikskap (vgl. DODONAEUS789 a: ‘Dese Gemeyse Blaeuwe Wolfswortel oft Napellus
is van aert ende cracht de menschen ... schadelick, iae dootelijck’).
manslachtig: doodelijk; vgl. S. CCXXXIX, 20; CCLVI, 65.
vs. 16 sijt mi versmachtig: doe mij versmachten, omkomen.
vs. 19 beraden: een besluit nemen.
vs. 21 argentum sublimaticum: Kwikzilver of een verbinding daarvan.
vs. 22 holebrum: wellicht een verbastering van helleborus (-m)? VolgensDODON. maakte men uit het
sap ‘een dootelijck vergift’.
vs. 25-35 Het rijmschema is hier en daar in de war; er ontbreken eenige (stukken van) verzen: de strophe
heeft een regel te weinig.
vs. 27 dblintsel: de verblinding (der smart?).
vs. 28 minsel(van minnen), beminde.
vs. 30 ynsel: einde.
*

48. Adriana, HA.: Adona.
57. salen, HA.: talen.
66. diet altijt riep, H.A.: Die altijt roept.
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vs. 31 schoone siborie: vgl. IX, 34.
vs. 32 Als schoonheyt subject is, is de zin: door of in u viert de schoonheid alleen (al) een (of haar)
triomf. Waarschijnlijker is dat aan het begin die is weggevallen, of dat men moet lezen crijchdiin
pl. v. crijcht.
vs. 33 doet af mortorie: wsch. corrupt.
vs. 39 miseren: medelijden hebben; blijkbaar spontaan gevormd.
vs. 40 doorrede: doorstak.
vs. 41 mits: met, door.
vs. 48 Adriana: lees wsch. Ariadne, die zich wel niet verdronk, maar toch een bekende verlaten minnares
was.
vs. 50 Sigismonda: dochter van koning Tancred van Salerno; bij BOCCACCIO Dec. IV, 1, vindt men het
verhaal van haar ongelukkige liefde voor Guiscard, dat althans in het Duitsch, ook afzonderlijk
1

vs. 54
vs. 55
vs. 57
vs. 66

als volksverhaal gedrukt is (GOEDEKE I, 378).
vs. 50. troncken: wsch. corrupt; lees wellicht concken, diepten, kolken (zie Ndl. Wdb. i. v.).
verstijuet: verstijfd (door smart).
gherijuet: wsch. van grieven, kwetsen (gerieven past hier niet).
sonder salen: wsch. corrupt; lees dralen?
dreeft: bedreef het. De zin van dit vers is niet duidelijk.

[XXV] Refreyn
O Blinckende ogen, v lieflic aenschouwen,
met knien ghebogen met gansser trouwen
roep ic op v, weest mijns ghenadich,
want onghelogen therte moet flouwen,
5 ic en cans ghedogen in gheender vouwen. vs. 5
vs. 6
ic duchte, laet ghi mi onberadich
vs. 7
al sonder mi v ionste te schincken voordadich,
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mijn crachten der iuecht sullen mi ontsincken.
soudi mi dus laten steruen moordadich
10 die v bisijns ben onsadich, vs. 10
ontfermt v mijns en wilt doch dincken,
het is quaet arbeyden, en water drincken.
+

Die schoone wangen mijn sinnen ontschaken,
ghi hebt mi geuangen des therte moet blaken
15 in gloyender gloet altoos gheduerich.
vs. 16
hoe sal ict verstranghen, hoe sal ict maken,
so groot verlanghen heb ic om smaken
vs. 18
dijn suete woordekens onuersuerlic.
verblijet therte dwelc nv is truerlick
20 en wilt mi confoort met trooste schincken, vs. 20
oft die doot sal mi sijn ghebuerlic
daer ghi doorsake af sijn sout puerlic.
vs. 23
dus bid ic v, mijn claghen wilt mincken,
tis quaet arbeyden en water drincken.

+

[f. 44 r°]

25

Mocht mi gheschien van v confoort,
so souden bi dien mijn sinnen verstoort
in eeuwiger vruechden sijn onuerganckelic.
vs. 28
v schoon opsien is mijn accoort
dwelc doet vertijen mijn swaer discoort
30 dat voor uwen oghen moet sijn danckelick. vs. 30
mijn herte mijn sinnen roepen so ianckelic,
vs. 32
ic duchte voor die doot die mi wilt scrinken.
o liefste lief, en valt mi niet te stranckelic
mer verlicht mijn herte dat staet seer cranckelic.
35 + die rayen uwer oochkens laet op mi blincken,
het is quaet arbeyden en water drincken.
Gheen ander dan ghi mach mi genesen;
die redene waer bi ghi sijt ghepresen
van mi bouen al die ic noyt kinde.
40 o wach, o wy, therte leeft in vresen,
dies seg ic tfi der fortunen van desen
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dat ic moet deruen mijn liefste gheminde.
vs. 43
o bloeme van vrouwen, ouerlegghet ynde,
toocht v ghenaden, ontsluyt die clincken
45 daer troost, confoort is sonder allinde.
met droeuer herten ic v dit sinde,
laet doch ons oochkens deen dander wincken,
het is quaet arbeyden en water drincken.

Princesse
V gracie laet op mi dalen;
50 al vallen die woorden int scriuen slecht,
vs. 51
wilt doch die meninghe int best verhalen.
v eyghen bliuic als v arm knecht
alst wel is recht.
vs. 54
dus laet mi inden hof van vruechden hincken.
55 bouen al doch ooc mijn clagen wilt mincken:
tis quaet arbeyden en water drincken.
+

[houtsnede]
+

[f. 45 r°]

Eindnoten:
vs. 5
vs. 6
vs. 7
vs. 10
vs. 16
vs. 18
vs. 20
vs. 23
vs. 28
vs. 30
vs. 32
vs. 43
vs. 51
vs. 54

vouwen: manier; vgl. ABN. LII, a, 4.
onberadich: niet welgezind, liefdeloos; vgl. beradich, LVI, 84.
voordadich: met opzet?
ben onsadich: mij niet kan verzadigen aan.
verstranghen: blijkbaar: doorstaan, te boven komen. In dezen zin niet in Mnl. Wdb.
onuersuerlic: niet zuur vallend.
met: lees wsch. van.
mincken: doen verminderen; vgl. vs. 55.
opsien: gelaat. - accoort: vreugde; vgl. S. XXII, 1.
dat voor: lees wellicht: daer voor ic.
scrincken: ten onder brengen (Ndl. Wdb.).
ouerlegghet ynde: bedenk wat het gevolg (van uw hardvochtigheid) kan zijn.
verhalen: duiden.
hincken: wsch. alleen om het rijm gebruikt.

*

[XXVI] Ballade
AL verkeerde tvoetsel van mijnder spijsen
in gallen en in dranck van ijse
en dbedde in doornen daer ic op slape,
al sagic elcken inden paradijse
5 en mi tussen leeuwen vol van afgrijse
*

3. in, v. D.: op, HA.: van.
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om te verschueren ghelijc den blauwen scape,
meer wonders ic in mi seluen rape
+
dat si daer ic altoos na gape
mi dus begeeft.
10 si mi behaecht in swerelts betrape vs. 10
bouen alle dat leeft,
mijn herte dat beeft, mijnen lichaam sneeft

vs. 6

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 45 v°]

62
*
als die de doot op die lippen heeft.
Ic smake te hant alle bitter vruchten,
15 dus scriuic mits dat mi op die tonge cleeft,
vs. 16
die ghetrouwich mint moet dicwil suchten.
Als si mi trooswater int aensicht goot
ende haer ghelu haer so minlijc ontsloot
dat lanck tot bider eerden hinck,
20 ghecammet onder een bonnetken root,
met beyden armen ic na haer schoot
als oft ic gheulogen had in shemels rinck.
als ic een cusken van haer ontfinck
sueter dan noyt geur van balseme ghinck
25 so roock si present.
nv heb ic een eeuwich hantghewrinck
tot sleuens ent.
waer mijn torment in boecken geprent,
ten leeft gheen mensche die redene kent
30 hi en soude medeliden int herte draghen.
+
al heeft si haer sinnen van mi ghewent
die ghetrouwich mint moet dicwil clagen.
Ic verhiefse bouen der engelen weerde,
wist ic niet dat god den mensche op deerde
35 schoonheyt gegheuen heeft bi natueren. vs. 35
vs. 36
om haren danck en sijt begheerde,
so die verwesen is moet buygen ten sweerde,
soudic mi laten in stucken schueren.
vermaledijt sijn poorten en mueren
40 die mijn lief dus houden binnen dueren,
grendelen en sloten,
en nijders tonghen tot allen hueren
vol archs ghegoten.
die fenijnighe schoten doen mi verdoten

*

23. als ic een cusken, HA.: door de woorden die ick.
44. verdoten, HA.: verdroten.
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*
45 mijn lief noch in haer bloysel ghesproten vs. 44/45
bi clappen vileyne, dit doet mi sneuen.
dus comt my noch wten monde ghevloten:
die ghetrouwich mint moet dicwil beuen.
Wistic nv Iunoes nigromancie,
50 Virgilius conste oft touerie vs. 50
die de tanden der serpenten als mans verkeerde,
+
vs. 52
had ic te baten der aluen faeyerie,
vs. 53
ic soude om mijns liefs melodie
eenen throon doen maken daer icse in eerde;
55 waert dat haer gracie dan op mi meerde, vs. 55
meer vruechden dan oyt Poete en leerde
soudic scriuen,
nv bliuic vol wanhopen als die verseerde
arme fugitijuen.
60 moet ic dus bliuen, ten baet gheen kijuen,
vs. 61
al hangic als die niet en verworghe
vs. 62
noch seg ic, men machs mi niet ontdrijuen,
die getrouwich mint is dic in sorghe.
Pigmaleon op een steenen beelt verhit
65 creech door sijn trouwe reyn onbesmit
int eynde troost van sinen miskieue.
vs. 67
haer ter eeren die in diepte der herten sit
soudic in een siden hemdeken wit
vs. 69
tornoyen teghen meer mans in grieue,
70 al waert dan dat ic duysent wonden besieue, vs. 70
vercreech ic den troost van mijnen lieue
ic waer ghenesen.
+
vs. 73
maer nv ben ic gheplaent wt Venus brieue,
vervloect, verwesen
75 ben ic mispresen, vol drucs gheresen,
so moet icse voor donghenadichste lesen

*

49. nigromancie, HA.: imaginatie.
69. in, HA.: int.
76. iese, HA.: ick my.
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*
die oyt op eerde was verscheenen.
vs. 78
al schiet ic mijn pijlen met slappen pesen,
die getrouwich mint moet dic met drucke wesen.
80

Verdraecht pampier, tis een cleen sake,
quansuys oft ic teghen v sprake
suldi den gront mijnder herten weten.
nv dunct mi dat ic fraude smake,
voys, tonghe en wille roept nv wrake
85 op haer daer ic nv ben af vergheten.
een ander is in haer herte gheseten,
ic heb al mijnen swaren arbeyt versleten
vs. 88
op een blaw belof,
vs. 89
ic bliue als Troylus opt reck ghesmeten
90 int lijden grof,
daer en comt niet of mer als sant en stof
vs. 92
verteyrtse mijn vruecht in twijfels hof
vs. 93
si is stranger dan moorders met ghijsarmen,
vs. 94
dus seg ic en cander voor scieten geen schof,
+
95 die getrouwelic mint moet dicwil kermen.
+

[f. 47 v°]

Twy maecte god sulcken lichaem perfect
daer een gheueyst herte in is ghedect;
ic sout hem vraghen, waert dat ic mochte.
mi dunct dat bouen natuere strect
100 dat si met mijnder ionsten gect
en daer ic so eerbaerlijc consent versochte.
beuontse doch eenich vileyn ghedochte
oft waert datic oneerbaerlic wrochte,
vs. 104
so mochte mi plagen
105 wrake opt gelaet dat si voort brochte
vs. 105/106
om mijn behaghen.

*

94. schof, HA.: schoft.
96. HA.: Tfy van sulcken lichaem perfekt.
98. sout hem, HA.: soude eens.
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*
ic mach wel claghen en vloecken de dagen
dat mi die beenen mosten draghen
daer mijn oogen om haer schoonheyt loegen.
110 mi tuycht den sin, ic en derfs niet vraghen,
vs. 111
die ghetrouwelic mint moet dicwil ploegen.
vs. 112

Wrake ouer haer schielose sinnen,
lof moet haer duechdelic persoon gewinnen,
wrake der onghetrouwe die si mi doet,
115 lof diemen wel mach in eeren minnen,
wrake dat ander de vruecht bekinnen,
vs. 117
lof die ionst mijns herten bloet,
wrake dat ic so steruen moet,
+
lof die schoonste die oyt ghinc ouer voet,
120 wrake der tyrannicheyt,
lof daer mijn volmaecte hope op stoet,
wrake haerder viandicheyt,
lof wijse verstandicheyt,
wrake mijnder brandicheyt,
125 lof die ic excusere voor schandicheyt,
wrake der bitterheyt die ic moet proeuen.
mer wat baet alle vayliandicheyt,
die getrouwelic mint moet dicwil droeuen.
Hoe mocht wt haren monde
130 vloeyen so engheliken faconde vs. 130
sonder meenen, om mijn abuseren.
al waert dat mi Venus in brieuen sonde
vs. 132/133
en ic selue die misdaet niet en bevonde,
ic souwer noch teghen appelleren.
135 haer paruere droech ic in mijn cleren,
vs. 136
die colueren deedse mi quarteren,
niet om troost verleeninge,
maer om datse met mi soude boerderen

*

132. in ontbr. bij HA.
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vindic haer meeninghe.
140 ic sie die. vercleeninge, wt rechter versteeninge vs. 140
voetse haer herte in mijn weeninghe
+
en laeft mi met amoreusen drancken.
mi en baet glose, parabel noch leeringhe,
die ghetrouwelic mint moet dicwil iancken.

Prince
Die van desen dichte acteur is
heeft medeliden met hem die in sulcken labuer is,
want hi weet wel den smaeck van sulcke sope,
god danckende dat sinen tijt so na duer is.
want vrouwen beloften meest deel faueur is,
150 een blase vol wints, een ydel hope.
ontlast v in tijts van sulcken nope
vs. 152
so ic ghedaen hebbe, dat wil ic pluchten.
na diuerse conclusie dat ic weer hope
die getrouwelic mint moet dicwil suchten.
145

Eindnoten:
vs. 6 den blauwen scape: het onnoozele schaap.
vs. 10 swerelts betrape: eig.: wat de wereld in haar macht heeft; hier omschrijving voor: de wereld.
vs. 16 Vgl. met dezen stok dien van een refrein in BA., fol. Fij v°: ‘Wie hertelijck mint moet dicwils
trueren’.
vs. 35 bi natueren: volgens den menschelijken aard, dus: vergankelijk, sterfelijk?
vs. 36 om haren danck: te harentwille.
vs. 44/45 De zin is wellicht: de giftige pijlen (van de ‘nijders’) maken mijn bloeiend lief razend (verdoten
bij KIL.: delirare, desipere) door hun laaghartigen laster.
vs. 50 Hier worden de verhalen van Virgilius den toovenaar en van Jason door elkaar gehaald.
vs. 52 faeyerie: toovermacht.
vs. 53 melodie: heerlijkheid.
vs. 55 op mi: jegens mij.
vs. 61 Hoort wellicht bij dus uit vs. 60; er ontbreekt echter een vs. vóór of na 60.
vs. 62 mi ... ontdrijven: mij er van afbrengen.
vs. 67 vg. Vgl. met deze passage de volgende uit Hand. d. Amour. T 3 r°: ‘Ick zoude door de liefde, en
syt begheerde, Waer ick te peerde met mynen sweerde In myn wit hemde eenen strijt
doorhouwen, Ter eeren van alle schoone Vrouwen’.
vs. 69 in grieue: met smart.
vs. 70 besieue: kreeg, opliep.
vs. 73 gheplaent: uitgevlakt.
vs. 78 De zin is: ik bereik niets met al mijn moeite. Al heeft den klemtoon, of men leze ic schiet al.
vs. 88 blaw: ijdel.
vs. 89 reck: een martelwerktuig (Mnl. Wdb. VI, 1242).
vs. 92 verteyrtse: doet zij te niet. - twijfels: wanhoops.
vs. 93 ghijsarmen: tweesnijdende strijdbijlen.
vs. 94 schof: schuif; vgl. Mnl. Wdb. VII, 603: ergens een schof voor schuiven.
vs. 104 mochte: lees wellicht mochtse.
vs. 105/106 De zin is: wee over het (liefelijk) gelaat dat zij toonde om mij te behagen (of: waarin ik behagen
schiep; vgl. vs. 109).
vs. 111 ploegen: den ploeg der minne trekken (vgl. LXXIX, 34).
vs. 112 schieloos: onnadenkend.
vs. 117 ionst: lees wellicht: ic ionne.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 48 v°]

vs. 130 faconde: welsprekendheid, en vandaar: schoone woorden.
vs. 132/133 De bedoeling hiervan is mij niet duidelijk.
vs. 136 quarteren: een geslachtswapen met een ander in één wapenschild vereenigen (Mnl. Wdb. VI,
856). Na quarteren leze men een punt, geen komma.
vs. 140 vercleeninghe: geringschatting; vgl. X, 22.
vs. 152 ic (2): lees wsch. ooc. - pluchten: plegen, bedrijven; vgl. VIII, 14.

[XXVII] Refreyn
I Oncheyt van mi vliet, vliet van mi verblijden,
vliet van mi, iuecht, tot desen tijden,
want niet dan lijden is mi nakende.
si mi en acht niet, wie sal mi bevrijden
5 voor tdruckich liden dwelc ic ben smakende.
+
mijn sinnen die altoos na haer sijn hakende
nochtans weet ic wel tis verloren pijne,
nemmermeer weet ic aen troost te gerakene,
dat merkic na dat si mi doet int schijne,
10 dies ic verdwijne en alle mijn cracht vliet,
dus mach ic wel seggen tot desen termijne:
ic sterue door haer die mijns en acht niet.
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*
Ay lasen tmach mi wel vernoyen,
want si die mi dus doet vermoyen
15 met Venus boyen, die schepter vruecht in.
hoe soudic dan in vruechden groyen,
te rechte mach ic vol drucs wel vloyen:
sal den boom bloyen, daer moet sijn iuecht in.
mi wondert hoe si daer verhuecht in
20 en ic haer niet dan duecht en ionne;
certeyn ic meen daer en schuylt geen duecht in,
nochtans geen lieuer heb ic onder de sonne;
waer ic liep of ronne, ic hebse in mi verpacht siet,
tis al om niet wies ic beghonne:
25 ic sterue duer haer die mijns en acht niet.
Als ic dencke om mijn lijden onmetelic
dan peysic hoe die vruecht is onvergetelic
+
die de ghelieuen secretelic tsamen bedriuen.
vs. 29
in mi selue dat ic berghe so hetelijc
30 mer als si mi dan aensiet verbetelic vs. 30
soet elcken is wetelic ten baet gheen kiuen,
mijnen druck moet dies te meer verstiuen;
nochtans wat icker om doe tis al verloren,
si is die liefste en salse ooc bliuen
35 al had ic bi sancten oft sanctinnen gesworen.
mijn liefste geboren, mijn quale doch sacht yet,
och ic mach wel segghen, mijn lief vercoren:
ic sterue door haer die mijns en acht niet.
Prince, wildi leuen in rusten
40 doet gheen vrouwen in v ghedacht siet,
want ghi sout seggen eert v sou lusten:
ic sterue duer haer die mijns en acht niet.

Eindnoten:
vs. 29 berghe: lees wellicht: beghere.
vs. 30 verbetelic: boos.

*

27. vruecht (v. D.: iuecht) is onvergetelic, HA.: vreucht is verganckelijc.
29. ic, HA.: ict; hetelijc: hertelijck.
35. bi sanct. o. s., H.A.: by tghelooue der catten.
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[XXVIII] Refreyn
OCh hoe wel is hi gerust van herten
die metter mutsen niet en is ghequelt,
want tvier der minnen dwelc is vol smerten
so menich ionck herte maect onghestelt.
5 och oft sijt wiste daert herte na helt
wat ic om haer lijde nacht ende dach,
si mocht mi helpen waert haer vertelt.
+
ay lasen neent, des seg ic ach,
vs. 9
sonder verdrach, dat icse oyt sach
10 ic moeter om bliuen in groten drucke,
vs. 11
dies ic rucke en maeck gheclach.
een also amoreusen stucke
vs. 13
isse diet mi doet tot mijn onghelucke,
mits der fortunen so seggic v met duchten:
15 och die mistroost is die mach wel suchten.

+

[f. 50 r°]

Mocht icse noch eens comen ter spraken
die mi mijn herte dus heeft doorwont,
vs. 18
twaer mi een vont voor alle saken.
ic soude haer seggen met woorden ront
20 hoe si mijn herte nv heeft verslont vs. 20
met haerder liefde en anders gheene.
haer blosende wanghen, haren roden mont
hebben mi gebracht in desen weene,
mer hadic haer ionst van haer te leene
25 ic leedt te lieuer en sonder pijne.
vs. 26
mochtse mi ghebueren, die bloeme reene,
dat waer voor mi een medecijne.
ic duchte seker neent ten lesten fijne,
dies roep ic nv met groten geruchten:
30 och die mistroost is mach wel versuchten.
+

Dat ic dus clage mach elck wel dincken,
tis om eender, hoort mijn ghewaghen,
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die mi den dranck der minnen wil schincken
vs. 33/34
en selue niet drincken, wat batet claghen,
35 haer liefde mijn sinnen doorknaghen.
wat ic haer segghe met woorden schoone,
ten baet al niet, dies moet ick draghen
den last der minnen van haer te loone.
hadicse alleene met haren persone
40 ic hope mi troost noch sou ghebueren,
maer hoe dattet is, si spant die croone
bouen alle vrouwen, al moet ic trueren
nochtans si mi dicwils stelt ter lueren.
daerom seg ic v want ic moet vluchten:
45 ach die mistroost is mach wel versuchten.
Prince, die metter mutsen is belast
helper hem wt tsi cleyn oft groot,
want wiese geghespt sijn druck vast wast.
ic hadde mi lieuer bi der doot
50 een ghelapte baghijne op mijn hoot, vs. 50
dan ic die mutse langher sou vueren,
want wiese draecht, ic segt v bloot,
+
en can noch dach noch nacht ghedueren.
si heeft in haer die vreemste cueren
55 dus wiltse schuwen en laetse varen,
elc kiese sijn sorte na der natueren,
want langhe te vrijen, hoort mijn verclaren,
cranct seer die sinnen, dies wilt niet sparen,
helpt v seluen, segt met verluchten:
60 och die mistroost is mach wel versuchten.

+

[f. 51 r°]

[houtsnede]

Eindnoten:
sonder verdrach: zonder ophouden.
ic rucke: ik wring, krom mij, van smart nl.
diet mi doet: vgl. hd. er hat mirs angetan.
twaer mi een vont: dat zou heerlijk zijn; vgl. XVI, 7.
verslont: van verslonden = verslinden; vgl. ABN. XIII, b, 4; S. I, 42; CXLVII, 50.
ghebueren: te beurt, ten deel vallen.
Een toespeling op Tristan en Isoude? Noodig is dit niet, daar de minnedrank een algemeen
motief is. Een Nederl. bewerking van den Tristan heeft wsch. wel bestaan (zie b.v. Roman v.
Alexander VIII, 109/110; St. Franciscus 33; Ridder metter Mouwen 65-73; Vander Feesten 96).
vs. 50 baghijne: zekere soort van vrouwenmuts, fr. béguin (LITTRÉ); zie b.v. nog MARNIX, Byenc. II, 19
(blz. 162 b in de uitg. v. 1574). Niet in Mnl. en Ndl. Wdb.

vs. 9
vs. 11
vs. 13
vs. 18
vs. 20
vs. 26
vs. 33/34

+

[XXIX] Refreyn
+

[f. 51 v°]

OCh sinnen, wat moeti secretelic lijden
in droefheyts strijden in allen tijden,
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in anxt der doot.
5 o iaghen, hoe doedi mijn vruecht ontglijden
in druck, in nijden in allen sijden,
dus mach ic dat iaghen wel vermaledijden,
noyt sulcken noot.
ic dorst iaghen tschoonste hert minyoot
10 dat noyt gheiaecht mach sijn, dats bloot, vs. 10
dus duchtic dat stoot
vs. 11/12
mocht crighen, quaemt in yemants schoot
tsinen wille gheuelt
vs. 14
en sijn lance metter hitten daer inne stelt
15 so ben ic darm wachtere vander niethage. vs. 15
vs. 16
mer nonfortse, mijn vruecht wert onghetelt
och mocht ic vanghen dat ic iaghe.
vs. 18

Sou mi ooc yemant sulc hert ontsteken,
dach, huere, oft weken in mijn bosch breken
20 en mijn warande mi geheel ontrecken vs. 20
na sijn begheeren
+
vs. 22
ende opden haerdries iaghen, steken,
ter rouwer schueren lopen en alle die streken
vs. 24
na van nauelghem tot kniebeken
25 sonder verweeren;
sou hem yemant op mijnen acker gheneeren
vs. 27
tot int aensteken met gherechte speeren,
tmocht mi wel deeren;
sou yemant mijn foreest so duer veeren
30 ia heel opt mijne
ay lasen, ic storue van groter pijne
dat ic yemant sulcken arbeit voor mi doen sage.
mer ic hope noch verblijdt te sijne
och mocht ic vanghen dat ic iaghe.
35

vs. 35

Sou mi yemant sulck hert ontstouwen,
vs. 36
hem bi die liefste onthouwen en dan door flouwen
deen let van dander doen strecken en vouwen
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als heel gheuaen,
dat ic beminne bouen alle kerssouwen
40 so suet, so schoon in sijn aenschouwen
alst is ghedaen;
sou mi yemant sulck venisoen afslaen,
vs. 43
knijfelen, pueselen, tasten borstkens aen,
+
vs. 44
bekiekelooghen saen
45 oft hem doochskens int drayen ooc lustich staen
int innelicke iolijs,
vs. 47
ic storue arm loeten ia sagic dbewijs,
mer ic hope beters dan sulcke toelaghe,
niemant en was blijde in sijn auijs
50 och mocht ic vanghen dat ic iaghe.

Prince
Lustich princhier twaer mi al goet,
moet, bloet, spoet, bi nachte, bi daghe,
had ic tdier, fier, fray, gay en soet,
Ic seyde een groet
55 abele, notabele, abundabele ter spoet;
och mochtick vanghen dat ic iaghe.

Eindnoten:
vs. 10
vs. 11/12
vs. 14
vs. 15
vs. 16
vs. 18
vs. 20
vs. 22
vs. 24
vs. 27
vs. 35
vs. 36
vs. 43
vs. 44
vs. 47

noyt: ooit.
stoot ... crighen: aanstoot lijden, schade beloopen; vgl. XLV, 37.
en: die.
niethage: een niet bestaande haag; de bedoeling is: dan visch ik achter het net.
wert onghetelt: zal mateloos zijn.
ontsteken: ontrooven.
ontrecken: wegnemen; vgl. b.v. nog Hand. d. Amour. I 2 v°: ‘nimmermeer en zal ick 't (mijn hart)
haer ontrecken’.
haerdries. Driesch = braakland (vgl. S. CCXLII, 19). De beeldspraak behoeft wel geen nadere
verklaring.
na hoort wellicht bij lopen uit vs. 23.
gherechte: opgeheven.
ontstouwen: hetzelfde als ontsteken (vs. 18); niet in Mnl. en Ndl. Wdb.
flouwen: wellicht in de door OUDEMANS II, 312 genoemde bet. van ‘boerten, gekscheren’; deze
wordt echter elders nergens vermeld.
knijfelen: knuffelen? - pueselen: betasten.
bekiekelooghen: van elders niet opgeteekend, maar het woord spreekt voor zichzelf.
loeten: sukkel; vgl. CLIV, 21; S. XXXIII, 36; LXXV, 38; CVI, 42.

*

[XXX] Refreyn
*

[XXX]

7. met ontbr. bij HA.
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ALs dooghen in doghe drayt haer licht
en niet en swicht als steernkens blinckende,
vs. 3
o Venus wat broudi, wat doet v ghesticht
abuselic door dminlic schoon aensicht,
5 uwen vierigen schicht is therte minckende, vs. 5
sinneloos verstoort
nacht en dach om malcanderen dinckende
na troost en confoort.
+
maer als dooghe doghe niet en oorboort
+

[f. 53 r°]
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*
10 en doghe om dooghe maect gheclach,
vs. 11
ghepeys int herte draghende accoort
elck anders lijden soot behoort
Inwendich door dooghe dooghe eerst sach
therte is daer dooghe niet sijn en mach.
15

Dooghe is int herte een costelijck saet
die een fier ghelaet int herte is weckende,
die tonghe voeret dwoort als aduocaet,
memorie geeft biwijlen den raet
daert al in staet altijt ooc treckende
20 metter liefden plucht, vs. 20
verlanghen quelt die mont die versucht
als melancolie rekent haer ghelach
mits droefheyts gheclach,
therte maect gherucht
25 waeraf versucht tghepeys der sinnen,
altijt dan hakende na sijn ghewinnen
vs. 27
al om te weten elcx anders beiach;
therte is daer dooghe niet sijn en mach.
Dooghe int herte, dats fondament.
30 altijt sit omtrent den amoreusen pant,
+
dwelc blijft vaste int herte gheprent
al is dooghe der ooghen absent,
mer int herte leghet dmeeste verstant
datmen oyt vant als meester der sinnen.
35 och twee hertekens die met malcanderen minnen,
deen dander niet siende in menighen dach
den gheest en can gheenen troost ghewinnen,
want hi doet die hertekens na verlangen beginnen;
dus mach ic wel segghen sonder verdrach:
40 therte is daer dooghe niet sijn en mach.

*

16. reckende, HA.: weckende.
19. ooc, HA.: in.
21. die mont, HA.: therte.
24. therte, HA.: Ghemoet.
35. met ontbr. bij HA.
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Princesse, goddinne, Venus vrouwe,
beschermt mi voor rouwe in v subieccie,
die liefste die ic gheern aenschouwe
in haren dienst bliuic ghetrouwe
45 in elcker vouwe tis mijn affeccie, vs. 45
onder haer correccie wil ic ghedueren,
want .vij. milen bi natueren
sendt doghe int ooghe haer oogen opslach,
nochtans ist herte bi vreemder cueren
50 tot liefkens lopende duer duysent mueren
inwendich daer dooghe dooge eerst sach:
therte is daer daert dooge niet zijn en mach.
+

[houtsnede]
+

[f. 54 r°]

Eindnoten:
[XXX] Dit refrein is op vele plaatsen duister door den corrupten tekst: het rijmschema is geheel in de
war en er zijn regels uitgevallen.
vs. 3 v ghesticht: omschrijving voor: gij; vgl. X, 9.
vs. 5 minckende: verwondende.
vs. 11 Aan het begin is wellicht is weggevallen; na herte leze men een komma. - accoort: eensgezind.
vs. 20 plucht = plicht, hier: verbintenis, verbond (Mnl. Wdb. VI, 471)?
vs. 27 beiach: doel, streven.
vs. 45 in elcker vouwe: onder alle omstandigheden.

*

[XXXI] Refreyn
ALs lief bi lief is int prieel ghesloten,
vol welden, vol vruechden, vol solaes gegoten,
planteyt van als na haers herten begheeren
en tfenijn van nijders veriaecht, verstoten,
5 en tvierich herte in liefden doorschoten
hem mach natuerlic metter liefster geneeren,
+
wiens wesen dat droefheyt, druck, pine verteeren
mits daenschouwen der oochskens reyne,
haer wancxkens blinckende, borstkens als peeren,
10 wiens mondeken root rieckende als mageleyne, vs. 10
dus amoreus te sijne in liefden ghemeyne,
en bitter sceien dat vruecht veriaecht met gewelt:
dits daldermeeste dat den amoreusen quelt.
Ontroost van lieue is quelsel van pijne,
*

De eerste strophe ontbr. bij HA.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 54 v°]

15 het maect druck, swaerheyt telcken termijne,
het doet suchten, weenen, clagen en beuen.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

74
tis ghequel ghesloten geuanghen tsine
int casteel der droefheyt, deruende ten fijne
voetsel en spise, tgebruyc der liefster verheuen;
20 tis gequel door tgepeis in ialoursheyt te leuen
waerwt rijst anxt, vrese, quaet betrouwen snel,
mer sceyden van lieue gaet bouen screuen,
waer wt vloyt wanhope, desperacie fel.
door tscheyden quam Dydo swaerlic int gequel
25 en dode hair seluen duer tsceiden, dit wel spelt:
dits daldermeest dat den amoreusen quelt.
Tis quelsel en pijne als liefs liefde daelt,
vs. 28
wanneer si met ontrouwe therte doorstraelt,
+
duerknagende dlijf met onrusten geduerlic;
30 tis gequel als hem natuerlic begheerte faelt
ende hem voor hoonich wert gal betaelt
vs. 32
dwelc ontrouwe doet, niet wesende bruerlick;
vs. 33
tgequel maect siel en lijf berurelic
en veriaecht rueck, smaec, lust en appetijt;
35 mer geen quelsel so groot alst scheiden suerlic
dat beneemt slapen, waken en verdrijft iolijt.
vs. 37
door tscheyden quam Lucresia in sdoots berijt,
tscheyden heefter veel in perikelen ghestelt,
dits daldermeest dat den amoreusen quelt.

Prince
40 Om die questie tsolueren na dbeste besceet,
so en is gheen quelsel gheen sulc so wreet
vs. 42
als tscheyden van lieue, diet proeft moet kinnen.
door tdroeuich sceyden vercruypt bloet en sweet,
aderen en zeenuen die crimpen door dleet
45 daer twee amoreuskens tscheyden beginnen.
tscheyden beneemt verstant, memorie en sinnen,
tscheyden doorschiet therte swaer als loot,
tscheyden doet verdriet en tribulacie gewinnen,
sceiden doot vruecht en maect droefheyt groot,
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50

+

vs. 50

duer tscheyden sterf Landomia die doot,
waer scheyden geschiet, in huys oft op tvelt,
tis dmeeste dat de amoreusen quelt.

+

[f. 55 v°]

Eindnoten:
vs. 10
vs. 28
vs. 32
vs. 33
vs. 37
vs. 42
vs. 50

mageleyne: marjolein.
doorstraelt: doorboort, doorschiet.
bruerlick: eig.: als een broeder.
berurelic: ontsteld.
berijt: macht, gebied.
kinnen: erkennen.
Landomia: Laodamia.

*

[XXXII] Refreyn
BOuen Pluto reken ic mi amoreus,
doordroncken in liefden memoreus
die dede vergaen als sneeuw metter sonnen
vs. 1-4
Meduse bi liefden groot virtueus,
5 altoos clachtich bi Ialousie fenimeus
mijns liefs, daer ic mi bi lijde verwonnen.
hoe soudic mi seluen connen gheionnen
vruecht oft solaes mijns leuens spacie,
want die therte met liefden heeft doorronnen
10 en acht niet vele op mijn lamentacie.
ic mercke die fallacie der vrouwen nacie,
vs. 12
wanckelbaer sijnde als wint die draecht.
ialousie lijf en siele duerknaecht.
Beuinge van herten, schietinge van plagen
15 is Ialousie wreet int behaghen,
valsch met eenen moordadighen schijne,
ghemistic mijn lief, tsi nachten oft daghen,
die Ialousie wilt mi so duerknaghen
+
oft si met anderen drinct fleur van wijnen.
20 tghetuych is mijne want biden fenijne vs. 20
is menich bloysel vergaen eer tijt;
denct in v seluen, mijn medecijne,
wat therte van binnen wt liefden lijt.
tis mi een spijt wanneer ghi v iolijt
25 toocht eenen anderen die v behaecht
*

12. draecht, HA.: draeyt.
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ialousie lijf en siele duerknaecht.
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*
Die vensterkens dijns lichaems thoonen ionste,
recht oft elck vensterken spreken conste
in mijnder presencie goederhande.
30 al viel mijn bede eerstwerf opt ronste vs. 30
vs. 31
en achte doch niet so licht van donste
want tis mi grief en grote schande.
bi sulcken brande was van verstande
Aristotiles berooft, ghetoomt, bereden;
35 Vergilius hinck duer haer in die mande;
destruccien van landen, plaghen van steden
in tijden voorleden met wanckelen seden
sijn bi ialoursse vrouwen int net gheiaecht,
ialousie lijf en siele duerknaecht.
40

Princesse, wilt v doch weerdiger houwen
dan Breseda, Dalida oft sulcke vrouwen
+
die als die weerhaen sijn omgedrayt;
die sulcke en sijn doch niet om betrouwen,
denct arbeyts loon wert noch vergouwen,
45 laet liefde groyen daermen ionste sayt.
vs. 46
in minnen doorlayt ben ic ontpayt,
int net gheuaen, onrustich int leuen
die mi met ialousien besprayt
duer tgesichte dijnre ooghen wtgegheuen
50 laet sijn verdreuen ende ooc ontbleuen
sulc werck, so en wert van mi niet ghewaecht
dat Ialousie mi siel en lijf doorknaecht.

Eindnoten:
vs. 1-4 Pluto ... Meduse: de mythologie gewaagt alleen van de liefde van Poseidon voor Medusa
(ROSCHER'S Lex. I, 2, 1696).
vs. 12 draecht: dragen komt wel voor in den zin van vliegen, zweven (Mnl. Wdb. II, 384).
vs. 20 tghetuych is mijne: dat kan ik verzekeren.
vs. 30 opt ronste: al te openhartig, te direct.
vs. 31 achte: lees wellicht achtmi. - donste: dons, i.c. kinhaar; licht van donste dus op te vatten als:
groen.
vs. 46 ontpayt: bedroefd, mismoedig; vgl. ABN. VIII, e, 14.

[XXXIII] Nota
Een kint opgeuoet met wijne,
Een vrouwe wel sprekende latine,

*

31. achte, HA.: achtse; donste: vonste.
40. wilt, HA.: wilt u.
47. onrustich, HA.: onlustich.
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vs. 3

Een sonne die haer vroech verbaert,
Dese drie doen selden goede dachuaert.

Eindnoten:
vs. 3 haer ... verbaert: zich vertoont

[XXXIV] Nota
Hope en troost dat sijn twee saken
Die truerige hertekens blide maken,
Maer tweeste mach mi selden ghebueren,
Daerom moet ic dicwil trueren.

[XXXV]
+

Ic sterue door haer dies noyt en rochte
+

[f. 57 r°]

[twee houtsneden naast elkaar]
O God Cupido en Venus goddinne,
hoe mach v rechtuerdicheyt dit verdragen
dat den loon van reynder ghestadiger minne
niet anders en is dan een afgront van plagen;
5 tschijnt dat ghi selue listen legt en laghen
om mi te bringhen in desperacien,
want hoe ic dagelicx eenen boeck vol clagen
+
doe met bloedighen lamentacien
ghi versteent haer herte die ic vol gracien
10 kende te voren,
so dat in mi nv en tallen spacien
hope is verloren.
nochtans bliuic haer eyghen ghesworen,
o vermaledijde, dier mi toe brochte
15 te steruen door haer dies noyt en rochte.
Dadic als Iason, Theseus oft Eneas,
die haer schoone vrouwen hebben bedroghen,
oft menich ander daer ic laetst af las,
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so soudic mijn leet pacientelijc ghedogen;
20 mer ic mach die contrarie so wel betogen
dat elc mijns deeren mach diet weet,
vs. 22/23
want therte en heuet noyt eens geploghen
ten was om lijden al eeuen ghereet.
o valsche fortune, mijn bitter sweet
25 roept op v wrake,
vs. 26
o corosiuich fenijn seer heet,
bloetghierige drake,
ghi verslint mi met sulcken onghemake
dat mi wondert hoe ict verdraghen mochte.
30 + ic sterue duer haer dies noyt en rochte.
+

[f. 58 r°]

Draken, grijffonen, beeren, leeuwen, leeuwinnen,
vs. 32
in haren speluncken wrede onghieren
tyrannich verwoet wijlen van binnen,
vintmen ghesacht bi suete manieren,
35 haer wreetheyt smeltende als was biden vieren;
ia god selue, vergramt, wert ghepayseert;
mer deedelste dier onder alle dieren
van sueter manieren gracelicxst verchiert
en daer proper wesen ghenade in stiert
40 wt alder beradecheyt, vs. 40
dat is van puerder wreetheyt gheregiert
vol alder versmadicheyt,
genuechte makende in hairs selfs ongenadicheyt,
dus seg ic met beuende stemme onsochte:
ic sterue duer haer dies noyt en rochte.
Princelijc wesen vol van discrecien,
hout op met desen, thoon ionst in tijen;
vs. 48
Eurealus en minden noyt so Lucresien
vs. 49
appoteke vol specien, ondanck diet benijen
50 die doch tuwaert niet en misrochte. vs. 50
al soude mi tsweert van bitterheit doorsniden,
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ic ben eewich bereet met bliden gedochte:
+
ic sterue duer haer dies noyt en rochte.
+

[f. 58 v°]

Eindnoten:
vs. 22/23 heuet noyt ... geplogen ... ten was: heeft zich daaraan (t.w. aan ontrouw) nooit bezondigd, maar
het was enz.
vs. 26 corosiuich: bijtend.
vs. 32 Aan het begin is wsch. die weggevallen.
vs. 40 beradecheyt: welwillendheid, genegenheid; vgl. LII, 43.
vs. 48 Vgl. XII, 8.
vs. 49 Na de eerste helft van dit vers gaat het zinsverband verloren; mogelijk moeten vs. 50 en 51
verwisseld worden, maar waarschijnlijk ontbreekt er toch iets.
vs. 50 misrochte: misdeed.

*

[XXXVI] Refreyn
LVstighe-ymage vol eerbaerheden
wiens wesen is so reyn besneden
dat ic dijns aensiens niet en can versaden,
o tresoor vol sueter seden
5 wilt niet versmaden morghen oft heden
die ionste daer ic mede ben beladen.
vs. 7
dijn eyghen bliuic, ic moet ouerwaden,
al sout mi costen mijn vijf sinnen,
vs. 9
al soude mi ooc sieden oft braden,
10 ic en sal niet laten ic en moet v minnen. vs. 10
liefde can mi also verwinnen
dat ic moet segghen met bloede heet:
vs. 13
liefde verwint daer si ter herten geet.
Noyt lieuer en quam mi int ghedachte,
15 tis recht, dijn wesen is al sulc van crachte,
so snel, dat mijnder herten statuere
beruert duer v ligt bi daghe bi nachte.
door v neen heb ic drucs leen te pachte,
nochtans so prijsic v eedel figuere;
20 maer wat ic lasen daerop besuere
+
men mochts met pennen niet bescriuen.
ic blijf v ghetrouwe schoon creatuere,
al soumen mi cruepelen oft ontlijuen,
v eygen dienstknecht nochtans sal ic bliuen,
*

9. soude, HA.: soudemen.
17. beruert, HA.: Becoort.
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25 mi en roect wient is lief oft leet,
liefde verwint daer si ter herten geet.
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O lieflic troost, vaet mijn miskief,
ic noem v doch mijn alderliefste lief,
want liefde in trouwe mi daer toe dwinct.
30 aensiet bid ic mijn smertelic grief
dat therte ontfinck doent eerst besief
vs. 32
dijn liefde, daer alle solaes met mingt.
mijns sins gheen meerder goet en dinct
dan bi v te sijne wt allen weene;
35 v liefde mi therte so omrinct,
lief alderliefste, so lief noyt gheene,
al knaechdi mi tvel af totten beene,
al costi mi bloet en daer toe sweet,
liefde verwint daer si ter herten geet.
40

Prince, wat wil ic van liefden gewagen?
vs. 41
weer ghi oudt sijt oft ionck van daghen,
vs. 42
haddi ghesmaect van sint Ioris sope,
+
ghi en sout ontsien steken noch slaghen,
siecten noch plagen, mer zijn sonder versagen,
45 haddi van liefden eenighe nopen.
liefde is sueter den honighe dropen
daermen troost van liefde mach verweruen,
dus stelt in liefden al v hopen,
al soudijt bequelen oft besteruen,
50 al woumen v ontgoeden oft onteruen,
al vielmen teghen v hert en wreet,
liefde verwint daerse ter herten geet.

Eindnoten:
ic moet ouerwaden: ik moet mij er doorheen slaan (vgl. Mnl. Wdb. V, 2343).
soude: lees soud (e)men.
Na sal is wsch. v uitgevallen.
liefde verwint; de spreuk van De Lischbloem te Mechelen was ‘Minne verwint’; wellicht zinspeelt
de stok hierop.
vs. 32 met mingt: aan gebonden is.
vs. 41 weer: hetzij.
vs. 42 sint Joris sope: in de 16de eeuw geliefkoosde uitdrukking ter aanduiding van de verliefdheid; de
beeldspraak is nog niet verklaard; zie Ndl. Wdb. VII, 442 vg. en vgl. nog CXIV, 46.
vs. 7
vs. 9
vs. 10
vs. 13

[XXXVII] Nota. *
Hanct die heuycke na den wint
En ghelaet v als een kint,
Sijt alomme siende blint,
*
*

31. ontfinck, HA.: myn.
42. sint Ioris, HA.: Cupidos.
5. coel, HA.: wel.
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Haspelt al datmen v spint,
vs. 5
Mer emmers altoos sijt coel ghesint
Wildi ter werelt wel sijn ghemint.

Eindnoten:
vs. 5 coel ghesint: beheerscht, niet hartstochtelijk. De druk van 1548 leest, evenals HA., welghesint
(LE JEUNE, Volksz. 28).

[XXXVIII] Nota
Mochten schoone woorden coude verweeren,
Ic soude mijn clederen wel ontberen.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 60 r°]

*

[XXXIX]
O Cracht van liefden, hoe sal ic gedogen
dat die rayen van mijns liefs minlike oogen
yemant anders toghen blijde ghelaet
en si mi so vierichlic hebben duervloegen
5 dat die iuecht mijns leuens moet verdrogen;
vs. 6
hoe sal icx mi poghen om troost oft raet,
meer beminnick haer amoreuslijc saet
dan al dat menschelick voetsel ontfaet;
op deerde en staet gheen so vast int herte geprint.
10 och en ist niet quaet te lijden, iaet,
+
dat si mijnder liefden gheen gay en slaet,
och noyt so verblint.
al beminnicse seer, si acht mijns twint.
Meer beminnic haer amoreuse sede
15 dan Troylus oyt Breseda dede
*

2. minlike, S.: bruyn.
3. yemant anders, S.: een ander.
4. so vierichlic, S.: minlick.
5. leuens, S.: iuechts.
6. icx, S.: ic.
7. meer, S.: Want meer; haar amoreuslijc: dat vroulick. HA.: Meer is sy al mijns herten
toeverlaet.
8. voetsel, S.: lijf.
9. int herte ontbr. bij S.
10. och ontbr. bij S.
12. och noyt so, S.: noijt dus.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 60 v°]

oft Paris mede die schoone Helena;
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*
Dauid en had noyt sulcken onvrede
vs. 18
door bersabeen sede, och mijns liefs schoonhede
sticht meerder onvrede, al acht sijt cleene,
20 in mi, want si is so suuer, so reene,
mi dunct dat alle die goddinnen ghemeene
noyt en wrochten gheene so wijs ghesint.
hoe dat ic weene, sucht oft steene,
vs. 24
mijn liefde en gaet haer niet te beene,
25 dits dat mi schint:
al beminnicse seer, si achtes twint.
Pyramis doch troost van liefden schoude,
vs. 28
Eurealus Lucresiam betroude
vs. 29
dies hem bedoude, haren troost voorwaer,
30 Dydo minde Eneas sonder froude,
vs. 31
tghelijcx hair Medea door Iason benoude,
maer wient beroude dat laet ic daer.
+
dese hadde doch troost van vrouwen, maer
ic saye al plumen teghen den wint,
35 altijt lijdic duer haer druc en misbaer,
dits dat mi dwinct;
haren troost claer is mi onnaer,
vs. 38
want ict beuint
al beminnicse seer, si acht mijns twint.
40

*

Lustighe Princesse, voorwaer ic wilde
dat ghi mi beminde, reyn Venus kint,
vs. 42
maer ick ben v te seer vander ghilde,

18. sede/och ontbr. bij S.
19. sticht, S.: stichtic; onvrede: onlede.
20. want ontbr. bij S.; suuer: suet.
21. mi, S.: Dat mij; goddinnen: goden.
22. S.: Nie wrachter eene in ghelijker formen of meer versint.
23. dat ic weene, S.: ic haer claghe; oft steene: ende weene.
27. schoude, S.: aenschoude.
29. dies, S.: die; bedoude, HA.: behoude.
31. S.: Medea bi jason des ghelijcks haer benoude.
33. doch ontbr. bij S.; maer: claer. Tusschen 53 en 54 bij S.: Ende ick merck openbaer.
34. teghen, S.: al tseghen.
35. en, S.: oft.
36. ontbr. bij S.
37. haren troost claer, S.: Den troost myns liefs.
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*
dus waert mi leedt dat ict achter hielde.
ic beuoele wel, soot refreyn beghint,
45 al beminnicse seer, si acht mijns twint.

[houtsnede rechts van den tekst]

Eindnoten:
vs. 6
vs. 18
vs. 24
vs. 28
vs. 29
vs. 31
vs. 38
vs. 42

mi poghen: moeite doen om te verkrijgen.
bersabeen: Bathseba's; vgl. voor den vorm XLVIII, 44; S. XVII, 27; XL, 21, enz.
te beene: ter harte.
betroude: diende trouw.
hem bedoude haren troost: zij schonk hem haar gunst.
hair ... benoude: beangstigde zich, bekommerd was om -.
onnaer: niet nabij, dus: verre.
ghilde: het gilde der lichte en vroolijke gezellen; vgl. LXXIV, 28; S. CXVIII op den stok ‘Dees syn
werdich in die Gilde gheschreven’; Ndl. Wdb. IV, 2351; ENKLAAR, Varende Luyden 103.

*

[XL] Refreyn
Hoe minlick ist een schoon vrouken om sien
+

vs. 1

A L swerelts regnacie, smenscen hanteringe,
eertsche dominacie, tsins begheringe,
grootheyt van machte, heeren, prelaten,
alle blijtschap, vruecht en ander verkeringe,
5 alle wijsheyt, duecht oft schats vermeringe,
alle vroetschap, leeringe oft hoocheyt van staten,
wat mochten v al dees dinghen baten
vs. 8
in sulcker maten en alleen te sijn
en ghi eewelijc sout moten vrouwen laten?
10 ghi sout moten leuen met groter pijn.
hoe sout ghi verdriuen sleuens termijn,
*
*

43. ict achter, S. ic v tachter.
44. Ic beuoele, S.: want ic gheuoil; soot: alst.
1. regnacie, HA.: solatie.
3. prelaten, HA.: Potentaten.
5. alle wijsheyt, duecht, HA.: Groote rijcdommen.
7. v, HA.: my.
9. sout, HA.: souick; vrouwen: mijn liefste.
10. ghi sout, HA.: Sou ic.
11. Sout ghi, HA.: sou ick.
12. Soudi, HA.: sou ick.
13. vrouken, HA.: mijn lief.
17. >den menschen, HA.: mijn herte.
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vs. 12

hoe soudi die fantasien connen ontvlien
sonder vroukens te schouwen, dus seg ic int schien:
hoe minlijc ist een schoon vrouken om sien.
15

Wat is teghenwoordich dese werelt wijt
den menschen brengende tot meerder profijt,
wat ist dat meer den menschen verblijt
oft daer meer ghenuechten in mach cleuen,
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wat ist ghenuechliker in deser tijt
20 oft meerder iolijt ter werelt beseuen,
dan een schoon vrouken in duechden verheuen,
ghenuechliker leuen, oft meerder vruecht,
+
dat meer den menschen confoort mach geuen
dan een wijflijc wijf, verchiert met duecht.
25 haer lieflic aenschouwen elcx herte verhuecht,
si is verdriuende al archs gheschien,
haer weerdicheyt volprisen ghi niet en muecht,
hoe minlijc is een schoon vrouken om sien.

+

[f. 62 r°]

vs. 29

Wie soude te vollen connen vermonden
30 oft die gracelicheyt moghen oorconden,
vs. 31
wie soude die minlicheyt connen verslaen?
vs. 32
tis mi oncondich die waerheyt te gronden,
want schoonder iuweel was nie geuonden
tot gheenen stonden na mijn vermaen.
35 al waer een man met groten druck beuaen
in slijdens waen, met ancxt bouen desen,
en hi van vrouwen mach ontfaen
een lieflic opsien, hi waer ghenesen.
wat mach dan prijseliker op eerden wesen
40 dan geselschap van vrouwen sonder nijders bespien.
bouen den vrouweliken staet is niet gepresen,
hoe minlic is een schoon vrouken om sien.

Prince
Haer lieflijc ghesichte, haer minlike oogen,
+
haer vrolic wesen, haer blide aenschouwen,
45 haer weselike manieren doet elcken verhogen vs. 45

*

21. een schoon vrouken, HA.: mijn alderliefste.
24. een, HA.: dit
31. verslaan, HA.: verstaen.
36. waen met onbr. bij HA.
37. hi van vrouwen mach, HA.: ick van mijn liefste mocht.
38. hi; HA.: ick.
41. HA.: Den Vrouwelijcken staet is weert ghepresen.
45. doet elcken, HA.: doen my.
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en doet verdriuen menighen rouwen.
vs. 47
wat ware die werelt en daden die vrouwen?
tis sonder comparacie, dus seg ic bi dien:
hoe minlijc is een schoon vrouken om sien.

Eindnoten:
vs. 1
vs. 8
vs. 12
vs. 29
vs. 31
vs. 32
vs. 45
vs. 47

regnacie: heerschappij; vgl. S. CCXXXVII, 3.
in sulcker mate en: op die wijze dat -, met dien verstande dat -.
fantasien: droevige gedachten, melancholie.
vermonden: uitspreken, vertellen.
verslaen: beschrijven.
tis mi oncondich: ik kan niet.
weselike: bevallige.
en daden: waren er niet. Vgl. den stok van nr. II van het Aanhangsel.

[XLI] Refreyn
T Solaes dat eedelic can verchieren,
hoochlic creyeren, steken, tornieren,
vs. 3
daer Venus camenieren na staen en wieren
met lachende monde, met blosende lieren,
5 gheuende den prijs;
vs. 6
iaghen, vlieghen na wilde dieren,
batementen vieren, bancketten bestieren,
vs. 8
wonderlic tieren, niemant schoffieren
vry sonder nijt duert vrolijc regieren,
10 lief bi lieue iolijs, vs. 10
dit maect opt daerde een paradijs
alst therte gesont is; gesontheyt sterct iuecht,
gesontheyt gheeft blijtscap, ic bens wel wijs,
vintmen ter werelt ooc meerder vruecht.
15

Ghesontheyt can alle smerte cureren,
vs. 16
na dappostumeeren doet si spaceren,
danssen, houeren, therte presenteren
tot liefs wille, sonder perturberen
die schoone en yente,
20 ghesontheyt doet den hooftpueluwe stofferen,
Venus dienst sacreren, tborstsweet vermeeren,
vs. 22
triumpheren en vrolic roseren
vs. 23
ende in Venus spieghelkens speculeren
een enghelike prente,
25 si maect twee hertekens van eenen consente
want sonder gesontheyt is niemant verhuecht,
+
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gesontheyt verghelt vriendelic die nachtrente,
vintmen ter werelt ooc meerder vruecht.

vs. 27

vs. 29

Dat natuere haer niet en can bedwingen,
30 si moet volbringhen voor alle dinghen
vs. 31
dat lust wil ghehinghen, tkauken horen singen
latende malcanderen die armkens omringen,
tis ghesontheit diet doet;
ende als die hertekens dan tsamen springen,
35 deen aen dander dringen, worstelen, wringen,
vs. 36
tgheel haerken swinghen als gulden stringen,
vs. 37
dies hem gheen tijt en mach verlinghen.
+
ghesontheyt gheeft spoet,
ghesontheyt maect ooc dbeste bloet,
40 ghesontheyt gheeft lust diet al bevuecht, vs. 40
ghesontheyt prijsic voor alle eertsch goet,
vintmen ter werelt ooc meerder vruecht.

Prince
vs. 43
En dede gesontheyt, vruecht sou versmayen,
hoe sou lust ghepayen dye vierighe rayen
45 die bernende layen dye wt Venus wayen, vs. 45
daer die oochkens so vriendelijc om drayen,
ten ware gheen spoetsel
vs. 48
sonder ghesontheit en mochte lust niet hayen
die vrolike bayen trooswaterken sprayen,
50 bloemkens sayen, tergie met dayen vs. 50
vs. 51
daer amoreuse gheestkens in verfrayen,
twaer al cleen boetsel;
vs. 53
ghesontheyt is voetsel om te doen moetsel
vs. 54
voer Venus outaer om liefken te stellen in iuecht,
55 om blussen Venus brant en layen,
vintmen ter werelt ooc meerder vruecht.

Eindnoten:
wieren: rond-, uitzien (KIL.)
vlieghen: met jachtvogels jagen.
schoffieren: te schande maken.
Wsch. is voor iolijs in weggevallen.
appostumeren: eig. zweeren; hier iets ruimer = ziek zijn.
roseren: zich met rozen versieren, bekransen; vgl. S. CLXXVII, 40; Hand. d. Amour. A a 5 r°.
speculeren: beschouwen.
nachtrente: beeld voor de vervulling van den echtelijken plicht; zie nog S. XXXI, 32; CCXXXII,
35, en vgl. mhd. nachtzynsz (SCHUMANN, Nachtbüchlein (ed. BOLTE) 247; 249), nachtfutter,
nachthunger, e.d. Niet in Ndl. en Mnl. Wdb.
vs. 29 Dat: indien juist, te verbinden met vs. 33.
vs. 31 tkauken horen singen: klaarblijkelijk erotische beeldspraak, maar hoe te verklaren? Ndl. Wdb.
VII, 1886 geeft op zingen als een kauw voor: slecht zingen. Vgl. nog S. CCXXXVI, 38, waar de
kauw eveneens in erotische beeldspraak, maar in een anderen zin, voorkomt, en Celestina (Ned.
uitg. v. 1551) G vj v°: ‘veynsterkaukens... die niedt vlieghen en connen’, voor: meisjes.
vs. 3
vs. 6
vs. 8
vs. 10
vs. 16
vs. 22
vs. 23
vs. 27
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swinghen: doen zwieren.
verlinghen: lang vallen.
bevuecht: leidt, beheerscht (van bevoegen).
Na sou is wsch. iets weggevallen; het Mnl. Wdb. vermeldt althans geen intransitief gebruik.
layen: vlammen, gloed; vgl. vs. 55.
hayen: begeeren; vgl. Hand. d. Amour. Cc 4 v°: ‘Mijn zinnen die haeyen naer de zoete Daeyen’.
tergie: suikergoed; vgl. CXLIX, 19; S. LXXXIII, 43.
dayen: dadels.
vs. 51 verfrayen: vermaak scheppen.
vs. 53 te doen moetsel: vgl. sijn wille doen.
vs. 54 iuecht: hoogste vreugd (Mnl. Wdb. III, 1051).
vs. 36
vs. 37
vs. 40
vs. 43
vs. 45
vs. 48
vs. 50
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[XLII] Refreyn
+

*

[houtsnede]
+

[f. 64 r°]

O Rijck god wat si solaes ghewinnen
si twee die deen dander ionstich minnen
met trouwen eenen ghelijc ghebonden,
eens int herte eens inden sinnen,
5 eens int voleynden eens int beghinnen,
eens int volwercken eens van monden,
ten sou gheen menscelic sin connen gegronden
die iubilacie die si bedriuen,
ia waren alle lieden pennen geuonden
10 ken souts te vollen niet connen ghescriuen.
Wats meerder dan lief bi lief te sine,
vs. 12
wats meerder vruecht dan lief ter pijne,
+
wat troost is beter dan troost van lieue,
vs. 14
wats hogher dan troost in minnen fijne
15 wats meerder dan troost van liefs aenschijne,
wats soeter dan lief lief wacht van grieue?
al waert dat ic alle herten besieue
die oyt minden van man oft wijue
vs. 19 en 29
en tvelt ware ghelijc eenen brieue,
20 ken souts te vollen niet connen scriuen.
Die grote solasen die lieuers versieren,
die minlike woorden die gelieuen verchieren,
vs. 23
die melodie die daer beghint,
die reyne ghelaten, dat suet regieren,
25 dat herten, suchten, dat hoghe hantieren, vs. 25
vs. 26
dat suet verbaren datmen daer vint
daer lief sijn lief met trouwen mint,
sulck vruecht te noemen moet mi ontbliuen,
vs. 29
want al ware al dat water ynt,
30 ken souts te vollen niet connen ghescriuen.
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Daer lief bi lieue mach sijn beloken,
bevrijt bewaert voor nijders treken,
daer is volmaecte volle vruecht.
wat minliker woorden machmen daer spreken,
35 wat sueter accoort wert daer ontploken, vs. 35
+
wat troosteliker sin wert daer verhuecht,
wat honich der talen sprect elck ter duecht,
haer scheyden dunct hem een ontlijuen,
vs. 39
al had ic den wensch der weerelt iuecht
40 ken souts te vollen niet connen bescriuen.

+

[f. 65 r°]

Daer is onsprekelic een verblijden,
daer sijn vergheten stont en tijden,
daer is een iaer naw een huere,
daer is secretelic hertelick lijden,
45 daer is sulcke vruecht in allen siden
vs. 46
tontvecht subtijlheyt elcks natuere.
o vruechdelike minne, o rieckende guere,
vs. 48
dijn vermanen doen mi dooghen wrijuen,
al screuic dijn lof mijn leuen duere
50 ken souts te vollen niet connen ghescriuen.

Eindnoten:
* Stok. Vgl. Hand. d. Amour. Cc 8 v°: ‘De Poëten en zouden in gheen legenden schrijven Het
solaes dat twee Ghelieven bedrijven.’
vs. 12 ter pijne: als men ongelukkig, in nood is?
vs. 14 fijne: lees wsch. ten fijne.
vs. 19 en 29 Vgl. P. CHAMPION, Hist. poétique du XV e s., II, 405: A propos de sa dame Molinet osera dire
que si les présétaient des feuilles de parchemin et 1'eau courante du ruisseau de 1'encre, il ne
saurait venir à ses fins’.
vs. 23 melodie: vreugde.
vs. 25 herten: lees wellicht: hertelijc.
vs. 26 verbaren: (zich) toonen, gedragen.
vs. 29 ynt: inkt.
vs. 35 ontploken: ontvouwd, ten toon gespreid.
vs. 39 Wsch. ietwat corrupt; misschien is eeuwige jeugd bedoeld?
vs. 46 tontvecht enz.: wsch. corrupt.
vs. 48 doen: lees wellicht doet. - dooghen wrijuen: van verwondering?

[XLIII] Nota
Als op mi lacht een schone vrouwe,
Als mi een coopman sweert op sijn trouwe
En op mijn schouwer clopt een heere,
Dan is mi te moede min oft meere
5 Ghelijck als mi was te voren,
Want ic en heb ghewonnen noch verloren.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 65 v°]

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

89

*

[XLIV] Refreyn

[XLIV]

O Wonderlic leuen hoe is dijn regieren nv,
salt trat der auentueren dus lange verkeert gaen,
hoe sal ic mijn sinnen dan bestieren nv
vs. 4
die tuwaerts bloeme in duechden vermeert staen.
5 wat batet gheheelt, therte verseert saen
mits dat haet en nijt dus ghesayt is.
+
vs. 7
hoe sal ic kerssouwe yemant dus ongeleert raen,
daer therte bedroeft ende ongepayt is
so dat tstrael der minnen my hout geuangen hier?
10 het wert gedarssen eert wel ghemayt is. vs. 10
o Venus hoe hebdi mi verhanghen schier,
wie mach ontganghen tvier
dat liefde dus vierichlic ontsteken doet.
sonder troost van dy lief therte breken moet.
15

+

[f. 66 r°]

vs. 15

Troostelike bloeme, mijns herten beclijf,
mijn hope, mijn iuecht, mijn melodie,
solaes der sinnen, dat minlijcxste wijf
die god ye schiepe binnen sijnder yerarchie,
wat doet ghi al ghequels ghi Ialousie,
20 vermanende datse eenen anderen vercoren heeft.
vs. 21
och twijuel, ghi valt mi so swaren partie,
wat batet gheseyt, ic bent diet verloren heeft,
den sueten troost dat minlijcxste aenschijne;
lasen dat mi natuere hier toe geboren heeft,
25 dats mi te lijdene die swaerste pijne.
vs. 26
o rosemarijne, gheeft my v te spreken spoet,
want sonder troost van di mi therte breken moet.

+

Lasen aymy, wats mi gheschiet dus,
hoe muechdi mi dus ontroostelic gelaten dan,
+

[f. 66 v°]

*

18. HA.: Die ic oyt sach in mijnen sinne.
24. HA.: Lacen dat my nature / dit toegesworen heeft.
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30 hoe comt dat ghi van mi vliet dus
daer ic mijnen troost begost te vaten an,
gheen droeuer en gaet op straten man,
gheen vruecht ter werelt mi ghebaten can
ten waer schoon lief duer ws raets ingheuen.
35 int gronderen der liefden so moet ic beuen,
wat reden is dese mijn hoochste vrouwe,
die schoonste, die properste, die meest verheuen,
die simpelste, deedelste sidi suete kerssouwe,
vs. 39
vermaerde vrouwe verlocht mijn besweken bloet:
40 sonder troost van dy mi therte breken moet.
Princesse, ic slecht, ruyt, in consten mismaect,
vs. 42
uwes niet weerdich tot gheenen vermane,
want liefde in vieriger liefden tuwaert blaect
hopende altoos troost van v tontfane,
45 duysent versuchten comen mi ane
dat ic uwer talen dus int deruen sy.
ic ben v gheuanghen, ic en weets tontgane
voor dat v minne lief doet steruen mi;
vs. 49
al waer ic coning, ic wilde wel eruen dy
50 in mijn rijcke, schoon iuechdelic rosier,
+
mocht ic vercoren v ionste verweruen vry.
gheen troosteliker voor mi, vrouwe fier,
vs. 53
boet mijn dangier,
vs. 54
so dat mi v liefde te wreken stoet.
55 sonder troost van dy mi therte breken moet.

vs. 41

Eindnoten:
[XLIV] De strophen hebben respectievelijk 14-13-13-15 regels; op grond van het rijmschema is het
waarschijnlijk dat alleen de laatste strophe het juiste aantal heeft en de overige corrupt zijn;
volgens het schema van de vierde strophen ontbreken er verzen tusschen vs. 8/9, 22/23, 25/26,
32/33 en 37/38.
vs. 4 tuwaerts ... staen: naar u haken. - in duechden vermeert hoort bij bloeme.
vs. 7 ongeleert: redeloos (vgl. vs. 3) - raen: beraden, raad geven.
vs. 10 De zin is: mijn liefde wordt neergeslagen voor zij haar vollen bloei bereikt heeft.
vs. 15 beclijf: voorspoed (Mnl. Wdb. I, 797).
vs. 21 valt mi ... partie: zijt mij vijandig.
vs. 26 spoet: (gunstige) gelegenheid.
vs. 39 verlocht: schenk verlichting.
vs. 41 mismaect: gebrekkig, onbekwaam.
vs. 42 tot gheenen vermane: in 't geheel niet (eig.: zoo dat men er niet over mag spreken).
vs. 49 eruen: (als koningin) laten deelhebben.
vs. 53 dangier: gebrek, leed; vgl. S. X, 11.
vs. 54 wreken: wsch. corrupt.

[XLV] Refreyn
*

50. In, HA.: Voor.
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[f. 67 r°]

O Mijn hertelic troost mijn toeuerlaet,
helpt mi, gheeft raet dat ic troost gewinne,
v oochskens eens vriendelic doch op mi slaet
want ghi bouen alle anderen ghesloten staet
5 inden hoochsten graet mijnder herten binnen.
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therte slaet tuwaerts in vierigher minnen,
wat sal ic beghinnen ic bens niet cont.
mach ic niet corts uwen troost ghewinnen
so moet ic mijn sinnen verliesen terstont.
10 ic ben bedruct tot inden gront
vs. 11
dus maect mi ghesont, als liefs lijen plegen.
v lieflijc opsien, uwen roden mont,
vs. 13
mach mi dien worden, dats mi een vont,
so heb ic recht troost van lieue ghecreghen.
15

Lief alderliefste, nu staet mi by,
denct doch op mi alle oghenblicke,
want waer ic ben therte is bi dy,
+
dus bliuic v eyghen, mijns selfs onvry.
ic ben doch ghi, en ghi bent icke,
20 al mijn ghepeys ic tuwaert schicke,
denct in geenen sticke dat mijn ia mijn neen is,
want met ganscher herten ic verschricke
als ic dencke dicke dat v herte in ween is.
alle vruecht sonder v dunct mi dat cleen is
25 mits dat therte reen is tot v geneghen,
maect dat lijf en goet tsamen ghemeen is,
v herte en tmijne maect dattet een is,
so heb ic recht troost van lieue vercreghen.
Sijt mijns genadich als vrient getrouwe,
30 boet mijnen rouwe ghi hebt die macht.
vs. 31
waer di mijns ghehuldich so ic v souwe,
al waer al die werelt mijn root van gouwe
ic maecte v vrouwe, sijt corts bedacht.
ic en can gherusten tsi dach oft nacht,
35 dat heeft liefde ghewracht so Venus geboot.
v vriendelicheyt heeft mi int lijden bracht
dwelc ghi cleen acht, dies therte lijdt stoot.
laet ghi mi nv in dit lijden groot
en troost ghi mi niet corts, so weetic bloot
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40

+

dat ic blijf doot, wat batet versweghen;
maer wildi mi helpen wt deser noot
so laet mi rusten in uwen schoot,
so had ic recht troost van lieue ghecregen.

+

[f. 68 r°]

Princesse
Mijn lijden waer heel ghewroken
45 lage ic eens ghedoken in v armkens blanck,
vs. 46
en dat ic daer mocht ligghen soken
vs. 47
tusschen v borstkens spelen en token,
vriendelic gheloken in Venus bedwanck,
en dat der nacht waer .x. nachten lanck
50 en dair spijs en dranc ware soot hoort te sine,
alderhande genuechten en snaerspel geclanck,
musike en sanck, planteyt van wijne,
en wel waer versekert van nijders fenijne,
dat waer een boete een medecijne
55 voor Venus pijne; waert my so geleghen
en mocht drucken v herteken vast aen dmijne,
so had ic recht troost van lieue ghecregen.

Eindnoten:
vs. 11
vs. 13
vs. 31
vs. 46
vs. 47

lijen: wsch. corrupt.
dats mi een vont: vgl. XVI, 7.
ghehuldich: genegen, welgezind.
soken: zuigen.
token: betasten (vgl. taken en tokkelen). Zie nog CXIV, 2; S. XXII, 25; XLII, 6; LXXVIII, 27; XC,
33; XCIV, 43, e.e.

[XLVI] Nota

[XLVI]

Amoreuse gedachten
Bi dage bi nachten
Doen druck verpachten
Wilt v dies wachten.
+

[houtsnede]
+

[f. 68 v°]

Eindnoten:
[XLVI] Deze spreuk komt ook voor in de Veelderh. Gen. D. (ed. Mij. 71).

[XLVII]

*
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als Venus vruchten bloyen
vs. 3
moet ic mijn pluchten moyen
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vs. 4

5

10

15

20

denckende eens sonder duchten royen
triemken van minnen om een behaghen.
die pensekens met ghenuchte groyen
vs. 7
om haer te luchten spoyen
vs. 8
menich versuchten broyen
Cupido doet der minnen gehuchten gloyen
+
vs. 10
ontstekende tvier inder minnen schragen
dies ic moet gewagen bi vrienden bi magen,
playsanter noyt mijn ooghen en saghen.
prijsweerdich prijsicse en wert gelaten niet
al waer ic vol plaghen swaer om verdragen
vol totter craghen, si souse veriagen
vs. 16
als si mi een gesicht bi maten biet.
vs. 17
si is een weerelt diese opder straten siet
vol alder caritaten vliet
vs. 19
dus seg ic ter eeren van sulcken ghecrije:
daenschouwen der loueren maect melodije.

Bi die loueren sietmen chiere maken
met die blosende dieren waken
vs. 23
bi sulcke fiere maken,
Venus camenieren naken
25 want loueren doen alle vruecht bedriuen.
na haer die mans als Ghieren haken
die in Venus vergieren raken
vs. 28
daer sijnde bi dat bestieren blaken
vs. 29
en sueticheyt bi manieren smaken
30 so dat secretelic moet verholen blijuen. vs. 30
loueren moet ic eere toescrijuen
bouen alle wijuen oft lustighe lijuen,
+
sonder loueren ware mi cleen verblijdinge.
men siet sommighe catijuen die sitten en kijuen
35 om die gulden schijuen oft ander missijuen,
dwelc is een vileyn strijdinghe,
maer loueren brenghen certeyn tijdinghe
vs. 38
sdrucs ghemeyn afsnijdinghe, een reen vermijdinge,
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+

[f. 69 v°]
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tis recht dat icker in verblye
40 want daenschouwen der loueren maect melodye.

45

50

55

60

Die loueren sietmen nv groene blincken
bi die loueren liefkens schoene wincken
die den wijn sonder vernoyen drincken
vs. 44
dien si tharen verdoene schincken
verheugende malcanderen met iolijte.
vs. 46
amoreuslic hoortmen met saysoene flincken
vs. 47
want si met campioenen mincken,
vs. 48
alle belroenen clincken,
vs. 49:
die met bevroene hincken,
van allen sorgen maken si haer quijte.
si en achten niet een mijte schimpers verwijte,
+
mer tharen spijte smaken si met appetijte
troostelike conseruen soet.
al waer ic vry van ghesmijte oft ghecrijte
vs. 55
telcken inbijte alle dinc tot mijnen profijte
so ist al niet als icse deruen moet.
..............
vs. 58
sonder haer dunct mi tversteruen bloet
stellende druck voor mijn partye
daenschouwen der loueren maect melodye

+

[f. 70 r°]

Prince
vs. 61
Mijn wercken princesse ic sonder vercouwen wercke
als ic v aenschouwen mercke
reyn louerkens int betrouwen stercke
ghi sijt gheeert in elcx presencie
65 recht ist dat ic v los van rouwe swercke vs. 65
ic woen in der vrouwen kercke
vs. 67
eewelijc na v kerssouwe hercke
tuwaert roepende om assistencie
een troostighe influencie van uwer eloquencie
70 aenhoort mijn intencie, neemt mi in v reuerencie
+
laet mi troost secretelic in minnen winnen,
+

[f. 70 v°]
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om confoort doe ic diligencie een cleen experiencie
van uwer eloquencie eerbaerige silencie
reen loverkens laet mi vruecht int verzinnen winnen
75 eerbaerlijc salic v bouen vriendinnen kinnen,
niet anders en sal ic beghinnen binnen
mach ic confoort van mijnder troostersse uinnen
v dienaer ic mi eewelic belye,
want daenscouwen der loueren maect melodye.

[houtsnede]

Eindnoten:
* Zie over dit refrein ook de Inleiding, blz. LXVIII; de tekst is moeilijk te volgen en wsch. op vele
plaatsen corrupt.
vs. 3 pluchten: plichten.
vs. 4 royen: roeien.
vs. 7 luchten: in het licht komen, opbloeien.
vs. 8 en 9 moeten wsch. verwisseld worden.
vs. 8 broyen: gloeien, branden.
vs. 10 schragen: daksparren.
vs. 16 bi maten: hetzelfde als te mate (n), op het juiste oogenblik? of: maar even?
vs. 17 diese: voor hem die haar.
vs. 19 sulcken ghecrije: iets zoo lofwaardigs? Vgl. Mnl. Wdb. II, 1176, en wellicht crije CI, 59; zie ook
S. XXVII, 33.
vs. 23 Voor fiere is wellicht hem (zich) weggevallen.
vs. 28 bi dat bestieren: door dit optreden, die handelwijze?
vs. 29 bi manieren: gepast.
vs. 30 so: als. - moet: mag.
vs. 38 vermijdinge: hoort bij drucs, of is een hypercorrecte vorm voor vermeyinge.
vs. 44 tharen verdoene: voor hun rekening, voor zich.
vs. 46 met: lees wsch. in(t); vgl. voor de uitdrukking in saysoene II, 1. - flincken: slaan, werpen (met
dobbelsteenen); zie TEIRL., Z. O. Vl.
vs. 47 si ... mincken: zij gaan om met -. - campioenen: wsch. niet in de hedendaagsche beteekenis,
maar in die van: onvervaarde gezellen.
vs. 48 belroenen: lees: berloenen, bijvorm van breloen, fr. brelan, speeltafel (GAMILLSCHEG; BLOCH)
vs. 49: zij die mank gaan, gebukt gaan onder zorgen (?).
vs. 55 telcken inbijte: iederen dag.
vs. 58 tversteruen bloet: lees: versteruen dbloet?
vs. 61 vercouwen: verflauwen.
vs. 65 los: van lossen, bevrijden. - rouwe swercke: donkere dreiging; vgl. ABN. VII, c, 9: ‘Deertsche
vruecht es onpuer, vol doncker zwercken.’
vs. 67 hercke: verlang.

*

+

[XLVIII] Refreyn

[XLVIII]
+

[f. 71 r°]

*

6. besorcht, bescadicht, HA.: versmadich.
17. engheliken, HA.: yeghelijcken.
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HOe soude die natuere so bruesch, so heet,
den gheest verblinden die gestadich leeft
dat die redelicheyt om lief oft om leet
van lieue scheyden soude sonder bescheet
die elc haren troost so ghenadich gheeft.
vs. 6
mijn siele weemoedich besorcht bescadicht beeft
int ouerdincken van haerder groter weerden,
dat ic die so broosch moordadich sneeft
vs. 8/9
onweerdich, catijuich, onberadich weeft,
10 mi dies voechde, so stout int aenveerden vs. 10
dat onmoghelic ware om een volheerden
sonder haer ghenade.
vs. 13
si is een bloeme, een schoone gheerde,
en ic alleene in weene slijm der eerden
15 vol misdaden.
vs. 16
Tobias comt voort om een beraden
en wilt engheliken troost ingheuen
op dat ic haer mijn pacxken mocht ontladen
sonder begheuen gheduerich mijn leuen.
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*
20

Al haddic zara in minnen verchiert
doors enghels ingeuen, Thobias getrouwe
+
door reynichede des bloemkens gheuiert
ic en begheere wel ghemaniert
vs. 20-24
tgesichte alleene, die bloeme van gouwe
25 op dat mijn siele inwendich beschouwe
tgoddelic deel, haer vaderlijc erue
die gegeuen sijn tot mijnen behouwe
vs. 28
ende emmer lasen ghebruycken souwe
vs. 29
mer sonder haer eeuwich moten deruen,
30 dies schaemte mi dwingt so menich weruen
bi dage bi nachte
en soude lieuer duysent doden steruen
vs. 33
met Ignacius mijn herte doorkeruen
in pijnen onsachte
35 dan ic te minnen een ander bedachte.
met gulden litteren staet si ghescreuen
glorieus int herte daer ic na wachte
sonder begheuen gheduerich mijn leuen.
Al wilt mijn natuere van anderen spreken
40 Dauid heeft mi een beter lesse gheleert,
al heeft Rachel Lya vol duechden ghebleken
vs. 42
die schone Sabel had ooc ghebreken,
tis quaet lief hebben daermen bi wert onteert.
+
vs. 44
al heb ic met Bersabea verkeert
45 onghestadich, verhaest, verdult,
mijnen staet sal hopic werden vermeert;
vs. 47
al heeft mi Sella en Ada vercheert
ic heb nv ghestadich een ander ghehult,
weerdich te draghen een crone vergult
50 bouen Hester schone.
bi haerder gracie mindert vast mijn schult
daer tvleesch en die weerelt spitich om brult

*

23. na, HA.: maer.
28. lasen, HA.: laten.
50. Hester, HA.: Pallas.
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*
seer nijdich van thoone.
vs. 54
had ic een opsien van haer te loone
55 so waer vergaen mijn natuerlijc beuen,
dus moet icse louen ten hoochsten throne
sonder begeuen gheduerich mijn leuen.

60

65

70

75

Prince
Si is princesse daert al aen staet
sonder begheuen, gheen haers ghelijcken.
mijn lief heeft die godlike practiken
vertroostende den armen gelijc den rijcken,
procuratersse inden hoochsten raet
vs. 63
daer die god Iupiter sijn wesen op slaet
sonder begheuen tot allen tijen.
si is der schoonder minnen een toeuerlaet,
+
den onghestadighe curabel quaet.
vs. 67
die om haren wille natuerlic strijden
op dat wij sonder begheuen verblijden
vs. 69
tsamen hier bouen
wilt gestadich in minnen met Ioseph rijden
vs. 70/71:
bouen sijn brueders haer ghebenedijden.
vs. 72
int enghelic louen
vs. 73
heeft v den gheesteliken meelbuyl bestouen,
die bloeme is weerdich in duechden verheuen
vs. 75
ic wilse verchieren haer stadich houen
sonder begheuen geduerich mijn leuen.

Eindnoten:
[XLVIII] Dit refrein, dat oppervlakkig gezien een gewoon minnedicht lijkt, blijkt bij eenigszins nadere
beschouwing een lied van geestelijke minne te zijn, en hoort dus niet in deze afdeeling thuis;
het is zelfs het eenige zuiver religieuze gedicht uit den heelen bundel (het tweede boek bevat
alleen stichtelijke gedichten). Het ‘lief’ dat hier bezongen wordt is Maria, ‘procuratersse inden
hoochsten raet’ (vs. 62); dat in vs. 63 van Iupiter gesproken wordt zou kunnen wijzen op een
transpositie in de sfeer in de wereldsche minne, maar het kan ook een bedorven lezing zijn,
daar verder alleen bijbelsche namen genoemd worden.
vs. 6 bescadicht: blijkens het rijm corrupt.
vs. 8/9 sneeft ... weeft: zondig leeft en streeft; vgl. Mnl. Wdb. IX, 2412-13.
vs. 10 mi dies voechde: mij daarin schikte -. De hoofdgedachte van vs. 8-12 is: dat ik, die zoo zondig
leef en mij in dat zondig leven schik, het zonder haar (Maria's) genade niet zou kunnen uithouden.
vs. 13 gheerde: twijg, rijs.
vs. 16 comt indicatief of imperatief?
vs. 20-24 Deze passage is duister en wsch. min of meer corrupt; de bedoeling is wellicht ongeveer: boven
een aardsche bruid, al zou mij ook een engel tot haar leiden, zooals Tobias tot Sara geleid werd,
verkies ik de ‘bloeme van gouwe’, Maria.
vs. 28 ende emmer: en die ik altijd.
*

63. slaet, HA.: staet.
70. HA.: Int Enghelijck louen.
73. den gheesteliken, HA.: Geestelijck den.
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vs. 29
vs. 33
vs. 42
vs. 44
vs. 47
vs. 54
vs. 63
vs. 67
vs. 69
vs. 70/71:
vs. 72
vs. 73
vs. 75

moten: zou moeten.
Ignacius: de H. Ignatius van Antiochië werd voor de wilde dieren geworpen.
Sabel: Jesabel.
Bersabea: Bathseba; de bedoeling is blijkbaar: met lichtzinnige vrouwen omgegaan.
Sella en Ada: Zilla en Ada waren de twee vrouwen van Lamech (Gen. 4 : 19). - vercheert: lees:
verseert, of verheert, van verheren, te gronde richten.
opsien: (vriendelijke) blik; vgl. LXXV, 48; LXXVII, 32.
vs. 58 en 59 moeten volgens het rijmschema verwisseld worden.
sijn wesen op slaet: eig.: zijn gelaat op richt; dus: naar luistert.
die: gij die ... - natuerlic strijden: in het natuurlijke strijdt (om in het geestelijke te winnen).
Na bouen een komma.
wilt steeds, als Jozef, haar (Maria, d.w.z. de goddelijke liefde) verheerlijken, en u zoo boven
Jozefs liefdelooze broeders verheffen.
louen: wellicht woordspeling met Loven = Leuven?
De zin is wellicht: zijt gij door de geestelijke liefde in extase gebracht. Zie voor deze uitdr. nog
Van Nyeuvont vs. 168 en aant.
houen: eig.: onderkomen verleenen, in zijn huis opnemen.

[XLIX] Nota

[XLIX]

Ic mint al, dat lijf en siel verteert
Tis goet geschuwet dat god begheert
Tis best ghedaen sonde swaer
God verbiet wel doen altoos
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5 Tis grote eere lieghen sonder waen vs. 5
Tis grote schande niet te sijn loos.
Dits gods begheeren altoos.
Wildi dit in duechden verstaen,
So moeten daer .ij. woorden af sijn gedaen.
+

[houtsnede]
+

[f. 73 r°]

Eindnoten:
[XLIX] Den juisten zin krijgt men door, zooals in vs. 8/9 gezegd wordt, de twee eerste woorden van het
gedichtje weg te laten. In verband met de onpersoonlijke constructie van wat volgt doet de
eerste-persoonsvorm ic mint wat vreemd aan; men leze dus wellicht mint.
vs. 5 waen: lees waer (wegens het rijm).

*

[L]
OLieflijc engien, schoon bloeme vercoren soet
vol minnen, bi wien alle druc versmoren moet,
dijn gesichte verstoren doet der herten last swaer,
vs. 4
dwelc Venus brast claer.
5 o, mocht mi gescien geen lieuer geboren goet, vs. 5
want noyt om sien scoonder rose op doren stoet.
twert al verloren spoet, werdick onweerdich gast haer,
vs. 8
so ben ic ghetast: maer
ist dat mijn liefde int herte wast haer,
10 + so stae ic vast daer. och noyt sueter beelde,
sint haer gesichte therte wten lijue steelde
vs. 12
ic noyt en queelde, niet dat mi verveelde
haers bisijns weelde:
van doen ic met haer eerst speelde noch therte blaect,
15 der secreter liefden is gheen so volmaect.
Och troost verweruen laet mi wt caritaten nv
ende in v liefde eruen sonder verlaten nv,
so dat ick mach vaten v ionste bequame
*

2. druc (CM.), v. D.: dinc; moet: doet.
4. dwelc, CM.: twelcken.
5. mocht, CM.: mochty.
7. werdick (v. D.: weerdich) onw., CM.: weert en onweert; BA.: weer en onweer.
8. Na ghetast bij CM.: een:
11. sint, CM.: Sindert dat.
16-17. nv ontbr. bij CM.
19. te, CM.: tot.
20-21. nv ontbr. bij BA.
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[f. 73 v°]

te mijnder vrame.
20 tresoor mijnder sielen, hoochste van staten nv,
aensiet mijn ionste groot bouen maten nv,
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*
te mijnder baten nv schoon lief eersame,
ten wert v gheen blame.
al ist lief, dat ick mi door liefde schame,
25 waert dat quame dat ghi mi mocht gebueren,
mi en rochte wat lijden ic moste besueren.
tallen hueren achter en vueren moet ic spueren
nae suchten en trueren,
vs. 29
duert tderuen van v lief therte snaect,
30 der secreter liefde gheen so volmaect.
V onblusschelike liefde groot ongemeten
doet mi vergheten drincken en eten,
vs. 33
so ben ic vervleten op v lief amoreus.
...............
die claerheyt der hemelen, sterren, cometen
35 passierdi in schoonheden; maer in secreten
sonder yemants weeten hout mijn liefde melodieus
seer virtueus,
want in liefden gheen dinck so dangereus
vs. 39
als die nijders preus die Iudas slachten.
40 dus bid ic v minlijc, wilt doch wachten
en slaet gheen achten op quade ghedachten
vs. 42
die de eedele reyn liefde versmachten,
want gheen dinc perikeloser, ic segt v naect.
der secreter liefden gheen so volmaect.
+

45

*

Prince
O minsamige princesse, troost en confoort,
vs. 46
met drucke vergoort so roep ic moort
vs. 47
als die oorboort druck en verdriet,

22. te, CM.: om; nv ontbr.
27. tallen, CM.: Tot allen.
29. v lief enz., CM.: lieue dat therte smaeckt.
31. V, BA.: O.
33. vervleten, CM. en HA.: versleten; v: mijn.
36. yemants, CM.: yemant te.
36/37. melod.
virt., bij CM. omgewisseld.
40. wilt, CM.: wilt v.
42. na liefde bij CM.: by daghen en nachten Dooden en versmachten.
46. vergoort, CM.: deurgoort; HA.: verstoort.
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*
my en gheschiet
van dijnen liefliken monde een troostelic woort,
50 want waer ic mi wende, zuyt, west oft noort,
sonder v dunct mi reyn minnelijc accoort
alle dinck niet.
o Venus Venus, ghi sijt diet mi riet.
+
mijn ionste blaect tuwert bouen screuen,
55 v bysijn dunct mi een paradijselic leuen,
ic hebt beseuen dus wilt mi doch gheuen
dijnen troost verheuen,
oft anders bliuic totter doot gheraect.
der secreter liefden is gheen so volmaect.

Eindnoten:
vs. 4
vs. 5
vs. 8
vs. 12
vs. 29
vs. 33
vs. 39
vs. 42
vs. 46
vs. 47

brast: brouwt, bewerkt; vgl. CIV, 62.
mocht (lees: mochti) mi gescien: mocht gij mij ten deel vallen.
ghetast:?
queelde: leed, had verdriet. - verveelde: te veel, onaangenaam was. - Vóór haers in vs. 13 is
wellicht in weggevallen.
De var. heeft de juiste lezing.
vervleten: dol verliefd; vgl. S. CXCIV, 18; Hand. d. Amour. Bb 6 r°; Ee 4 r°.
preus: hoovaardig, boos.
versmachten: trans.: versmoren; vgl. ABN. XXIV, c, 10.
vergoort: eig. bevlekt, bezoedeld.
oorboort: ondervindt.

*

[LI] Refreyn
O Quelende liefde seer suer van smake,
draeckich fenijn die mijn herte duerknaecht,
geplaecht moet zijn tgrief dair ic duer wake.
wrake ouer een die mi behaecht,
5 ic claecht haer minlic al ben ic veriaecht,
versaecht is therte, sin ende moet,
*
*

49. liefliken ontbr. bij CM.
2. dr. fenyn, S.: drake venynich; mijn: t-.
3. duer, S.: in.
7. beulaecht (S.), v. D.: belaecht.
9. blijen gloet, S.: blaken tgloit.
10. ontr. is mi, S.: ontroost heb ick.
11. die bloeme soet, S.: tlieffelick bloit.
12. mi lieuer, S.: lieuer dan.
13. heeft, S.: wilt; liefste: liefde (evenzoo in de volgende strophen).
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vs. 7

die vloet van tranen mijn oogen beulaecht,
belaecht ben ic in Venus behoet.
een soet gesichte maect blijen gloet,
10 mer spoet van ontrouwen is mi becleuen. vs. 10
och sneuen doet mi die bloemen soet,
noyt goet en was mi lieuer beseuen
nochtans heeft mi die liefste begheuen.
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*
Al is verstandenis dit werck versmaende,
15 mi altoos raende dat icse sou laten,
+
natuere en cans niet sijn ontgaende
vs. 17
maer hout mi staende en segt bi maten
vs. 18
och oft Pigmaleon die doot most laten
latende ter straten sijn lief alleene,
20 en oft Narcisius tot sijnder onbaten
door Venus haaten mits ionsten reene
verdranck hem seluen in een fonteene,
vs. 23
twaer veel te cleene sout elck beleuen
dat ic sou laten die schoonste greyne,
25 al seg ict int pleyne het wert ghescreuen,
nochtans heeft mi die liefste begheuen.
O swaer gepeis, ghi doet mijn ogen drogen
vol Ialousien int herte versmoort.
mocht ic dat vrouken mijn vermoghen thogen,
30 lazen neen ic, als dongetroost roep ic verstoort moort
van duchten dat si eens nijders woort hoort.
haer minlic confoort mach dit benouwen flouwen
mer tseyl van rouwen mi ouerboort sloort.
vs. 34
al ist discoort dat dicwil vrouwen brouwen,
35 mer bider kerssouwen heb icse verheuen.
mocht ic noch troost aen hair aenscouwen bouwen
so ware al mijnen druck verdreuen;

*

16. S. voor en: die; niet: me.
17. segt (S.), v. D.: seg.
18. Och oft (S.), v. D.: oft v. laten: vaten.
19. latende, S.: doen hy sach.
21. haten (v. D.: daten) HA.: daden.
22. verdranck - in, S.: Verghinck ick van seluen als.
23. twaer veel, S.: en waert niet; soot - beleuen ontbr. HA.: Twaer my een groote schande
beneuen.
24. sou laten die, S.: liet de.
25. S. na wert: voer.
27. S.: Och tswaer ghepeys doet mij myn oghen doghen.
28. int h. versm., S.: myn herte vergortt wort.
29. dat vrouken, S.: haer nae.
30. lazen neen ic ontbr. bij S.; roep: riep.
31. eens nijders, S.: nae eens anders.
32. mach - flouwen (S.), v. D.: doet tbetrouwen blouwen.
33. mer, S.: Want; mi - sloort: werpt my ouerboort voort.
34. al ist, S.: mer al eystse; brouwen: berouwen.
35. mer ontbr. bij S.
36. aen - bouwen, S.: in haer aenscouwen glouwen.
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*
+

nochtans heeft mi die liefste begheuen.
+

[f. 75 v°]

Prince, mijns liefs moet ic ontberen,
40 tontberen van haer doet mi dus schrijen,
schrijen moet therte duer dit begheren,
tbegheren doet mi veel lijdens lijen,
lijen bi tijen is mi een verblijen,
verblijen doet hopen mer duchten beuen,
45 beuen moet ic vol fantasien,
vs. 46:
fantasie doet mi die mutse dus weuen,
nochtans heeft mi die liefste begheuen.

[twee houtsneden naast elkaar]

Eindnoten:
vs. 7 beulaecht: hoewel van elders niet opgeteekend is deze lezing toch te verkiezen boven de oorspr.
van v. D., daar het niet wsch. is dat de dichter tweemaal achtereen belaecht zou gebruikt hebben.
vs. 10 spoet: geval, lot. - is mi becleuen: is mijn deel.
vs. 17 bi maten: van pas? vgl. XLVII, 16.
vs. 18 oft: (of) al. - laten: lees met S. vaten.
vs. 23 te cleene: verkeerd, ergerlijk.
vs. 34 discoort: onheil.
vs. 46: zwaarmoedige gedachten maken mijn liefde zoo smartelijk.

*

+

[LII] Refreyn
+

[f. 76 r°]

TIs niet duerbaerder inder werelt ront
dan eenen liefliken roden mont
die liefs herte duecht en vrientschap iont
sonder variacien.
5 een verstoruen herte wert dan ghesont
sijnde met Venus strale doorwont,
vs. 7
van tghebruycke daer die memorie op stont
*

*

37. al mijnen druck verdr., S.: de vouwen myns drucks ghenesen.
38. heeftse mi, S.: wilt mij die liefte.
40/41. schrijen, S.: stryen.
41. therte, S.: ick.
43. mi een, S.: myn.
44. duchten, S.: suchten doet.
46. >doet, S.: doen; dus ontbr.
7. tghebruyck, HA.: aensien.
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inden throon der gracien.
haer ghestadich herte vol confortacien
10 verwect mijn sinnen tot iubilacien;
dan en can ic in mijnder ymaginacien
vs. 12
niet beter ghehouwen,
al had ic alder poeten studacien,
dan een ghestadich herte vol trouwen.
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15

Al waren alle vroulike figueren
vs. 16
bequameliker dan dat wtgeuen der natueren
en dan al dat enghelic berueren
des hemels ghemeene,
waren si vol ontstadigher cueren
20 twaer een plaetse met ghebroken mueren
daer eewighe onrust staet int verdueren,
+
quaet en oneere;
dus prijsic tghestadich herte alleene
dat ontrouwe versmaden wilt groot en cleene,
25 bouen siluer gout oft dierbaer steene
voor alle vrouwen,
en nemmermeer en prijsick ander gheene
dan een ghestadich herte vol trouwen.

+

[f. 76 v°]

Haer ghestadich wesen secreet en wijs,
30 is mijnder herten een paradijs
daer die ooghen ioesteren om den prijs
der minnen sueticheyt,
maer die onghestadighe naer mijn auijs,
die dicwil verplanten der minnen rijs,
35 die brassen dat liefde vercout als ijs vs. 35
in eeuwigher moetheyt,
vs. 37
al schynen si vol ongheliker goetheyt
vs. 38
tgegheuen samblant van haerder vroetheyt
en is ten eynde niet dan verwoetheyt
40 in liefs aenschouwen, vs. 40
maer bouen alle bequamelike soetheyt
is een ghestadich herte vol trouwen.

Prince
+
vs. 43
O Princesse, minnelike beradighe,
ghestadige in trouwen donuersadighe,
45 ontladinghe weest der herten vol trouwen,

*

35. brassen, HA.: maecken.
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bedouwen met trooste wilt die beladighe,
ghenadighe bouen alle weldadighe
so prysic een herte ghestadich vol trouwen.

Eindnoten:
vs. 7 van: door. - daer die memorie op stont:? memorie beteekent ook: hart.
vs. 12 ghehouwen: bevatten, beseffen.
vs. 16 dat wtgeuen der natueren: de heele schepping; vgl. Mnl. Wdb. VIII, 933: utegever = schepper,
en Hand. d. Amour. F. 8 v°.
vs. 35 brassen: brouwen, bewerkstelligen; vgl. L. 4. - Na vs. 36 leze men een punt of dubbele punt.
vs. 37 ongheliker: onvergelijkelijke.
vs. 38 tgegheven samblant: het zich voordoen; vgl. ABN. IX, c, 2.
vs. 40 in liefs aenschouwen: in het oog der beminde; in pl. v. een komma leze men een punt of
kommapunt.
vs. 43 beradighe: vriendelijke, genegene.

[LIII] Nota
Van eender neeringe twee ghebueren,
vs. 2
Twee minners aen een figuere,
Een wael en een duitsch te samen iaghen,
Twee quade peerden in een stal,
5 Twee quade wijuen in een gheschal, vs. 5
Wijn en melc in eenen vate,
Int parlement twee aduocaten,
Twee ionghe peerden in een vore,
Twee quade sanghers in eenen chore,
10 Al dese paren verstaet mi voort,
Houden selden goet accoort.

Eindnoten:
vs. 2 figuere: vrouwspersoon.
vs. 5 geschal: geschil, ruzie.

[LIV] Nota
Ter wereld heb ic eenen viant,
In allen plaetsen is hi becant,
vs. 3
In desen vier regulen staet hi verkeert,
Noemt ghi hem mi so sidi gheleert.
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Eindnoten:
vs. 3 verkeert: van onder naar boven (de beginletters der regels nl., dus: niit, nijd, afgunst).

+

[LV] Refreyn
+

[f. 77 v°]

AL sueckic veel rooskens wt minnen
gheen roosken en mach ic riecken noch plecken,
noch metten bladeren coenlijck beghinnen
noch mijn amoreus herte ontdecken.
5 ic en mach mi bi gheen rooskens strecken
noch cruypen bi haerder gracien,
want valsche tonghen mochtender met gecken
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saghen si van ons eenighe recreacien.
ic en mocht dat bloemken wt reynder nacien
10 den mont niet eens om cussen bien,
aentasten noch doen visitacien,
wiet mocht aen sien
al iondic haer vrientschap bouen dien,
vs. 14
lust moet met cracht in mi verholen sijn.
15 in sulcker manieren macht niet geschien
dat ic begheere dat moet ghestolen sijn.
Oft mi die gracie mocht ghelucken
met haer te gaene int secrete
ende eens vanden rooskens te mogen plucken,
20 sonder van nijders die mi doen duchten, vs. 20
want ic vrese si souden met willen eeten
ende plucken van haren sueten vruchten,
+
so soude si, die in eeren is gheseten,
in schande vallen, waer duer ic moste suchten
25 en maken gheruchten,
mijende die bloeme suet van luchten.
daer bi besmetten
sal ick mi ende haer in sorghen setten,
haer salicheyt en ooc haer gheluc beletten
30 en laten den dief thuys beuoelen sijn,
neent, int doncker wil ic spreyen mijn netten,
dat ic beghere dat moet ghestolen sijn.
Het is beter soberlic te drincken
dan te continueren dach op dach,
35 en eens den lichaem so vol te schincken vs. 34/35
datter daer na niet meer in en mach,
exemplum die der ghelijcken sach;
tis beter ghestolen water inder noot,
vs. 39
want het gheeft den duerste meerder verdrach,
40 dan sueten gegheuen ypocras root.
openbair liefde groot
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vs. 42

die valt metten gange,
bedecte secrete liefde bloot
die duert seer lange.
45 ic moeter om lijden al valt mi strange,
vs. 46
soudick der liefster doen in dolen sijn,
voorwaer solaes wil ic ontfangen.
dat ic begere dat moet ghestolen sijn.

Prince
+
Ic begeere liefde in liefden te gebruiken
50 voor eenich solaes ghenuecht oft spel,
vs. 51
haren sueten mont te cussen om te ontluyken
vs. 52
haer armkens te luyken en te struyken
vriendelic na der natueren beuel.
gheen goet en begheer ic ter werelt el
55 van haer die mi heeft ghebracht int spel
met haren woordekens suet sonder vermijden.
het moet ghestolen sijn aen beyde sijden,
vs. 58
ghestolen brocxkens smaken so wel,
al moetmen daer somtijts veel om lijden.
60 men sal omme sien ende rijden vs. 60
die op sheeren strate wil nemen die baene:
si wetent wel die in de amoreuse scholen zijn.
elc wacht hem van sulck dinc te bestaene
wat ic begheer dat moet ghestolen sijn.

Eindnoten:
vs. 14 met cracht ... verholen: met geweld onderdrukt.
vs. 20 Na sonder is iets weggevallen; de zin loopt althans zóó niet, en duchten kan niet juist zijn wegens
het rijm: ook bij vs. 25-28 is het rijmschema in de war en de zin duister.
vs. 34/35 dan en en aan het begin moeten wsch. verwisseld worden.
vs. 39 verdrach: stilling, laving.
vs. 42 metten gange: spoedig.
vs. 46 Na soudick is wsch. door weggevallen. - dolen: eig. verwarring, hier: leed, droefenis.
vs. 51 om te: lees wsch. en te.
vs. 52 te luyken en te struyken: wsch. corrupt: ook in deze strophe wijkt de volgorde der rijmen af van
het schema; struyken is van elders niet bekend.
vs. 58 Dit was een spreekwoordelijke uitdrukking; zie b.v. nog Spiegel d. Minnen vs. 3524; Hand. d.
Amour. S. 8 v°.
vs. 60 omme sien ende rijden: een spreekwoordelijke uitdrukking (zie SARTORIUS, Adagia I, 2, 35);
omzichtig voortgaan.

*

*

1. Liefde, S.: minne; weluaert: weluaren goet.
4. fortune, S.: fortse.
5. dreygen, S.: dreyghement; minlike (S.), v. D.: weerlyke; leere, HA.: eere.
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[LVI] Refreyn
LIefde en aensiet weluaert noch eere,
noch siele noch lijf, dat is noch meere,
noch vrienden noch maghen,
noch fortune noch cracht, noch prince noch heere,
5 noch dreygen noch minlike leere
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+

in gheenen daghen.
minne is een eeuel quaet om verdraghen,
het is een plaghe bouen alle plaghen
die niemant ontsiet,
10 en ghi mijn liefste weerste behaghen,
die liefste die oyt mijn ooghen aensaghen,
en bemerket niet
om een woordeken dat met haeste is geschiet;
vs. 14
sidi daerom verbolghen, dat gheeft mi vry.
15 ic bid v schoon troostken, merct mijn verdriet,
lief heb ic v misseyt, vergheuet mi.
Daert begrijp groot is, dair is die minne cleen,
exempel aen mannen en vrouwen gemeen
in tijden voorleden.
20 Narcisius quam in groten ween
versmadende tghebruyck van vrouwen reen
diet al verbliden.
vs. 23
och wat moste die eedel Florencia lijden,
vs. 24
Estydes, Alexandra tallen tijden,
25 alst swijn voor die honden most strijden
sonder confoort.
doch dese vrouwen en waren niet gestoort
+
in gheenen woorden, ghemerct hoet si.
aldus lief, heb dy wat oneffens ghehoort,
30 lief heb ic v misseyt, vergheuet mi.

*

+

[f. 79 r°]

vs. 17

9. niemant, S.: niet en.
liefste weerste, S.: lief myn wterste.
11. liefste, S.: scoonste; aensaghen: saghen.
12. bemerket, S.: bekent dat.
13. woordeken, S.: woort.
14. daerom ontbr. bij S.; gheeft, S.: vreemt.
15. Ic - troostken, S.: Bedenct v doch.
16. De stok bij S.: Heb ic v iet misseyt lief enz.
17. cleen: bij S. in dit en de volgende rijmen -(e)ij-.
19. N. quam, S.: Narciscus liet equo.
23. och ontbr. bij S.; Florencia: Florencius.
24. S.: Echites ende ende enax van alten syde.
25. S.: Ende amidas voirt Sinneloos en wisten si waer henen ryden.
27. dese vr. en waren, S.: en waren die vr.
28. ghemerct, S.: ghenoemt.
29. lief heb dy, S.: al hebdi.
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*
vs. 31

Al was Amnon om Thamar verslegen,
hi heeft loon na werck vercreghen,
willet verstaen:
had hi sijn vyleynighe woorden gheswegen,
35 Absolon tot alder boosheyt gheneghen vs. 35
en haddes niet ghedaen.
al moste Iason die bitter doot ontfaen
vs. 38
die Medeam tyrannelijck was ontgaen,
hi verdiende dat.
40 dies ghelijcken dede oock Lansloot waen vs. 40
die Sandrinen ghinck spreken schimpelic aen,
segghende tfy, ic ben dijns sat.
dese vrouwen hebben doch cause ghehadt,
maer mijn misdaden en gheliken dair niet bi,
45 tis min dan iock, verstaet doch dat,
lief heb ic v misseyt, verghevet mi.
Peyst dat die cracht van minnen
bedwinghen can alle menschelike sinnen
diet gaye slaet.
50 + Adam liet hem van Eua verwinnen,
Salomon van eender morinnen,
tis groten scha,
Sampson verloos sijn oogen door Dalida,
Hercules verbrande duer Dyanira
55 in voorleden iaren,
Achilles wert doorschoten om Polexena
ghelijck Agamennon om Clemestra,
ende sijn qualic gheuaren.

*

32. werck, s.: wercken.
33. willet, S.: wiltet wel.
38. M. tyr., S,: tyr m.
40. Soe dede lanslot sonder waen.
41. ghinck, S.: dede.
42. segghende ontbr. bij S.; dijns: v.
43. doch, S.: wel.
44. maer ontbr. bij S.; misdaden: misdaet.
45. S.: Den staet mynre ioghet bekent enz.
48. can ontbr. bij S.; menschelike: manlyke.
49. gaye: gade.
51. van - morinnen, S.: van ertsche godinnen.
52. Tis, S.: dat was.
53. oogen, HA.: cracht.
57. ghelijck, S.: Egistus.
58. ende ontbr. bij S.
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*
ick ben veel crancker, lief dan si waren,
60 redene, verstant laet comen in dy;
om een woordeken wilt niet gramschap baren,
lief hebbic v misseyt, vergheuet mi.
Ootmoedelic thoont v ghenadichede
vs. 64
als die schoonste Oriandra dede,
65 oft Thisbe tot Pyramus,
ende als die schone Lucresia mede
haren lief Eurealus,
vs. 68
ende als Ebriana den ionghen Ionathus,
als Breseda den vromen Troylus
70 in die eerste hitte,
+
vs. 71
als Julia den amoreusen Protheus.
och lief, quijt v doch oock aldus
en peyst doch ditte,
waerwaert dat ic ga, sta, ligge oft sitte,
75 mijn herte tot v roept, o lasen, o wy;
o wtuercoren beelde sonder smitte,
lief heb ic misseyt, vergheuet mi.
Princesse alder princessen meest,
als princesse princesselick gheest
80 behoort te sijn ghenadich,
vs. 81
als princesse princesselijck keest
door v princesselijckheyt blust mijn tempeest,
al ben ick misdadich
dijn princesselicheyt si mi beradich.

*

59. ben, S.: ben doch.
61. woordeken, S.: woert; gramschap: strancheyt.
64. S.: Alsoe die schone hero leandere dede.
65. tot ontbr. bij S. Na 65 bij S.: Als dido eneas mit soeter sede.
66. ende ontbr. bij S.
68. id.; Ebriana: ebreanus.
70. in die eerste (S.), v. D.: Die in deerste.
72. doch oock aldus, S.: in liefden dus.
73. peyst, S.: gepeynst.
74. waerwaert dat, S.: Weder ic; ligge: loop.
75. tot v, S.: dat.
76. wtuerc., S.: vercoren.
78. meest, S.: keest.
79-81. ontbr. bij S.
82. princesselijch., S.: princelych.; blust: blyft.
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*
vs. 84
ick bliue dijn princesselicheyt ghestadich
85 tot in mijn doot.
weerde princesse en sijt mi niet versmadich,
ic bid v princesse, weest niet feldadich,
blust mijnen noot.
ic legghe mijn hooft in uwen schoot,
90 princesse hebt doch compassie ghi,
tsi in wercken cleen oft groot,
lief heb ic v misseyt, vergheuet mi.
+

[houtsnede]
+

[f. 81 r°]

Eindnoten:
vs. 14
vs. 17
vs. 23
vs. 24
vs. 31
vs. 35
vs. 38
vs. 40
vs. 64
vs. 68
vs. 71
vs. 81
vs. 84

gheeft: lees wsch. met S. vreemt: bevreemdt, verwondert. - vri: voorwaar.
begrijp: verwijt, critiek.
Florencia: Florentina de getrouwe uit het volksboek? vgl. echter S.
Estydes: lees Echites, een der hoofdpersonen uit den Roman van Limborch. - Alexandra:? Tusschen vs. 24/25 en vs. 25/26 ontbreekt een vers.
Amnon: 2 Sam. 13.
Absolon: lees: Ahasverus.
was ontgaen: had verlaten.
Lansloot: ook genoemd S. CI, 44.
Oriandra: Orianda is een der figuren uit Madelgijs. - Tusschen vs. 66/67 ontbreekt een vers.
Ebriana: in de bewaarde fragmenten van Ionathas en Rosefiere komt deze naam niet voor.
Iulia ... Protheus: wsch. worden hier namen dooreengehaspeld die niets met elkaar te maken
hebben.
keest: eig. pit, vrucht, en vandaar: beste, bloem (vgl. greyn).
beradich: genegen; behulpzaam.

*

[LVII] Refreyn
ODruckich tempeest, doloreusen gront,
hoe fraudich lopen mijn sinnen doorwont,
vs. 3
wat is den opstel, trat der fortunen ront
drayt mi contrarie al euen crachtich.
*

*

83. princ.h., als bij 82.
84. id.; dijn, S.: uwe.
85. in, S,: an.
86. weerde ontbr. bij S.
37. S.: Princesse vol duechden onuersadich.
88. blust, S.: Aensiet.
90. doch ontbr. bij S.
2. fraudich, HA.: verdraeyt.
9. is ontbr. bij HA.
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5 o Iupiters gracie maect mi ghesont,
vs. 6
o Mercurius, Iuno, ghi weet den vont.
+
melancolieus herte den druckigen mont,
vs. 7-8
verdwijnende den gheest puer aelmachtich,
door een wiens liefde is mi voordachtich
10 gheduerende is bliuende in drucs ghequel.
o Neptunus, v conste groot eendrachtich
baert doch in mi van onruste clachtich,
desperatelick segghende door dit bestel:
een ongherust herte slaept selden wel.
15

Wat is melodieuser in sweerelts ommeganc,
wat is meerder vruecht inder ooren geclanck
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*
dan dminnelic woort, troostbaerich ontfanc,
van lieue tot lieue in liefden ghestadich,
als Tristram Orestus sinen lieue hanck
20 die vanden slote in een mande sanck vs. 19/20
schinckende voor danck confortiuen dranck
vs. 22
die den druckighen troost was beradich.
vs. 23
Athamesia sach haren man onghenadich
verslaen en brenghen ter doot rebel;
25 si puluerisierde dlichaem met tranen badich
hem drinckende voor dranck vroech en spadich,
claghelic seggende duer mijn fantasie fel:
een ongherust herte slaept selden wel.
+

vs. 29

Als ic peyse hoe die ytaliaensche maecht
30 die haer liefs hooft, so die poete beclaecht,
heeft duer liefde die menighen plaecht
wt liefden in een genoffel plante geplant
vs. 33
ende met heeten tranen heeft si ouerlaecht
vs. 34
die plante daghelicx ontroostich bedaecht,
35 vol onrusten ghepeysen was si beknaecht
want niemant en was haer onderstant,
desperatelic roep ic op v playsant
om troost van v, ick en gheere niet el.
maer ghi sijt verhardt als een Dyamant,
40 mi luttel achtende aan elcken cant,
vs. 41
dus mach ic wel segghen in mijnen rel:
een ongherust herte slaept selden wel.

Prince
Men siet duer elcke scheedinghe
vs. 44
coeuer brengt verleedinghe.
45 mijn druck is anderen solaes en spel,
die tonghe is den gront der herten beredinghe

*

47. beredinghe, HA.: becleedinge.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 82 r°]

112
*
vs. 46/47
duer twijuels bredinge.
dus moet ic wel seggen met woorden snel:
een ongerust herte slaept selden wel.

Eindnoten:
vs. 3
vs. 6
vs. 7-8
vs. 19/20
vs. 22
vs. 23

vs. 29
vs. 33
vs. 34
vs. 41
vs. 44
vs. 46/47

opstel: opzet.
den vont: het middel (om mij ‘gezond’ te maken nl.)?
zijn wsch. corrupt. - aelmachtig: machteloos, uitgeput.
Waar dit op slaat is mij niet duidelijk.
troost was beradich: vertroosten wilde.
Athamesia: Artemisia, gemalin van Mausolus, koning van Karië, voor wien zij het Mausoleum
liet bouwen. Het hier vermelde verhaal berust op Val. Maximus en Aulus Gellius; men vindt het
b.v. ook bij DE BRUNE, Wetst. d. Vern. I, 171.
vg. Dit verhaal vindt men bij BOCCACCIO, Dec. IV, 5.
ouerlaecht: overdekt.
bedaecht: van bedagen in den zin van: overkomen, treffen (Mnl. Wdb. I, 610)? eer corrupt.
rel: betoog (gewoonlijk ongunstig; vgl. A. BIJNS, Ref. bl. 23).
coeuer: overvloed. - verleedinghe: afkeer, walging. De bedoeling is wsch.: door te veelvuldige
omgang vervreemden gelieven soms van elkaar.
De zin is wellicht: het gepraat (van de ‘nijders’) overtuigt het hart der geliefde waarin zij de twijfel
doen groeien (grooter worden); de tekst is misschien niet geheel zuiver.

*

+

[LVIII] Refreyn
+

[f. 82 v°]

OCH hoe menichsins is sijn herte ghequelt
die dagelicx waect en die hueren telt
vs. 3
en met die mutse is beluetert,
hoe wel dat hi ghepayt is ende ghestelt
5 tghepeys is altijt derwaerts ghehelt,
daer en is niet goet aen ghepuetert,
vs. 7
want watmer aenstoot, clopt oft cuetert,
vs. 8
wie dat bemutst is en can hem niet ghesaten;
vs. 9
die mutse heeft menigen mensche besluetert
10 nochtans en can icse niet ghelaten.
Men hoorter niet af dan druck en clachte,
lopen en drauen bi daghe bi nachte;
*
*

48. bredinge, HA.: bereedinghe.
7. cuetert, cleutert.
22. muylt, HA.: muyckt.
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hoe sou hem yemant tegen die mutse gewreken,
menich swair gepeis, menich vreemt gedachte,
15 suchten en steenen gheeft si te pachte.
altoos moet den minnaer wat ghebreken:
dan loopt hi om sien en dan om spreken,
maer lasen ten mach hem somtijts niet baten,
nochtans en can icse niet ghelaten.
20

vs. 20

Och dan isser eerst veel drucs verscheert
alsser yemant van hem beyden gram gebeert
+
vs. 22
en luttel wrimpt oft muylt ouer sijen
recht oft deen dander niet meer en begheert,
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*
dan wert dat herte in drucke verteert.
25 als si so bliuen int schijnen partijen, vs. 25
comter dan eenighe Ialousien,
groten rouwe men daer siet vaten;
nochtans en can icse niet ghelaten.

Prince
Och die noyt en was bemutst
30 mer sijn herte in vreden altijt gherust,
die en derf ouer die mutse niet claghen.
die dat can ghedoen het is hem tnutst,
vs. 33
tghepeys behoeft doch niet gheblutst
want si na die liefde niet en vraghen.
35 si slapen als ander lieden rinnen en iaghen,
men sietse ooc niet lopen achter straten,
dus seggic die mutse is quaet om verdragen;
nochtans en can icse niet ghelaten.

Eindnoten:
vs. 3
vs. 7
vs. 8
vs. 9
vs. 20
vs. 22
vs. 25
vs. 33

beluetert: gekweld; zie b.v. nog STOETT, Drie Kl. 74, vs. 317.
cuetert: peutert (Ndl. Wdb. VII, 2711); HA. leest ten onrechte cleutert.
hem ... ghesaten: tot kalmte komen.
besluetert: misschien een iteratief van besluten, in het nauw brengen.
Tusschen vs. 18 en 19 ontbreekt een vers.
verscheert: beschoren (Mnl. Wdb. VIII, 2355).
wrimpt oft muylt ouer sijen: zuur kijkt of pruilt.
bliuen ... partijen: vijandig gezind, boos blijven.
Tusschen vs. 27 en 28 ontbreekt een vers.
gheblutst: gekweld, afgepijnigd.

[LIX] Refreyn
+

[houtsnede]
+

[f. 83 v°]

Refreyn/Rondeelwijs
OCh god wie mach dat garen spinnen
daer dat mutsken af ghebreyt mach sijn,
het kittelt mi dicwil onder der kinnen,
och god wie mach dat garen spinnen,
*

32. het is enz., HA.: is al te wel gherust.
33-34. HA.: Oft t'ghepeys ten daer toe cost gebrengen // Maer die liefde en willes niet
ghehinghen.
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+

tis so gheknoopt ic waen ontsinnen,
noyt en leedick meerder pijn.
rijck god wie mach det garen spinnen
daer dat mutsken af ghebreyt mach sijn.
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Moet si niet abel sijn vander hant
10 si is doch van so cleenen draykens,
dat vrouken dat mi dat mutsken aen bant,
moet si niet abel sijn vander hant
ic meene des ghelijcs men niet en vant,
want si is van so proper naykens.
15 moet si niet abel sijn vander hant
si is doch van so cleenen draykens.
Moet dat mutsken niet abelijc zijn gewracht:
al heb icse opt hooft men sietse doch niet;
ic macht haer dancken diet mi aen bracht.
20 moet dat mutsken niet abelijc sijn gewracht,
het moet wel wesen van groter cracht
daer so veel dincks om is gheschiet.
moet dat mutsken niet abelijc sijn gewracht,
al heb icse opt hooft men sietse niet.
25

Die cracht die dat mutsken aen hem heeft
die sijn ontallick om te vertellen,
+
als icker af hore mijn herte dat beeft,
die cracht die tmutsken aen hem heeft.
het is so vast aen mi becleeft
30 gheen siecte en mach mi meerder quellen.
die crachten diet mutsken aen hem heeft
die sijn ontallic om vertellen.

vs. 25

Prince
Dat eeuel der mutsen gaet bouen al,
ick hebt gheproeft, ick bens wel wijs,
35 bouen alle siecten daer ic oyt af qual.
[dat eeuel der mutsen gaat bouen al]
want eenen dunct dat hi ontsinnen sal,
vs. 38
alle sijn dinghen sijn sonder auijs,
dat eeuel der mutsen gaet bouen al,
40 ick hebt geproeft, ic bens wel wijs.

Eindnoten:
vs. 25 cracht die dat: lees crachten diet, evenals in 31.
vs. 38 sonder auijs: onberaden, zonder overleg.
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[LX] Rondeel

[LX]

Ex amore Ihesu Chrysti
Poto vobis intime
Vt potetis viro isti
Ex amore Ihesu cristi
vs. 5
Quia dextram invecisti
Agnum sine crimine
Ex amore Ihesu Cristi
Poto vobis intime
+

[houtsnede]
+

[f. 85 r°]

Eindnoten:
[LX] Deze drinkspreuk in rondeelvorm heeft geheel den toon en het rhythme der kerkhymnen; bij
CHEVALIER, Repert. hymnologicum komt echter geen hymne met dezen aanhef voor; ook in de
Carmina Burana komt deze spreuk niet voor.
vs. 5 is wsch. corrupt.

[LXI] Refreyn
ALs dauentuere in dees huere so gebiet
te scheyden sonder verbeyden, tis verdriet,
tis claer en seer swaer om dat te lijden.
ic seg adieu, troosteloos grijf, alst anders niet
5 en mach wesen te desen, ic moet vermijden. vs. 5
adieu vol alder duecht, gi versmoort mijn iuecht in allen tijden,
+
adieu is dwoort en oock die moort mijns herten bloet,
adieu lief geprezen, alst emmers wezen moet.
Och tscheyden van ons beyden mi ter doot brinct.
10 doort deruen moet ic steruen, want mi de doot crinct.
vs. 11
ic ben altijt sonder respijt doorvuert int wesen,
en neemt in peyse dat ick reyse, dies pijn therte dwingt.
adieu die schoonste, gecroonste, ghepresen,
daer therte van smerte af plach te ghenesen,
15 die mijn sinnen van binnen deerlic trueren doet.
adieu mijn soetste, vroetste, reyn wtgelesen,
adieu lief gepresen, alst emmers wezen moet.
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Oorlof is pijnlijck, aenschijnlick, diet proeft die weet.
als oorlof ghebuert en minne schuert, dwerck is seer wreet.
20 door den oorlof der minnen hof seer wert gheschent,
nochtans moet ic te hans van scheyden spreken heet.
ionstige iuecht en alle vruecht wert torment
+
wanneer men niet meer en wert bekent
van lieue mits ongrieue dwelc scheyden doet.
25 adieu suet grein, proper en rein, seer net en yent,
adieu lief geprezen alst emmers wezen moet.

+

[f. 86 r°]

Prince
vs. 27
Adieu is dwoort dat doorboort therte duer tverlinghen;
adieu is tfenijn dwelc met pijn vruecht wilt tonderbringhen.
adieu te seggen en dat te ouerleggen vander liefster vercoren,
30 hoe wee dat doet sijt des wel vroet, int herte binnen,
dat machmen vraghen. si sullens gewagen die amoreuse sinnen,
met wat rouwen een hert vol trouwen moet versmoren
alst moet scheyden sonder verbeyden maer metter spoet;
dan moet trueren tot allen hueren en therte met versuchten schoren.
35 adieu lief gepresen alst emmer wezen moet

Eindnoten:
vs. 5 vermijden: lees wellicht verrijden (vgl. vs. 12), of v mijden.
Tusschen vs. 7 en 8 ontbreekt een vers.
vs. 11 doorvuert: doorboord (door de liefdepijl).
vs. 27 verlinghen. verlangen; vgl. XVIII, 14.

+

[LXII] Refreyn
+

[f. 86 v°]

LUstige amoreuse weluarende ioncxkens
vaet die meninge die hier begrepen is;
ghi die ontsteken sijt in Venus voncxkens
vs. 4
die v verhanct eer ghi weet watter teten is,
5 noyt stael oft yser so sceerp gheslepen is
vs. 6
als Venus strael die si den iongers geuen,
so moeten si danssen so hem ghepepen is,
claghen, steenen, van anxte beuen
oft hem die liefste mocht begheuen
10 die therte bedwongen heeft in Venus schrijnen,
deerlic suchtende, half doot half leuende,
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dus moghen si wel seggen als dolende swijnen:
bedwanck van liefden is grote pijne.
Noyt man so wijs te gheender plecken
15 die amoreus was tot sinen lieue
vs. 16
die hem conste wachten voor Venus kecken
hi en was ghesact, het sijn haer brieuen.
.................
eedel, oneedel, hoe groot zijn macht is,
elcken ghenuechtse met haren gherieuen,
20 niemant ontsietse hoe groot sijn cracht is.
daerom wacht v dier noch niet toebracht is
+
vs. 22
want noyt en proefdic sulcken brijne
vs. 23
als liefde bedwanc daerse sterck verpacht is.
ic seg v onthout die woorden mijne
25 bedwanck van liefde is grote pijne.
Bedwanc van liefde hebben menigen bedwongen
vs. 27
eer hi sinen wille al conste verweruen.
vs. 28
Sampson heeft bedwanc van liefden gesongen,
si schoer sijn haer af doen moest hi steruen;
30 Aristotiles, eer hi sijn lief mocht eruen,
liet hem bedwinghen ghelijc eenen peerde,
Vergilius begecken, Salomons bederuen,
ende noch menich so ons scriftuere vercleerde.
waer vantmen oyt meerder liefde op deerde
35 dan Troylus op Breseda seer loos van schijne,
en Blanceflour, die Floris bloet verteerde:
si mosten wel singhen mits haren verdwijne:
bedwanck van liefde is grote pijne.

+

[f. 87 r°]

vs. 26

Prince
Bedwanck van liefde die seer groot is,
40 te volle en cant niemant verhalen.

*

17. HA.: Hy en was geschaect hoe groot sijn macht is.
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Prince, ic segge dat hi leuende doot is
die te rechte ghequelt is van deser qualen
+
Prince, al waer een herte van stalen
ghemaect en dooghen claer van Robinen,
45 Prince, so en sal ic een woort niet meer falen,
ic en sal volghen die rechte lijne:
bedwanck van lieue is grote pijne.

+

[f. 87 v°]

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 4 teten: te eten (maar onzuiver rijm!).
vs. 6 die si ... geuen? wsch. corrupt.
vs. 16 kecken: streken; zie b.v. nog ABN. XXI, c, 3; Hand. d. Amour. Bb. 2 v°.
vs. 16 is wsch. corrupt; de tweede helft is misschien een stuk van het ontbrekende vers; geschaect
in de var. beteekent: te schande gemaakt.
vs. 22 sulcken brijne: iets zoo bitters.
vs. 23 als gedwarsboomde liefde waar deze diep geworteld is.
vs. 26 hebben: lees wsch. heeft.
vs. 27 en moet zijn eer (drukfout in mijn tekst).
vs. 28 gesongen: vgl. vs. 37.

[LXIII] Refreyn
+

ALs men van pijne soude spreken
die welcke alle genuechte doet afbreken
ende die crachten moten beswijcken,
so en isser gheen deser ghelijcken
5 vanden welcken ic wil hier doen verstaen.
si doet die ionghe iuecht te nieute gaen
ende bringhet den menighen in lijden groot
en versmoortse gheheel tot in die doot,
dwelc sijn twee herten in liefden ghetrouwe
10 die om gheen dinc deen dander laten souwen
maer ghetrouwe bliuen in lief, in leet,
vs. 12
dat den menighen is onghereet,
maer als dese twee dan sijn ghescheyden
so moeten si wel een druckich leuen leyden.
15 hoe mach dan meerder pijne sijn van desen
dan absent vander liefster te wesen.
Dan en isser gheen meerder pijn beuonden,
ic segt goet ront, ic wilt oorconden,
want voor alle pijn vintmen boet
20 dan alleen voor der minnen gloet,
daer en is conste noch medecijn
+
die blusschen mach der minnen pijn.
dan die int herte staet present
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bemercket wel waer dat ghi went,
25 die sinnen en rusten ten gheenen fijne
dan alleen lief bi lief te sijne,
want alle ghenuechten daer versamen
diemen mach dincken naer tbetamen,
alle dorperheyt wert daer vergheten
30 daer ghetrouwe liefde is int herte gheseten;
so en isser ooc geen meerder pijn wtgelesen
dan absent vander liefster te wesen.
Ic seg v noch, verstaet den sin,
een en mach niet hebben meerder ghewin
35 dan een herte te vinden sijns ghelijcken
vs. 36
dat hem in gheender noot en wil beswijcken,
wiens liefde niemant en mach hinderen
noch met eenich corrupcie verminderen
mer in wille in wercken sonder cesseren
40 hem deen dander ghetrou presenteren
en so in liefden te samen sijn ghebonden
so datse niet vergaen en mach te geenen stonden
ia is dat niet een vruecht bouen maten?
+
maer lazen die contrarie moetmen ooc vaten,
45 alsmen moet deruen die int herte stont
so wert dat herte ter doot ghewont
dwelc onmogelic is te ghenesen
alsmen absent vander liefster moet wesen.

Prince
Och hoe wee is hem dicwil te moede,
50 die niet en gheert dan eerbaer liefde int goede
en hem die liefste dan wert onttoghen;
dan moet hijt wijten sinen ooghen
vs. 53
en mineren sijn leuen in groter pijn
als hi hem vint daeraf verscheyden tsijn
55 die hem in allen plach te gheuen confoort,
mer tsceyden dair af meer therte doorboort

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 89 r°]

120
dan eenich instrument duerboort den steen,
dies leeft hi daghelijcx in groten gheween.
al hoortmen snaerspel oft musiken sancx,
60 therte roept, so lieuer lief so meer verlancx,
en dat verlanghen maect meerder pijn
dan die schorpioen doet met sijn fenijn.
dus isser gheen pijn meerder int herte geresen
dan absent vander liefster te wesen.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 89 v°]

Eindnoten:
vs. 12 onghereet: niet beschikbaar; onmogelijk.
vs. 36 beswijcken: in den steek laten.
vs. 53 mineren: eig. ondergraven; vgl. LXXXVIII, 19; CXX, 6; ABN. V, b, 12.

*

[LXIV] Refreyn
vs. 1

MOet, sin en herte sijn mi verlast,
in mi en is vruecht noch rast
mits liefde die mi hout in dangiere.
vs. 4
eens vrient, nv gast, so bliuic vast
5 met allen ontpast mits drucs quartiere. vs. 5
suchten en peysen is mijn bestiere,
+
donblusschelic vier der liefden cracht
doet mi lopen recht als een diere,
vs. 9
verbluystert, veriaecht, nv daer nv hiere,
10 wat dienst ic haer doe tis cleen gheacht.
Och dalderliefste en niemant el
doet mi ghequel, tdunct haer al spel,
nochtans en can icse daerom niet haten;
al valtse mi fel en seer rebel
15 dat weet ic wel wie souse laten.
vs. 16
ic en can mi seluen niet ghesaten,
ic loop achter straten dach ende nacht;
ontsint van herten bouen maten,
ic claghe, ic karme, ten mach niet baten,
20 wat dienst ic doe tis cleen gheacht.

*

16. HA.: Ick en weet my seluer waer gelaten.
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Hoe soudic blijtscap oft vruecht beginnen
als si mi laet die ic met herten minne
so is verloren den troost van mi.
ic meen ontsinnen duer dit bekinnen,
25 therte sterft van binnen ende roept o wy.
ic bliue bedruct, tsi hoe tsi,
mijns selfs onvry, dats mijn beclacht,
+
want als ic meen haer te comen bi
so ist om niet; tfy liefde tfy,
30 wat dienst ic haer doe tis cleen gheacht.

Prince
Al loep ic door reghen door wint,
in wijsheden blint recht als een kint,
nochtans en machse mi nauwelic sien,
die therte bemint al ben ic ontsint,
35 si mach mi twint, wat macht bedien,
mi en mach van haer gheenen troost geschien.
al heb ic mijn sinnekens aen haer verpacht
ic en weet mijn lijden clagen wien.
wat dienst ic haer doe tis cleen gheacht.

Eindnoten:
vs. 1
vs. 4
vs. 5
vs. 9
vs. 16

verlast: beladen, bedrukt.
gast: vreemdeling (bij KIL. reeds verouderd).
ontpast: ontsteld, in de war; vgl. Hand. d. Amour. Dd 8 r°. - mits: door.
verbluystert: verschroeid (vgl. vs. 7).
ghesaten: kalmeeren; vgl. LVIII, 9.

*

[LXV] Refreyn

[LXV]

LAsen minners aenhoort wat ic v clage,
biddende v minlic om raet
eer mi bederft vrou Venus plage:
een eewich druck te miwaert slaet
5 want si daer alle mijnen troost aen staet,
heeft mi bedroghen en niet begheert.
ic mach wel trueren al ist gheen baet,
want vleesch en bloet heb ic om haer verteert.

*

4. een, HA.: Ende.
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*
Ic waende waenen dat si mi minde,
haer huesch ghelaet heeft mi bedroghen;
van vruechden bi na dat ic ontsinde
als ic aensach haer vriendelike ooghen;
si conste sonder meenen toghen
ionste die mijnder herte deert.
15 mi te mislaten mocht ic mi poghen, vs. 15
want vleesch en bloet heb ic om haer verteert.
10

+

+

[f. 91 r°]

O minners sijt wel op v hoede
wien ghi vast int herte croont;
al sietmen v aen met blijden moede
20 en vaet niet haest oft ghi sijt ghehoont, vs. 20
want mi is duecht met quaet gheloont,
sueticheyt met bitterheyt ouersmeert.
ic mocht wel meer drucs hebben gethoont
want vleesch en bloet heb ic om haer verteert.

Princesse
Gode beueel ic v, suete lief.
al hebdi mi dus saen vergheten,
dat heeft gedaen des nijders bedrief
die van niemant duecht en willen weeten;
vs. 29
si sijn volcomen van vermeten
30 dat v mijn ionste dus is onweert.
ic mocht mi seluen van rouwe wel eten,
want vleesch en bloet heb ic om haer verteert.
25

Eindnoten:
[LXV]
vs. 15
vs. 20
vs. 29

+

Stok. Vgl. ABN. LV, b, 17: ‘Al hebic om u vleesch ende bloedt verteerdt’.
mi ... mislaten: misbaar maken.
vaet: grijpt, hapt toe.
volcomen: geslaagd (?). - vermeten kan beteekenen: beweren; ook: pochen, bluffen. Wsch. is
het vers corrupt.

[LXVI] Refreyn
+

[f. 91 v°]

WAT pijne, wat anxt oft wat verdriete,
wat tribulacien dat ic gheniete,
vs. 3
wat onruste dat mi wert gheluct,

*

9. waende waenen, HA.: meynde wijlen.
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*
wat nijde, wat schimp daer ic in vliete,
5 wat vrient, wat maech dat mi nv liete,
wat lijden dat mi mach maken bedruct,
vs. 7
ic ben dies een haer niet ontruct
als ic om haer met reynder herten
peynse, die therte, siel en lijf wt pluct;
10 si is weerdich alder smerten.
vs. 11
ghelijck een voghel moet staen in sparten,
bewaert om singhen met sijnre sueter tongen,
so houtse mi mijns dancs bedwongen.
Si toocht mi minne en reynichede,
15 ic tooch haer ionste en certeynichede
met allen den sinnen en crachten mijn;
vs. 17
si toocht mi schouwen sonder vileynichede,
vs. 18
ic tooch haer vruecht, const sonder cleynichede,
ten moghen gheen lieuer lieuers sijn.
20 al dat lijden en is mi gheen pijn,
hoe veel icx lasen duer haer lijde.
+
in spijt des nijders valsch fenijn
bliuic haer eyghen teewighen tijde.
gheen dinck voor haer mi meer verblijt,
25 in haerder liefden diepe gheswonghen vs. 25
so hout si mi mijns dancs bedwongen.
Hoe soudic der liefster ionste vergheten,
vs. 28
wie soude haren troost mi connen ontmeten
die ic nv bouen mijn siele minne.
30 alle die ter werelt van leuene weeten
mi van der liefster ymage niet en smeten,
si en moet mi bliuen inden sinne.
si is mijn hoochste troosterinne
vooral daer god oyt leuen in sende,
35 si blijft gheprint ter herten inne,

*

11. in sparten, HA.: int sperten.
34. HA.: Voer al die ic op de werelt oyt kende.
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ende waert dat die auentuere wende,
ic diende haer ter doot toe vast gedrongen,
so hout si mi mijns dancs bedwonghen.

Prince
Mer weerde princesse, welrieckende doorne,
40 v meen ic mijn weertste wtuercoorne,
want ghi kent onser beyder staet;
+
pijnt na uwer vrienden raet niet te hoorne,
bi mijnen wille poocht v te stoorne
want lieuerkens wille en vrienden raet
45 sijn beyde te passe te houdene quaet. vs. 39-45 vs. 45

+

[f. 92 v°]

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 3
vs. 7
vs. 11
vs. 17
vs. 18
vs. 25
vs. 28
vs. 39-45
vs. 45

+

gheluct: beschoren; in dezen zin niet in de Wdbb.
ik word daardoor allerminst van mijn stuk gebracht.
in sparten: in een kooi.
schouwen: aanblik? of lees wellicht trouwe?
const sonder cleynichede:?
diepe: diepte, afgrond. - gheswongen: geslingerd.
ontmeten: ontfutselen.
Deze strophe hoort wsch. niet bij dit refrein.
te passe te houdene: te verzoenen, met elkaar in overeenstemming te brengen.

[LXVII] Refreyn
+

[f. 93 r°]

DVecht, iuecht, vruecht ende een salich iaer
wensch ic v mijn liefste vyolette,
wien ic mi eyghen voort eenpaer
vs. 4
leuende oft doot eewelic besette;
5 bloeme, daer ic met allen sinnen op lette,
ic hope ten sal v niet berouwen,
macht wesen ic wensche na den banckette
vs. 8
te liggen in armkens sonder mouwen.
Lasen alst al is ouerghepeynst
10 so en is die minne nemmermeer volmaect,
voor datmen mach ligghen ongheveynst
arm ende arm int beddeken moedernaect.
daer ist dat alle mijnen sin naer haect
gheminde lief, so ghi muecht schouwen,
15 mer duchten seyt mi ic ben misraect vs. 15
te liggen in armkens sonder mouwen.
Lasen al vallic dus onbedect,

vs. 17
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lief, en neemt in gheender onweerde:
het doet natuere die mi verwect
20 nacht en dach, schoon suuer gheerde. vs. 20
vs. 21
twaer cleen gheschil dat v mijns deerde
+
schoon lief, wilt doch mijn ionste betrouwen;
mi en roecte niet wat icker om verteerde
te liggen in armkens sonder mouwen.

+

[f. 93 v°]

25

Princesse. al claech ic ghi achtes twint,
nochtans bid ic v schoon roder mont,
laet mi doch wesen van v bemint,
so bliuic eewich van herten ghesont.
god wil ons ghesparen tot dier stont
30 dat wi malcander in liefden vaste houwen,
op dat wi vinden den sueten vont
te ligghen in armkens sonder mouwen.

Eindnoten:
vs. 4 besette: toeschik, -wijs.
vs. 8 Vgl. RR. II, 200: ‘vrouwen ... best liefde onderhouwen || en daede Godt elck wenschte nae
darmkens sonder mouwen’.
vs. 15 ic ben misraect: het valt mij niet te beurt.
vs. 17 al spreek ik zoo onbedekt, zoo openhartig.
vs. 20 gheerde: eig. twijg (hd. gerte);fig. jonkvrouw; vgl. XLVIII, 13; Hand. d. Amour. Aa 6 r°; F 1 v° (‘'t
Is de Gheerde, Daer de vruchten des levens op groeyen’, van Venus gezegd); L 1 v°(‘Ridderlijcke
gheerden’).
vs. 21 het zou U weinig kosten U mijner aan te trekken?

[LXVIII] Refreyn
ALLE die triumphe swerelts gheclanck,
snaerspel oft sanck gaet sinen ganck:
vs. 3
den amoreusen dranck moet bouen binden.
om haer wien ic eerst mijn ionste schanck
5 dinckic god danc, wiens aenschijn blank
vs. 6
mi hout in bedwanck van liefden thinden.
vs. 7
al mochtmen alle amoreuse te roepen bewinden
oft die oyt minden, doochden pijn en allinde,
men souse niet vinden onder des hemels throon
10 + wiens gesichte der oogen mi can verblinden,
mijn droefheyt schinden duer haer ionstich sinden;
noyt sinnen en kinden volmaecter persoon,
een paradiselic leuen een succadelic throon
schoon bouen schoon, gheionstich int loon,
15 sonder gecroon moet ic haers vermonden vs. 15
noyt gheen volmaecter in liefden beuonden.
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*
Noyt stemmen en songen, noit tongen en spraken
in eenigen saken mijn vierich haken
thuerwaert int blaken om haer aenschouwen.
20 bouen Helenen die Paris moste ontschaken
vs. 21
in die griecxsche staken, die int ontraken
quam chiere maken in Troyen metten vrouwen.
vs. 23
haer schoon claer aenschijn haer net bedouwen
vs. 24
en mach niet houwen, ic moet ontvouwen
25 tegen tghelouwen mijns liefs hanteringen. vs. 25
inghelic int wesen, volmaect in trouwen,
amoreus int schouwen bouen alle kerssouwen
vs. 28
prijsic tbenouwen mijns liefs triumpheringe.
vs. 29
bouen Paris oft Viennen vseringhe
30 en is die sustineringhe gheen compareringhe
liefs reyn clareringe is hemels int gronden.
noyt gheen volmaecter in liefden beuonden.
+

Blanceflour oft die schone Sandrijne,
al niet in schijne tegen die rosemarijne,
35 die balseme fijne mijns liefs excellent;
vs. 36
van Limborch Margriete, van sermetten Kathelijne,
die schoone Iosine van goeder mijne,
vs. 38
van Vrancrijc Flandrijne, Dolijns amye bekent,
vs. 39
Floripas guwijt van Bourgoenen omtrent,
40 Paridane yent, Fierebras present vs. 40
vs. 41
en hebben gheen attent mijns liefs accordacie.
al waer elcke wolcke een parlement,
elc lant gheprent te stormen ghewent,
vs. 42-44
so en waer niet geendt haers wesens nacie,
45 mi gheuende vruecht en iubilacie
in haer habitacie die mi mits gracie
gheeft die spacie, tijt, wijle en stonden;
noyt gheen volmaecter in liefden beuonden.

*

28. ic tb., HA.: ic.
29. Viennen, HA.: minnen.
38. Dolijns, HA. Dolphius.
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*
Prince
Alle poyntratueren van vrouwen figueren
50 eedel van natueren mogen niet verdueren vs. 50
vs. 51
mijnder princesse melodie;
vs. 52
mi helpt als ic van haer mach rueren.
ons vierich labueren en amoreuslic spueren
+
doet droefheyt schueren en melacolie.
55 si verwacht mijns en hout mijn partije,
als mijn amije, stelt anxt op dsije
vs. 57
want haers gheliken nye binnen sponden:
noyt gheen volmaecter in liefden beuonden.

Eindnoten:
vs. 3
vs. 6
vs. 7
vs. 15
vs. 21
vs. 23
vs. 24
vs. 25

vs. 28
vs. 29
vs. 36
vs. 38
vs. 39
vs. 40

vs. 41
vs. 42-44
vs. 50
vs. 51
vs. 52
vs. 57

bouen binden: de baas zijn, de overhand hebben (Mnl. Wdb. I, 1409).
thinden = tenden = tot het einde.
bewinden: zich ertoe zetten, beproeven.
gecroon: klagen.
griecxsche staken: Griekenland (staken = grenspalen). - int ontraken: na de (gelukte) ontsnapping.
haer zal wel op Helena (vs. 20) slaan.
en mach niet houwen: kan niet in vergelijking komen.
ghelouwen:? volg. Mnl. Wdb. i. v. kan dit beteekenen: deelachtig worden; de zin van dit vers
kan dus zijn: met het deelachtig worden van den omgang met mijn lieg. Wsch. echter is deze
passage ietwat corrupt.
benouwen: klaarblijkelijk corrupt.
Viennen: Vienna, figuur uit het volksboek van Jan van Parijs.
van sermetten Kathelijne: Katharina 's Heermertens uit VAN RIJSSELE'S spiegel der Minnen.
Flandrijne, Dolijns amye:?
Floripas guwijt van Bourgoenen omtrent: Floripas die bij Guy van Bourgondië was; over dezen
laatsten bestaat een Fransche roman, waarvan echter geen Nederl. bewerking bekend is.
Paridane ... Fierebras: wellicht heeft er een volksboek bestaan naar den roman van Fierabras;
er is een Fransche prozabewerking bekend, die ook de bron is van een Duitsch volksboek.
‘Fierenbras’ wordt genoemd in Den droefliken Strijt opten berch van Roncevale (ed. BOEKENOOGEN
blz. 21).
hebben geen attent: trekken niet de aandacht, zijn niet de moeite waard.
accordacie:?
De zin is: al zat het heele uitspansel over haar terecht, al vielen alle landen van den aardbol
haar aan, toch zou zij het niet verliezen.
mogen niet verdueren: gaan niet te boven.
melodie: heerlijkheid.
Vgl. voor de gedachte IV, 33.
nye binnen sponden: werd in geen sponde, nergens, aangetroffen.

*
*
*

53. A.: Lancx straten en muren/haar amor. sparen.
1. TE.: O Bedriechlijck lief seer fel int perck.
2. Ialousie, TE.: v hooueerdye.
3. belemmerdy dwerck, TE.: is bedroch int werck.
5. en ist niet, TE.: ten is gheen.
7. is bleuen enz., TE.: is daer af oorcondere.
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[LXIX] Refreyn
OTormentelic grief hoe timmerdi sterck
bi Ialousie die mi hout tondere;
hoe ict make altijt belemmerdy dwerck
vs. 4
dwelc ick bequelen moet bisondere.
5 tghepeys verdruct mi en ist niet wonder,
hope faelgiert mi inder noot,
tvierich verlanghen is bleuen tondere,
suchten en duchten quelt mi totter doot.
vierighe begheerte was die mi schoot
10 den schicht van minnen die mi doet steruen.
ontfermt v Venus ouer mijn pijne groot
oft ic moet inder allenden bederuen,
laet staen v keruen, reyn bloeme gepresen,
vercreech ic troost, ic waer ghenesen.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

128
*
15

Och troost is mi een medecijne,
och troost is daer my den sin na haect,
+
och troost is mijn boet voor alle pijn,
och troost is daer mijn herte na snaect,
och troost is die alle vruechden raect,
20 och troost is die mi doet steruen en leuen,
och troost is dat Venus soeninghe maect,
och troost is in mi hoochlick verheuen.
o alderliefste wilt mi doch nu troost gheuen,
o iuecht der iuechden, wilt mijns ontfermen.
25 o mijn amoreus, soudi mi dus laten sneuen,
so mocht mijn herte wel eewelic kermen
vs.27
en wonderlic hermen, boet mi van desen:
vercreech ic troost ic waer ghenesen.
Al waer ic smertelic ter doot ghewont,
30 al waer ic duerkerft in hondert steden,
al waer ic van siecten onghesont,
al waer ic verminct in al mijn leden,
al waer ic metter fortunen bestreden,
al waer ic met veel verdriets behanghen,
35 al waer ic met ongheual bereden, vs. 35
al waer ic met groter armoede beuangen,
al waer ic in een prisoen vol slanghen
al waer ic belemmert met groten drucke,
+
al waer ic sonder hope int verlanghen
40 van stuc te stucke vol drucs gerezen,
vercreech ic troost ic waer ghenesen.
Princesse, boet doch mijn verdriet
en lates niet, reyn bloeme wtghelesen,

*

21. soeninghe, TE.: versoeninghe.
26. kermen, TE.: beuen.
27. hermen, TE.: kermen.
32. verminct, TE.: vermengt.
33. metter fortunen, TE.: met mala fortuna swaerlijc.
De laatste strophe ontbreekt bij TE.
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al is mi van pijnen veel leets geschiet,
vercreech ic troost ic waer ghenesen.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 4 bequelen: bezuren.
vs.27 hermen: hoewel van elders niet bekend, hoort dit klaarblijkelijk bij harm = leed, verdriet; vgl.
(m)hd. härmen. HA. heeft trueren, wat evenmin als de var. van TE. in het rijmschema past.
vs. 35 bereden: vervolgd.
Tusschen vs. 39 en 40" place="end">ontbreekt een vers.

+

[LXX] Refreyn

[LXX]
+

[f. 96 v°]

vs. 1

Waer is mijnder herten iubilacien?
die mi doet veel lamentacien,
wilt mi doch vruecht aen v laten genieten.
hoe ic v beminne tot elcker spacien,
5 ghi en comt mi niet tot confortacien,
tmach mi bi tijen wel verdrieten.
ooc sie ic die nijders fenijn na mi schieten
dat mi mishaecht, ic waen ontsinnen;
ic wilde dat si sweghen ende sijt lieten;
10 gheen last so swaer alst pack van minnen.
Wie soude v wesen moghen verconden?
men souts niet connen ghespreken met monden,
v aensicht blinckende als der sonnen schijn,
dijn lippekens root, doochkens bruyn beuonden;
15 dus vindic mi nv en tot allen stonden
bernende inder liefden, noyt sulcke pijn.
geeft doch mijnen lichaem een troostelic medecijn,
want therte beswaert, wat sal ic beginnen?
die sinnen discoort sijn nv in dit termijn;
20 gheen last so swaer alst tpac van minnen.
+

Met Venus voncxkens vindic mi ontsteken,
wilt mi doch helpen, mijn ooghen die leecken;
troost mi ghi die ic niet en hate,
vs. 24
slaet mi in staden die ben besweecken
25 en wilt mi doch helpen van mijn ghebreken,
tsi binnen den huyse oft op der straten.
ic ben niet begherende profijt noch baten.
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van v, mijn liefste, wilt dit versinnen,
makende mijnen wech in allen gaten;
30 gheen last so swaer alst pack van minnen.

Prince
Princesse excellent wilt mi verhoren,
reyn wtuercoren wilt v niet storen
dat ic v minne bouen alle vrouwen;
mijn lijden wilt hooren o schoon gheboren,
35 duer v heb ic mijnen wille verloren
sonder eenich berouwen, o vat vol trouwen,
mocht ic noch troost aen v ghewinnen
mijn liefde tuwaerts sou niet vercouwen;
gheen last so swaer alst tpack van minnen.
+

[houtsnede (ondersteboven)]
+

[f. 97 v°]

Eindnoten:
[LXX] Stok. Vgl. Leuv. Bijdr. IV, refr. XVII,
vs. 1 ‘Gheen last zoe zwaer alst pack van minnen’.
vs. 24 slaet: lees: staet (drukfout in mijn uitgave).

*

[LXXI] Refreyn
MEn seyt, en tis een oude doctrijne,
tis quaet met droeuer herten blije te sijne.
hoet is, nootsake doet veel dinghen,
nochtans mi dunct tis noch meerder pijne
5 een vrolic herte in droeuen schijne,
+
want lust der natueren wilt altijt springhen.
die hem int een oft int ander moet bedwingen,
wat groter ongenuecht rust hem van binnen
die sinen eyghen wille moet verdringhen
10 contrarie den appetijt der sinnen.
mer bouen al na mijn bekinnen

*

3. doet, S.: veracht.
4. mi - meerder, S.: dunct mij veel ander.
5. in, S.: mit.
7. die, S.: Daer; int: in d-(2 ×); bedw.: dwingen.
8. wat, S.: Och wat; rust: ryst.
9. verdringhen, S.: met droefheyt menghen.
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*
so ist segghen, al ist dattet ghebueren moet:
tis quaet weygeren datmen gheerne doet.
Men seit dat weygeren staet den vrouwen wel;
15 tis waer, ic prijst, schaemte doet dit beuel,
mer anders so sijnt al vremde cueren.
begheerte te weygheren is groot ghequel,
tis een gheveynstheyt en ooc niet el
dan een bespottinge der eygen natueren.
20 al moet lief om liefs wille dat besueren,
therte spreect dicwil teghen den mont
ende ooc vrouwen sijn haest tot elcker hueren
vs. 23
verkeert, dus moetmen wachten tijt en stont.
vs. 24
sulc weygert, twaer haer nochtans een vont,
mer ic wet wel, ic bens wel vroet,
tis quaet weygeren datmen geerne doet.

vs. 14

Het is die costume ic moet vercleren,
wanneer men vrouwen biedt haer begheren
+
dat si hem aldermeest weigeren dan,
30 ia recht oft si hem souden verweren,
wel wetende datmen hem niet sou deren
makende een sulcken samblant nochtan.
voorwaer dit verwondert so menighen man
die hem niet en weygert tot die vrouwen
35 so verre als hi dat volbringhen can;

*

12. ist segghen, S.: soe segic.
13. weygeren, S.: te weygheren (evenzoo in de volgg. str. behalve in de laatste waar het
omgekeerde het geval is).
14. dat ontbr. bij S.; vrouwen: vroukens.
15. dit, S.: dat.
16. so ontbr. bij S.
18. tis een ghev., S.: Want het is beuijnstheit; ooc ontbr.
19. dan, S.: ende.
20. dat, S.: wat.
22. S.: Vrouwen sin verkeert oeck telker uren.
27. dus, S.: dies; wachten: verwachten.
28. sulc, S.: Die sommighe; haer: hem; wont: vont.
25. wel, S.: certeyn, wel: oeck.
27. die cost., S.: castumelic; ic moet: ende ic wilt.
30. verweren, S: weren.
31. men hem, S.: hen.
32. een ontbr. bij. S.
33. dit, S.: dat; so ontbr.
34. weygert tot die, S:. weijgheren voerden.
35. volbringhen, S.: vermoeghen.
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*
haer begheerte blijft al behouwen.
dus meen ic dat die vrouwen wesen souwen,
mer neensi nochtan, tmaect eenen verwoet
te weygeren datmen geerne doet.
40

Prince, die te seer weygeren haer
blijuen somtijts verachtert wel .vij. iaer
en beschamen menighen armen bloet.
ic prijse wel dat weygeren int openbaer
voor clappers en beroemers, mer voorwaer
45 beleefde ruyters huesch en van moede goet,
dezen ist quaet te weygeren datmen geerne doet.

Eindnoten:
vs. 14 vgl. den stok van nr. LXXII bij ABN.: ‘Dweygeren staet den meyskens met allen wel’.
vs. 23 verkeert: veranderd van opinie.
vs. 24 twaer ... vont: zij zou het toch wel een buitenkansje vinden; vgl. XVI, 7.

[LXXII] Refreyn
A Dieu mijn hertelic troost seer soet,
adieu mijn weertste liefste bloet,
adieu mijn alderschoonste dach,
adieu confoort, alle mijns lijdens boet,
5 adieu mijn wtuercorenste goet,
+
vs. 6
adieu mijn liefste ooghe opslach
adieu om wien ic roep o wach,
adieu mijn hoochste medecijn,
adieu, want ic noyt gheen lieuer en sach,
10 adieu, het moet gescheyden sijn.
Adieu tresoor, mijn sins behoet,
adieu rosier vol alder ootmoet,
adieu mijn eewich gheclach,
adieu mijn troost, sijt wijs en vroet;
15 adieu lief die mi met sorghen voet,
adieu voort meer sonder verdrach.

*

37. meen, S.: waen; vrouwen: meyskens oec.
38. tm. e. verw., S.: segic seer soet.
41. somtijts en wel bij S. verwisseld.
43. dat ontbr. bij S.
44. en ontbr. bij S.
45. van moede ontbr. bij S.
46. Dezen, S.: Dien; te ontbr.
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adieu lief, na v is al mijn ghevrach,
adieu, dit doet so groten pijn,
adieu lief die mi te troosten plach,
20 adieu, het moet ghescheyden sijn.

vs. 17

Adieu reyn spieghel van seden soet,
adieu die mi dicwil versuchten doet,
vs. 23
adieu, in mi was noyt sulck verdrach;
vs. 24
adieu mijn hope, mijn hoochste vloet,
25 adieu mijn lief, mijns leedts veriach,
adieu mijn vruecht, nv mijn eewich ach,
adieu, ghi blijft die liefste mijn,
+
adieu fonteyne mijns vruechts ghelach,
adieu, het moet ghescheyden sijn.
30

Princesse die mi den last op loet,
ic hope tsiene v liefste aenschijn,
ghedenct doch mijns die in liden wroet,
al moet nv lasen ghescheyden sijn.

Eindnoten:
vs. 6
vs. 17
vs. 23
vs. 24

ooghe opslach: aanblik; vgl. IX, 36.
gevrach: verlangen.
verdrach: verdriet (Mnl. Wdb. VIII, 1637).
vloet: overvloed (van vreugde en geluk nl.).

[LXXIII] Refreyn
WAT baet nv tsien van mijnen ooghen
vs. 2
oft hem daenschouwen niet en greyt;
wat baet svolcx schoon woorden toghen,
en al haer spreken mi dunct misseyt;
5 wat baet mi veel spijsen voren gheleyt
daer kele noch tonge smake in en heeft,
wat baet mi der werelt vrolicheyt
ende mi tgebruyc gheen blijdtschap en gheeft.
voorwaer dus is met mi gheleeft,
10 al wat ic sie dat is mi cleene
bi v, daer al mijnen troost aencleeft,
want ghi sijt al die weerelt alleene.
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Wat baet mi vriendelicheyt der menschen
ende niemant so vriendelic en is als ghi;
15 wat baet mi svolcx ionste oft wenschen
ende dijn ionste mi alderbequaemste sy;
+
wat baet dat yemant wilde deelen mi
sijn siele, sijn eere, met lijue, met goede,
ende mi bequamer is verre en by
20 dminste dropelken van uwen bloede.
ghetrouwelic dus is mi te moede,
lief alderliefste, so lief noyt gheene,
bi v so blijft mijnder sielen hoede
want ghi sijt alle die weerelt alleene.

+

[f. 100 r°]

25

Dat ghi die werelt alleene sijt
daer stelt mijn herte redene naer,
en seyt dat ghi naer appetijt
sijt een spieghel van vrouwen claer.
ghi greyt mijn herte so wel voorwaer
30 dat ic so lieuen nye en ghewan
ende ooc so sueten, dats openbaer,
dat ic mi niet versaden en can.
bi desen so mach ic wel segghen dan:
al niet bi v, hoe suet hoe reene;
35 vruecht bouen vruechden mijn herte v yan,
want ghi sijt al die werelt alleene.

[sluitstuk]
+

Prince
Princesse, al tgeluyt van menschen tongen
is mi cleenen troost in mijnen weene
bi v, tis verloren gheseyt oft ghesongen,
40 want ghi sijt alle die werelt alleene.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 2 greyt: behaagt; vgl. Vs. 29 en LXXIV, 35.
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*

+

[LXXIV] Refreyn
+

[f. 101 r°]

vs. 1

GHI ionge wellustige coren weeldekens
vs. 2
die van eenen ponde chijs aes maken,
siende dees schoon leuende beeldekens,
dinckende hoe mocht ic daer aen gheraken,
5 spaert gheenen cost, tsijn al cleen saken,
in mommerijen oft in bancketten
vs. 7
recht oft ghi tghelt hadt van .vij. craken,
vs. 8
peysende men macht mi niet vernetten.
willen v vrienden v dan dat beletten,
10 segt tmacher af, oft wat wildi veel kijuen.
al soudi v hondert pont tachter setten,
men mach gheen gelt eeten, tsou ons verstijuen,
tgoet hoort der werelt, het moet daer blijuen.
Die in Venus prieel iolitelicst verblijen,
15 die tallen kermissen mildelicst gheuen,
vs. 16
die alomme eel sijn om tsijne verheuen,
vs. 17
die den meynacht planten met scriften gescreuen,
vs. 18
die tot brugge hem tweester een schip gaet hueren,
vs. 19
die altijt hueschelicst en rustelicst leuen
20 en bi gheen ghelt en can ghedueren,
+
vs. 21
die al lachende bijstier werden en niet te voren,
die van wijftich connen tellen tot vijuen,
dees singhen iolitich als blinden trueren:
heyda weest vrolic, laet vruecht bedrijuen,
25 tgoet hoort der weerelt, het moeter blijuen.
Suyker met pollepels dats nv den aert,
een gebraden boterken gheen cost gespaert,
vs. 28
na maeltijt ypocras dats een ghilde,

*

2. chijs aes, HA.: d'eynde.
18. tot brugge, HA.: ouert Veer.
21. te voren, HA.: en vuren
28. dats een ghilde, HA: inden Bamis tijdt waer dat een gilde.
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*
fysanen, lampraeskens, lopende int wilde,
30 snoecken bereyt in amandereyt, vs. 30
stuer en salm wient deert oft schilde,
vs. 32
eenen harinck eenen stuuer eermer na beyt,
eyerkens als rooskens net bespreyt,
Inghelsche tartkens voor deedele lijuen,
35 een amandel boterken ons ooc wel greyt,
laet al comen al souder pouer beclijuen,
tgoet hoort der werelt, het moeter blijuen.

Prince
Een doyerken wt gheblasen
ghemenghet met specien menighertiere
40 ghebraden aen een stecxken, tsijn vijse vasen, vs. 40
+
ghedroept met boter heet aenden viere,
okernoten in wijn ghesoden al is hi diere,
ghepelt, ghesuuert, ter eeren van wijuen,
pasteykens bereyt na leckeren bestiere,
45 non fortse al costet gulden schijuen,
tgoet hoort der weerelt, het moeter blijuen.

+

[f. 102 r°]

[twee houtsneden naast elkaar]

Eindnoten:
vs. 1 corenweeldekens: wittebroodskinderen; vgl. S. LXXXIII, 1.
vs. 2 chijs aes: term uit het dobbelspel (zie Mnl Wdb. I, 198; VII, 1112; Veelderh. Gen. Dichten 77;
Spieg. d. Minnen vs. 2470); de bedoeling is: bij wie een pond zoo gewonnen en zoo geronnen
is. De druk van 1548 heeft: ‘van een ponde sjaers deynde maken’.
vs. 7 craken: handelsschepen.
vs. 8 vernetten: overtreffen, beter doen; vgl. CLI, 35; ABN. XL, f, 7.
vs. 16 eel: royaal.
vs. 17 den meynacht planten: ‘meinachten’, d.i. volg. TER GOUW, Volksverm. 135, het uittrekken van
het meigild in den nacht van den eersten Mei; vgl. ook het meilied nr. CXXXII in het Antw. Liedb.
- met scriften gescreuen: vgl. het lied in Musyckb. v. TIELMAN SUSATO (ed. VAN RIEMSDIJK), blz.
21: ‘Die mey wil ick haer gaen planten met dicht, met spel, met sanck soet’.
vs. 18 hem tweester: met z'n tweeën.
vs. 19 rustelicst: lees wellicht costelicst?
vs. 21 bijstier: platzak. - niet te voren: druk 1548: niet te vueren (terecht), niets uitoeren.
vs. 28 dats een ghilde: zoo betaamt het iemand die tot de ‘gilde’ (vgl. XXXIX, 42) behoort.
vs. 30 amandereyt: hetzelfde als amandeleyt, amandelpudding (Mnl Wdb. I, 386)?
vs. 32 liever een stuiver voor een haring geven dan er op wachten.
vs. 40 vijse vasen: beuzelarijen; vgl. S. LXXII, 54; LXXVI, 51; LXXVIII, 38.

+

[LXXV] Refreyn
+

[f. 102 v°]

*

30. amanderyt, HA.: Amanderije.
40. HA.: Pasteykens in leckeren biere.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

LOf hem diet altemael heeft ghemaect,
al dat leuen heeft en redene smaect
en tsinen wille weder ontmaken mach,
die wil v reyn bloeme onghelaect
5 ghesparen in eeren daer therte naer haect
en wil v verleenen eenen salighen dach.
sint dat ic v eerst met ooghen aensach
wert ic ghestelt in een swaer prisoen,
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ic en cans niet ontgaen, o wy o wach,
10 ic moet sware boeyen mi aen doen
vs. 11
inden kercker der minnen om claer bevroen,
dus biddic v reyn minlijc beelde soet,
vs. 13
als die ghespannen is in Venus lamoen,
doet uwen armen gheuanghen goet.
15

Niemant en mach versoeten dbitter lijden
dat mi so deerlijc comt bestrijden
dan ghi die sijt mijnder sinnen regent,
meestersse des kerckers wilt mi verblijden,
lost mi wten banden, wilt wreetheyt mijden,
20 mer stort doch medecijne excellent
tot mijnen confoorte, reyn beelde yent,
+
noyt lieuer noch schoonder te gheenen dagen,
mijn herte schinckic v voor een present,
vs. 24
als rantssoen so willet met v draghen.
25 gheminde kerssouwe mijns sins behaghen,
minlijc int aenschouwen, van sinnen vroet,
ic bidde om mi te hoeden van plaghen,
doet uwen armen gheuanghen goet.
Wat is v beholpen met mijnder quale?
30 ic draghe dy, lief, op alteenenmale
siel, lijf en goet, steruen en leuen.
op mijnder trouwen, o cuyssche smale
en sach ic noyt gheen te berghe te dale,
die in mijn herte ye stont soe hooch verheuen,
35 wilt dan uwen armen gheuanghen gheuen
troost en confoort, boete voor pijne.
och mochtic bliuen v eewich beneuen,
tmijnder siecten en is gheen ander medecijne,
ingloedich Carbonckel, o claer Robijne,
40 sijt niet wreet te miwaert eedel bloet,
mer ic bid v minlijc schoon rosemarijne,
doet uwen armen gheuanghen goet.
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*
Al had ic te leene Alexanders victorie,
al had ic die wijsheyt van Salomons memorie,
45 + al had ic Augustus rijcheyt te loone
vs. 46
en den schat van Crassus consistorie,
so en gheerdic schoon lief gheen ander glorie
vs. 48
dan dopsien van uwen bequamen persone,
bouen Pelagia van Anthiochien schoone
50 oft Danes inden toorne van metale, vs. 50
oft Semirannis draghende die croone
van Assirien den rijcke principale,
noit vrouwe soetgrondiger in corten verhale
dan ghi die mi in drucke labueren doet,
doch bid ic v hertelik als speciale
doet uwen armen gheuanghen goet.
Nacht noch dach ic rusten en can
so ben ic gheuanghen in v ghespan
der minnen daer mi toe dwingt natuere.
60 ic duchte, ic twijuel, en so hopic dan
dat mi v schoon ymage alle duecht yan
met compassien, reyn eedel schoon figuere;
een iaer dijns opsiens is nau een vre,
mer een vre dijns deruens dunct mi een iaer.
65 dijn bequaem ghesichte reyn beelde puere
schijnt bouen die sonne oft mane claer.
al ben ick duer v ghehecht int lijden swaer,
+
ic bid v ghestadelic in mijnen moet
volcht der compassien aert en sonder vaer,
70 doet uwen armen gheuanghen goet.

Prince
Princesse gheminde excellente reene,
bemint bouen gout oft dierbaer steene,
in mijn herte dat muechdi mi betrouwen
gheen lieuer princesse dan ghi alleene,

*

49. Pelagia v. Anth., HA.: Helena van Griecklant.
50. toorne, HA.: throone.
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75 gheen ander in al die werelt ghemeene;
mijnen druc vergaet duer dijn aenschouwen,
wilt mijn liefde in uwer liefden houwen
ende wilt ghetrouwen arbeyt verghelden.
vs. 79
laet dan van confoorte ouer mi douwen
80 want alle mijn sinnen tuwaerts helden,
laet mi doch wesen metten ghetelden
dien in liefden ghenaecte troostigen vloet,
hoert op den roep in bosschen in velden:
doet uwen armen gheuanghen goet.

[sluitstuk]
+
[houtsnede]
+

[f. 104 v°]

Eindnoten:
vs. 11
vs. 13
vs. 24
vs. 46
vs. 48
vs. 50
vs. 79

claer: druk v. 1548: haer.
Venus lamoen: vgl. CXIV, 53; S. CVI, 69.
rantssoen: losprijs.
consistorie: schatkamer; vgl. ABN. I, d, 13 ‘'t godlijcke consistorie’, de hemel.
opsien: aanblik; vgl. vs. 63.
Danes: Danäe (evenzoo ABN. LXXXI, a, 1).
Voor van is iets weggevallen.

[LXXVI] Refreyn
OM v te beschincken die ic beminne
met een nieu iaer, ic en weet wat geuen;
den tijt is nv recht daer toe verheuen
vs. 4
dies ic dat sonder begrijp heb inden sinne.
vs.
5
5 ic ionne als lief tot uwen ghewinne,
+
peerlen, gesteenten, die therte doen leuen,
riemen, ringen, platen van siluer ghedreuen,
croesen, potten van metale van tinne,
vruecht, iolijt en gesondicheyt daer elc na haect,
10 vrede en al dat soet en minlic smaect,
voort al dat ghi begeert, mijn conste is claer;
bouen al schinc ic v dat tuwaerts blaect
een herte vol trouwen voor een nieuwe iaer.
Iuweelen faelgere al metter tijt,
15 het verslijt, tverrot, twert ongheacht,
zonder een herte vol trouwen met liefden beuracht,
welck geduerich is en geduerich blijt
door trouwe, verachtende der werelt nijt.
dies sietmen dat bi lief liefs mondeken lacht
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20 mits trouwe die liefde vast hout int gedacht,
lief al tijt gruetende sonder respijt,
dus neemt mijn ghifte sonder cesseren,
vs. 23
iont mi ooc douwe, tmijn en sal niet faelgeren
want trouwe achtic dusent pont voorwaer;
25 al vergaget tgoet men siet niet declineren vs. 25
een herte vol trouwen voor een nieuwe iaer.
Men siet dat therte die leden bestuert,
hooft, voeten, tonge, oogen en handen,
armen, beenen, knien, schenen en tanden,
30 mits tleuen dat eerst en lancxt aen therte duert,
want als therte faelgeert wortet dlichaem vervuert.
metter herten ooc het lichaem neemt in commanden,
vs. 33
met die sinnen gheschict tuwer waranden,
mer hout die warande met trouwen bemuert.
35 therte ghenoemt alleen begrijpt al heel, vs. 35
dus mi seluen heel ende mijn selfs elcx deel
is uwe, reyn suuer lief, en lief eerbaer
ontfanget so ict v gheue dit iuweel
een herte vol trouwen voor een nieuwe iaer.
+

Prince
Princelick lief van mi vercoren,
wilt altijt trouwe met trouwe loonen;
waert mogelic ic schonc v hondert dusent cronen,
vs. 43
mer neent, dies ick trouwe schincke al voren
vast en gheduerich als muer of toren,
45 alleen v cronende int herte sonder honen
+
onbeswijckelic rasch nu v vragende,
want meer dan een sijn therte plagende;
dus al mach ick vrolic sijn hier oft daer
ick schinck v alleen mi best behagende
50 een herte vol trouwen voor een nieuwe iaer.

+

[f. 105 v°]

40

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 4
vs. 5
vs. 23
vs. 25
vs. 33
vs. 35
vs. 43

sonder begrijp: zonder dat men er aanmerking op kan maken, onberispelijk.
ionne: druk v. 1548: gonne u. - als: alles.
faelgeren: ontbreken, te kort schieten.
declineren: bezwijken.
neemt in commanden: aanvaard (als leen).
het hart alleen sluit alles geheel in zich.
al voren: druk v. 1548: al te voren: geheel tot uw beschikking; vgl. COORNHERT, Odyss. IX, 9;
116; XVII, 589.
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+

[LXXVII] Refreyn
+

[f. 106 v°]

O Herte splijt in dusent quartieren,
Comt felle dieren wilt van manieren,
Verslindt mi als hongherige ghieren
In dit bitter leet;
5 Ontdoet v speluncken bergen duwieren, vs. 5
Brandt alle vieren heet in dat bestieren,
Comt oueruloeyt mi alle riuieren
Wijt ende breet;
Mijn bloedich sweet ben ic bereet
10 Haer te schencken ghemenget met tranen heet,
nemmermeer en vintse mi tot haerwarts wreet,
Al smelt mijn lichaem gelijc den wasse
Non fortse mocht icse noch eens dienen te passe.
O nacht wilt dyn duysterheden
15 Tot mijnre beden doch nv besteden
Ende laat den claren dach beneden
Oft mocht baten,
Och bloemkens toocht dijn soete seden
Van minlicheden seer net besneden
20 Opdat dalder ienste schoonste van leden
Vwen roke mocht vaten,
+
O suete vogelkens schoon bouen maten,
Wt caritaten en wilt niet aflaten
Mer singt in velden in bosschen in straten;
25 Ic haecke na tsoetste der honichraten
vs. 26
Non fortse hoe ick drucke in mij tasse,
Mocht icse noch eens dienen te passe.
Mocht ic eens in haer herte gheraken
Met ghiften oft schoon minlike spraken
30 Oft ander saken daer wildic om waken
Ter eere van haer;
Haer lieflic opsien haer blosende kaken
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*
Mi therte doorblaken ende heel ontscaken,
Niet wetende wat ick sal gaen maken
35 Door tliden swaer.
Haer aenschijn claer maect mi misbaer,
Noyt grief en ghinc mijnder herten so naer
Als dit eenpaer, noyt sulcken vaer.
Dus ligge ic mat voor Venus outaer
40 Van ancxt ende sweetende ghelijc dasse.
Och mocht icse noch eens gedienen te passe.

Prince
Princesse isse in mi verheuen
+
Die mi doet leuen int bitter sneuen
Daer alle mijn vruecht bi is verdreuen
45 Bi Venus rade;
vs. 46
Haer wetende herte gaet bouen screuen
vs. 47
Haer toe ghenegen soot is beseuen.
Al laetse mi dus suchten en beuen
Verhart int quade,
50 Nochtans so hoopick op haer ghenade,
Te gheender smade icx haer en bade;
Had icse thuys binnen der casse
Ick hope ick soudese wel dienen te passe.

Eindnoten:
vs. 5
vs. 26
vs. 46
vs. 47

duwieren: holen.
tasse: opstapel.
Klaarblijkelijk corrupt.
ghenegen: druk van 1548, evenals HA: gegeven.

[LXXVIII] Refreyn
D At strael der minnen heft liefden verwecsele
Mi doen gewinnen onder sulc een decsele,
Schinende voerspoedich geluc en sege
In allen weghe,
5 Dies mi tbeginnen brenget sulc aentrecsele
Dat mijn vijf sinnen hem vinden int strecsele
vs. 7
Van amoreusheyt na der natueren plege.

*

46. herte gaet, HA.: groot.
47. ghenegen, HA.: ghegeuen.
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*
vs. 8
Dat ict verteghe
vs. 9
Waer quaet, op auontuer of ic vercrege
10 Troost vander liefster om tsijns confoort. vs. 10
+
Mer hoe soudict vercrigen ia oft ict swege
Ic most haer condigen in scrift of woort,
Ten ware oft sijn mocht so ic heb gehoort
vs. 14
Tsulcker stede seggen daermen bi brocht,
15 Seggende aldus door een ionstich accoort
Och oft ic mochte daer mijn herte dochte.

+

[f. 108 r°]

Wat soumen al vruechden vergaren int handelen
Der soeter iuechden, int gaen int wandelen,
Mocht elc sijn liefken int secreet ghebruycken,
20 Minlick beluycken
Wt rechter duechden metten verstandele.
Si dan verhuechden ypocras, amandelen,
Muscadel, garnaten sconc men bi cruycken,
Elck sou vruecht suyken;
25 Den guer van alle specien en mach niet ruken
So suet als den azem van elck lieflic lief.
Door douerdencken moet mijn herte duken
Onder venus subiectie achtende gheen grief,
Mer wat vruechden dat oyt mijn herte besief
30 Soudic al rekenen voor alfs ghedrochte, vs. 30
Mochte waer zijn twoort dat ic eerst op hief
Och oft ic mochte daer mijn herte dochte.
+

vs. 33

Wat sou al soetheyt bi mi zijn voort gestelt,
Nemmermeer moetheyt, ia rasscher ouer tvelt
35 Dan Pegasius tvliegende peert seer snel
Oft Achilles wel;
Twaer al spoetheyt waer ick bi liefde verselt
Vol alder vroetheyt als den sin waer gehelt
vs. 38/39
Te dincken, waer ic vlus dan sonder gequel
40 Bi lieue int spel

*

40. HA.: Die is mijnen rel.
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*
Ende wi onbeswaert bleuen van niders fel
So dat elck vri sijn ionste mach weten,
vs. 43
Bi dien werde van mi gheopenbaert seer wel
Meer vruechden dan oft ic sage ontsluten
45 Shemels palleys; vruecht sou in mi spruten,
Twaer die meeste vruecht die ic oyt sochte,
Dranc van trooste smaecte ic wt soeten conduten,
Och oft ick mochte daer mijn herte dochte.
Och oft elck mochte daer hi dochte altijt
50 En niet en sochte dan dat therte verblijt,
So souden amoreuse herten wesen
Van druck ghenesen
Ende men cochte liefde ionstich beurijt,
vs. 54
Alsomen plochte met liefden des seker sijt
55 + In weder loone; ic segge dat bi desen:
Der herten pesen
Meer talder vruecht souden sijn ghenesen,
Dan oftmen al dander solaes tsamen knochte
Ende ic bliue bi twoort van voren gelezen:
60 Och oft ick mochte daer mijn herte dochte.

+

[f. 109 r°]

[twee houtsneden naast elkaar]

Eindnoten:
vs. 7
vs. 8
vs. 9
vs. 10
vs. 14
vs. 30
vs. 33
vs. 38/39
vs. 43
vs. 54

strecsele: band, bedwang.
verteghe: van af zag, liet schieten.
waer: druk v. 1548: twaer; oft ic: oft ict.
tsijns: 1548: tsins, der zinnen. De zin van vs. 8-10 is: het zou niet goed zijn mij eraan te onttrekken,
want het zou wel kunnen zijn dat ik ‘troost’ van mijn liefste kreeg.
bi brocht: betoogde, beweerde. Of lees mi?
alfs ghedrochte: voorspiegeling van booze geesten.
voort gestelt: bedreven; vgl. CXXX, 8.
als den sin waer gehelt Te dincken: zooals ik geneigd zou zijn te denken.
van ontbreekt in druk 1548.
plochte: druk 1548: vlochte (ten onrechte); plochte, van plegen, gewoon zijn. De zin van vs.
53/55 is: door liefde te geven zou men liefde als ‘wederloon’ koopen.

[LXXIX]
+

O God Cupido hoe doorschieti mi
Mit uwen strale duer Venus gebot,
Ic sta bedwelmt inder minnen smerte
Dat ick nau en kenne dwitte voor tswarte,
5 Mijn sinnen sijn verstroyt so help mi god.
O venus godinne twi ontslootti tslot
Der stralender oochskens die mi doorulogen
Mits so vierigen heeten gheschot
*

45. Shemels, HA.: s Conincx.
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Dat mijn herte wort onder tnet ghetogen
10 Van liefden, dat niet en is mijn vermogen
Tontgane den strick der reynder kersouwe.
Huer eerbaer wesen dats onghelogen
Es weert te gebruken, een weerelt van gouwe,
Totter doot toe bliuic haer diener getrouwe,
15 Non fortse crighic druck te loone, vs. 15
Nemermeer en spant ander int hert de crone.
O weerde gheminde reyn ghemanierde,
In mijn herte schoon bouen alle bloemen,
Doe den brant uwer minnen mi doorvierde
20 Mi dochte datmen venus tempel vercierde
Met minnaers die ontellijc sijn om noemen
Seggende te mi ghi mocht v beroemen
+
Van gelucke, dus wilt ons seggen danc.
vs. 24
Schimpers en niders wilt die verdoemen
25 En spiegelt v in dit schoon aenschijn blanc,
Laet der minnen cours recht hebben ganc
vs. 27
Want dits de ghelijcheyt uwer natueren.
Dies ic v doe gheheel mijn herte scanck
Ende sal ten eynde mijns leuens ghedueren,
30 Al soudic daer omme de doot besueren.
O weertste bouen alle vrouwen schone,
Nemmermeer en spant ander int hert de crone.
Al de minnaers die in tijden voorleden
vs. 34
Met den ploech der minnen waren beswaert
35 En waren noyt so swaerlic bestreden
Als icke, dus wort v van mi ghebeden
Vwen goetwilligen armen dienaer spaert
vs. 38
Want natuerlic so is der vrouwen aert
Tot compassien meestdeel ghenegen.
40 Dus dan dat in v is doch openbaert
Ende wilt den aert der compassien plegen,
Mijn goetwillige ionste wilt die wegen
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Mer niet mijn macht die met allen cleyn es;
Waert mogelic ghi wort int goude beslegen
45 + Van mi door liefde die tuwaert reyn es
En so lange als dlichaem in swerlts pleyn is
So logeert v mijn herte als inden troon:
Nemmermeer en spant ander int hert de croon.

+

[f. 110 v°]

Paris en was noyt so in liefden vergect
50 Op Helena noch Troylus op Briseyda,
Mijn herte duystwerf meer tuwaert trect.
Och mocht v tsecreet mijnder herten zijn ontdect
So warick seer vrolic ende wel ghemoet;
Tis al tuwen beste, ziel, lijf ende goet,
55 Thangt al aen v mijn leuen mijn steruen:
Wildi, ghi doet mi steruen metter spoet,
En wildi, ghi moecht mi in vreuchden eruen.
O gheminde laet mi doch troost verweruen,
vs. 59
Gheeft mi balseme mijnder qualen gesonde,
60 Dats uwen troost, wil druck afkeruen, vs. 60
Gheneest mijn smerte der minnen wonde.
Al mochtic hebben die heel werelt int ronde
Met een ander, ic en achtes niet een boon,
Nemmermeer en spant ander int hert de croon.
65

Al warick een heere van alder werelt,
Hebbende tienvuldich Sampsoms cracht,
+
vs. 67
Sijnde bouen al dat leeft bepeerelt,
vs. 68
Nemmermeer en wordic also verkerelt
Dat eenich ander sal comen in mijn gedacht.
70 Mijn gepeysen sijn bi v dach ende nacht,
Therte es v subiect ende onderdaen,
Dus, weerde gheminde, mijn ionste doch acht
Ende laet mi doch confoort van v ontfaen.
Ghemissic uwen troost, reyn minlic graen,
75 So steruic door v Venus martelare
En wildi v gracie ouer mi slaen
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So wordic verlost van allen vare.
En al soudicker om steruen in pinen sware,
Ghetrouwe bliuick in claren betoone:
80 Nemmermeer en spant ander int hert de crone.

Prince
Princesse bouen alle princessen ient,
Gheen ander en comt int herte binnen
Dan ghi, mijn weertste pincesse excellent.
De goetwillicheyt van uwen dienaer bekent
85 Ende verconforteert mijn doloruese sinnen,
Princesse gheeert bouen keyserinnen
Oft conninghinnen ter werelt leuende,
+
In mijn herte doer bedwanc der minnen
So bin ic mi seluen gheheel v gheuende.
90 Al bin ick doer v suchtende, beuende,
vs. 91
Nonfortse, mach mi noch troost ghenaken
Ende mi v ionst mach aen sijn cleuende
vs. 93
So wordick voor galle noch honich smakende.
Etende, drinckende, slapende, wakende
95 So peynsic om di vry sonder hoone:
Nemmermeer en spant ander int hert de crone.

Eindnoten:
vs. 15 crighic: druk 1548: al crijge ic.
vs. 24 die: druk 1548: dit.
vs. 27 de ghelijcheyt uwer natueren: dit ziet wsch. op de leer der temperamenten, volgens welke men
alleen liefheeft wie dezelfde complexie heeft; zie b.v. Van der Feesten (in VERWIJS, Van Vrouwen
ende van Minne) vs. 485 vgg., en VAN EYCK daarover in Tijdschr. 1939, blz. 12.
vs. 34 ploech: de liefde werd vaak vergeleken met een juk dat men dragen moet; vgl. LXXV, 13: ‘Venus
lamoen’).
vs. 38 natuerlic: van nature.
vs. 59 gesonde: genezing.
vs. 60 afkeruen: te niet doen; vgl. ABN. XLVIII, a, 6.
vs. 67 bepeerelt: eig. met paarlen versierd, dus: uitblinkend.
vs. 68 verkerelt: verdorven; vgl. Hand. d. Amour. E. 5 r°.
vs. 91 ghenaken: druk 1548: sijn genakende (terecht).
vs. 93 noch ontbr. in druk 1548.

*

[LXXX] Refreyn
*

[LXXX]

1. Och, RR.: O.; HA.: Och dat ghy mijn herte niet en kent.
3. vrou, RR.: hert; HA.: minnaer.
5. hi, RR.: sy; Gaeft ghy.
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OCh God die alle herten kent,
In wat nooden ben ick nv ter tijt;
Noit vrou en leet swaerder torment
Dan mijn arme herte nv en lijdt.
5 Gaue hi mi troost ick ware verblijdt
Dien ick minne ende seer vrese te verliesen.
Van groten druck mijn herte splijt:
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Ick en sal voor v gheen ander kiesen.
Gherechtige liefde in mi ghesticht
10 Wt groter liefden moet ick dit scriuen,
Om uwent wille heb ick dit ghedicht,
Och lief mocht mi v ionste becliuen.
+
Ic en weet van rouwe wat bedriuen,
Van minnen sal ick mijn sinnen verliesen;
15 Al soudick seluen daer om ontliuen vs. 15
Ick en sal voor v gheen ander kiesen.
Ander en kiese ick nemmermeer
Al soudicker om steruen duysentich dode,
Van liefden doet mi mijn herte so wee;
20 Troost mi doch door die liefde van gode,
Lijf en siel staet tot uwen ghebode.
Van minnen sal ick mijn sinnen verliesen,
Troost mi lief, ick ben in node,
Ick en sal voor v gheen ander kiesen.
25

Och lief mach ick tegen v niet spreken
So is mijn hopen al ghedaen;
Van liefde sal mi mijn herte breken,
Van rouwe so en weet ick wat aengaen;
vs. 29
...........
30 Van minnen sal ick mijn sinnen verliesen,
Al soudicker die doot voor ontfaen
Voor v en sal ick gheen ander kiesen.

*

8. Ick - v, RR.: want voer u en sal ick.
9. mi, RR.: u. RR.: uwen.
12 en 13. bij RR. omgewisseld.
13. bij RR.: op dat ghy daer mocht vruecht bedryven.
12. mi, RR.: nu.
16. Ick - v, RR.: voer u en sal ick.
18. duysentich, RR.: duysent.
19. so wee, RR.: seer.
20. door die, RR.: om de
20-21. bij HA.: Benout als door ghebreck van broode In dien ghy my veracht als de snoode.
23. mi, RR.: my nu.
24. Ick - v, RR.: want voer u en sal is.
27. mi ontbr. bij RR.
28. so ontbr. bij RR.
Tusschen 28 en 30 bij RR.: Troost ghy my nu niet met woorden saen.
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*
Wat heb ick menigen heten traen geweent
Daer mi natuerlike liefde toe dwanck,
35 Nochtans was v herte also versteent
+
Dat ghi v verblide als ick was cranck;
O god almachtich ick neemt in danck,
Van minnen sal ick mijn sinnen verliesen,
Laeft mi lief met troostigen dranc,
40 Ick en sal voor v gheen ander kiesen.
vs. 41

Och is dit die trouwe, is dit die iuecht,
Is dit mijn goede vrientscap reene,
Is dit den troost van mijnder ionger iuecht
Die was tusschen ons beyden alleene.
45 Ick mach wel clagen met swaren weene,
Van minnen sal ick mijn sinnen verliesen,
Troost mi lief en laet v gaen te beene;
Voor v en sal ick geen ander kiesen.

Prince
Daer om princesse, alle ghi amoreuse sinnen
50 Als ghi wilt minnen mint al met mate
vs. 51
En laet v liefde aldus niet volkinnen,
Ic hebber bi geheleden grote achterbate,
Ic lope gelijc een hont lancx der straten;
Van minnen sal ick mijn sinnen verliesen,
55 Gheeft mi mijn troost dien ick niet en verlate
Want voor v en sal ic geen ander kiesen.

Finis.
¶ Hier na volgen die Refreynen van sinnen.

Eindnoten:
[LXXX] Dit refrein heeft twee stokken: behalve de laatste regel van iedere strophe is ook de zesde
telkens gelijk (alleen in de eerste strophe iets afwijkend). S. CVIII vertoont dezelfde
eigenaardigheid.
vs. 15 seluen: druk 1548: mi selven.
vs. 29 Dit ontbrekende vers is in fragm. druk 1548 gedeeltelijk bewaard: ‘Troost ghi mi niet met wo...’;
vgl. de var.
*

35. also, RR.: soo.
37. HA.: Maer eylaes ic moet al nemen in danck.
41. die iuecht, RR.: de duecht.
45. mach - clagen, RR.: macht - beclagen.
47. mi, RR.: my nu; laet: latet.
48. Voor, RR.: want voer.
49. princesse, RR.: Princherssen.
50. met mate, RR.: by maten.
51. volkinnen, RR.: volkimmen.
53. lancx der straten, RR.: achter strate.
55. mi - ick, RR.: nu troost my, die u.
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vs. 41 iuecht: lees wsch. met RR. duecht.
vs. 51 volkinnen: geheel, ‘vol’ worden, dus: u geheel beheerschen.
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[Refreynen in 't wijs]
+

Refreynen

1)
+

[f. 113 r°]

Ende Balladen int wijs. ende van sin
nen. met veel schoone onder wisingen
ende leeringen
[houtsnede]
+

[houtsnede]
+

[f. 113 v°]

*

[LXXXI]
Peyst wat den tijt es wanneer hi leden es
Refreyn
OSondich saet, Adams broetsele,
vs. 2
Die vroech noch laet en hebt beuroetsele
Maer neemt v voetsele int sondich belijt,
Dijn oogen slaet, twort v een boetsele,
5 Tot gods raet inder duecht versoetsele,
Deewich behoetsele v dan beurijt.
Denct waen ghi quaemt, wie ghi sijt;
vs. 8
Al mach v profijt oft vruecht om ringen,
Wi en hebben hier gheenen vasten tijt,
10 + Dach noch respijt dan na gods gehingen.
Dus laet berou int herte dringen,
Wilt biechte voortbringen soot wel in seden es,
So muechdi sviants listen ontspringen,
Ende wildi v metten inghelen mingen
15 Peyst wat den tijt es wanneer hi leden es.
Peyst om die dagen voor ghepasseert
vs. 17
Die om tbehagen v net palleert
vs. 18
En meest regneert na ghelt en goet.

1)
*

In houtsnede
5. duecht, TE.: deuchden; versoetsele, S.: veroetsele.
7. waen, TE.: waer; HA.: van waer.
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*
Ghi muecht wel clagen die dus glorieert,
20 Int druckich knagen wort ghi gepuneert
Oft accordeert inder duechden vloet.
Denct om die arm siel wat ghi doet
Diet namaels moet al heel betalen,
vs. 24
Denct die vier wterste, weest wijs en vroet,
25 Twort v behoet der helscher qualen;
Laet gods passie int herte dalen.
Dijn vruecht sal smalen die vol wreetheden es,
vs. 28
Emmer wildi v siele in vruechden palen
vs. 29
So moetti v sonden dick ouerhalen;
30 Peyst wat den tijt es wanneer hi leden es.
Voort ouerdinct wel uwen last;
Die siele crinct, v sonde wast,
vs. 33
Een yegelijck tast met hoopen groot,
Men danst, men springt, men hoeft, men brast,
35 Men clinct, men singt met vruechden vast,
Niemant en past op dhuere der doot.
Nochtan moet elck inder laetster noot
Tdeerlijc exploot des lichaems ontfaen;
Als dan ten eynde gherolt is den cloot
40 Dan roeptmer bloot alle santen aen.
O menschen twaer beter in tijts ghedaen,
Dus betert v saen die hier beneden es,
Wildi in state van gracien staen
Ende namaels gods rijcke ontfaen,
45 Peyst wat den tijt es wanneer hi leden es.
+

Prince
Prince, men mocht v de duecht niet ontpluken

*

22. arm, TE.: arme.
27. die (S.), v. D.: dine; wreeth., HA.: boosheden.
30. Peyst, S.: en peijst.
35. clinct, S.: drinct.
37. Nochtan, TE.: Nochtans.
40. bloot alle santen, HA.: Godt om ghenade.
41. menschen, S.: mensche.
46. Prince(2) ontbr. bij S. en TE.
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Des tijts. dien hier in duechden gebruycken
Die mogen gheraken daert vol vreden es;
Maer die hier int sondich leuen duycken
50 En achten den tijt niet, mer in sonden beluycken:
Denct wat den tijt es wanneer hi leden es.
+

[houtsnede]
+

[f. 115 r°]

Eindnoten:
beuroetsele: inzicht, verstand.
vruecht: fragm. druk 1548 heeft duecht.
palleert: optooit.
regneert na: zich richt -, afgaat op.
die vier wterste: nl. de dood, het oordeel, de hel en de hemel. Er bestaat een volksboek De vier
Vtersten (Antw., Vorsterman, 1511); DE ROOVERE behandelt dit thema onder den titel ‘Een goet
vermaen’ (W erken, 38 vg.). Zie ook CI, 54.
vs. 28 in vruechden palen: in de (hemelsche) vreugde bevestigen.
vs. 29 ouerhalen: overpeinzen.
vs. 33 tast, van tassen: opstapelen, bijeengaren.
vs. 2
vs. 8
vs. 17
vs. 18
vs. 24

[LXXXII]
Ende spiegelt v aen mi so doedi wijselijc
Refreyn
DOen ic verherdt werde gelijc enen tegele,
+
Brekende de weerde wtuercorne regele
Van gode ghestelt,
Doen sant mi god sijn signet ende zeghele
5 Om dat ick mijn broeders soude zijn een spegele
In dit aertsche velt.
vs. 7:
Tvolc seyt god ist hem sculdich aldus tsijn gequelt;
Mijn misdaet seggense bleec te menichfuldich.
Mer al heeft god mi betaelt sonder gelt,
10 Ic duchte hi bliuet sulcke seggers sculdich.
vs. 11
Tfi, is tvolc om iugeeren so ghehuldich
Daer deuangelie seyt men sal niemant iugieren.
Mer mach ic mijn lijden dus dragen verduldich,
Ic hope tsal al mijn misdaet verchieren.
15 Aldus broeders wilt voort an duecht hantieren,
So moechdi ontgaen de helsche pine afgriselic.
Schwt sonde, laet uwe gheplegen manieren
Ende spiegelt v aen mi so doedi wijselic.
V dunct recht dat eertsch is sal ewich gedueren,
20 Mer ghi en sijts versekert iaer dach noch vren.
*

47. dien, S.: die hem.
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Hoe ghijt keert oft wendt
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V huys en staet maer op verrotte mueren,
vs. 23
Ende ghi hebt so vele schone figueren
+
Int oude testament
25 Ende dagelicx int nieuwe, tfy blijfdi dus blent. vs. 25
vs. 26
Adam is voren met al den sijnen
Ende ghi sijt omringt van sdoots serpent;
Tis tijt, wilt v haest ter beteringen pijnen,
Want als v de wolcke des doots sal beschijnen
30 Tmorseel werdt bitter ende onuerdouwelick,
Nochtans en baet geen lachen oft grijnen
Elc moet dat smaeken al esment verspouwelic.
Och broeders, scaemt v te breken v houwelic
Want tes een sonde van elcken misprijselic;
35 Neemt weldoen ane, sijt archeyt verspouwelic vs. 35
Ende spiegelt v aen mi so doedi wijselic.
Al loopic ter Iordane bi nachte bi dage,
Ken vinde Helizeum niet wie dat icx vraghe
vs. 39
Ghelijck Naaman dede,
40 Dus bliuic geerft aen dese swaer plage
vs. 41
Als Maria moises suster, hoort mi behage,
Verbeydende gods vrede.
O broeders die sidt in ghesondichede,
De koeyen lopen tuwens al onghebonden;
45 Ghi besoect so menige diuersche stede,
+
Ic ducht ghi v dicwils besmet met sonden.
Eylacen, dinct op Iheronimus vermonden,
vs. 48
Die trompet des oordels altijt hadt int ooren;
Dus bid ic v, wilt dit vonnisse gronden
50 Ende maect tegen den here uwen pays te vooren.
Dinct op die blijscap der inghelen choren
Dair de here met glorien de goeden wert spiselic,
Wilt vleyschelike begeerten wt v verstoren

*

30. Tmorseel, HA.: t Brockxken.
35. versp., HA.: verschouwelijc.
44. mi behage, HA.: mijn gewaghe.
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Ende spiegelt v aen mi so doedi wijselic.

Prince
Rechtuerdige prince, hier en is niemant gheblameert
Int doene dat ic niemant noeme bi namen,
Sachtmoedelic biddende dat hem elck bekeert
Ende dat hem douertreders willen schamen.
Laet ons dan versamen in des heren temple
60 Ende geuen daer elc anderen goet exemple.
55

[sluitstuk]
+
[houtsnede]
+

[f. 117 r°]

Eindnoten:
vs. 7:
vs. 11
vs. 23
vs. 25
vs. 26
vs. 35
vs. 39
vs. 41
vs. 48

God moest hem wel zoo straffen.
ghehuldich: geneigd (gewoonlijk is de bet.: genegen).
figueren: voorbeelden.
dagelicx: lees wellicht: desgelicx.
is voren: is u voorgegaan (in het graf).
verspouwelic: wsch. corrupt (onder invloed van 32); lees wellicht: berouwelic.
Naaman: zie Lukas 4 : 27.
Maria: thans meer bekend als Mirjam - hoort: wsch. corrupt; lees: hoet?
trompet: fragm. druk 1548 heeft Diet trompet; dit werd dus ook onzijdig gebruikt: zie ook eenige
voorb. in Mnl Wdb. (dat als geslacht alleen m. en vr. vermeldt) schijnbaar zonder lidw., maar
wsch. met geassimileerd lidw. als neutrum.

*

[LXXXIII]
Al sidi ghebeten ghi sen sijt niet gheten
Refreyn
O Amoreus vrouken, als ic v aenscouwe
Traenkens van compassien bin ick v schinckende;
Och v hert mocht bersten mits groten rouwe,
Waerdi v selfs sondich leuen bedinckende.
*

Opschr. (en stokregels) gheten, S.: ghegeten.
1. O, S.: Och.
2. och ontbr. bij S.
5. Voor - wordi, S.: Wel ruijkende bloymken ghy wert vast.
8. sidi van geeste, S.: is v siele; dlich.: v lich.
11. vrouwen, S.: vroukens; befaemdi: bescaemdj.
12. raets, S.: raet.
14. S.: neemt toch tuwerts dese mate vol troosts gemeten.
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5 Voor god ende de werelt wordi stinckende,
+
Verdoemt al lachende ter hellen sinckende;
V seluen, v vrienden, v magen bescaemdi,
Swart sidi van geeste al is dlichaem blinkende,
Meer gallen dan honichs in liefden drinckende,
10 V seluen die maecht hiet een licht vrouken naemdi, vs. 10
vs. 11
Alle vrouwen met uwer oneeren befaemdi.
Nochtan is ws raets, na dwoort der propheten,
Gods ontfermherticheyt ontfinc v, quaemdi;
Dies seg ic v tot trooste als ander poeten:
15 Al sijdi ghebeten, ghi en sijt niet gheten.
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*
Al sijdi in Asmodeus clauwen gheraect,
Al sijdi sviants net om sielen te vane,
vs. 18
Al sidi als Dijna van Sichem geschent ontscaect,
Al ligdi nv schandelic die plach te stane,
20 Al hebdi Thamars cleet van oneeren ane, vs. 20:
vs. 21
Al bestadi als Raab gasten tontfane,
Al sidi als Putiphars wijf op Ioseph verblint,
vs. 23
Al sidi bedrogen bi Ionadaps vermane,
Al sidi cloec als Iudith int heer te gane,
25 Al sidi als Bersabea van Dauid bemint,
Al heeft Amon leyder de schone Tamar bekint:
vs. 27
Die docsuyn ws vals is, quaest is zijn vermeten.
+
Maect dat ghi met magdalena Ihesus noch vint,
Siet noch toe, v scande blijft onuerweten:
30 Al sijdi ghebeten, ghi en sijt niet gheten.
vs. 31

Spiegelt v aen Pelagiam, peysende
Daer si gechiert quam als een godinne
Dat Veronus die bisschop hem wert vereysende
Als hise ghemoete verscrict van sinne
35 En riep: wee, mi seluen ic onweerdich kinne,
Want ic sulcken minne tot mijnen gewinne
vs. 37
Noyt tot god als tot deser werelt droech.
vs. 38
Merct al was Thais woest ende wilt van beginnen
En toende ooc haer eerloos quay liefde inne
40 So datmen nacht en dach om hair vacht en sloech;
vs. 41
Merct Marien van egipten tis al genoech,
Merct Magdalenam ten voeten gods geseten;

*

18. geschent ontbr. bij S.
19. schandelic die plach, S.: vrouken ghy pleecht.
22. Putiph. wijf, S.: Putifer.
23. Ionadaps, S.: schoonen;HA.: Jonadas.
25. bemint, S.: bekint.
27. docsuyn, S.: or swyn; is (1) ontbr.; HA.: Al zijdy quaedt ende vals in u vermeten.
28. Ihesus (er staat: Ihūz) ontbr. bij S.
29. Siet, S.: siedj.
33. Veronus, S.: Neronus.
34. verscr. v.s., S.: verscricte van binnen.
35. ontbr. bij S.
37. tot deser, S.: dees totter.
38. merct, S.: Denct; beginnen: sinne.
39. haer ontbr. bij S.
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Dooldi als si, bekeert v als si, tis noch vroech.
Thebben dusent sulker hem salich ghecreten:
45 Al sidi ghebeten, ghi en sijt niet gheten.
Peyst ewich lijen comt na cort verblijen,
Peyst de doot doet alle amoruesheyt laten,
Peyst v liefs die v beminnen en vrijen
Sullen de scoonheyt ws lichaems haten,
50 + Peyst dat ghi tvoetvutsel sijt vander straten, vs. 50
Peyst ioncheyt en sal v int oordel niet baten,
Peyst int getal der sonders sidi vanden meesten,
Peyst dat alle liefde smelt buten caritaten,
Peyst dat sotte maechdekens mit ydele vaten
55 Gesloten worden wt der bruloft feesten,
Peyst Venus ende alle amoreuse gheesten
Worden int oordeel verdoemt, int vier gesmeten;
Keert omme roepic, noch leeft niet als beesten
vs. 59
Want al hebdi leyder v scaemtschoen versleten:
60 Al sijdi ghebeten, ghi en sijt niet gheten.

Prince
Princesse waerdi, nv sidi cameriere,
vs. 62
Een schoon maecht, nv sidi vanden beroocten santen,
Met meyen gesopt; met netelen met vliere
vs. 63-64
Machmen v huys wel besteken tallen canten;
65 Een gebroken potken, een vander vaganten, vs. 65
vs. 66
Een versloonst roosken der verdroochder planten;

*

43. S.: volcht Magdalenen ten voeten goods gheseten.
44. S.: Dees hebben hen noch salich tsamen gherete.
46. S. na Pey(n)st: doch.
48. v(2), S.: v nu.
49. de, S.: dan die. Van 49 tot 56 is de volgorde bij S. anders.
50. Peyst - sijt, S.: Kee wordi een meshoop nu; tvoetv. (HA.): v. D. tvoetfulsel.
51. S.: Een voetsel voer heren ende ondersaten.
52. int - sidi, S.: vrouken oude sonders.
53. dat ontbr. bij S.
54. sotte, S.: die dwase.
57. worden - verdoemt, S.: wordi van god int ordel.
59. want ontbr. bij S.: leyder: lacen.
61. S.: Ghy waert een cameriere.
63. gesopt, S.: behanghen.
65. ontbr. bij S.
66. versl. roosken, S.: verflout bloimken; der verdr.: ende verdroocht.
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*
Tcroonken der maechdekens hebdi verloren nv,
vs. 68
Eerloos goeyloos moechdi gaen truwanten
In dootsonden hertbaerder dan diamanten.
70 Wanhoopti, ghi moet in sonden versmoren nv.
+
vs. 71
Den vogel is af, troeyken is te voren nv;
Leefden v ouders, thert waer hem ontspleten.
Och bidt genade ende ontuliet gods toren nv,
Noch muechdi boete der sacramenten eeten;
75 Bi weldoen wert alle misdaet ghequeten:
Al sijdi ghebeten, ghi en sijt niet gheten.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 10
vs. 11
vs. 18
vs. 20:
vs. 21
vs. 23
vs. 27
vs. 31
vs. 37
vs. 38
vs. 41
vs. 50
vs. 59
vs. 62

vs. 63-64

vs. 65

vs. 66
vs. 68
vs. 71

*

die maecht hiet: die eens maagd genoemd werd.
befaemdi: maakt gij te schande.
Dijna van Sichem: zie Genesis 34 : 2.
vgl. vs. 26.
Raab: Rachab; zie Jozua 6 : 17, 23. Vgl. v. DIS 269, vs. 244 A.
Ionadap: zie 2 Sam. 13 : 3-5.
docsuyn: de oorzaak. - is: druk 1548: in.
Pelagia: wsch. de H. Pelagia van Antiochië, bekeerd door zekeren bisschop Nonnus.
tot deser: lees wsch. met S. dees totter.
vg. Deze zin loopt niet af.
Maria van egipten: heilige, † 12 April 421. ‘Zij gold als een voorbeeld van heiligheid na een
zondig leven’ (Kath. Encycl. XVII, 214).
tvoetvutsel: voetveeg; vgl. V anden x. Esels 11: ‘Die man ... en salse (zijn vrouw) niet verachten
als ziin voetfutsele.’
scaemtschoen: zie nog S. CLXII, 23; Mnl. Wdb. VII, 227.
beroocten santen: eig. door het vele bewierooken aangeslagen en onfrisch geworden
heiligenbeelden; vgl. ABN. LII, e, 4 volg.: ‘Hier om acht ic u als de beroockte santen, Die men
set besijden aen de canten, Achter den altaer’; zie ook XXXVIII, d, 13.
met netelen enz.: groene takken en brandnetels zijn de attributen van de Pinksterbruid
(SCHRIJNEN, Volksk. I, 194; 197; V. D. VEN, Neerl. Volkslev. 221); hier blijkbaar teekenen van
oneerbaarheid.
vaganten: deze plaats is merkwaardig zoowel om haar ouderdom, als om de bet. die het woord
hier heeft. Het Mnl. Wdb. vermeldt het niet, het komt dus in het Mnl. blijkbaar niet voor. In het
Duitsch is de oudste bewijsplaats van 1556 (Dt. Wtb.; WEIGAND-HIRT) en beteekent het: zwervend
persoon in het algemeen; pas sedert de 17de e. ‘fahrender schüler’. Hier is de bet. Blijkbaar:
zwervende lichte vrouw, een van de ‘gilde’.
versloonst: verlept.
trawanten: landloopen, bedelen.
De zin is wsch.: de vreugde is voorbij, nu komt de straf. Den vogel is af (zie ook de var.): vgl.
voor de beeldspraak Spieg. d. Minn. vs. 794 vg.: Kath. Mint hy mijn oneere? ...Vree. Hy soude
gaerne u papegaeyken of schieten’. - troeyken is te voren: wellicht is de geeselroede bedoeld.

68/69. S.: Ghebroken potkens syn nu v dyamenten.
70. wanhoopti - sonden, S.: storfdi dus ghy soudt.
71. Den vogel, S.: Die papegaij; troeyken: die roy.
72. hem ontspl., S.: haer ghespleten.
73. ontuliet, S.: ontsiet.
74. ontbr. bij S.
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*

[LXXXIV]
+

Maect v bedde so ghi slapen wilt
+

[f. 119 v°]

Refreyn
NAer dat die hoge godlijcke cracht
Bi haerder ghebenedider macht
Ons heeft ghegeuen dach ende nacht
vs. 4
Daer alle tijden in belenden,
5 So eest nv van node dat si ghewacht
Van elcker kerstelijcker dracht
Den dach ende nacht ende so gheacht
Dat wel besteedt si svaders senden.
Inden dach mogen wi ons wenden
10 Tot allen labuere,
vs. 11
Maer snachts als ons doogen blenden
Moet rusten natuere.
Ghi die dan rustens begeert ter kuere,
Ic rade v, ende weest daer inne ghestilt:
15 Maect v bedde so ghi slapen wilt.

*

4. belenden, HA.: voleynden.
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Want lacen, so ick beuroeden can
Die lange nacht die coemt ons aen,
..............
Elck reede sijn bedde om slapen.
Ende die te reden nye en began
20 Beghinne doch nv, tsi wijf of man,
+
vs. 21
Want vraye mare ick corts ghewan
Den nacht coemt ons betrapen.
Och heeren, vrouwen en knapen,
Maect uwen leghere;
25 Den nacht die vangt als wolf die schapen,
Tis sulck een pleghere,
Al is den dach een blijde beweghere
vs. 28
Den nacht sal comen onghestilt.
Maect v bedde so ghi slapen wilt.

+

[f. 120 r°]

30

Mi wondert hoe slaep hem rusten doet
Die onghemackelic liggen moet,
Die ooc in siecten pijnt en wroet,
Die met verdriet is behangen,
Die in eenen bosch verliest den voet,
35 Die in storme lijdt ebbe en vloet,
Die onder den rouers is behoet,
Die vanden lijue is gheuangen,
Die altoos knaginge moet ontfangen
Sijnder conscientien,
40 Die snachts naer der slapers gangen
Doen penitencie;
Haren slaep en heeft gheen excellentie
vs. 43
Want elck ducht te sin ghekilt;
Maect v bedde so ghi slapen wilt.
45

+

Ay lacen om een wel verstaen,
Wie ist hi en is met siecten beuaen
vs. 47
Bi sonden groot die ouerslaen;
vs. 48
Mer leyder men mach vermonden niet.
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*
Wie licht ghemackelijc naer uwen waen,
50 Wie heuet verdriet al wech ghedaen,
Wie is der dolender werelt ontgaen,
vs. 52
Wie eest die storms tempeest ontsiet,
Wie eest hi en is van rouers bespiet
vs. 54
Oft vanden lijue,
55 Wie eest die conscientie biet
vs. 55/56
Dat haer beclijue
Ruste daer ick nv meest af scriue;
vs. 58
Dus seg ic, hoe ghijt driakelt oft pilt:
Maect v bedde so ghi slapen wilt.
60

Tsviants bedriech, swerelt listichede,
vs. 61
Tvleesch aentreck die hebben ons mede
Bestreden met groter muegenthede
vs. 63
In dese gheleuerde bedroefde zee.
Dus mensche merct, ick doets di bede,
65 In wien dat god oyt leuen dede
Die sterft; hier en is gheen seker stede.
+
vs. 67
Ick sach hem eerst, wi en hebbens niet mee,
Du worts van hoofden totten tee
Den wormen spijse,
70 Vuylder dan vuyl, weeder dan wee
vs. 71
Wert dijn diuise.
vs. 72
Den dach ontgaet dies ick afgrijse,
vs. 73
Den nacht die comt, dus eert v schilt
Maect v bedde so ghi slapen wilt.
75

Tslapen der eewiger doot
Int barnende solpher, int wallende loot,
Int vlammende vuer roder dan root,
Dat es tontsiene seere.
O wach der iammerlijcker noot,
80 Datter so luttel cleyn oft groot

*

67. HA.: Ick sach hem eens wijlen/hebben niet wee

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 121 r°]

160
*
Ontsiende sijn den wederstoot;
Ick claechs den hoochsten heere.
Tes wonder dat hem yemant emmermeere
Te slapene plucht,
85 Anders dan hi telcken keere
Te steruen ducht.
wildi dan rusten onghesucht,
vs. 88
Verschudt v stroo eer dattet dilt,
+
Maect v bedde so ghi slapen wilt.
+

[f. 121 v°]

90

Tbedstroo dijnder koetsen stade,
Verouderde quaetheyt vol van quade,
Werpt wt gheringe met wisen rade
Ende lechter vray berouwe voren.
Roept aen den ghecruysten god ghenade,
95 Doet wt den boeck dijnder herten trade vs. 95
vs. 96
Die letteren der doot, eert die verspade.
vs. 97
Den nacht begeert ruste, dats verloren,
So sal beiach van duechden vercoren
Ghewoente werden
100 Ende ghi wert weder gheboren.
Om een volherden
vs. 102
In duechden god laet v stadelic terden;
Ick raedt v om dat ick eerst onthilt:
Maect v bedde so ghi slapen wilt.
105

Ende bouen al dit bedde ghepresen
Moet suuer v conscientie wesen:
Al ware een sieck, hi worde ghenesen,
Om slapen en es gheen beter aert.
Minne tot gode voor al gheresen
110 Sal tkussen wesen bouen desen;
+
Om rusten, studeren, bidden, lesen,
Dese riecken al waert een rosegaert;

*

95. trade, HA.: rade.
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*
Caritate ten euen mensche waert
Sal tdecsel sijn.
115 Die hem aldus te slapene paert
Heeft ruste fijn,
Wie anders werct wint deewige pijn,
vs. 118
Want ten baet gehaspt, geroct, gespilt:
Maect v bedde so ghi slapen wilt.
120

Spreect metten propheet in v gedachte:
Ick sal beweenen bi dage bi nachte
Mijn bedde, en makent van tranen sachte
vs. 123
Met ootmoediger vresen sonder gronden;
Dat es, ick sal met volder machte
125 Int bedde mijnder conscientien crachte
vs. 126
Elcke sondelijcke iachte
Of dwaen met tranen tallen stonden,
So werdi in tgeslachte vonden
Van Israhel.
130 Ontrent dijn bedde soet heeft ontbonden
Salomon wel
vs. 132
Twelc sijn gods engelen als wachters snel,
Die hoeden v snachts vant helsche wilt.
+
Maect v bedde so ghi slapen wilt.
+

[f. 122 v°]

135

Al wisti den cours der planeten,
Al condi der sterren ommeloop meten,
Al kende ghi alder natueren secreten,
vs. 138
Al hadde ghi alle der cruden cracht begort,
Al verstondi tsecreet van allen propheten,
140 Ia hemelsche ende eertsche conste beseten,
Nochtans so eest al niet om weten
Leefdi anders dan so ghi steruen dort.
Een glas is broosch; veel lichter stort
Die mensche voorwaer;
145 Experientie v onlancx kenlic wort, vs. 145

*

135. wistic, HA.: wist ghy.
136. condic, HA.: soudy.
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Ia openbaer
Te meniger stont tsi hier tsi daer.
vs. 148
Al seg ict ruyt als een hanebilt:
Maect v bedde so ghi slapen wilt.

Eindnoten:
vs. 4
vs. 11
vs. 21
vs. 28
vs. 43
vs. 47
vs. 48
vs. 52
vs. 54
vs. 55/56
vs. 58
vs. 61
vs. 63
vs. 67
vs. 71
vs. 72
vs. 73
vs. 88
vs. 95
vs. 96
vs. 97
vs. 102
vs. 118
vs. 123
vs. 126
vs. 132
vs. 138
vs. 145
vs. 148

belenden: eigenlijk te land komen; hier: opgann? Vgl. de variant.
blenden: blind zijn.
vraye: ware, echte; vgl. vs. 93, en CI, 49.
onghestilt: aldus fragm. 1548; v. D. had onghetilic, wat niet in het rijm past.
ghekilt: vermoord (Ndl Wdb. VII, 2931; niet in Mnl. Wdb.).
ouerslaen: (hem) overdekken.
mach: less wsch. macht. - vermonden: bekend maken.
Hier is wsch. en of niet weggevallen.
Na Oft is wsch. iets weggevallen.
die conscientie biet dat: die aan zijn geweten datgene toekent waardoor -. Fragm. 1548 heeft:
consent.
hoe ghijt driakelt off pilt: met welke driakel (tegengif) of pillen gij het ook behandelen wilt, wat gij
er ook aan doen wilt.
aentreck: fragm. 1548: treck.
gheleuerde zee: leverzee (zie Mnl. Wdb. IV, 446 vg.).
Blijkbaar corrupt; de var. geeft ook geen zin.
diuise: lot (?)
ontgaet: gaat ten einde.
eert v schilt: eer het tot uw nadeel uitkomt.
dilt: deelt, uiteenwijkt. Vgl. DE ROOVERE 80: ‘V sal ghebueren eere ende duecht || Daar andere
/ door haer bedtstroo druypen’.
boeck dijnder herten trade: het boek waarin de weg van uw hart opgeteekend staat.
eert die (lees: di) verspade: eer het te laat voor u is.
dats verloren: daar is niets aan te doen.
terden: treden.
het geeft niet hoe gij het haspelt, rokkent en op de spil windt, hoe gij het aanlegt.
gronden: znw. of WW.? Beide zijn mogelijk.
iachte: begeerte.
Twelc: corrupt (twelf?) of overbodig.
hadde ... begort: beschikte over, kende.
onlancx: binnenkort, eerlang.
hanebilt: aambeeld (zie voor den vorm nog STOETT, Drie Kl. 114, vs. 392 A.) De uitdr. ruyt als
een hanebilt is in de Wdbb. niet vermeld; de bet. moet ongeveer zijn: zoo onbehouwen, zoo
plomp als een aambeeld.

[LXXXV]
Twi soectmen wijsheyt daer gheen en sy
Refreyn
VVijsheyt is wortel, keest ende fondacie
Daer alle duechdelike wercken bi groeyen;
Wijsheyt is een instortende gracie
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Die wt den heyligen gheest moet vloeyen,
5 Wijsheyt doet trijs der weluaart bloeyen
Daer tgemeen profijt is in ghelegen,
vs. 7
Wijsheyt can alle quaetheyt bespoeyen,
Alle quade malicie blijft verslegen,
Bi wijsheyt wort menigen raet ghecregen,
10 Mer elc doolt int soecken dat seg ick di:
Malicie wiltmen voor wijsheyt wegen
Oft wijsheyt hier is verdonckert bi,
Twi soectmen wijsheyt daer gheen en si.

+

[f. 123 r°]

Ten is geen wijsheyt quaet exempel wisen,
15 Ten is geen wijsheyt de werelt quellen,
Ten is geen wijsheyt onduecht te prijsen,
Ten is geen wijsheyt discoort op stellen,
Ten is geen wijsheyt dnauste te vertellen,
Ten is geen wijsheyt droncken te drincken,
20 Ten is geen wijsheyt elcx gebreck te mellen,
Ten is geen wijsheyt recht te vermincken,
Mer tis grote dwaesheit, woument bedincken.
Bi desen roept menich lacen, o wy,
Het doet der werelt weluaert versincken,
25 Dus versuchtic als een die seyt ay mi:
+
Twi soectmen wijsheyt daer geen en si.
+

[f. 123 v°]
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Ten sijn al geen clercken die priesters schinen,
Ten sijn al geen wise die wijs geacht sijn,
Ten sijn al geen meesters vol doctrinen
30 Die als wise tot groten state bracht sijn,
Mer tsijn wise de tot duechden bedacht sijn.
vs. 32
Dus gaet om wijsheyt voor die ter scholen
Oft claer v wijsheyt sal miswracht sijn,
Ghi sult als arme schaepkens dolen.
35 Die wijsheyt is ons van gode beuolen
Als een duechdelijcke inspiracie vry;
Die menige baertse als dooue colen
Ende seyt tot den anderen doetet ghi.
Twi soectmen wijsheyt daer geen en si.

40

Prince
vs. 40
Wat soecti niet aen mi ter audiencie,
vs. 41
Die rudelic werct nader consten crij;
Als ruyde slae ick na die scientie,
Twi soectmen wijsheyt daer geen en sij.

[rand]
+
[houtsnede]
+

[f. 124 r°]

Eindnoten:
vs. 7
vs. 32
vs. 40
vs. 41

bespoeyen: lees wellicht: besnoeyen.
voor die: bij hen?.
niet is wsch. corrupt; lees: hier?
crij: eig. leus; hier: voorschrift, regel; vgl. Hand. d. Amour. L 1 r°: ‘Druck is den cry’.

[LXXXVI]
Gheselscap sal voor goet ghebreken
Refreyn
GEselscap sal voor goet doch falen,
Waer om so willen wi trueren om goet?
Wat baet ghierich ghecrigen oft halen,
Elc is doch seker dat hi steruen moet.
5 + Goet oft scat en is gheen steruens boet,
Men siet die rijcke so wel in deerde steken
Als de arme, dus seg ic, ic bens wel vroet:
Gheselscap sal voor goet ghebreken.
*

31. de, HA.: die.
32. ter ontbr. bij HA.
40. niet aen mi, HA.: met my aen.
41. werct
crij, HA.: werckende aen der consten is.
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*
Al sterft de rijcke, sijn goet blijft hier;
10 Wat heeft hi dan des goets te bet?
Sijn siele die vaert int eewige vier
vs. 12
Eest dan qualic ghecregen, doet hi geen beset
vs. 13
Van restoore, so dat hem plet
Squaets genoech, also die priesters preken.
15 Ghiericheyt is der duechden belet,
Gheselscap sal voor goet ghebreken.
Al heb ick luttel, ick bin ghepayt
Met dat ick hebbe en wil niet sorgen.
Tis misselic hoe dat den cloot noch drayt,
20 Heb ick gheen gelt men sal mi borgen.
Aen eenen bast moet mense verworgen
Die coen op haerder vrecheyt spreken
Ende altoos peysen op eenen morgen;
Gheselscap sal voor goet ghebreken.
25

Ick hebbe ghenoech aen een habijt
Tot mijnen lijue tottet si versleten,
+
Want ick hebbe ghenen sekeren tijt:
Leef ick heden, morgen bin ick verbeten
Vanden beesten; so wil ick drincken en eeten
30 Die wile dat mi lust, maenden en weken,
Want ic segge om trechte waer te meten:
Gheselscap sal voor goet ghebreken.

Prince
Den ghierigen sack en is gheen tijt vul,
Om hebben so staet hi altijt open.
35 Mi dunct si sijn al rasende dul
Die om vergaderen na tgoet dus lopen
Ende niet en doruen haer voetsel copen,
vs. 38
Nochtans de slechte houden si verbleken.

*

14. Squaets, HA.: S'quaem.
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Al heb ick luttel, ick leue op hopen:
40 Gheselscap sal voor goet ghebreken.

Eindnoten:
vs. 12 beset: schikking.
vs. 13 restoore: herstel; zie uitvoerig Mnl. Wdb. VI, 1307.
vs. 38 Wsch. ietwat corrupt; lees versteken?

[LXXXVII] Nota
So wie sijn ghelaet can veynsen,
Luttel spreken ende veel peynsen,
En die ogen ghestadich opslaen,
Minne oft rijcdom heeft hi beuaen.
+

[houtsnede]
+

[f. 125 v°]

[LXXXVIII]
Niet voor een hertelic vrient ter noot
Refreyn
AL ware gout, siluer en schat, sijt dies wijs,
Al mijne dat nv is int ghemene,
Al ware const, cracht, eere en prijs,
Wijsheyt, stoutheyt in mi alleene,
5 + Nochtan so soudt mi duncken cleene
Tegen een hertelijc medelijden.
Ten was noyt geen so groot in weene,
Een hertelic vrient dede hem verbliden;
In siecten, in qualen, in vechten, in striden,
10 In druck, int leuen ende inden endt
Blijft een hertelic vrient bi tallen tijden
vs. 12
Hoe groot in noode sijn lijden bekent.
Minne is van desen al tfondament
Dus mach elc wel seggen cleyn ende groot:
15 Niet voor een hertelic vrient ter noot.
Een hertelic vrient in node ghetrouwe
Daer tegen en is gheen murmureren;
Hoe groten schat vergadert, also ick schouwe,
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Tvergaet, mer een hertelic vrient mach niet mineren.
20 Hoe stout, hoe wijs int argueren,
Const, cracht en eere, tmoet al begeuen,
Mer een hertelic vrient om wel studeren
Gheduert int steruen ende ooc int leuen.
Als vrient den vrient in liden weet sneuen
25 Hoe verre hi si van hem, dats waer,
Hi heeft met hem door ionsten aencleuen
+
Ten minsten een hertelic lijden swaer.
Dus derfic wel seggen int openbaer:
Voor alle verdriet ende wederstoot
30 Niet voor een hertelijk vrient ter noot.

vs. 19

+

[f. 126 v°]

Een die in node es swaerlic beuaen,
Die staet te lijdene verdriet en pijn,
Hertelike vrientschap alsdan ghedaen
Es troost als den siecken is medicijn.
35 Hoe staet een meer verblijt te sijn
Dan die hulp en troost in node ontfaet;
Ick en saechs te mercken in gheenen fijn
Wat crachten dat daer vooren gaet.
Een vriendt die in noode bi staet
40 Dat es een die schande in eeren keert,
Hi es die te arbeyden niet en laet
In noode, daer vrient bi wort gheeert,
Hi es die ons vrient recht beminnen leert,
Dus seg ick noch soot ionste mi gheboot:
45 Niet voor een hertelic vrient ter noot.

Prince
Prince ende hertelic vrient ghepresen,
vs. 47
God beter alle dingen talder tijt.
+
Sulc schijnt eens anders vrient groot wesen,
vs. 49
Mer om een woort ist nalicx groot nijt;
50 Ick en gheloue niet dat daer des seker sijt,
Hertelijcke minne is totter doot
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Daerse om een woort so haest verglijt
Daer soudse qualijc schinen vrient ter noot.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 12
vs. 19
vs. 47
vs. 49

bekent (sijn): ondervonden worden.
mineren: ten onder gaan; vgl. LXIII, 53; CXX, 6.
talder: fragm. 1548: ter.
nalicx: al spoedig.

[LXXXIX]
+

Dit duecht schijnt ende sonde voor gode es
+

[f. 127 v°]

Refreyn
SUlc schijnt hi pijnt in duechden groot,
Het werck schijnt sterck na deuocien schijn,
Mer achter groot lachter doen si bloot,
Si liegen, bedriegen vrienden ter noot.
5 Sulck wonde moet sonde voor gode sijn vs. 5
Die schoon spreken ende wreken met fenijn,
Seg ic cloec; mi en roeck wiet siet of hoort.
Sijt dies vroet claer hi moet ten lesten fijn
Sijn voor glorien in purgatorien pijn
10 Die schoon togen voor oogen en achter moort.
Sulcken duecht schent vruecht suyt en noort
Noch meer wanneer de vrient in node es;
Hier bi ick vri mach seggen ongestoort:
Dit duecht schijnt ende sonde voor gode es.
15

Wie caritate ter strate gheeft om prijs,
Ende dat geseyt plat om der werelt eeren,
Int wesen gepresen gheheten ooc wijs,
Schijnen werdich, mer houerdich is hair auijs;
Tschijnt een voir al als dat hi sal ioden bekeren,
20 Mer tmeenen es eenen te verseeren.
+
Sulcke ionsten sijn consten harde quaet,
Die gaen en staen om gods lof vermeren
ter kerken, haer werken schinen duechts begeren,
Mer claer daer naer si sayen feninich saet,
25 Sulc begin cranc gewin namaels ontfaet,
Certein ic meyn dat buten gods gebode es

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 128 r°]

168
Die flatteren ende vseren valschen raet,
Dit duecht schijnt ende sonde voor gode es.
Noch voort, so hoort doch mijn verclaren,
30 Tgaen claerlic noch iaerlic veel sermoenen vs. 30
Die trecken en lecken meest al doutaren
Die nouwe met rouwe te biechte en waren
In iaren twee oft mee om duecht te doene;
Int schijn si sijn vol van orisoene,
35 Tallen hoecken si soecken de heylige stede,
vs. 36
Mer voorwaer tis claer werc van guwelone,
vs. 37
Haer saken sijn spraken al na noene,
Si sotten en spotten met heylichede,
Si lopen met hopen tontfangen mede
40 Gods lichame eersame dat int brode es;
Na mijn beuroen si doen so Iudas dede:
Dit duecht schijnt ende sonde voor gode es.

+

Prince
Prince weert, begeert altoos duecht,
Die viant fel rebel suldi verdriuen.
45 Mijn dicht valt slicht mer tis om vruecht,
Ter eeren van v ick nv hier bin ghevuecht;
Conste stranck mi dwanck, ic moste scriuen,
Mer veel te ruyt es tbesluyt om becliuen
vs. 49
Want mijn sin, tis niet min, swaer bouen lode es.
50 Hier manic dat wanic sonder ontbliuen,
Twelc duecht schijnt ende sonde voor gode es.

Eindnoten:
vs. 5 wonde: plaag, kwaad.
vs. 30 sermoenen: sermoenen houden.
vs. 36 guwelone: verrader; een verbastering van Ganelon, de verrader uit het Roelantslied (Guweloen
in het volksboek).
vs. 37 spraken al na noene: blijkbaar: beuzelarijen, waardelooze gezegden; vgl. de uitdr. het gaet al
over noene, in Mnl. Wdb. IV, 2485. Misschien aldus te verklaren, dat aangelegenheden
(rechtszaken) die na den noen ter sprake kwamen van gering belang waren of niet tot een
behoorlijk einde werden gebracht.
vs. 49 swaer bouen lode: zwaarder dan lood.

[XC] Nota

[XC]

Een ionck man sonder bedwanck,
Een kersten int gheloue cranck,
Lantsheeren fel op haren lieden,
Papen die wiuen houden,
5 Schoon vrouwen te nauwe ghewacht,
.............
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vs. 7

Huwelic sonder voorraet,
Een coopman die te veel bestaet,
Dit sijn acht saken in twaren
10 Diemen selden wel siet varen.
+

[houtsnede]
+

[f. 129 r°]

Eindnoten:
[XC] Het rijmschema is niet in orde, en ook uit vs. 9 (acht saken) blijkt dat er iets ontbreekt. In het
fragment der ed. v. 1548 is het rijmpje grootendeels door beschadiging verloren gegaan, maar
er valt te ontcijferen dat vs. 3 op -el eindigt en vs. 4 op wel; vs. 3 en 4 zijn dus vermoedelijk te
lezen: ‘Lantsheeren op haren lieden fel, / Papen die wiven houden wel.’
vs. 7 sonder voorraet: onberaden.

*

[XCI]
Tis wonder wat verdoolde herten lijen
Refreyn
DEn loop der werelt is een abuys,
Deen singt, dander lacht, de derde weent;
Waermen gode aen bidt in kerck oft huys
Hi eest doch diet ons al verleent.
5 Sigismonde en hadde niet ghemeent vs. 5
+
Dat haer vader soude in haer camer comen
vs. 7
Die Gwiscardus vant in liefden versteent,
Twelc si bey vercochten thuerder onvromen;
vs. 9
Die fransche Congius wert genomen
10 Die de soudaen Saladijn waende vast hebben;
vs. 11
Amon ghinc hem tot drincken dromen
vs. 12
Want verwaentheit dede hem eenen bast hebben;
Absolon most eenen swaren last hebben
Duer sijnen broder en wilde hi niet strijen
15 Die de vianden onnaerdelic getast hebben; vs. 13-15 vs. 15
Tis wonder wat verdoolde herten lijen.
Sampson die stercste diemen oyt wiste
Dalida dede hem sijn oogen verliesen;
*

8. vercochten, HA.: becochten.
11. Amon, HA.: Aman; dromen: vromen.
19. Iud. Machab., HA.: Salomon den Coninc.
20. Daliane so saen, HA.: veel vremde vrouwen.
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Iudas Machabeus verginck als den miste
20 Om dat hi Daliane so saen ghinc kiesen; vs. 20
vs. 21
Iulius Cesar ginc alte sottelic niesen
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Om dat hi den Senatoren gheloofde;
Daer bleuer veel verslegen, duersneden als biesen
Voor den pas te Noranthoen Membriant cloofde
25 Dies elc Sarasijn wten velde scoofde vs. 23-25 vs. 25
Want tfeyt des camps also gheboot;
Mer weet datmen daer menich verdoofde
+
Want menich vroom ter wapen dair door vloot.
O Venus werck, onmanierlike noot
30 Most Troylus dogen in voorleden tijen
Om Breseyda, hi besuerder omme de doot;
Tis wonder wat verdoolde herten lijen.

+

[f. 130 r°]

Paris die was verdoolt wel seere
Om dat hi die schone Helena ontscaecte,
35 Troyen bleuer omme in groter oneere,
Hector de doot van Achilles ooc smaecte;
Mirro die schone wel gheraecte
Wert in een veynstre deerlijc doorschoten
vs. 37-39
Daer Iason so langen tijt om waecte
40 Diesmen Medea sach aen tstaecxken cloten; vs. 40
Eurealus die sachmen een meyken poten
vs. 41-42
Lucretiam duer haer dienstknechts bedrijf;
Roelant die opperste vanden ghenoten
Duer sijn ouermoet so liet hi deerlic tlijf;
45 Aristoteles liet hem als een katijf
Van sijnen lieue als een peert berijen,
Dus segge ick noch met woorden stijf:
Tis wonder wat verdoolde herten lijen.

Prince
+
Soudicse nomen alle te samen,
50 Ic soude moeten meer papiers bedijen vs. 50
vs. 51
Die duer verdooltheyt comen aen de bramen,

*

41. meyken, HA.: meysken.
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Mer ic segge noch twoort sonder bescamen:
Tis wonder wat verdoolde herten lijen.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 5 Sigismonde: vgl. XXIV, 50.
vs. 7 versteent, corrupt; lees vereent?
vs. 9 Congius: lees wellicht Coning? Sultan Saladin nam in 1187 Guide de Lusignan, koning van
Jeruzalem, gevangen.
vs. 11 Amon: Haman; het vers is verder corrupt.
vs. 12 dede hem eenen bast hebeen: maakte dat hij opgehangen werd; Esther hfdst. 7.
vs. 13-15 zijn klaarbl. Corrupt; Absalom streed tegen David, zijn vader."
vs. 15 onnaerdelic: boosaardig; vgl. XCIV, 7.
vs. 20 Daliane: in de boeken der Macchabeeën komt deze naam niet voor.
vs. 21 ginc alte sottelic niesen: blijkbaar: kwam er bekaaid af. De Wdbb. vermelden deze zegsw. niet.
vs. 23-25 Waar dit op slaat heb ik niet kunnen ontdekken; MONE meent blijkbaar (Uebers. 297) dat op een
Karelroman gezinspeeld wordt, maar in de overgeleverde teksten komen deze namen niet voor.
De passage is klaarbl. corrupt.
vs. 25 wten velde scoofde: maakte dat hij weg kwam? (zie Ndl. Wdb. XIV, 877).
vs. 37-39 Mirro: persoon uit het verhaal van Jason, dochter van den ‘coninck van Olophernen’; zie nog
ABN. LXVII, b.
vs. 40 aen tstaecxken cloten: beeld ontleend aan het balspel; wsch. is bedoeld: den bal, in plaats van
onder den beugel of boog door, daar tegenaan werpen, dus: missen.
vs. 41-42 Euryalus verkreeg een samenkomst met Lucretia door bemiddeling van haar major domus. een meyken poten: wsch. als erotische beeldspraak bedoeld; dit exempel past dan echter niet
bij de overigen.
vs. 50 bedijen: lees wsch. betijen, met schrift overdekken, volschrijven (Mnl. Wdb. I, 1159).
vs. 51 aen de bramen: in ellende (de braam is een doornige plant).

*

[XCII]
Maer tgaet nu verre buten screuen
Refreyn
*

Stokregel, buten: bij S. in alle strophen bouen.
1. onder S.: in.
4. geest. - datse, S.: gheestelicheit leefde als sij.
5. ghierich, S.: ghiericheit; ter: tot; meerden: keerden.
6. was, S.: wast.
10. geestelike, S.: geestelicheit.
12. doen ontbr. bij S.
17. Sijn woort, S.: Hy.
18. S.: Al wast ouer hondert mijlen twas astout.
19. vol van, S.: mit.
21. Door den, S.: doe die; rechtuerdich, S.: was.
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DOe onder den coopman ia ende neen verkeerde
En dedele den lantman met payse eerde
vs. 3
Ende den lantman was der practiken onuroet
Ende de geestelike beleefden datse leerden,
5 Niet ghierich, mer hem ter suuerheyt meerden,
Doen was een gulden werelt ende goet.
Den coopman had doen betrouwen en moet,
Die eedele tsijnen dage renten en pacht,
De lantman was weeldich sonder tegenspoet,
10 Die geestelike hoge gheeert en gheacht,
Al dat goet was regneerde doen inder macht
Dies door elcx goet doen tgoet quam toegedreuen,
Maer tgaet nv verre buten screuen.
Biden coopman plach tsine siluer en gout,
15 Sijn woort was noch so cloeck ende stout
vs. 16
Dan nv sijn seghel es oft sijn signet,
Sijn woort plach tsine so wel betrout
Als ouer .xl. mijlen was aenschout,
Men creecher tonnen vol van goude met.
20 Al de werelt plach tsijn vol weelden geset
Door den coopman rechtuerdich sonder bedriegen;
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*
Hi haelde, hi brachte, elck worde vet,
+
vs. 23
Hi dede de mare door al tlant doorvliegen,
vs. 24
Hi en wiste van lappen, borgen noch liegen,
25 Noch lueren noch sueren mer vrolic leuen;
Mer tgaet nv verre buten screuen.

+

[f. 131 v°]

Deedelen die plagen te triumpheerne
Ende minnelic alle vruecht tvseerne
Om elcken te maken verhuecht en blije,
30 Den arbeyder die pleech te laboreerne
Om hem ghetrouwelic te sustineerne,
Inden lantman en was doen geen houerdije;
Dambachts man dreef solaes tallen tije
Met rethorijcken yet vreemts te ramene,
35 Dies hem elck verblijde aen elcken sije
Eerlic, niemant en pleechs hem te scamene,
Men plachs als sotheyt niet te blamene
Want elck eerdet door de const verheuen,
vs. 33-39
Mer tgaet nv verre buten screuen.
40

Der geesteliker werck was lesen en soeken
Al den dach studerende in haer boecken
Om den slechten minlic tonderwisene;
vs. 43
Minne was al haer iagen haer roeken,
Waer si discoort wisten in eenighe hoecken
45 + Dat pijnden si neerstelic te misprisene;
vs. 46
Op haer tienden plagen si hem te rijsene
Seer vrolic en blije mit ioncwijfs en knapen,
Si en plegen haer kueken ooc niet te spisene

*

22. worde, S.: wort doe.
23. de mare, S.: weelde; door ontbr.
24. lappen - noch, S.: lortsen of van.
25. Noch (2 ×), S.: van (2 ×).
27. S. Deedele die pleech enz.
30. arbeyder die, S.: aerbeijt.
31. S.: Auont en merghen sonder cesseren.
32. doen ontbr. bij S.
35. Dies, S.: Die; elcken: alle.
36. ontbr. bij S. Na 37 bij S.: Elc leefden doe nae tbetamene.
38. eerdet ontbr. bij S.
43. haer (2), S.: ende.
45. pijnden, S.: pleghen.
46. hem ontbr. bij S.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 132 r°]

173
*
Met veel prouanden oft met comenscappen;
50 Ic en meene ooc niet datser nv in rapen
Solaes of datter arch in es beseuen,
Mer tgaet nv verre buten screuen.

Prince
Prince, hoe wi mercken in die drie staten
Es nv defect groot bouen maten
55 En hoe ouder hoe arger, tblijct an elcx leuen,
Want tgoet, weelde en vruecht met caritaten
Wert lanc so minder; dus hoe wijt vaten
Het gaet nv verre buten screuen.

Eindnoten:
der practiken onuroet: niet arglistig.
signet: zegel-(ring).
Aardige bewijsplaats dat de kooplieden in de M.E. ook dragers van nieuwstijdingen waren.
lappen: knoeien.
geven belangrijke aanwijzingen voor de positie en de ontwikkeling van de rederijkerij: in de
eerste plaats wordt zij uitdrukkelijk vermeld als door den ‘ambachtsman’ beoefend; in de tweede
plaats blijkt dat zij reeds in het eerste kwart der 16de e. vaak als ‘sotheyt’ bespot werd.
vs. 43 roeken: bekommeren.
vs. 46 hem te rijsene: blijkbaar: (fatsoenlijk) leven van -.

vs. 3
vs. 16
vs. 23
vs. 24
vs. 33-39

[XCIII] Nota

[XCIII]

Half sot, half vroet,
Half quaet, half goet,
Half eere, half schande,
Dats nv de sede vanden lande.
+

[houtsnede]
+

[f. 132 v°]

Eindnoten:
[XCIII] Zie de inleiding, blz. LXII.

*

49. prouanden, S.: prouens.
53. hoe wi, S.: Wou wijt.
54. defect, S.: ghebreck; bouen: sonder.
55. En ontbr. bij S.; an: in.
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[XCIV]
Dronckenscap sonde, schade, en schande
Refreyn
MOordadige drake vol van fenijnen,
vs. 2
Ouerdadich, manslachtich in v pijnen,
vs. 3
Gheen quaet ter werlt en mach v ontdieren,
Oorspronc van schanden gaende metten dijnen,
5 + Wroetende int slijc gelijc doen de zwijnen,
+

[f. 133 r°]

*

De stokregel bij S.: Dronckenscap es sonde scaij en scande.
2. Ouerdadich, S.: mordadigh.
3. ter, S.: der.
5. doen ontbr. bij S.
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Gheen duechden en vindic in v regieren
Onnaerdige dracht seer quaet om bestieren,
Ghi muecht scoffieren de siele ende lijf;
Exempel vintmen in veel manieren,
10 Den groten maecti veel minder dan mieren,
Dair goet pays is dair maecti groot gekijf,
Merct doch wel hoe dat duer v quaet bedrijf
So menich tleuen laet staen te pande,
Dies ick v moet nomen in mijn woorden stijf
15 Dronckenschap, sonde, schade en schande.
Tfy valsche beroofster des sins verstant,
Duer v was Amon gheworpen int sant
Van Absolone ter doot doen bringen,
Sijns selfs broeder, bi redene: want
20 Hi v misdoende met sijn suster vant
Dies hi doe antrack sdroefheyts stringen.
vs. 22
Olofernes en mochte niet verdingen,
Hi moste gehingen sijns lijfs bederuen,
Doer dronkenscap sachmen sijn bloet springen
25 Dies menich moste sijn handen wringen
Want Iudith dede hem onsalichlic steruen.
+
Men sach Loth door v in sonden eruen
Sijn dochter bekendi in onuerstande,
Dit woort moetti noch lange verweruen
30 Dronckenscap sonde, schade en schande.
Den groten Alexander rijc ende machtich
Maecte door v sijn handen bloedachtich
Vermoordende sijnen vrient vol trouwen;

*

6. in, S.: onder.
7. seer ontbr. bij S.
8. de, S.: beij.
11. dair (2) ontbr. bij S.
12. wel en dat onbr. bij S.; na quaet: vals.
14. Dies ick v, S.: Dus ic; in mijn: mit.
16. sins ontbr. bij S.
18. Van, S.: ende van.
20. v. ontbr. bij S.
21. doe antrack, S.: in druc; stringen: verstringhen.
26. onsalichlic, S.: onsachtelic.
28. onuerstande, HA.: sonden strange.
29. Dit woort, S.: Dus.
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*
Ter kennissen sijnde wert hi clachtich.
35 Tfy dronckenscap alder quaetheyt onsachtich
Wat machmen door v wercken aenschouwen;
Ian van beuerley door v benouwen
Die cracht vrouwen van sijn eygen bloet;
O wreede serpente, siet v brouwen,
40 Daer ghi sijt en sal gheen duecht bedouwen
Mer wonderliken groten tegenspoet.
Ter werelt en leeft gheen wijs so vroet
Ghi hangt hem in Virgilius mande,
Ia die v ghelooft ende naer v doet
45 Dronckenscap, sonde, schade en schande.

Prince
Princelic prince aenmerct hier v slot,
Machomet dede een stranck ghebot
+
Den wijn te latene daer hi regent was,
Dronckenscap was de cause dat op hem dlot
50 Van droefheden viel, ten was ghec noch spot:
vs. 47-51
Sinen vrient vermoorde hi doe present was;
Dat Noe ooc die als slapende blent was,
So bekent was, ontdect onschamelic,
Dronckenscap was cause die dair ontrent was
55 Dies tverdoemen geseyt tot inden endt was
Sijns kinders, dat was seer onbetamelick.
vs. 57
Ick bid v prince, drinct doch bequamelic
Het si te water oft oock te lande,
Wat ick segge dat vindi namelick:
60 Dronckenscap, sonde, schade en schande.

Eindnoten:
vs. 2 Ouerdadich: moedwillig, boosaarding; vgl. CIV, 30.
vs. 3 ontdieren: te boven gaan.
vs. 22 mochte (lees wsch. mocht hem) niet verdingen: kon zich niet vrijkoopen, kon zijn lot niet ontgaan.
*

34. kennissen, S.: kermissen (!)
38. Die cracht, S.: dede cracht der; HA.: Vercrachte.
39. wreede, S.: wrekende; siet: siet aen.
40. ontbr. bij S.
41. Mer, S.: ghy toont.
43. Ghi hangt hem, S.: hy en hangt.
44. Ia die v, S.: Hy; naer v doet: nae v doot.
46. hier ontbr. bij S.
47. dede, S.: die ghebiet.
50. ten - noch, S.: sonder gecken of.
51. doe, S.: daer hy; HA.: die doen.
53. Na So bij S.: droncken
55. Dies, S.: Diet.
57. Ick bid, S.: Dus bidic; bequamelic, HA.: betamelijc.
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vs. 47-51 Dr. J.H. KRAMERS te Oegstgeest was zoo vriendelijk mij er op te wijzen dat dit zonderlinge verhaal
omtrent de reden van het wijnverbod bij de Mohammedanen te vinden is in het reisverhaal van
JAN VAN MANDEVILLE; zie de uitgave v. d. mnl. tekst door CRAMER, kol. 121-122.
vs. 57 bequamelic: op gepaste wijze, matig.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

176

*

[XCV] Nota

[XCV]

Die auont ende die morgen
Die en sijn niet euen vroet;
Die morgen moet sorgen,
Die auont verdoeget goet.
5 Wou die auont sorgen
Als die morghen doet,
Het soude noch menich rijden
Die nv gaen te voet.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 134 v°]

Eindnoten:
[XCV] Zie de inleiding, blz. LXI.

[XCVI]
Och god hoe sal ick die note ghecraken
Refreyn
O God almachtich ghebenedijt
Die al dat leeft gheeft sijnen tijt,
Salich sijnse dien wel besteden.
vs. 4
Niemant en weet tleste ouerlijt
5 Dan ghi, die duterste eynde sijt, vs. 5
+
Voocht van bouen, voocht van beneden.
Die hartste noot des doots onureden
Die moet gecraect, sijt morgen oft heden,
vs. 9
Wiens snoestre is seer bitter int smaken.
10 Het moet besteruen, het sijn die seden,
Al dat oyt quam van Adams leden
Moet de noot der doot wreet onbesneden
Duerbijten, al eest quaet om maken;
Och god, hoe sal ick de noot ghecraken.
*

1. Die (1), R.: Den.
2. Die ontbr. bij R.
3. moet, R.: die doet,
4. Ontbr. bij R.
5. Wou die, R.: Wilde den.
7. noch menich, R.: de sulck.
8. nv, R.: nu moet.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 135 r°]

15

Als siecte mi iagen sal int versijck,
Als ick moet gaen den langen dijck

vs. 15
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Sonder wederkeeren so dander plegen,
Als mi tgraff berooft des werelts wijck,
Mi seluen so wordick dan ongelijck
20 Als humoren die tonge verwegen, vs. 20
Als kennisse gheheel is wt mi vertegen,
Als mi de lendene sijn ontsegen,
vs. 23
Den buyck doet crimpen, den mont doet spaken,
Als doogen duyster sijn bedegen,
25 Den nuese scerpt, wat baet verswegen,
Den stanc mijns adams comt mi tegen,
De noot der doot brengt sulcken saken.
Och god hoe sal ick die noot ghecraken.
+

Als verstandenisse niet meer en beclijft,
30 Als pijne tgeuoelen wt mi verdrijft,
Als therte iaecht, die sinnen beuen,
Die keel rotelende, die handen verstijft,
Als die doot teghen tleuen kijft,
vs. 34
Als traensweet comt duer tvel ghedreuen,
35 Die tanden swert, dlijf cout beseuen,
Alsmen van als rekeninge moet geuen
Wesmen ye misdede in slapen oft waken,
Als den pols en ruert noch let noch leuen,
Lacen dan claechtmer bouen screuen
40 Den tijt ydelic achter ghebleuen;
Wee ons, de noot der doot brinct sulc geraken,
Och god hoe sal ick die noot ghecraken.

Prince
Princelic god, onser salicheyt bewijs,
Die de noot best craect die wint den prijs;
45 Al mach de snoester wat bitter wesen,
Die scale is hard, si wies opt rijs
Dat Adam plante int paradijs;

*

23. spaken, HA.: spegen.
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Trijs heet steruen, ick hebt ghelesen.
Tcraken es arbeyt swaerst ghepresen,
50 + Mer grote suetheyt volcht na desen
Die totter keerne wel can gheraken;
Die de noot wel craect, die blijft gepresen,
Hi sal der bitterheyt wel ghenesen,
Nochtan alle mijnder sinnen pesen
55 Die vresen der snoestren bitter genaken.
Och god hoe sal ick die noot ghecraken.

+

[f. 136 r°]

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 4
vs. 5
vs. 9
vs. 15
vs. 20
vs. 23
vs. 34

ouerlijt: overgang, t. w. van het leven naar den dood.
duterste eynde: fragm. 1548: opperste heere.
snoestere: bolster; vgl. vs. 45; 55, en sloester, XI, 25.
versijck: zuchten, angst, gevaar; vgl S. CCV, 14; CCVI, 22.
humoren: vochten. - verwegen: zwaar maken.
spaken: droog zijn; vgl. ABN IV, d, 15.
traensweet: droppelsgewijs, parelend zweet.

[XCVII]
Al en geeft god geen gelt hi sent wel zijn ware
Refreyn
DE here die ons vander eerden gewrocht heeft
+
Ende met sijnen bloede ons gecocht heeft,
Want sijn gereet gelt dat was seer dinne,
Bedinct v ghi sonders die in zonden socht leeft,
5 Merct hoe ons god tzijnder glorien gebrocht heeft
Daer hem toe dwanc natuerlijcke minne.
Al sijn wi dwasen so gheck van sinne,
Seggende, god is ons sijn rijcke sculdich,
Hi heeft ons gecocht, dats tgeen dat ic kinne,
10 Op dat wi hem met herten sijn ghehuldich
Ende dat wi in allen lijden bliuen verduldich
Van dat hi ons toesendt hier en dare.
vs. 13
Gods gracie en is niemant ouertuldich
Mer sijn betalinge is menichfuldich:
15 Al en geeft god geen gelt hi sent wel zijn ware.
Ghi versteende herten die onuersaecht zijt
Der wraken gods, hoe dic ghi ghedaecht zijt,
Bliuende vast in haer sondich leuen,
Slachten den sculdener die daer beclaecht zijn,
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*
20 Seggende: geeft mi dach here, maecht sijn, vs. 20
Want ic hebbe seer luttel gelts om geuen.
Ghi sijt mi ouer menich iaer sculdich bleuen,
Wildi noch altoos van mi dach hebben;
+
V goet dat heb ick dobbel bescreuen,
25 Betaelt of ghi sult int ende beclach hebben.
Eylacen, tgelt is cleyne dat ick mach hebben
Om v te betaelne, geseyt int clare.
vs. 28
Geeft wat in mindernisse, ghi sult verdrach hebben
Ende drinct met god, ghi sult goet gelach hebben;
30 Al en geeft god geen gelt hi sent wel zijn ware.

+

[f. 137 r°]

Dus die gods wrake in danck ontfaet
Verduldich te wesen sonder te spreken quaet
Bliuende op sint Iobs woorden alteenen.
vs. 34
Ic seg, ic en doets gode gheen verlaet,
35 Want het claerlic ende wel bescreuen staet,
Hi sal ons sijn rijcke daer vooren verleenen.
Laet ons dan onse sonden beweenen
Die wi gedaen hebben van iongen kinde,
vs. 39
Wi sullen den viant daer mede verbeenen
40 Ende schuwen daer bi die helsche allinde.
Ghenen beteren raet ic dan en vinde
Dan biechte, berou, en penitencie sware.
God gaf, god nam, was sint Iobs legende
Als hi hem seluen naect ende goedeloos bekende;
45 Al en geeft god geen gelt hi sent wel zijn ware.

+

Prince
vs. 46
Prince, men vinter verstaget bediet,
Wanneer hem god toesendt eenich verdriet,
Dan sweerense menigen swaren eet,
Seggende, ic heb lieuer dat ghi mi verbiet
50 V glorie heere ende en moeyt mi niet,

*

20. geeft, HA.: vergeeft.
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Want ic en can niet wel verdragen v leet.
vs. 52
Dan vermanense gods passie, zijn bloet, zijn sweet
Ende sijn martelie van iare te iare.
Al en is god ter stont niet te wreet,
55 Hi cant wel onthouwen, verstaet tbescheet:
Al en geeft god geen gelt hi sent wel zijn ware.

Eindnoten:
vs. 13
vs. 20
vs. 28
vs. 34
vs. 39
vs. 46
vs. 52

ouertuldich: overtollig.
geeft mi dach: stel mij een bepaalden dag om te betalen, geef mij uitstel; vgl. CXLV, 45.
verdrach: kwijtschelding.
doets ... verlaet: weiger.
verbeenen: verschalken.
verstaget bediet: hoor wat ik u zeg (stoplap).
vermanense: herinneren ze aan.

[XCVIII] Refreyn
Hebben wi gheen liefde, so ist al niet.
AL waren alle menschen also vroet
In swerlts spoet als Salomon certein,
Scheppende moet als volle vloet,
Rijcke ghegoet als Alexander reyn,
5 Vol weelden altoos int eertsche pleyn,
Bey groot ende cleyn vol vruechden altijt,
Met neeringe in vreden breet ende wijt,
Alle die iolijt waer cleyn van weerden
+
Sonder liefde, want hier opter eerden
10 Moetmen die anueerden, oft onuolmaect
vs. 11
Bliuen alle dingen, v hier op staect,
vs. 12
Want onghelaect liefde excellent
Es tslot van duechden ter werelt present;
Voorwaer ick kent, alsment al doorwiet,
15 Hebben wi gheen liefde so ist al niet.
Tot liefden bedwingt ons deerste gebot
Verstaet wel tslot, want Christus almachtich,
Mensche en god, craecte die nodt
Der liefden lodt op deerde warachtich;
20 De liefde sijns vaders was crachtich
Ende voordachtich tonswaert ghebogen,
Liefde heeft hem aen tcruce ghetogen,
Wie sou dan mogen liefde volprijsen?
Och niemant, dus wilt in reynder ghijsen
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*
25 Doch liefde bewijsen, want tes een duecht
Die bouen al dandere die sin verhuecht,
Een volle vruecht, aldus bi desen
Segghic dat waer es en tmoet so wesen,
vs. 29
Elck macht lesen die scriftuere pliet:
30 Hebben wi gheen liefde, so ist al niet.
+

Sonder liefde is elck sonder leuen
Want ghegeuen heeft die heere der heeren
Int aencleuen sonder sneuen
Reyn bescreuen die liefde vol eeren.
35 Die dan doen teghen Christus leeren
Hem naect verseeren, dus wilt doch houwen
Gods liefde voor al oft tsal v rouwen.
Voort wilt aenscouwen sonder cesseren
Broederlijck in liefden te glorieren,
40 V broeder tracteren naer uwer macht
Als v seluen; wort dit van v volbracht
Ghi wort gheacht voor gode seer groot,
Dit segghic, maer sijdi van liefden bloot
Leuende doot sijdi, want men siet:
45 Hebben wi gheen liefde so ist al niet.

Prince
Princelick prince laet in v sincken
Sonder mincken gods liefde bouen al,
Want int schincken van sulcker drincken
vs. 49
So moet crincken onser sonden ghetal.
50 Sonder die liefde ist al misual
Want int eertsche dal is cleine ons vruecht,
+
Cort ongeduerlic, mer vergaerdi duecht
So wordi verhuecht hier ende hier naer.
Alle duecht spruyt wt gods liefde, dats claer,
55 Ghenen, druck, anxt, noch vaer en can slaken

*

29. pliet, HA.: doorsiet.
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Sijn vruecht die de liefde gods mach smaken
Vaet mijn spraken, ick segt telcker stont,
Die liefde derft is cranck ende onghesont,
Deerlic ghewont, want vaet mijn bediet:
60 Hebben wi gheen liefde so ist al niet.

Eindnoten:
vs. 11
vs. 12
vs. 29
vs. 49

v hier op staect: houdt daar aan vast.
onghelaect: onbetwijfelbaar.
scriftuere pliet: leest, lezen kan.
crincken: verminderen.

[IC] Nota
In ses dingen houdic mijn iolijt:
In corten missen, in langen maeltijt,
In ionck vleysch, in ouden visch,
Een schoon vrouken en wijn opten disch.

[C] Nota
Die mi berispt of die mijne
Die gae thuys en berecht die sijne;
Vindt hi daer gheen ghebreck
So comt tot mi ende siet wat mi let.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 139 v°]

*

[CI]

[CI]

Eenen sack vol moren, een stinckende prije
Refreyn
O Menschelic pac vol stinckender houeerde,
Brosch lichaem, vuyl sac vol moren wiens werde
+
Is alte cleyn als tleuen verscheyen es,
vs. 4
Du biste seer wack, haest die verteerde,
5 Twi soecti ghemack dan so seer op deerde,
Ick seg certeyn dat tsviants verleyen es;
*

4. Du biste, TE.: Ghy ziit.
6. seg, TE.: segghe.
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Weeldich voedi tlichaem dat een verbeyen es
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Van drucke, contrarie der sielen claer,
Want houerdije een recht bereyen es
10 Om veruult tzijn metten seuen dootsonden swaer.
Wat volchter dan naer? verdriet, anxt ende vaer;
Dat lichaem misdoet wort geweten met nije
Der sielen voorwaer, dus seggic eenpaer:
Als de siele scheyt blijfdi so ick belije
15 Eenen sack vol moren, een stinckende prije.
Een houerdich vat is voor gode stinckende
So walgelic, dat door dien is minckende
Die gracie die ons god soude verleenen.
Wat helpt ons den scat als ons is crinckende
20 De doot? niet, dats plat, dus sijt v bedinckende, vs. 20
vs. 21
Die spacie is hier, hebt duechdelic meenen,
Volcht den coninc van Iuda int beweenen
Der sonden, dinct hoe nabugodonosor was
Door sijn houerdije van gode tot eenen
25 + Beeste verschepen die namaels ghenas
Duer tberou dat ras hem cureerde so ic las.
vs. 27
De dit tlichaem, wat achti dan houerdie;
vs. 28
Gaert duecht op elc pas, al slichaems gebras
Es min dan niet, doot sijnde so blijft ghije
30 Eenen sack vol moren, een stinckende prije.
Wat wildi cleeden tlichaem met grau ende bont,
Ghi moet doch scheden; al schijndi nv gesont
Tis haest verkeert alst gode belieft.
Ghi doet bereeden leckernije voor den mont,
35 Solaesheit breeden twelc de siele doorwont,
Dus blijft verseert die siele en ghegrieft.
Wat baet dat ghi v noch so seer verhieft,
Die doot sal de siele wten lichaem drijuen

*

10. seuen - swaer, HA.: vele sonden klaer.
27. De, TE.: Dede; HA.: In't.
29. blijft ghije, TE.: blijfdy ghije.
36. ghegrieft, HA.: ontrieft.
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Die ten hemel of ter hellen, dats cort gebrieft,
40 Na verdiente moet varen, ten baet geen kijuen
Want hier geen bliuen en is so ons scriuen
Alle doctoren, en wi sient ooc telcken tije.
Wat sijn die lijuen der sondiger katijuen
Voor gode gerekent dan aen elcken zije
45 Eenen sack vol moren, een stinckende prije.

Prince
+
Dlichaem vol sonden is eenen sac vol moren.
Die tallen stonden dat hier houwen vercoren,
Die sijn veel meer met vuylheden besmet
vs. 49
Om vray orconden, dan zwinen die sporen
50 Tvuyl te doorgronden; dus blijft verloren
Deedel siele die van gode is gheset
Bi dlichaem als een wtuercoren let.
Dus acht tlichaem cleyn maer de siele groot,
vs. 54
Ouerdenckende dijn vier wterste altemet,
55 Die helle, doordel, hemelrijc ende doot.
Doet dit, tis noot, want als ghi sijt bloot
Sonder siele ende v die wormen te strije
vs. 58
Sullen doen aenstoot, doorknagende tconroot,
vs. 59
So en werdi mer gerekent inden aertscen crije
60 Eenen sack vol moren, een stinckende prije.

Eindnoten:
Stok. Vgl. S. CLXI, dat denzelfden stok, maar een anderen tekst heeft. - moren: modder.
wack: zwak (alleen uit KIL. bekend; zie Mnl. Wdb. IX, 1610).
plat: duidelijk.
Die spacie is hier: gij hebt er hier gelegenheid toe?
De: deed; de zin is: veroorzaakte het lichaam (de wereldgezindheid) dit.
gebras: rommel.
vray: naar waarheid; vgl. LXXXIV, 21.
vier wterste: vgl. LXXXI, 24.
conroot: eig. troep; in de verb. swerelts conroot als omschrijving, hier wsch. in een derg. bet.:
alles, al wat is.
vs. 59 crije: eig, leus, strijdkreet, vandaar ook: strijd.
[CI]
vs. 4
vs. 20
vs. 21
vs. 27
vs. 28
vs. 49
vs. 54
vs. 58

[CII] Nota
Ick ginck eens voorbi een want
Daer ick aldus ghescreuen vant:
Wildi wesen lief getael ende bemint
So laet vrient bi vrient als ghise vint.
*

39. gebrieft (HA.), v. D.: gebieft.
40. verdiente, TE.: verdienste.
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[CIII]
Want Christus heeft ons so dier ghecocht
Refreyn
UErwaende houeerde dede afgriselic
Lucifer vallen wt deewige weelde
Mitten sijnen, ende om auijselic
Dydel plaetse te vollen schiep god wiselick
5 Den mensche die hi seer hoochlic eelde, vs. 5
Want hi formeerden na sijn eygen beelde
Ende stelden int paradijs der wellusten soet
+
Daer hi tgebot brack, twelck hi bequeelde
Ende brocht hem ende ons allen in grooten onspoet.
10 Om genesen dees quetse most dewige goet
Ooc mensche worden inden aertschen slijcke
Ende copen ons weder met sijn heylige bloet,
Souden wi besitten sijn glorie en rijcke
Door twelc Christus worden is ons gelijcke.
15 Drie en dertich iaren heeft hi hier gesocht
vs. 16
Tverloren scaepken, ouerdenct dit met versijke
Want Christus heeft ons so dier ghecocht.
So die coper om een goet dat hi bemint
Geeft meer dan de weerde, twelc dic gesciet,
20 So heeft Christus ons heere diet wel versint
Duerder dan die werde gecocht ons menschen blint,
Want die menschelijcke werde is min dan niet
In hoer seluen, mer door christo vaet bediet
Is die mensche groot ende weerdich getelt,
25 Vanden engelen gedient; aldus aensiet
In wat hoocheden heeft v Christus gestelt.
Regiert v dan so in dit aertsche velt
Dat ghi gebruyct daer ghi toe sijt gescepen,
Dats deewich leuen dat Christus mit ghewelt

*

4. vollen, TE.: vullen.
9. brocht, TE.: bracht.
21. Duerder, TE.: dierde.
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*
30

+

V weer gecocht heeft ende den viant ontnepen.
vs. 31
Aertsche vruecht en mach een haer niet drepen
tegen hemels, teertsch is haest te niet brocht.
Pijnt dan den viant v siele tontslepen
Want Christus heeft ons so dier ghecocht.

+

[f. 142 v°]

35

Laet aertsche sorge, v lopen, v drauen
Ende denct hoe cort dat hier dlijf vergaet;
Wat wildi om daertsche goet veel slauen,
Vergarende lant, erue, iuwelen ende hauen:
Tis huden gesont, morgen doot, eylacen iaet,
40 Want als die doot sonder confoort of raet
Tlichaem crinct en die siele ter hellen vaert,
Dan soudmen wel willen sonder verlaet
Duecht gedaen hebben, mer tis te laet bewaert,
Men sal niet mogen; aldus nv onghespaert
45 Doet duecht ende en roept niet cras cras vs. 45
So de rauen doet, mer iegenwoordich gaert
Voetsel der sielen, want men op geen pas
En weet ofmen morgen sal crigen, tcomt ras;
Morgen suldi bequaem sijn ende wel bedocht,
50 Mer huden welleuen vliende swerelts gebras,
Want Christus heeft ons so dier ghecocht.
+

Wie mach meer liefden ter werelt dragen
Dan die sijn siele voor sijn vrienden set.
Och niemant, dus mach ic bi reden gewagen
55 Dat Christus 1), dopperste lieftdrager sonder vertragen,
vs. 56
Alder meest liefden getoont heeft ongesplet
An ons, Adams kinderen, met sonden besmet,
Om ons van sviants handen te vrijen.
Dus volcht die duecht, hout Christus wet,

*

1)

30. weer, TE.: weder.
21. drepen, HA.: - doet, TE.: die - doen; iegenw., TE.: tegenw.
50. huden, TE.: heden; vliende: vlyende.
Er staat: Xp̄s.
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60 Inder eewicheyt suldi met hem verblijen;
Alle aertsche sorge wilt stellen besijen.
Als de sonne declineert so vergatet tlicht,
Sgelijcx als tleuen en twort sonder vermijen
Elcx werck voor den oppersten iuge beslicht.
65 Die dan int leuen hebben goet ghesticht
Sullen met den bant der liefden worden geknocht
Bi Christo, ouerpeyst dan sregels gewicht,
Want Christus heeft ons so dier ghecocht.

70

75

80

85

Prince
Prince alsmen anders niet en weet te biene
Dan de siele naect, wat machmen dan peysen?
Eylaes, gods oordel is seer tontsiene,
Twaer goet dat men in tijts pijnde te vliene
+
De sonden, dinckende op tlange hene reysen.
Voordachten wi dat wi mochten wel eysen,
Want sonde en bringt niet dan druck en pine
Ende iaecht die siele ten helschen forneysen
Daer niet dan druck en is te ghenen termine.
Och eewich is alte lanck, mer daer te sijne
Daermen alle solaes en blijscap hantiert,
In glorien schouwende mit blijden schijne
vs. 81
Dminlic aenschijn Christi mit glorien doorviert,
Daer sullen wi mit vruechden worden verciert,
Met graci en glorie, hebben wi goet gewrocht;
Siet elc dan dat ghi v daer na regiert
Want Christus heeft ons so dier ghecocht.

Eindnoten:
vs. 5
vs. 16
vs. 31
vs. 45
vs. 56
vs. 81

eelde: edel maakte, verhief.
versijke: zuchten.
drepen: eig. treffen; hier: van waarde zijn; vgl. S. CXX, 47; ABN LVII, c, 10.
cras cras: woordspeling met lat. cras = morgen.
ongesplet: geheel, volmaakt.
doorviert: doorgloeid, stralend.

[CIV] Refreyn
Om tgemeen profijt waer iusticie nootlicst
L Vcifers gedachte houerdicheyt wrachte
Dies wert hi ter stont bi iusticien geplaecht;
Adam qualic wachte gods gebod, onsachte
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*
Wort hi wt tparadijs versteken, veriaecht,
5 Biden welken sonde rees, die gode mishaecht
vs. 6
Ende tsondelic quets dat hiesch punicie,
vs. 7
Dus gods mogende macht die ouerdraecht
+
Ordineerde door sonde eerst iusticie
vs. 9
Welcke officie beweert malicie.
10 Daermen iusticie doet naer weerdichede
vs. 11
Sonder suspicie oft compositie,
Den gemeynen oorboor weluaert mede.
Rechte iusticie op tlant ende in een stede
Es den malefactuers doch wederstootlicst
15 Verdriuende foortse ende quade rede, vs. 15
Dus seg ic heden sdaechs so ionste beuel dede:
Om tgemeen profijt waer iusticie nootlicst.
Waer trechtelic gebien geeert, geacht, ontsien
Bi geestelic ende waerlic elck in tsine,
20 Ten soude niet gescien sulc fortselic bespien vs. 20
Alst nv doet eylacen tot sulcken termine.
vs. 22
Waer Traianus rechtuerdicheit discipline,
Licurgus, Orbaldus die sonder sparen
Iusticie wel hielden puer ende fijne,
25 Dat waer slants orboor ende tgemeen weluaren.
Och wat swaer misbaren heeftmen sien naren
Op hem die recht foortselic wilden verdriuen;
vs. 28
Balthasars beswaren naer trechte verclaren,
Crassus, Pharo, meer ander sulcke katijuen,
30 + Dit ouerdadich zaet sietmen noch becliuen vs. 30
Diesmen nv behoefde iusticie grootlicst:
Waermen heden sdachs reist elc ducht voor ontliuen
Of berooft tsine, ic wilder noch bi bliuen:
Om tgemeen profijt waer iusticie nootlicst.
35

*

Dat de hoofden der wet, in gods stede geset,

4. wort hi, HA.: dies is hy.
6. quets, HA.: quaets.
9. beweert, HA.: verdrijft.
27. hem: er staat h̄, men kan dus ook hen lezen.
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Haren officieren die als toesienders staen
Deden puer ende net trecht houden onbesmet
Dat in geen sake en worde faute gedaen
Die den gemeynen profite mochte angaen,
40 Dat ware vruechdelic ende weert groot goet;
vs. 41
Wijsheyt ende discrecie te rade saen
Riepen, sterckelic quaet hielden onder de voet,
Tvolck verhieue den moet inder vruechden vloet,
Elck soude sonder anxt varen ende keeren,
45 Neeringe crege spoet, tgebreck geboet,
Elck soude de hoofden des rechts dan eeren.
Men soudse helpen hoeden voor verseeren,
Tleuen daer voren wagen, dat is blootlicst,
Om iusticie altoos te helpen meeren.
50 Ic seg dat heden sdaechs naar doude leeren:
Om tgemeen profijt waer iusticie nootlicst.
+

Of thoochste iugement waer in elcken geprent
Ende vrese van misdoen ware gepresen,
Eendrachticheyt bekent, dat ware excellent,
55 So mochte elck lusten ter werlt te wesen.
Voechde hem elc rechter neerstelic tot desen,
Dicwil worde dan verhoet swaer hinderlic last.
Tsweert van iusticien alder hoochst geresen
Sal alte scherpelic sniden, dies sidi vast,
60 Recht te doen past, acht op weert noch gast,
So sietmen dat ghi gemenen orbor bemint.
vs. 62
Die in quaetheden wast of enich fortse brast,
Werpt wt als quaet cruyt eert het goede verwint,
Want dairmen wijsheyt en discrecie vint
65 Ende iusticie wert gedaen explootlicst,
Daer groeyt profijt en eere, mi wel versint,
Dus seg ic dat hedensdaechs soot voren begint:
Om tgemeen profijt waer iusticie nootlicst.
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Prince
Men siet tallen wegen tvolc meer genegen
70 Ten quade dan ten goede, dat doet natuere.
Aldus hier tegen sijn rechters vol zegen
Ter werelt gheordineert net ende puere
+
vs. 73
Als slot ende sluetel der weluaert fluere
Om tgrief te weren daermen in zondicht dootlicst,
75 Elcx gerief sijnde dan den quaden alduere. vs. 75
Ic seg dat hedensdaechs ende telcker huere
Om tgemeen profijt waer iusticie nootlicst.

+

[f. 145 v°]

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 6
vs. 7
vs. 9
vs. 11
vs. 15
vs. 20
vs. 22
vs. 28
vs. 30
vs. 41
vs. 62
vs. 73
vs. 75

quets: overtreding.
ouerdraecht: (alles) te boven gaat.
beweert: weert, tegengaat.
compositie: schikking.
foortse: geweld; vgl. vs. 62.
bespien: toeleggen; fortselic bespien dus: geweld beramen.
Orbaldus:?
Balthasar: Belsazar?
ouerdadich: moedwillig.
Aan het begin is mogelijk Datsi of iets derg. weggevallen.
brast: brouwt, pleegt.
fluere: bloei.
Wsch. ietwat corrupt; dan: behalve?

*

[CV]

[CV]

Het moet gheleden sijn
Een vrouwen refreyn
DIe behagelijc als Hester was hier te voren,
+
Gheluckich gheboren, verheuen, vercoren
vs. 3
Bi Assuerum gericht een bloeme der bloemen,
Die als si al haddic mans vrientscap verloren,
5 Al hadde mans toren mi leet gesworen
vs. 4-6
Cost vruecht verwecken ende druck verdoemen,
vs. 7
Ic mach mi wel die bedrucste wee mi nomen
vs. 8
Want deen lijden, als si, op dander keruick.
*

1. als, HA.: is als.
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Ick leefde ende ick dee leuen sonder beroemen,
10 Ende nv leuende sonder steruen steruick;
Eenen man haddic, ende leyder dien deruick,
Wie souts te vreden sijn?
Manloos contrarie der fortunen verweruick
Des want mijn man sterf, aen tselue woort eruic
15 Het moet gheleden sijn.

vs. 9

Als Hester een princesse was ic, docht mi.
vs. 17
Elckerley besocht mi, nyemant en verwrocht mi.
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vs. 18

Costelic gecleet, verknaept en gedient,
Ouer tafel verhiefmen tot in de locht mi,
20 Deen scanc, dander brocht mi, wat ic eysc men cocht mi, vs. 20
Hemel en eerde schenen waren mijn vrient.
vs. 22
Nv trueric als Noemi, mijn vrienden aensient
vs. 23
Dies mi nv elck vander hant is slaende;
+
vs. 24
Al ionden mi duecht menich, si ontrient,
25 Sulcken loon is vanden menschen ontfaende,
Elck is sonder god, vliende en mi af gaende
vs. 27
Wilt onbetreden sijn.
Al waert dat herte sucht of dogen traende,
Twaer om niet, mijn eerste woort blijft staende:
30 Het moet gheleden sijn.

+

[f. 146 v°]

vs. 31

Als hester mi int beste ende schoonste stelden
Die tot miwarts helden, mijn vrienden mi quelden
Die mi als venus hadden in groter weerden,
Die met liefden mijn woorden, mijn kuskens telden
35 Si wildent vergelden al gebuerdet selden,
Gaen als die vreemden nv haerder veerden.
Met Noemi mijnen man doende ter eerden
Ionst, vruecht, goet, ere, weluaert begroefic,
Als een liggende tusschen punten van sweerden;
40 Na regen na schoon sonneschijn vertoeuic. vs. 40
Troost mi bone Iesu, uwen troost behoeuic,
Twilt dus gestreden sijn,
De werlt mishaecht mi, haren loon die proefic,
Nochtan dit dinckende te min mi bedroefic:
45 Het moet gheleden sijn.
+

vs. 46

Ben ic hester weergade is mi bi brengen dan,
Waer zijn mijn ringen dan, mijn proper dingen dan,
vs. 48
Mijn koersen, mijn faelgien, mijn fluwelen colieren;
Ben ic vri, waer om laet ic mi dus dwingen dan,
50 Waer is mijn singen dan, dansen en springen dan,
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Mijn couten, mijn lachen, mijn blije manieren.
vs. 52
Een doot al doot, al mocht ic mi vertieren
Die huweliken vallen seer auontuerlick,
Dus wilick mijn wilde sinnekens bestieren,
55 Mi seluen kerckeren al smaket mi suerlic;
Niet om de menschen, mer om gode puerlic,
Hi wilt ghebeden sijn,
Dienende, die na lijden verblijt geduerlic,
Scriuende, seggende, al luydet wat stuerlic:
60 Het moet gheleden sijn.

Prince
vs. 61
Een roosken was ic, nv ben ic verdwenen,
Ick moet henen,
Dit maect mi moedeloos als een katijf nv.
vs. 64
Steruen dwinget mi met dier reenen,
65 Anders hatick steenen:
vs. 66
Noyt so lustich ic en waer wilder wijf nv,
+
Mijn ro lippen, mijn blosende wancxkens root,
Mijn borstkens stijf nv, mijn schoon sacht lijf nv,
Noch leeuic vry, ick en ben niet doot;
70 Mer opt steruen peysende swaer als loot
vs. 71
Moet ick besneden sijn,
Dit dwingt mi te seggen so ic eerst werf sloot:
Het moet gheleden sijn.

[twee houtsneden naast elkaar]

Eindnoten:
[CV] De stokregel herinnert reeds op zichzelf, maar vooral in verband met de rijmen van vs. 12, 27,
42, 57 en 72, zeer sterk aan CAMPHUYSEN's bekende gedichtje ‘Daar moet veel strijds gestreden
zijn’, dat op een oud volksrijmpje teruggaat, o.a. ook voorkomend in VALCOOGH's Reghel (ed.
1591, blz. 59); zie KALFF, Stud. II, 250.
vs. 3 Assuerum: Ahasverus.
gericht: lees: geacht?
vs. 4-6 De zin is: ik, die, al had ik de vriendschap van mijn man verloren en zijn toorn opgewekt, toch
nog wel blij kon zijn.
vs. 7 wee mi: HA. leest weu, weduwe, wat niet onmogelijk is.
vs. 8 keruick: stapel ik; vgl. S. XLI, 13: ‘Al moghen wy deen sonde op dander keruen’; ABN. XIV, b,
9.
vs. 9 Dit schijnt een vaste uitdrukking geweest te zijn; zie b.v. nog ABN. LXXX, e, 11: ‘Tes een vrouken
dat can leven en doen leven’; HOOFT (ed. LEENDERTZ I, 127: ‘mijn Lief, die leeft en leven doet’
en de daarop teruggaande (VERWEY, Proza I, 45) slotregel van PERK's sonnet LXXXIV.
vs. 17 verwrocht: miskende, maakte tot vijandin.
vs. 18 verknaept: synon. van gedient.
vs. 20 brocht mi: dronk op mij; vgl. CXXXII.
vs. 22 Noemi: Naomi.
vs. 23 vander hant is slaende: in den steek laat; vgl. S. VII, 15.
vs. 24 ontrient (van ontraden): trachtten hen er van af te houden.
vs. 27 is wsch. corrupt.
vs. 31 Onderwerp is Die in vs. 32.
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vs. 40 na(2)... vertoeuic: wacht ik op -.
vs. 46 mi (lees met HA. mijn?) bi brengen: mijn betoogen
vs. 48 faelgien: mantels of sluiers.
colieren: halsdoeken; vgl. ABN L, b, 18.
vs. 52 mi vertieren: van staat veranderen, i.c. hertrouwen.
vs. 61 verdwenen: verwelkt.
vs. 64 reenen: wsch. mv. van rein = grens (zie Mnl. Wdb. VI, 1218); de zin is dan: de dood dwingt mij
binnen enge grenzen, belemmert mijn vrijheid.
vs. 66 Versta: ik ben vroeger nooit zoo vroolijk geweest of ik zou nu nog wilder kunnen zijn.
vs. 71 besneden: ingetogen.

*

[CVI] Refreyn
Ay steruen steruen is een hart ghelach
+

TFy werelts dal vol alder ellendicheyt,
Tfy glorie, tfy weelde, tfi wtwendicheyt,
vs. 3
Als Iudas cussende condi ons duerwonden;

*

1. Tfy, RR.: Tsy (evenzoo in de volgg. regels); werelts dal vol: weirelt wt.
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*
vs. 4
Tfi Pompeus breus leuen, tfi sondige vendicheyt,
5 Tfy schoonte, tfy wellust, tfy behendicheyt,
Tfy tijtelic spel, musijc en tafelronde,
Corruptie heeft ons menschen gheuonden
Ter cause van sonden;
Twort eerde dat eerde was, dat naect quam sciet bloot.
10 Misdaet heeft de felheyt des doots ontbonden,
Si liggen die stonden,
Voetsel der wormen wort elcx lichaem, tis noot,
Hoe wijs, hoe sterck, hoe schoon, hoe groot,
Dafgrijselicke doot neemtse in hair beiach.
15 Fel ist steruen tijtelic, quader deewige doot,
Der sielen gruwelt, dlichaem wert swaer als loot,
Ay steruen, steruen is een hart ghelach.
Och wi leefden gerne en wi moeten steruen;
De werlt behaecht ons, en wi moetense deruen,
20 Ons en baet plaester, lecfrijt noch medecinen. vs. 20
Wat baet ons hoocheyt, ons gronden, ons eruen,
Daer om wi god vertoornen menich weruen,
+
Ons dienstvolc, ons gelt, ons kisten, ons scrijnen;
Wi moeten al steruen, o zee vol pijnen.
25 Ons gheesten verdwijnen,
Tgesicht traent, de borst sucht, den mont crocht.
Elck sorget, vliet, vreest, hoe heilich si scijnen,
vs. 28
Elck belacht dan den sijnen.
vs. 29
Gods sweet wert bloedich doe hi steruen docht.
30 Wi clagen thoot, rugge, leden en schocht, vs. 30
vs. 31
Wie roepen Iesus, och, ay mi, leyder, o wach.
Daer wert dat teiken des heilich cruis gesocht,

*

4. tfi (2) ontbr. bij RR.; vendicheyt: blendicheyt.
5. schoonte (RR.), v. D.: schoonste
6. en, RR.: tsy.
9. RR.: Twoort eerde, dat naeckt quam, scheyt bloot.
15. ist, RR.: is.
20. plaester, lecfr., RR.: banddoeck, plaester; HA.: leefcruyt.
21. ons (3), RR.: van;
29. sweet, HA.: smert. steruen docht, RR.: te steruen bedocht.
30. schocht, HA.: schoot.
31. och, RR.: oft; leyder: lasen.
32. daer, RR.: Dan. 33. voort, RR.: by.
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*
Waslicht, wiwater wert dan voort gebrocht;
Ay steruen, steruen is een hart ghelach.
35

O doot ghi doet alle mijn crachten flauwen,
Want niemant, dits hart, ontuliet v clauwen.
V strenge passie maect ons veruaerlick,
vs. 38
Cout sweet doedi tgheel lichaem drauwen,
vs. 39
Die wangen ontlijcken, die lippen blauwen,
40 Die keele doedi ruetelen misbaerlick,
Int steruen ghemistmen sijn sinnen eenpaerlic,
Thoot hangt seer swaerlic,
Die aderen bersten, die zenuwen recken,
Tcorpus wert cout, den pols iaecht, taensicht scherpt claerlick,
45 + Doogen staen staerlijck,
Armen en beenen sietmen van pijnen strecken,
Sprake, verstant en memorie vertrecken,
V presencie doot ons sonder verdrach,
Tgebeente falgeert, tlichaem bleect met plecken
50 Dees punten, o doot, v selfs ontdecken,
Ay steruen, steruen is een hart ghelach.
Dan tonen hem die helsche personagien,
Vrienden en magen bedriuen dan ragien,
vs. 54
Si crauwen thoot, si trijcken armen en beenen.
55 De geest reyst dan onbekende passagien,
Na werc volcht den loon, sulc strijt, sulc gaygien.
In manus tuas roeptmen alteenen
Al machmen eerst wat snorcken en wenen
Noemter mi eenen
60 Men derft hem wel, dorst hi slechts scheyden, vs. 59/60
God wil ons dan sijn hoochste blijscap verlenen.
Och bergen en steenen

*

36. dits hart, RR.: hoe hert, en.
37. veruarlick (RR.), v. D.: vervaerlick.
38. drauwen, RR.: douwen.
39. ontlijcken, RR.: ontblixemen.
44. RR.: na iaecht: claerlyc; taensicht scherpt claerlick ontbr.
50. selfs, RR.: felheyt.
52-68. ontbr. bij RR.
54. trijcken, HA.: strijcken.
62. bergen, HA.: vergheuen.
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*
Ouerwelft ons, sal elck roepen en screyen;
Och dat wi deen peysden en dander seyen
65 Wort int ordeel gecauelt, noyt droeuer dach. vs. 65
+
Wijs sijn si die haer huysken in tijts bereyen,
Want gods oordeel naect, al macht wat beyen.
Ay steruen, steruen is een hart ghelach.

+

[f. 149 v°]

Peyst hoe de doot int steruen thert doorsnijt,
70 Peyst hoe die pijn dinwendige leden doorrijt,
vs. 71
Peyst hoe tvolc om hebben seer wroten en grielen,
Peyst hoe den erfgenaem dan tgoet verblijt,
Peyst hoe die viant om die siele strijt,
Peyst hoe die wormen tlichaem vernielen,
75 Peyst hoe die priesters roepen en knielen
Om troost der sielen,
Prekende per fortse pacientie,
vs. 78
Peyst die noyt eewe noch wet en hielen
vs. 79
Noch cranck en misuielen
80 Hoe dat si iagen dan om penitencie;
Medicijns biechtvaders crijcht dan credentie,
Dus elck wapen hem voor desen slach.
Al schoudi pocken, cortsen, pestilencie,
Ghi moet steruen dat leert experientie;
85 Ay steruen, steruen is een hart ghelach.

Prince
+
Dat steruen so diuersche is van manieren
vs. 86/87
En smenschen henevaert so menigertieren
Dit smaect mijnder herte als galle dranck.
Sijnt vrome princessen, sijnt vroom princieren
90 Oft kinders in de wiege, men siet niet vieren, vs. 90
vs. 91
Tmoet al aen Machabeus dans, tes bedwanc.
Ten baet screyen, kermen noch handen gewranc,

*

71 hoe, RR.: hoemen, seer: siet.
89. vrome, RR.: schoone; sijnt vr.: oft.
90. siet, RR.: sietse.
91. Machabeus, HA.: den dooden.
92. noch, RR.: oft.
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*
Wat ghesont is wort cranck,
Mont, ogen en ooren worden stinckende gaten,
95 Als een gebluste kersse geuet tlichaem stanck
Hoe wellustich, hoe lanck,
Alst vander eedeler sielen wert ghelaten.
Die tleuen meest minnen tsteruen meest haten
Somen dagelicx aen tvolc wel mercken mach;
100 Noyt vrouwen, prelaten noch ondersaten
Bitterder morseel dan die doot en aten,
Ay steruen, steruen is een hart ghelach.

Eindnoten:
vs. 3 wtwendicheyt: uiterlijkheid, wereldschheid.
vs. 4 vendicheyt: lees wellicht: wendicheyt: veranderlijkheid, ongestadigheid.
vs. 20 lecfrijt: volg. KIL. zekere soort van koek; mogelijk is de lezing van HA. de juiste, hoewel dat woord
van elders niet bekend is.
vs. 28 Wsch. corrupt.
vs. 29 Vgl. A. BIJNS, Ref. III, 4, f.
vs. 30 schocht: schoft, schouder.
vs. 31 wie: versta: wi.
vs. 38 drauwen: lees dauwen (vgl. RR)?
vs. 39 ontlijcken: onkenbaar worden; wellicht echter leze men ontlijcsenen, wat hetzelfde beteekent
(Mnl. Wdb. i.v.): vgl. de var. die op een verkeerde lezing van ontlijcsenen kan berusten.
vs. 54 trijcken: lees wsch. met HA. strijcken, wrijven.
vs. 59/60 De zin is wellicht: iedereen kan wel gemist worden als hij eenmaal weg is.
vs. 65 gecauelt: nauwkeurig onderzocht.
vs. 71 grielen: grabbelen.
vs. 78 eewe: synon. van wet.
vs. 79 cranck ... misuielen: het ongeluk hadden ziek te worden (?).
vs. 86/87 Vgl. A. BIJNS, Ref. III, 4, e.
vs. 90 vieren: sparen.
vs. 91 Machabeus dans: doodendans; mlat. chora Macchabæorum (DUCANGE).

[CVII] Nota
Als ghi gheproeft hebt eenen vrient
Die v in rechter trouwen dient,
Dien dient weder met trouwen
En laet v gheenen arbeyt rouwen.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+
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[CVIII]

[CVIII]

Hey hey voorleden tijt waer sidi duere
Refreyn
*

101. morseel, HA.: aes.
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INder tijt mijnder kintsheyt onbesneden
vs. 2
Heer bayliu of ter bare was mijn spel,
vs. 3/4
Oft bock ouer hage met lichten leden
+
Te springene, ende coecouc heerken rij ic wel,
5 Te clossen, te toppen ende dat nonneken snel vs. 5/6
Te drayene, dat was mi een melodije,
Te rollene, twaer mi nv een ghequel,
vs. 8
Ende die clincke te slaen, elck sijnen tije,
vs. 9
Ende die coten lagen in mijn fantasije.
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10 Dit was mijn heel vruecht tot dat ik verkeerde
Bi Diana ende haer scholierkens blije,
vs. 12
Die tspeelken van Tinteletene mi leerde,
vs. 13
En cuisken vanden houte, mijn vruecht vermeerde.
Ic segge vertreckende sulck auontuere:
15 Hey hey voorleden tijt waer sidi duere.
Diana en haer scoon maechdekens duechdelick
Wi speelden dicwil stootbal na haer manieren.
Als dauenture quam twas mi vruechdelick
En ic den stootbal selue mocht bestieren
20 Onder den voorschoot, dan ghinc men versieren
vs. 21
Tconinc spel, twelc mi doch niet en verdroot,
Daer ick moste cussen menighertieren
En Dido mi eewelic haer mondeken boot.
Dit docht mi sulcken vruecht, gheen vruecht so groot,
25 + Totter tijt dat mi Venus strael gheraecte
Ende ick mi vant in Dalidaes schoot
Die mi mijn eerlike cracht ontschaecte
Duer daensien van Bersabea opt naecte;
Dese vruecht iaechde doe dander al vuere,
30 Hey hey voorleden tijt waer sijde duere.
Hebbende met Venus kennisse ghecregen
So dat mi haer camenierkens vielen subiect,
vs. 33
Des Breseida schoon wees mi voorts wegen
Mi ontdede in haer armkens naect gestrect.
35 Siende haer schoon hayrken als gout geplect, vs. 35
Als diamanten haer ogen ende den mont loech
Geloedich als rubinen, vruecht wert verwect,
Horende haer suete woorden laet en vroech
En haren lustigen sanck die ouerdroech,
40 Geuoelende cloppen haer hert en dmijne;
vs. 41
Het tasten hairder borstkens mi noit en verwoech,
Smakende dese vruecht docht mi medecine
Niet doende dan cussen die rosemarine
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Als violetten riekende soet van guere.
45 Hey hey voorleden tijt waer sijdi duere.

Prince
+
Prince, iuechdelic triumpherende met iolijte,
vs. 47
Ongemaniert cesserende nacht noch dach,
Roepende al heet al heet met appetijte
Ic Medea dede drauen int swaer geiach,
50 Schijnende het sou dueren, mer lacen ach,
Volleken metter tijt so ist vergaen.
Als dander doen ick quam in Bacchus gelach
Niet dan den wijn ginc ic voorts ga slaen
Lieuer hem hebbende dan sulc werck voort aen;
55 Ic werder mede gepijnt, twaer mi nv een cruis.
vs. 56
So verre ist comen dat mi dunct veriuys
Dat mi wijlen suycker was in valuere,
Hey hey voorleden tijt waer sijdi duere.

Eindnoten:
[CVIII] Stok. Vgl. ABN. XX, op den stok ‘Ey voorleden tijdt, hoe sijdij duere’.
vs. 2 Heer bayliu: volg. J.W.P. DROST, Het Ned. Kinderspel 15 is dit ‘hoogstwaarschijnlijk hetzelfde
als ons “Vader, ik sta op jou kasteel”’. - ter bare (scil. loopen of spelen): een wedloop houden
(DROST, a. w. 17).
vs. 3/4 bock ouer hage ... coecouc heerken rij ic wel: bok stavast; bok, bok, hoeveel horens steek ik op
(KIL.).
vs. 5/6 clossen: zeker balspel; vgl. S. XXXIV, 2; 7 enz. - toppen ende dat non-neken... Te drayene:
tollen.
vs. 8 die clincke te slaen: zeker werpspel (Ndl. Wdb. VII, 4096; DROST, a. w. 90).
vs. 9 coten: bikkels.
vs. 12 tspeelken van Tinteletene: het minnespel; zie ook CLI, 42; Spieg. d. Minnen 4615/7
(‘tintelteelken’). Wellicht in verband te brengen met tentelen, sondeeren?
vs. 13 cuisken vanden houte: wellicht hetzelfde als kuyselen bij KIL. (‘Ludere globulis, pilis, nucibus, &
similibus: et Claua globulos propellere: ludere claua’).
vs. 21 coninc spel: wsch. een dergelijk spel als ‘Heer bayliu’ (DROST 16; DE COCK en TEIRL. I, 108; Ndl.
Wdb.); vgl. BA. p. 128 vg.
vs. 33 wees mi ... wegen: mij aanwijzingen (of middelen?) gaf.
vs. 35 als gout geplect: met gouden weerschijn.
vs. 41 verwoech: werd te veel.
vs. 47 Ongemaniert: buitensporig, onmatig.
vs. 56 veriuys: sap van onrijpe druiven, dus: iets zuurs.

[CIX] Nota
Een iongelinck lustich seyt
Vruecht hanteeren is mijn beiach;
Een oudt man op twee crucken seyt
Mi denct wel datmens plach.

[sluitstuk]

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 152 r°]

+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 152 v°]

[CX]
Want tegen een clappart en is er geen wachten.
Refreyn
HOE mogen die menige so quaet van monde sijn,
vs. 2
So menichsins, so valsch van gronde sijn,
vs. 3
Dat si quaet spreken twelck si versieren.
Mi dunct dat si arger dan honden sijn
5 Want si den goeden int herte een wonde sijn
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*
+

vs. 6 en 10

Met clappen, daer si hem mede scoffieren.
Quaet doen, quaet dincken sijn hair manieren,
Si dincken altijt op een anders lachtere.
Clappaerts dat sijn die quaetste dieren,
10 Si souden wel haren vrient scoffieren,
Want tegen een clappaert en is geen wachten.

+

[f. 153 r°]

Clappaerts doen twee gelieuen scheyden,
Die anders noyt dan op duecht en ghisten
Hair vrientscap wert door clapparts gheent.
15 Clapten si niet meere dan si en wisten;
Maer ia si, door haer fenijnige listen
Hebben si menigen mensch gheschent,
Tot allen arge sijn si ghewent,
Schoon spreken si van voor, si verraden van achter.
20 Ware een clappaert altijt bekent
vs. 21
Een mensch sout ga slaen ende sijn behent,
Want tegen een clappaert en is geen wachten.
Een clappaert is voor schoon int schijn
Maer van achter steect hi sijn fenijn,
25 Hi ghelijct den scorpioen int wesen
Twelck seer vriendelick schijnt te sijn
Mer brengt van achter die meeste pijn
+
Die ongelooflijck is te ghenesen;
Dus ghelijctmen eenen bi desen
30 Die sijn quaet wtschiet gelijc een rachten. vs. 30
vs. 31
Alle quaet is in hem doorknesen,
Noyt man en hoorde van arger lesen,
Want tegen een clappaert en is geen wachten.
Prince, men cans niet al ghewreken
35 Dat clappaerts oft quade tongen spreken,
Maer tvint hem seluen al ten lesten.

*

2. menichsins, HA.: En menich.
12. scheyden, HA.: twisten.
29. eenen, HA.: een Clappaert.
30. gelijc een rachten, HA.: door zijn crachten.
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*
Waert dat die clappaerts hem seluen bekeken
En ouersagen haers selfs ghebreken,
Si souden genoech vinden van ouden resten;
40 Maer neen, in anders gebreken si mesten vs. 40
Want altoos sijn si een clappen tachtere.
vs. 42
Die schuldich is machs hem anvesten
En ouerdencken hem ten lesten Want
En ouerdencken hem ten lesten,
Want tegen een clappaert en is geen wachten.

Eindnoten:
vs. 2
vs. 3
vs. 6 en 10
vs. 21
vs. 30
vs. 31
vs. 40
vs. 42

gronde: aard.
versieren: verzinnen.
scoffieren: te schande maken.
sout ga slaan: zou er op letten, zich in acht nemen.
rachten: spin (KIL.: rach. j. raghe. Aranea).
is in hem doorknesen: zij zijn doortrokken van -; vgl. beknesen XXIII, 52.
mesten: groeien.
anvesten: aantrekken.

*

[CXI] Refreyn

[CXI]

Armoede dunct mi orborlicst en minst geert
vs. 1

ARmoede soect nauwe vonden,
Armoede hout menich solaes ghebonden,
Armoede is een punt seer clagelick,
Armoede ghewillich is soet int gronden;
5 Ghewilige armoede belet veel sonden,
+
vs. 6
Armoede verdient daer si is verdragelic,
Armoede en is altoos niet plagelick,
Armoede sou elck met recht begheren,
Armoede is menigen druck verdrachlick,
10 Bi armoede comtmen tot groter eeren,
Armoede brengt een veriubileren
In glorien, so ons scriftuere leert,
Armoede dunct mi orborlicst en minst geeert.
Armoede comt den menschen eer sier op ghisten,
15 Armoede soect seer nauwe listen,
*
*

41. sijn enz., HA.: sy int clappen vernachten.
43. lesten, HA.: besten.
18. HA.: Armoede nemt nauwe de cruymen te quisten.
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+

[f. 154 r°]

Armoede maect menigen mensche vroet,
Armoede belet veel quader twisten,
Armoede [...] nauwe die crumen die quisten,
Ghewillige armoede is altoos goet,
20 Armoede is den stranck ter duechden vloet, vs. 20
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*
Armoede en is altoos niet afgriselick,
Ghewillige armoede vroomt sin en moet,
Armoede ghewillich is altoos priselick,
Armoede is den mensche bewijselick
25 Wat god aen den mensche begeert,
Armoede dunct mi orborlicst en minst geeert.
Armoede comt dick bi selfs van binnen,
Armoede tempteert des menschen sinnen,
+
Armoede brengt veel menschen ter bede,
30 Armoede doet dicwil duecht beminnen,
Armoede doet dicwil vruecht ghewinnen,
Armoede is dicwil profitelick gheleden,
Armoede is van ootmoediger seden
Ende vanden acht salicheden dalder meeste,
35 Armoede stelt den mensche in vreden.
Salich so sijnse die arm van gheeste,
vs. 37
Armoede brengt god ter feeste
Daer god sijn glorie met consenteert,
Armoede dunct mi orborlicst en minst geeert.

+

[f. 154 v°]

40

Prince, ick come achter an
Als elck wil vanden sijnen spreken.
Armoede tempteert vrouwe en man
Dus is willige armoede niet te versteken.
God en laet ons sijn gracie niet ghebreken
45 Hoement went oft waerment keert,
Armoede dunct mi orborlicst en minst geeert.

[rand]
+
[houtsnede]
+

[f. 155 r°]

Eindnoten:
[CXI]
vs. 1
vs. 6
vs. 20
vs. 37

Stok, orborlicst: nuttigst.
nauwe vonden: listige bedenksels.
verdient: is verdienstelijk.
stranck: strand.
god: lees wsch. se of ons.

*

*
*

34. HA.: Armoede brenghter vele onder de meeste.
37. god ontbr. bij HA.
1. pairheyt, HA.: eenpaerheydt.
2. verwanen macht, HA.: vermanen sacht.
27. Hamans (HA.), v. D.: Adams
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In tegenspoet isser menich salich vonden
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Refreyn
vs. 1

5

10

15

20

ALle die begerende sijt der scrifturen pairheyt
Tot haerder doctrijnen,
Boetius bewijst ons die rechte waerheyt
Prijsende tegenspoet bouen der claerheyt
+
Der sonnen schijnen.
Exemplen vinden wi in Iobs terminen
Seer groot gods vrient gheacht;
Men sach Lazarum in tegenspoet verdwijnen
Mer sijn loon heeft hem die claerste robijne
Des hemels ghebracht.
Sonder tegenspoet en heeft dijn [gelove] cracht
Dwelck [bleeck] an Osya, wiens verwanen macht
Elcken ghinck te bouen
So dat hi tsiairs niet eens op sijn siele en dacht,
Maer brassen en houeren;
In tegenspoet ghinc hi eerst gode louen
Waer bi hi vercreech berou van sonden,
En Salomon liet hem in voorspoet verdouen
vs. 19
Dus radic v hout tegenspoet niet verschouen,
In tegenspoet isser menich salich vonden.

Tvoorspoet der werelt is quaet om temmen,
Ten blijft den man niet bi;
Men siet dagelicx dalen die hoge clemmen,
Met veel singen muteren die stemmen,
25 Sgelijcs is voorspoet onvry,
Bi goeder scriftueren bewijs ick di.
+
vs. 27
Ouermerct Hamans graet:
Die tweeste in Assuerus rijcke was hi
Mer scandelick sterf hi die doot o wy
30 Namaels door sijn quaet,
Dus segghic voorspoet is cleen toeuerlaet
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+

[f. 155 v°]

+

[f. 156 r°]
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vs. 32

Somen mocht mercken in Ieroboams daet
Coninck van Israhel:
In voorspoet sijns rijcs saide hi zondich saet
35 Vallende God rebel.
Verblijt v dan in tegenspoet, tes gods beuel;
Pitagoras geeft ons natuerlic oorconde
God en slaet niet met twe royen dat weetmen wel,
Waer bi dat ic vermane mijn eerste opstel:
40 In tegenspoet isser menich salich vonden.

45

50

55

60

Seneca [seyt] rijc en salich en muechdi niet zijn
Ia sonder tegenspoet.
Die rijcke vrecke doende sijnen fijn
Wert in die helle gegrauen int groot gepijn,
Dat dede ghelt en goet;
vs. 46
Mer tegenspoet nam Manasses int behoet
Want hi hem bekeerde.
Dauid die coninc vol scientien soet
+
vs. 49
Viel in ouerspel ende dat in weldiger vloet,
Dies hem god vermeerde
In tegenspoet, dat sijnen volcke leerde
Hoemen god met penitencie eerde
Dies hi vercreech vrede.
Noyt gheessele sulck profijt vermeerde
Nader salicheede.
Al wistic so veele als oyt man dede,
In tegenspoet soudic verbliden tallen stonden.
Doet doch al sgelijcx dat is mijn bede,
Want so ic beuinde bi claerder sede:
In tegenspoet isser menich salich vonden.

vs. 41

Prince
Prince, wie was oyt van sulcker weerden
Oft so groot beseuen,
Die hemelrijck hier hadde op der eerden
En hier na gods blijtscap mocht volherden
65 Int eeuwich leuen?
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+
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*
Noyt niemant, Augustinus heuet bescreuen,
Tis ware scriftuere.
Wie sal deruen die meeste vruechts verheuen
Om die minste vruecht den mensche gegeuen
70 Tot alre vre.
+
Christus gaf ons die salichste figuere,
Seggende, neemt dijn cruis al wortet die suere
En volget mijnen pat.
Bi als sulcken tegenspoet, hoort wat ic ruere,
75 Vindi den hochsten stadt.
Prince, al maect mi tegenspoet flaw ende mat,
Die heilige scriftuer salft te met mijn wonden,
Want ic vinde bescreuen tot meniger stadt
Desen regel int alder eedelste, dat
80 In tegenspoet isser menich salich vonden.

+

[f. 157 r°]

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 1
vs. 19
vs. 27
vs. 32
vs. 41
vs. 46
vs. 49

pairheyt: van elders niet bekend; de bet. moet zijn: bewijs, gezag, steun.
hout ... verschouen: veracht.
graet: trap (waartoe hij geklommen was nl., zie het volgende vs.).
Ieroboam: zie 1 Kron. 14: 8 vg.
Zie Seneka Leren vs. 258 vg.; 444 vg.
Manasses: zoon van Jozef.
weldiger vloet: de overvloed der weelde.

[CXIII]
+

[CXIII]

Wat doetmen ter werelt ten wert benijt
+

[f. 157 v°]

Refreyn
AL waric als Aristotiles gephilosopheert
Oft als Plato in leeringe beuonden,
Ghelijc Ieronimus Augustinus gedoctrineert,
Nochtan vindic die werlt so gefondeert
5 Onbekentheyt soudet werc feninich doirgronden. vs. 5
Al waert soeter dan honich in verstandige monden,
Onbekentheyt souder galle af maken
Door nijdt haer suster vol fenijns gebonden,
Die grote goetwillicheyt tspel doet staken.
10 Nochtans moet natuerlic liefde waken
Duer tvierich blaken bedriuende iolijt,
Dus mach ic wel seggen met reynder spraken
Van die fenijnige draken nv ter tijt:
*

68 en 69. meeste en minste bij HA. omgewisseld.
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*
15

Homerus Ouidius hooch gheresen
Die der Griecken acker sagen staen bloeyen,
En Franciscus Maro net int wesen,
vs. 18
Tubal Iubal onse voorvaders gepresen
Si waren al eerde vruchtbaer int groeyen,
20 Met Rethorica Musica constich int vloeien.
+
Den dauwe laet god op vruchtber eerde dalen
Al ist der horsele een groot vernoeyen
vs. 23
Die geen honich en geeft nochtans canse palen.
Wt onvruchtber eerde en canmen geen vruchten halen;
25 Al mach onbekentheyt pinten of palen breet of wijt, vs. 25
De vruchten geuen getuge in houen, in salen.
Dus seg ic duer sulke qualen des seker sijt:
Wat doetmen ter werelt ten wort benijt.

+

[f. 158 r°]

Den dach geeft claerheyt na sijnder natueren,
30 De nacht brengt duisterheyt, het betogen is merckelic;
Elck redelic mensche is hier af figuere,
Het leuen volbringen int soet, int suere,
Sulc ongeleert, sulc geleert seer clerckelic,
God geeft elcken dat hem dient sterckelic.
35 Het si om dalen om rijsen hier int leuen,
Elck is den anderen met nijde bewerckelic
Mits dat sijn broeder is bouen hem verheuen
Als Iacobs kinderen die Ioseph verdreuen
vs. 39
Hueren broeder beseuen diet wel doorglijt;
40 Micol sietmen Dauid met schimpen ancleuen, vs. 40
Caym wert lof gegeuen, nochtans vermaledijt,
Wat doetmen ter werelt ten wert benijt.
+

Nijdicheyt is dalder feninichste dier
Want scorpio is haer eygen ghenoot,
45 Afgriselic, wreetsinnich, seer onghier
Als dese nidige menschen seer putertier.
Hoe constige dingen, dit toocht hem bloot,

*

17. Franciscus, HA.: Virgilius.
19. al, HA.: als.
25. pinten, HA.: putten.
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Si vindender arch in, tsi cleen oft groot
Als die spinne die fenijn is garende
50 Wt suuer bloemken, hier leyt den cloot, vs. 50
Tsgelijcs sijn si alle consten beswarende
Met feniniger herten, ick ben verclarende,
Als de ghierige wolue die tscaep verbijt,
..............
55 Dus seg ic noch varende in tself crijt: vs. 55
Wat doetmen ter werelt ten wert benijt.

Prince
Ionstelic prince neemt alle dinck int goede,
Ouersiet die broosheyt des werelts gemeene,
Artificialick weest op v hoede,
60 Aenhoort elcken met coelen moede,
Niet acht yemants archeyt vol van weene,
Natuerlijcke conste laet blijcken reene,
Eere ende duecht sal v beclijuen.
Si sullen vergaen als stof seer cleyne
65 Die esels die den constigen wagen verdrijuen,
+
Die conste sal donconste tonder drijuen,
Eenpaerlick si haer kinderen beurijt,
vs. 68
Liefmoedelic in een aerdich verstijuen
Stantvastich wilt bliuen, acht geen niders spijt,
70 Ter werlt en doetmen niet ten wert benijt.

+

[f. 159 r°]

[houtsnede]

Eindnoten:
[CXIII]
vs. 5
vs. 18
vs. 23
vs. 25
vs. 39
vs. 40
vs. 50
vs. 55
vs. 68

Vgl. met dit refrein ABN. LXV, op den stok ‘Nijdt es de alder moordadichste beeste’.
Onbekentheyt: onverstand, bekrompenheid; vgl. CXXIII, stok, en vs. 8/9.
Tubal: zoon van Jafet. - Iubal: zoon van Lamech (Gen. 4: 21).
palen: lees wellicht pralen.
pinten: lees pitten of putten; putten (pitten) of palen: (uit) rekenen (zie Mnl. Wdb. VI, 59).
beseuen: indien bij broeder, dan: zijnde. - doorglijt: overdenkt, beschouwt (?)
Micol: Michal, Davids vrouw; zie 2 Sam. 6: 16 vg.
hier leyt den cloot: dat is de kern van de zaak; vgl. ABN. III, b, 16.
varende in tself crijt: in hetzelfde kringetje ronddraaiende.
verstijuen: op zijn stuk staan.

[CXIV]
Dlachen doet elcx herte verlichten
+

Refreyn
+

[f. 159 v°]

DLachen des volcs is van vreemder aert:
Sulc lacht om eens anders qualic vaert,
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Sulck lacht al is hem therte beswaert,
5 Maer daer Venus kinderkens sijn gepaert
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*
Daer is dlachen volmaect sonder clagen.
Sulck lacht om een logen, sulck om een sage,
Sulck om een sot, sulck om een sottinne,
Sulck ketelt hem seluen dat hi lacht een vlage,
10 Sulck lacht, mer ten gaet hem niet beneden zijn kinne,
vs. 11
Sulck lacht om een voorde, elken tsijnen
vs. 12
Sulck lacht als hi mach tocken en vichten.
Dlachen is soet dus lacht ten beginne,
Lachen is ghesont want ict bekinne,
15 Dlachen doet elex herte verlichten.
Ic lache als ic sie dees meyskens blosen
Gheblancket, gheroset, net als rosen,
vs. 18
Schrijende twee treen ouer een sausierken;
vs. 19
Ic lache als si hem node laten tosen
20 An haer doecxkens, dwelc schijnt verurosen,
Ghestijft seer wit als een spierken;
+
Ic lache als ick sie menich wilde dierken
Haer selfs raet doen al sout hem qualic loonen,
vs. 24
Ic lache als ic sie menich cranck bestierken
25 Ende begecken hem seluen honen,
vs. 26
Ick lache als hem hinnetasters becronen
Dat dese iongers leeren speelen oft dichten,
vs. 28
Ic lache als ic Ian treetsacht sie wonen
vs. 29
Daermen die toruen tast, want ic wilt betonen
30 Dlachen doet elex herte verlichten.
Ic lache als ick tsauonts mach spueren
Dese iongen ionckerkens die selden trueren
vs. 33
Achter straten bisen metter mutsen gequelt,
Ic lache eer si vrou boels connen bekueren
35 Dat si so dicwil den clepel vander dueren
vs. 36
Cussen moeten oft tspel daermen met belt,
Ick lache wanneer icse sie ontstelt

*

11. voorde elken tsijne, HA.: boerde nae zijnen sinne.
12. tocken, HA.: iocken.
25. Ende begecken, HA.: Geghecken ende.
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*
vs. 38
Als rasende menschen haest in die weye,
vs. 39
Ick lache om dat mijn here van bijsteruelt
40 Hem dicwils ontgelt in die malueseye, vs. 40
vs. 41/42
Ick lache als ick sie in die baleye
Baroogen en schieten met Venus schichten,
Ick lache als ick sie slueren ten reyen;
+
Oock seg ick al lotert mi die keye
45 Dlachen doet elcx herte verlichten.
Ick lache als hem sint ioris vissop wert gesconken
vs. 47
Ende si vanden teylbier worden puer droncken,
Lopende om gehuwet te sijn wacharmen;
Ic lache als si van verre staen en loncken
50 En lijsken op haren cossem can proncken, vs. 50
Quantshuys hanneken ic en sie v niet swermen;
Ick lache als ick v sie sonder ontfermen
vs. 53
In Venus lamoen sleypen si den block;
Ick lache als si als martelaers kermen
55 Recht oft si gheuangen saten inden stock,
Ten baet bonte cleeder noch geschoerden roc,
Die tpack gheladen heeft can wonder stichten.
vs. 58
Dus die yemant [siet] mismaect onder sijn lock
Segt dat hi lache, tsi spel of iock,
60 Dlachen doet elcx herte verlichten.

+

[f. 160 v°]

vs. 46

Prince
Prince, lacht gij als ghi brast met uwer nichten
vs. 62/63
En wilt hantplichten
In prosen oft dichten,
Want dlachen doet elcx herte verlichten.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 161 r°]

Eindnoten:
voorde: lees wsch. met HA. boerde.
tocken: stoeien (in erot. zin); vgl. XLV, 47.
ouer: gewoonlijk in (zie Ndl. Wdb. XIV, 116); de zin is: met kleine, nuffige pasjes loopen.
tosen: plukken, futselen.
cranck bestierken: iemand die zichzelf kwalijk ‘bestieren’, leiden, kan; vgl. CL, 5.
hinnetasters: sukkels, pantoffelhelden; zie Ndl. Wdb. i.v., en vgl. nog STOETT, Drie Kluchten 143
(zijn omschrijving past niet in den tekst); SEPP, Verb. Lect. 233 noemt als titel van een overigens
niet bekend geschrift ‘Vanden Hinnen tastere’. Zie verder nog RR. I, 94: ‘Jan treet saechte, Jan
ligtachter ..., Jan den hinnentaster’ enz., en Leuv. Bijdr. IV, 322: ‘Eens begoot zy my met
camerlooghen, omdat ick ons hinnen niet en hadt ghetast’. - becronen: met horens?
vs. 28 Ian treetsacht: zie de aanhaling uit RR. bij vs. 26.
vs. 29 Vgl. ABN. LXIX, b, 5/6: ‘zij dragen de broeken, De mans moeten inden torfhoeck wonen’.
vs. 11
vs. 12
vs. 18
vs. 19
vs. 24
vs. 26

*

41. baleye, HA.: valleye.
42. Baroogen, HA.: Bruyn oogen.
58. HA. na yemant: siet.
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vs. 33 bisen: dwalen; vgl. S. XLII, 33; ABN. XI, d, 5; XXXVII, c, 18.
vs. 36 tspel daermen met belt: de bel aan de voordeur; een aardige bewijsplaats voor den ouderdom
van dit instrument!
vs. 38 in die weye: in het wilde.
vs. 39 mijn here van bijsteruelt; vgl. CXV, 1; S. XII, 21; Veelderh. Gen. Dichten 112. Dergelijke namen
komen ook in het Fransch voor, b.v. bij MOLINET, Chanson sur l'ordre de belistrie (ed. DUPIRE
725 vg.), dat zeer veel overeenkomst vertoont met de gedichten over de Aernoutsbroeders in
de Veelderh. G.D.
vs. 40 Hem ... ontgelt: lees - ontgaet, zich te buiten gaat.
vs. 41/42 in die baleye baroogen:? Bar- of ber-oogen is: staren. Zie Hand. d. Amour. X 4 v°: ‘Sy ber-ooghen
als een Spaensche Katte In elcx anders ghezichte’.
vs. 46 sint ioris vissop: zie aant. op XXXVI, 42.
vs. 47 teylbier: bier uit een teil(?), hier in toepassing op het zooeven genoemde ‘vissop’.
vs. 50 cossem: kussen.
vs. 53 lamoen: gareel.
vs. 58 onder sijn lock: in zijn bol? of lees block?
vs. 62/63 hantplichten enz.: vgl. XX, 13.

*

[CXV]
Den drincpot maect menigen geldeloos

*

4. mem. seer quelt, S.: alle sorch wter herten stelt.
5. doet dat, S.: mits dranc.
6. vander, S.: onder di.
7. Dan
vrolic, S.: Men vecht men kijft.
8. ons, S.: se; casement, HA.: castyement.
9. S.: Daer moeten sij inne teghens haren danck.
11. wi gedr. hebben, S.: men gheuaet heeft.
12. Vinden
vrou, S.: Ende men vint.
14. S.: Vanden besten/dan seijt dat lieflick dierken.
15. Dat dincke, S.: Het dunct.
17. S.: Ick seg dan lief/sij dan sotteken.
18. Mer ontbr. bij S.; sijn burse: mynen budel.
19. Hi
in, S.: Des morghens en vindic niet.
21. hi, S.: die dronkaert.
22. Die clooct, S.: Soe cloptse.
23. eenpaer, S.: dats claer.
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Refreyn
DEn drincpot is here van bijsteruelt,
Den drincpot is viant tegen tgelt,
Den drincpot maect menigen slimmen ganck,
Den drincpot memorie seer quelt,
5 Den drincpot doet dat den buyck seere swelt,
+
Den drincpot werpter menich vander banck,
Dan vechten wi vrolic, dat doet den dranck,
vs. 8
Dan leytmen ons int casement seer boos,
Dan verliesen wi ons gelt tegen onsen danck,
10 Den drincpot maect menigen geldeloos.
Als wi gedroncken hebben wijn oft bierken,
Vinden wi dan vrou Venus camerierken,
Dan eest wi moeten gaen drincken een potken
Int soete, seyt dan dat liefste dierken,
15 Dat dincke mi sijn dat beste bestierken,
vs. 16
Ghi weet wel ick bin v liefste motken.
Seyt hi sottinneken, so seyt si sotken,
Mer haer hant is in sijn burse altoos,
vs. 19
Hi en vinter smorgens niet in een plotken;
20 Den drincpot maect menigen gheldeloos.
Heeft hi dan een loos weerdinneken
vs. 22
Die clooct hem minlic onder sijn kinneken,
Mer vier voor twee scrijft si eenpaer.
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+
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*
Dan ontknoopt si sijn borst dat soete minneken,
25 Daer ontscaect si wt tbeste vinneken, vs. 25
Dan seytse: betaelt v ghelach, twort swaer.
Beclaecht hi sijn gelt so roeptmen daer
+
Dronckaert, boeue, ramp heb v croos,
vs. 29
Vertrect van hier, dus seg ic voorwair:
30 Den drincpot maect menigen gheldeloos.

+

[f. 162 r°]

vs. 31

Prince, wilt doch met maten drincken
Want ic onmatelic den drincpot vercoos,
Ende alle goe ruters wilt hier op dincken:
Den drincpot maect menigen gheldeloos.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 8
vs. 16
vs. 19
vs. 22
vs. 25
vs. 29
vs. 31

casement: blijkbaar cachot.
motken: liefje.
plotken: klein geldstuk (KIL.).
clooct: klopt, kietelt; vgl. S. CLXXXVI, 36 (klokeren).
vinneken: blijkbaar een muntstuk.
croos: kroost, nageslacht; indien dit hier de bet. is, is het de oudst bekende plaats.
vg. Zie Inleiding p. LXIX, en vgl. nog Antw. Liedb. 103: ‘Drincke ic mi droncken, drinct ghi bi
maten.’

*

[CXVI]
+

Wie salt verdragen dat sot wille doet
+

[f. 162 v°]

Refreyn
*

*

24. S.: Sy ontknoopt syn bursken sacht dat minneken.
25. S. Ende sij ontreckt hem daer een vinneken.
26. v ghelach/twort, S.: tghelach es.
27. so, S.: dan.
28. S.: vuijl dronckaert vuijl boif mit luder voos.
29. S. Steeckt v van hier ick segt v claer.
31. Wilt doch met, S.: Dus wilt bij.
32. ic, S.: die.
33. S.: Es erm wilt op dese woorden drincken.
3. Suyct, HA.: fuyct.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

vs. 1-5

HEt kint dat sijnen sotte wille ghebruyct
En hoortmen weenen, crijten oft kermen;
vs. 3
Het sprinct, het loopt, het speelt, het suyct
vs. 4
Soot merckelic blijct alst zijn willeken ontpluict.
5 Met desen machmen hebben ontfermen
Want wi alle sot worden geboren wacharmen,
vs. 7
Maer daer verstant en wille in smuyct,
Dat dese bi sot wille leuen
En haren wille tot alder valscheyt gheuen,
10 Hondert iaer hebbende bliuende eeuen onvroet,
Dat si als kinderen dolen en sneuen,
Wie sal al verdragen dat sot wille doet?
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*
vs. 13

Sotte wille Christus doot ghetracteert heeft,
Sotte wille en brengt niet dan dat quaet is voort,
15 Sotte wille die duecht seer ghepersequeert heft,
Sotte wille de waerheyt geblameert heft,
Maer caritate lijdt en blijft ongestoort,
Al ist datse schimp en leelicheyt hoort.
Waer caritate ghedomineert heeft
20 En hoortmen ouer sotte wille niet clagen,
+
Charitate is lijdsaem, si can verdragen,
Gereet, so Paulus scrijft, te storten haer bloet,
Dese sijn altijt gerust daer ander vragen.
Wie salt al verdragen dat sot wille doet?

+

[f. 163 r°]

25

So menich hoot so menich wille en sin,
Het een is wijs, dat ander is sot verblint.
Dies wijs is, wiens lampe olie heeft in,
Acht luttel of niet op des sotten wils begin;
vs. 29
Niemant den sotte wille en schint
30 Dan hem seluen, want hi haer maken bekint, vs. 30
vs. 31
Het eene gebruyct meere, dander min.
Al ist dat die werelt, tvleesch, die helsce honden
Ons gheerne trecken souden tot sonden,
Charitate houdtse al onder den voet,
35 Si ist daermen na vraecht na mijn orconden.
Wie salt al verdragen dat sot wille doet?

Prince
Men vint inder werlt diuerse staten:
Ingenieuse, simple, leecken en clercken,
Consteners, ambachters, gemeen volc, prelaten,
40 Houwende wel gods gebot bouen maten.
In dien en can sotte wille geen quaet wercken;
Ist dat dese eenige crancheyt mercken,
Lichtelic verdragen sijt mits caritaten.
Charitate sal gods toren ontulien,
45 + Op niemant kijft si, medesamich bi die lien, vs. 45
+

[f. 163 v°]

*

45. medesamich, HA.: vredesamich.
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Prijsende verduldicheyt bouen alle goet;
Si lijdt en vraecht niet wat si hoort geschien;
Wie salt al verdragen dat sot wille doet?

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 1-5 De zin is: Het kind dat in alles zijn zin volgt (en krijgt) huilt niet. Loopt het dan mis, dan kan men
medelijden hebben.
vs. 3 suyct: zuigt.
vs. 4 ontpluict: ontvouwt, openbaart.
vs. 7 smuyct: schuilt; vgl. S. CLXXVII, 8.
vs. 13 ghetracteert: teweeggebracht.
vs. 29 wille is onderwerp.
schint, schendt, benadeelt.
vs. 30 maken: lees maket?
vs. 31 Misschien ietwat corrupt.
vs. 45 medesamich: vriendelijk (vgl. Mnl. Wdb. IV, 1268).

[CXVII]
Al mindert ons goet ons dagen die corten
+

Refreyn
+

[f. 164 r°]

LAet ons al ronts omme eens drincken
vs. 2
Met recht so wie hier sijn.
Deen die wachts, dander wil schincken,
So crigen wi wt dat bier oft wijn,
5 Want den eedelen traen die is so fijn
Dat daer alle ghenuecht wt spruyt
Van singen, van springen, alst is aenschijn
vs. 8
Als den eedelen dranck heeft sijn gheluyt.
Aldus drincter eerst een paerken wt
10 Sonder kijuen oft sonder torten vs. 10
Ende segt metten gesellen vander blauwer schuit:
Laet ons drincken laet ons storten,
Al mindert ons goet ons dagen die corten.
Des nachts so suchten die sware dromers,
15 Om ghelt om goet dats hem vertijen, vs. 15
vs. 16
Maer droncken si vijf oft ses roomers
So verghingen huer al die fantasijen.
Elck wil daer om vanden sijnen verblijen
Dat hem god verleent, laet sorgen varen,
20 Ghiet en stort daer in oft besijen
Tcomt alle eens ouer hondert iaren.
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+

Drinct bi clauerblayen oft bi paren,
Croesen oft schalen vol sonder horten;
Die vriesen seggen als si vergaren
25 Laet ons drincken laet ons storten,
Al mindert ons goet ons dagen die corten.
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+

[f. 164 v°]
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vs. 27

Die wel wil drincken sijn hert verfroyt,
Den eedelen traen die aen die ribben cleeft,
Wat achtmen weer hi rijck is oft beroyt
30 Die wel drinct en met ghenuechten leeft.
Soect den besten wijn wat ghijer om geeft,
Want den besten dranck maect dbeste bloet;
Schwt sorgen en trueren als die niet en heeft
Mer denct: so menige ebbe, so menige vloet.
35 Hoe so sou verhoegen mijnen moet
Te drincken water oft scarbier van gorten.
Hier om scriuic non fortse om tgoet,
Laet ons drincken laet ons storten,
Al mindert ons goet ons dagen die corten.

40

+

Prince
vs. 40
Princen en heeren van cleynen rade,
Goet geselscap en wilt niet staken noch horten,
Laet wijns genoech halen, segt vroech en spade:
Laet ons drincken, laet ons storten,
Al mindert ons goet ons dagen die corten.

[houtsnede]
+

[f. 165 r°]

Eindnoten:
vs. 2
vs. 8
vs. 10
vs. 15
vs. 16
vs. 27
vs. 40

so wie: allen die.
als de glazen klinken?
torten: tergen, treiteren.
hem vertijen: loopen en draven, zwoegen.
roomers: roemers. Verreweg de oudste bewijsplaats voor dit woord, ook voor het Hd.!
die aan die ribben cleeft: die aanzet, beklijft (Ndl. Wdb. XIII, 4 vg.).
van cleynen rade: bekrompen?

*

[CXVIII]
Bi wel betrouwen geschiet veel quaets
+

Refreyn
+

[f. 165 v°]

*

1. in tvelt ontbr. bij S.
4. vercoopt, S.: vercoft.
5. Doedi, S.: Dordi.
6. ooc ontbr. bij S.
7. nv ontbr. bij S.; steect: stack.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

ABel scout Caym in tvelt, tsal v profiten.
Die nijdige mocht de benijde smijten,
Wel betrouwen brengter veel inden noot:
Ioseph men vercoopt v den Ismaheliten
5 Doedi uwen bruers huer gebreck verwiten;
Betrout ooc niet uwen bruers, tgebrec is groot,
vs. 7
Ioab cust Amasan nv en steect hem doot.
Met lachenden monde spoutmen nv fenijn,
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*
Onder honich schuylt galle en swart onder root,
10 Onder rosen doornen, corrosijf onder wijn.
Die wercken sijn nv ongelijck haren schijn,
Den mont sprect schone al is therte vol haets,
In wel betrouwen meest lijen bedrogen sijn
Dus seg ict nv vry tot desen termijn:
15 Bi wel betrouwen gheschiet veel quaets.
Thamar en alle eerbaer ioncfrouwen
Wilt ghenen mans te vol betrouwen,
Ghi weet dat Amon v selfs broeder v bedrooch;
Susanna wilt v geschiedenisse onthouwen,
20 Peist dat doude rechters v scoffieren wouwen;
vs. 21
Maechscap en oude van yrst oyt looch.
+
Doen Dijna in Mesopotanien tooch
vs. 23
En goets moets in Sichem ginc net ende reyne,
Emors sone haer met gewelde toe vlooch,
25 Si wort ontstelt vanden seluen capiteyne; vs. 25
Spiegelt v schoon vroukens groot ende cleyne,
Maechdekens, weukens en gehude, leeft raets:
In eerbaren schijne vintmen veel vyleyne,
Wacht v seluen dan want tis nv gemeyne:
30 Bi wel betrouwen geschiet veel quaets.
Bi wel betrouwen wort menich coopman beroyt,
vs. 32
Sijn goet ontvuert, zijn burse gevloyt;
Bi wel betrouwen claecht nv minst en meest,
Bi wel betrouwen vindicker bedrogen oyt
35 Want woort noch werck en wachten haer liegens noyt.
Bi wel betrouwen doolt menich amoreus geest.

*

11. nv ontbr. bij S.
13. In wel, S.: By meest; meest lijen: veel menschen.
14. ict - desen, S.: -ic den wt ghegeuen.
16. ioncfr., S.: ionghe vrouwen.
17. vol, S.: veel.
18. dat ontbr. bij S.
21. Maechscap en, S.: messcap die.
22. Doen, S.: O als.
24. Emors, S.: Amors (!).
25. vanden, S.: mitten.
26. schoon ontbr. bij S.
27. en gehude ontbr. bij S.; raets: mijns raets
29. S.: Elc wacht hem want het blyct int ghemeijne.
33. ontbr. bij S.
35. want ontbr. bij S.; woort - werck: twoordt - twerck; haer: hem.
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+
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*
Isser mans volck binnens huys, vrouken vreest,
Die meester sijns selfs dienstwijf nv schoffiert.
vs. 39
Bi discrecien ongelijck geselschap feest
40 Want quay liefde wert bi ghewaerschap gheciert. vs. 40
vs. 41
Alsmen op trouwe coopt, vercoopt en goet vertiert,
+
So meerder bedroch so meer toeuerlaets
vs. 43
Vintmen bi trouwefaute, men weet waert miert,
Dus hoemen hem wacht, hoement bestiert,
45 Bi wel betrouwen geschiet veel quaets.

+

[f. 166 v°]

Prince
Betroudi v seluen so faelgeerdi,
Betroudi uwen naesten so abuseerdi,
Want al soectmen trouwe men vintse niet;
Betroudi te seer op god so presumeerdi,
50 Betroudi den viant v seluen tempteerdi,
Betrout niemant dan daer ghi trouwe in siet.
vs. 52
Hoe wel die vogel bekent dnette liet,
vs. 53
Bi tsecrete der roeyen wert hi dicst geuaen.
Al vliedi en schoudi openbaer verdriet,
55 Der geueysder vrientscap condi qualic ontgaen.
Die vrient schijnt is nv viant voort aen
Dus crielt die werelt vol archs saets,
Moort, diefte, vrouwencracht werter bi gedaen,
Noch seg ic, al en wil ick genen prijs ontfaen:
60 Bi wel betrouwen geschiet veel quaets.
+

[houtsnede]
+

[f. 167 r°]

Eindnoten:
vs. 7 Ioab cust enz.: zie 2 Sam. 20: 9-10.
vs. 21 van yrst ooit: altijd, van begin af aan.
vs. 23 in: lees na of met; zie Gen. 34: 1-2.
*

37. binnens huys, S.: binnen.
38. dienstwijf, S.: dienstknecht.
39-41. S.: Onder vrienden werkct ontrou alder eerst // quade liefde duer gheuaderscap
doeruiert // In comenschap wordt valscheyt versiert.
42. So meerder, S.: sulc werct; so meer: hij schynt vol.
43. vintmen - men, S.: Elc wordt bedroghen en.
44. hem, S. 't.
46. so faelg., S.: wel soe abusierdj.
47. abusierdi, S. faelgierdj.
49. te ontbr. bij S. HA: int quaet.
50-51. ontbr. bij S.
52-53. S.: die voghel die bekende netten / vliet, Wordt bij subtylheden mitter roiden gheuaen.
54. Al - schoudi, S.: Dus al scudj of vliedj.
56. S.: plur.
57. Dus, S.: hier om.
59. Noch, S.: Dus; wil ick: soudic.
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vs. 25
vs. 32
vs. 39
vs. 40
vs. 41
vs. 43
vs. 52
vs. 53

ontstelt: verkracht.
zijn burse gevloyt: vgl. S. CLXXXIX, 55-56.
feest: lees wellicht: vreest.
De zin is: booze gezindheid hult zich in den schijn van vriendschap. Voor ghewaerschap leze
men met S. gheuaderschap, van gheuader = vriend (zie Mnl. Wdb. i.v., 3)).
op trouwe: op eerewoord (op crediet?). - vertiert: verhandelt.
trouwefaute: trouwbreuk(?). - waert miert: eig. waar het jeukt; waar de schoen wringt.
liet: lees wsch. met S. vliet.
der roeyen: van de lijmroede.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

216

*

[CXIX]
Want al dat eertsch is dats verganckelic
Refreyn

5

10

15

20

WAts vremder dan swerelts loop taensien,
Wats wonderliker dan der fortunen gauen;
+
Den sulcken staet voorspoet te geschien
En vanden anderen tgeluck te vlien,
Rijck sijnde verkeeren als arme slauen,
Arm sijnde en domineren als princen en grauen
Werdende vander fortunen vergouwen wijt,
Verweruende iuwelen, planteyt van hauen.
Die v aldus geuoelt, denct tis nv uwen tijt,
Mer sijt sachtmoedich en wilt verflouwen niet
En denct, hoe hoger geclommen hoe swaerder val,
vs. 12
En siet wat gebiet als ghi groot gehouden sijt,
Want een hooch gebot maect een groot gescal.
Siet wie ghi versmaet tsi groot of smal
Als ghi yemant soect leedt te doene,
En wacht dat ghi niet en valt bouen al
vs. 17
Al schijnt dat ghi vast staet in saysoene,
Want fortune heeft vreemder wegen van fatsoene.
Die best doet sijn werck is meest ontfanckelic,
Mer bouen al mint god tsi auont oft noene
Want al dat eertsch is dats verganckelic.

Merct Dauid sijnde een herder van scapen
Wert coninc van Israhel door sijn diligentie;
vs. 24
Een verheffinge quam hem betrapen,
+
25 Gheboot te tellen sijn volck, sijn knapen vs. 25
Die stonden onder sijn obedientie,
Dies most hem naken een harde sentencie
Want gods verbolgentheyt op hem sloech:
Dier tijt, oorloge oft pestilencie

*

25. Gheboot, HA.: hy geboot.
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+

[f. 167 v°]

+

[f. 168 r°]
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30 Most hi kiesen, al wast groot ongeuoech.
vs. 31
Merct Naaman bi Assuerus groot genoech,
Om Mardocheum dede hi een galge maken
vs. 33
Mer duer fortune die drayt int wach
Most hi daer seluen die doot an smaken.
35 Vreest dan te gebieden eenige saken
Eer ghi bemerct watter na volgen mach,
Siet wien ghi versmaet, wilt daer na haken,
Niet om den persoon mer om der fortunen beiach,
Wantse heden geeft vruecht, morgen beclach.
40 Die vast meent staen, staet dicwil wanckelic
Dus bouen al vreest god nacht en dach,
Want al dat eertsch is dats verganckelic.

45

50

55

60

Der fortunen wegen sijn vreemt bouen screuen,
vs. 44
Bi haer die vast staende eerst declineerde,
vs. 45
Exempel an Nabugodonosor beseuen
Die een coninc was, ontsien, verheuen,
+
Die in zijn maiesteyt hem seluen verglorieerde;
Hem verheffende in hoocheyt die hi conquestreerde
Hoorde hi den voys der plagen clinckende,
Dies hem fortune als een koe formeerde
En was metten beesten eetende, drinckende.
Dus in allen staten sijt hier op dinckende,
Laet altijt verstandenisse met v paren,
Al is die fortune v voorspoet schinckende
Si mach wel dalen in corten iaren,
Spiegelt v an desen die in voorspoet waren.
Siet wat ghi doet, crijcht een goede fame,
Versmaet niemant, wilt mi verclaren
Op datmen in uwen val v niet en beschame.
Die duechdelic werct hout eenen goeden name,
Al valt die fortune tot hemwart cranckelic,
Mer god te vresen ist meest bequame
Want al dat eertsch is dat is verganckelic.
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+
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65

70

75

80

Prince
Tis eerlic te hebben hoge dominacie
En in als machmen god wel behagen,
Dus crijchdi in uwen tijt eenige regnacie
Oorboort den tijt om te krijgen gracie
+
Van god den heere na mijn ghewagen,
Ende wilt v in hoocheyt duechdelic dragen,
En gebiet niet met verwaender stemmen,
En versmaet ooc niemant wiens vrienden en magen
V hier namaels mochten temmen,
Want den val is swaerst die hoochste clemmen,
...............
Mer tis altoos goed biden schepe swemmen
...............
vs. 77
Denct hier an als ghi int possesse staet.
In alle dingen versoect dijns selfs secreten,
Merct dat de fortune meer dan vijf of ses slaet
Die hoger dan ghi waren gheseten,
Op dat v namaels niet en wert verweten.
Doedi wel, dat volck wordet v danckelic
Mer tmeeste is god vresen, wilt dat niet vergeten
Want al dat eertsch is dats verganckelic.

+

[f. 169 r°]

[twee fleurons]
+
[houtsnede]
+

[f. 169 v°]

Eindnoten:
vs. 12
vs. 17
vs. 24
vs. 25
vs. 31
vs. 33
vs. 44
vs. 45
vs. 77

wat gebiet: lees misschien: wat ghi gebiet.
in saysoene: in volle kracht; vgl. II, 1.
verheffinge: (vlaag van) hoogmoed, hoovaardij.
Zie 1 Kron. 21: 1.
Naaman: lees: Haman.
fortune die drayt int wach: het lot dat omslaat en in het ongeluk stort.
staende: lees wellicht staen si
Nabugodonosor: Nebucadnezar, zie Daniel 4: 33.
versoect dijns selfs secreten: onderzoek uw eigen geheime beweegredenen (?).

*

[CXX]
Tis al niet sonder god alleene
*

3. fineert (HA.), v. D.: fuweert.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

Refreyn
O Wonder dat onder der natueren cracht is,
Ten is niet een riet bi dat gods macht is
vs. 3
Tis saen ghedaen als hijt fineert;
So goet so vroet niemant bedacht is
5 Die weet tbescheet weert dach of nacht is,
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vs. 6

Sijnen tijt die lijdt en hi mineert,
+
vs. 7
Geen mensche na wensche also formeert
Gods cracht die wracht al groot en cleeno,
Dus dan hier van hoement studeert
10 Tis al niet sonder god alleen.

+

[f. 170 r°]

In iuweelen castelen van metselrijen,
Hoe hoge int ooge quaet om beurijen,
Hoe crachtich hoe machtich si zijn of groot,
Hoe rijcke, ten slijcke moeti ghedijen;
15 . . . . . . . . . . . . . . .
...............
Wi moeten wroeten inder wormen schoot
Die knagen bi vlagen tvleesch vanden beene.
Allende is tende dat thoont hem bloot,
20 Tis al niet sonder god alleene.
Te meer ist seer in ons gheboren,
Elck merct wat werct haet nijt ende toren,
Elck scouwe hoe trouwe licht onder de voet,
vs. 24
Elck luert sulc suert recht voort versworen,
25 Sulck baert al waert een vrient van voren
Bedroch is nochtans inden moet,
Van achter ist lachter al wat hi doet,
Quaet sprect en brect die trouwe met wene,
Hoe cranck hoe manck is der werelt spoet,
30 Tis al niet sonder god alleene.

+

Prince
Men vintse noch som int lant
Si minnen meer dwinnen van tgoet gemeene
Dan Christum, mer dom so sijnse, want
Tis al niet sonder god alleene.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 3
vs. 6
vs. 7
vs. 24

fineert: doet ophouden.
mineert: gaat ten onder.
geen mensch is in staat om iets zoo naar zijn wensch te vormen, te scheppen.
luert: bedriegt; vgl. S. CLVII, 35.
versworen: meineedig.

[CXXI]
Scheyden van gode geen dinck so swaer
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Refreyn
SCheyden is trefreyns beghinsel,
Scheyden is dwoort mijns dichts ynsel,
Scheyden is dleste dat ons gebueren sal,
Scheyden is alder vruechts verwinsel,
5 Scheyden is een swaren bal,
Scheyden maect menigen ongeual,
+
Scheyden maect droefheyt en misbaer,
Scheyden is pijne een voor al,
Scheyden van gode geen dinck so swaer.

+

[f. 171 r°]

10

Scheyden breect alle geselscap goet,
Scheyden maect menigen droeuen moet,
Scheyden brengt den menigen in pijnen,
Scheyden verandert menigen sijn bloet,
Scheyden doet menigen sijn herte verdwinen,
15 Scheyden is dwoort van sware terminen,
Scheyden gaet den menigen al te naer,
Scheiden is swaer, mer ic segge voor dmine:
Scheyden van gode, geen dinck so swaer.
Scheyden van vader doet wee den kinde,
20 Scheyden van moeder is swaer allinde,
Scheyden van desen is niet so machtich,
Scheyden van lieue is meerder int ynde,
Scheyden van der werelt is alte crachtich,
Scheyden van gode maect menigen clachtich,
25 Scheyden doet menigen quelen eenpaer,
Scheyden is druck, tis daer warachtich
Scheyden van gode geen dinck so swaer.

Prince
+
Moet scheyden altijt v eygen bliuen
So maecter v vruecht in, ick segt voorwair.
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30 So cleeft aen god die sal v blijuen,
Want scheyden van hem geen dinck so swaer.

[houtsnede]

*

[CXXII]
Sonder thout en canmen niet gheleuen
Refreyn
vs. 1

I Nt hout creech Adam die natuerlike doot,
+
vs. 2
Om thout wert Ysaac salich ghemaect,
Door thout dede Moyses wonder groot,
vs. 4
Bi thout is Hester ten payse gheraect,
5 Aen thout hinck die wijndruue naect vs. 5
Die ons voetsel van gracien heeft ghegeuen,
Wat spijse oft drancke datmen smaect
Sonder thout en canmen niet gheleuen.
Aarons roede droech amandelen,
10 Moyses hout maecte Marath soet, vs. 10
Dauids herpe minlick int handelen
Wt Saul den viant iagen doet,
vs. 13
Abygayls hout vruchtbaer en goet
Heeft Nabals volck die doot verdreuen,
15 Alsmen die waerheyt seggen moet
Sonder thout en canmen niet gheleven.
Thout des leuens schoon int bloeyen
Die tleuen onderhout duer v virtuyt,
Daer oliuen, Aranien, Garnaden in groeyen,
20 Druuen, vigen, appelen, peeren en alle fruyt,
Koren, wijn, saet ende cruyt,
Duer thout moet hem sijn cracht aencleuen:
Het moet ghecooct sijn eedel oft ruyt,
Sonder thout en canmen niet gheleuen.

*

23. Het - sijn, HA.: Dus segh ick een yegelijck t'sy.
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+

Prince
Die aen thout des crucen hinck
Als een wijndruue met wonden vijue,
Dair dorstige, hongerige na hebben verlinck
Tot confortacie van siele van lijue
Ghelijc wi menschen na desen beclijue
30 Om natuerlick voetsel verheuen, vs. 29/30
Dies ick bi mijnen propooste blijue:
Sonder thout en canmen niet gheleuen.
25

+

[f. 172 v°]

Eindnoten:
vs. 1 Wsch. is de boom der kennis bedoeld.
vs. 2 Misschien wordt gedoeld op het hout van den brandstapel die Abraham voor Izak oprichtte (Gen.
22 : 3; 6; 9).
vs. 4 Ziet wellicht op Esther 5 : 2.
vs. 5 die wijndruue: Christus; vgl. vs. 26.
vs. 10 Zie Exodus 15 : 23-25.
vs. 13 Ziet wsch. op het brood, het koren, de wijn en de vruchten die Abigaïl meevoerde; zie 1 Sam.
25 : 18.
vs. 29/30 zijn wsch. ietwat corrupt.

[CXXIII]
Watmen doet duer den onbekende
Refreyn
ALst al gheseyt ende gheswegen is,
Alst al gheclapt ende vertogen is,
vs. 3
Alst al ghesongen ende ontslegen is,
Alst al gheborcht en al bedrogen is,
5 Alst al ontmeten en ghelogen is,
Alst al ghemerct is, dbeginne en dende
So ist verloren die daer tegen is
vs. 8
Watmen doet duer den onbekende.
Donbekende dats die onwetende is,
10 Dinckende dat hi alle dinck waert is,
+
Voorleden duecht hi al verghetende is,
vs. 12
Metten ongheraecten dat hi ghepaert is,
Vol achterclaps als sijnen aert is
vs. 14
Niet ouerpeysende hoet mach wenden,
15 Tis al verloren hoet verclaert is
Watmen doet duer den onbekende.
Donbekende, diet wel merckende is,
Is sot, siet wat sijn leuen is,
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Want wie dat sijn vrienden verwerckende is
20 En is niet vroet, alsoot beseuen is,

vs. 19
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En die biden onbekenden bleuen is
Geen wijsheyt en machmen aen hem vinden,
Tis al verloren soot voorscreuen is
Watmen doet duer den onbekinden.

25

Prince
Prince, ghelijc verloren ghesayt is
Roosen voor die suegen want sise schenden,
vs. 27
So ist verloren wie dat mispayt is
Watmen doet duer den onbekenden.

[sluitstuk]
+
[houtsnede]
+

[f. 173 v°]

Eindnoten:
vs. 3
vs. 8
vs. 12
vs. 14
vs. 19
vs. 27

ontslegen: in de bet. ‘verijdeld’?
duer: om. - den onbekende: zie de volg. strophe.
ongheraecten: verdorvenen.
hoet mach wenden: waar het op uit zal loopen.
verwerckende: tot vijand makende.
mispayt: ontevreden.

*

[CXXIV]

[CXXIV]

Die vrientscap is dinne diemen copen moet
Refreyn
VRientscap diemen wt gelde siet rijsen
Oft ionstige vrientscap, welc salmen prijsen
Voor den ghetrousten vrient int ende.
+
Ic prijse ionst voor ghiericheyt int bewisen
5 Want ionste des vrients doet veriolijsen, vs. 5
Mer ghiericheit bedroeft ende brengt allende
Dus lieue gheminde prijst ionsten daet
Al van miswinde, hoet met v staet,
vs. 8/9
Sal die ionstige wesen v toeuerlaet
10 Ende ter noot ontknopen sijn vrientscap soet.
Dus seg ic als diet niet aen en gaet:
Die vrientscap is dinne diemen copen moet.

*

8. miswinde, HA.: misminde.
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Merct heeft v een vrouken wtuercoren
Wt ionstigen vrientscap, so sal si niet sporen
15 Na gout, na siluer, dat ghi haer gheeft;
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*
Mer bemint si den penninck, wilter na horen,
vs. 17
So salse v vrientscap en minne oorboren
Also lange alsmen duymcruyt heeft,
Mer alst ghelt sneeft eest al ghedaen,
20 Die vrientscap cleeft dan vander herten saen.
Mer een ionstich vrouken sal haren vrient ontfaen
vs. 22
Wt liefden, reyn ionste die si voorlopen doet.
vs. 23
Ic prijse ionst voor ionst wilt dit verstaen,
Die vrientscap is dinne diemen copen moet.
25

Een ionstelic vrient sal ter noot sijn
Bistandich ende ooc in elcken stoot sijn
Sijnen vrient geionstich met sijnder cracht,
In siecten ghetrouwe totter doot sijn,
vs. 29
In genuechten van dien sijn ouerhoot sijn,
30 Hem beschuddende, diet doen zijn vrienden geacht;
Dit waer gewracht inder ionsten staet.
vs. 32
Mer die om die dach in onionste gaet,
Die peyst, sterft dees man ic hadts te bat
Die sieck leyt, ic creech met hopen tgoet,
35 Dat en is geen vrientscap, keert dat blat,
Die vrientscap is dinne diemen copen moet.
+

Prince
Aensiet den vrient gheionstich
vs. 38
Die den wijn met grote stopen loet
En peyst al is mijn werck onconstich,
40 Die vrientscap is dinne diemen copen moet.

Eindnoten:
[CXXIV] Stok. Dit was wellicht een spreekwoord: vgl. Spieg. d. Minnen vs. 1914: ‘Die vrientschap is dunne
daermense copen moet.’
vs. 5 veriolysen: verheugen; vgl. III, 29; XX, 53; S. XV, 10.
vs. 8/9 van te verbinden met toeuerlaat; miswinde: ongeluk.
vs. 17 oorboren: betoonen.
vs. 22 voorloopen: tegemoetkomen, -gaan.
vs. 23 ionst voor ionst: vriendschap in ruil voor vriendschap.
vs. 29 ouerhoot kan beteekenen: voornaamste oorzaak (vgl. Spieg. d. Minnen vs. 4357: ‘Onwaerde
ende spijt was doverhoot / Dat sy my vander dueren ontvloot’), maar de zin van dit vers is niet
geheel duidelijk.
vs. 32 die dach: wsch. corrupt.
vs. 38 loet (van laden): aangebracht heeft, of: gedronken heeft?

[CXXV] Nota
*

23. ionst (2), HA.: const.
32. die dach, HA.: dit dan.
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Ick was eens lief, den tijt is leden,
Si is ionck en ick ben oudt,
Si is werm en ick ben coudt,
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Si wil en ick en mach,
5 Daer om kijuen wi al den dach.

[CXXVI]
+

Tis best om beters wille verdregen
+

[f. 175 r°]

Refreyn
DWinct v mijn herte, dwinct v mijn vruecht,
Dwinct v mijn ioncheyt, dwinct v mijn iuecht,
Dwinct v wt allen quaden verselders,
Dwinct v, tis tijt, op alle duecht,
5 Dwinct v oft ghi v dwingen muecht,
Dwinct v, laet varen alle ydel relders,
Dwinct v ende slaet v sinnen elders,
Dwinct v al gaet der ioncheyt tegen,
...............
10 Tis best om beters wille verdregen.
vs. 11

Tis best peys houden dan peys maken,
Tis best yet sekers dan ergens na haken,
Tis best onder wijsen raet ghedoken,
vs. 14
Tis best wat quaets weechs dan al misraken,
15 . . . . . . . . . . . . . . .
vs. 16
Tis best ghedwongen sijn dan qualic te stoken,
Tis best geswegen dan qualic gesproken,
Tis best gheschouwen sijn dan geslegen,
Tis best verdragen dan grammelic gewroken,
20 Tis best om beters wille verdregen.
Verdaecht v mijn herte, ghi moet verdragen,
Verdraecht mits dijnen iongen dagen,
+
Verdraecht in dat dat v mach ghebueren,
Verdraecht al muechdi lacen clagen,
25 Verdraecht, wilt an dit beenken knagen:
Diet besueten wil die moet besueren,
Verdraecht, maect moet en wilt niet truren,
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Verdraecht al hebdier luttel met vercregen,
Verdraecht op hope van auontueren,
30 Tis best om beters wille verdregen.

Prince
Prince, wie dicwil in stormen veert
Bi cleynen regen worden die winden gelegen,
vs. 33
Daer omme, hoe lange die fortune meert,
Tis best om beters wille verdregen.

¶ Hierna volgen die regulen vander voorgheseyder Refreynen

5

10

15

20

Peyst wat den tijt es wanneer hi leden es
Spiegelt v aen mi so doedi wijselick
Al sijdi ghebeten ghi en sijt niet gheten
Maect v bedde so ghi slapen wilt
Twi soectmen wijsheyt daer geen en si
Gheselscap sal voor goet ghebreken
+
Niet voor een hertelic vrient ter noot
Dit duecht schijnt ende sonde voor gode es
Tis wonder wat verdoolde herten lijen
Maer tgaet nv verre buten screuen
Dronckenscap sonde schade en schande
Och god hoe sal ick die note ghecraken
al en geeft god geen gelt, hi sent wel zijn ware
Hebben wi gheen liefde so ist al niet
Eenen sack vol moren, een stinckende prije
Want Christus heeft ons so dier ghecocht
Om tgemeen profijt waer iusticie nootlicst
Het moet gheleden sijn
Ay steruen steruen is een hart gelach
Hey hey voorleden tijt waer sijdi duere
Tegen een clappaert en is gheen wachten
Armoede dunct mi orborlicst en minst geeert
In tegenspoet isser menich salich vonden
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Wat doetmen ter werlt ten wort benijt
25 Dlachen doet elcx herte verlichten
Den drincpot maect menigen geldeloos
Wie salt verdragen dat sot wille doet
Al mindert ons goet ons dagen die corten
+
Bi wel betrouwen geschiet veel quaets
30 want al dat eertsch is dats verganckelic
Tis al niet sonder god alleene
Scheyden van gode, geen dinck so swaer
Sonder thout en canmen niet gheleuen
Die vrientscap is dinne diemen copen moet
35 Tis best om beters wille verdregen

[houtsnede]
Geprent Tantwerpen / op die Lom baerde veste / bi mi Ian van Doesborch.

Eindnoten:
vs. 11
vs. 14
vs. 16
vs. 33

best: beter (evenzoo in de volgende regels).
't is beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald.
qualic te stoken: iets kwaads aan te stichten.
meert: uitblijft.
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[Refreynen in 't sot]
+

Refreynen

1)
+

[f. 177 r°]

Int sot / om ghenuecht te verwecken / ende swa
richeyt en melancolie te verdriuen.
[houtsnede]
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 177 v°]

[CXXVII]
Eest gelogen ist waer, si sagent nochtans
HET saten eens drie en studeerden
Van wonderlike dingen dat si sagen,
Waer om dat si langen tijt argueerden
Om dat sijs niet wel na haer behagen
5 Gesien en consten, mer si gingen vragen
+
Malcanderen wat dinc hem dochte elc na zijn beste.
vs. 7
Deen seyde, het was een gans met sijnder cragen
Want icse sach vliegen wt haren neste
Daer ict door mijnen bril sach int weste
10 Van Liere, oft van Duffel, oft daer ontrent.
vs. 11
Doe began die tweeste te spreken een reste
En seyde, tis een walvisch, hi is mi bekent.
Tis enen stier, sprac die derde, hi comt van Gent,
Want hem dochte dat hijt wel wiste bicans.
15 Eest gelogen ist waer, si sagent nochtans.
Dese varre was wonderlike groot so ic wane
Want hi had gerne te Mechelen geweest binnen,
Hi nam sijn vlucht tot aen die mane
Daer hi niet aen en coste na mijn versinnen.
20 Voorts vlooch hi wech en begonste te rinnen
Om na die stadt te comen so mi dochte
vs. 22
En quam te battel sijn beuaert doen wt minnen,

1)

in houtsnede, in rood.
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Daer si hem gauen spise en dranc al dat hi mochte;
Hi attet teenenmaal oppe dat si hem brochte
25 Want hi niet gheten hadde in vierthien weeken.
Grote practijcken en listen hi sochte
Om door die poorte te comen sonder breken,
...............
+
Mer de porte bleef hem op den rugge nochtans
30 Eest gelogen, ist waer, si sagent nochtans.

+

[f. 178 v°]

Doen dese varre te Mechelen was comen,
So begonst hi alte veruaerlic te hulen
So dattet volc gestoort was van daer tot romen,
vs. 34
Men wist niet watter vlooch metten wlen.
35 Tvolck liep op den toren en stieten hem bulen
So datter een groot rumoer in de stadt was
vs. 37
Vanden volcke datter al wech ginc drulen
En liepen so seere tot dat elck mat was.
vs. 39
Tantwerpen die wachter ooc int gat was
40 Die daer op die kerck leyt auont ende noene;
vs. 41
Om dattet volc so liep ende beclat was
vs. 42
So blies hi alarm, ende riep seer groene:
Al verraden, al verraden, elc maeck hem coene;
Som liepense nader kercken van sint Ians.
45 Eest gelogen, ist waer, si sagent nochtans.

Prince
Die stier en dorst ouer die brugge niet gaen
Om datse niet sterck genoech was van metselrijen,
So heeft hi daer een lange pese gestaen
vs. 49
Dat hem sijn water van achter wt most rijen;
50 + Al tvolck datter achter stont ende besijen
Hadden anxt voor verdrincken oft versmachten,
So veel waters liep hem af doen ten tijen.
Doe quamen de blinden ghelopen met machten
En begonsten te maken kulen en grachten
55 Om hem properlic daer in te crijgen,
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Dus haddense hem gerne geuangen bi nachten.
Doe die var dat sach begonst hi te swigen
vs. 58
En vlooch wech sonder saen te mijgen;
Dat sagen dees blinden, dees eerlicke mans,
60 Eest gelogen, ist waer, si sagent nochtans.

Eindnoten:
vs. 7
vs. 11
vs. 22
vs. 34

vs. 37
vs. 39
vs. 41
vs. 42
vs. 49
vs. 58

cragen: (langen) hals.
een reste: een poosje; vgl. CXXXIX, 17.
battel: gehuct bij Mechelen (JOURDAINV. STALLE, Dict. de Géogr. Hist.).
watter vlooch meeten wlen: wat er aan de hand was. De uil vliegt in het donker; de uitdrukking
kan dus gebezigd worden voor al wat geheimzinnig is of in het verborgen geschiedt; o.a. wordt
zij toegepast op het minnespel; vgl. S. CXXVI, 4. Een derg. zegsw. is ‘den huyben zien vliegen’,
weten wat er aan de hand is (Ndl. Wdb. VI, 1209).
drulen: wegschuilen.
int gat: op den uitkijk (?).
beclat: wsch. loopt de dichter hier vooruit op hetgeen in de volgende strophe (vs. 48 vg.) verhaald
wordt.
groene: vervaard (?).
rijen: voor riden?
mijgen: wateren.

[CXXVIII] Refreyn

[CXXVIII]

Veel stoffen behoeft tot horenneers
ONlancx lach ick in fantasijen
Besich metter eedelre scutterijen
Vanden voetboge, vaet mijn bedien,
Waer de horenneers waren diemen in voirleden tijen
5 Plach te voerne in stormen in strijen
Ende diemen met eenen spanhake spien.
Eenen boochmaker ginc ic vragen tgescien
vs. 8
Waer dese armborsten waren veruaren.
Hi seyde: vrient ick hebber veele gesien
10 + Mer en maecte noyt gene in seuen iaren.
De redene waer omme wilt mi openbaren,
Ic bens v biddende ende ick begheers.
Willic v dan, seydi, de redene verclaren:
Men macher genen cost aen sparen,
15 Veel stoffen behoeft tot horenneers.
Veel stoffen, meester, maect mi dat vroet,
Hoe comt datmen tot horenneers meer stoffen doet
Dan tot grote windaes bogen.
Als ick immers die waerheit ontdecken moet,
20 Horenneers vrient verwarmet bloet, vs. 20
Si moeten met geclopte zenuwen zijn ouertogen,
Dan heet gelijmt, ten sal anders niet dogen;
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Daer op dan vernist, dats de maniere,
Dan moeten horenneers biden winde drogen
25 Want sulck lijm en droocht niet biden viere.
vs. 26
Dan behoeft tot horenneers een ronde telliere,
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Wel gefautsoneert, aent eynde wat leers
Stijf aengetogen dat niet en faelgiere,
Dus seg ic als die niet luyde en cryiere:
30 Veel stoffen behoeft tot horenneers.
Vrient wilt alsulcke redene staken,
Maer condi aen oude horenneers gheraken
Proeftse eer ghise coopt, hoet si,
Ende gaeter mede schieten tusschen twee staken
35 Ende eest dat ghi dwitte cont ghenaken
Driewerf achter een, so staet hi schoon vri.
Tes v profijt, verstaet wel mi,
Siet dat ghi mijn redene wel onthot,
Handelt horenneers sachte ende siet dat ghi
40 Die pese te degen legt inde not, vs. 40
vs. 41
Want waert dat alleene ghinge tslot,
Den boge waer in vresen lancx en dweers,
vs. 43
Dat waer voorden scutter een cranc beschot,
Dus wacht v daer vooren ende sijt niet sot;
45 Veel stoffen behoeft tot horenneers.
+

Prince
Prince, horenneers en sijn niet te scuwene.
vs. 47
Eens iaers placht te sijne tbeste paymint,
Men plachse te vouden, te croken, te duwene
Gelijc oude braspenningen diemen nv luttel vint.
50 Mer horenners diemen metter halue winden wint
Ende spannen moet met eenen verhale,
Die sijn den ouden schutters wel bekint
+
vs. 53
Dier met schieten tusschen twee bosschale.
Nv prijsen dees iongers al bogen van stale;
55 Schieten daer mede die willen, ic ontbeers, vs 55
Ic bliue bi mijnder eerster tale
Als dier bi comen sijn inde quale:
Veel stoffen behoeft tot horenneers.

[houtsnede]

Eindnoten:
[CXXVIII] Stok horenneers: hoornen bogen. De dubbelzinnige bedoeling van het heele refrein behoeft wel
niet nader verklaard te worden: ‘vaet mijn bedien’ (vs. 3).
vs. 8 veruaren: gevlogen, gebleven.
vs. 20 verwarmet: lees: verwarment.
vs. 26 telliere: de gleuf van den boog waar de pijl in wordt gelegd.
vs. 40 not: ‘nootvormige haak aan de veer van een armborst, waarachter de gespannen pees wordt
opgehouden’ (Mnl. Wdb. IV, 2557; zie ook S. IV, 61).
vs. 41 dat alleene ghinge tslot: dat de boog vanzelf afging; vgl. S. IV, 21.
vs. 43 een cranc beschot: een droevig resultaat.
vs. 47 paymint: kan beteekenen betaaldag, afrekening (Mnl. Wdb. VI, 13); hier is de zin echter niet
duidelijk.
vs. 53 bosschale: bosschages.
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vs 55 ic ontbeers: ik zie er van af, wil er niet van weten.
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*

[CXXIX]

[CXXXIX]

Tquaetste datter af comt zijn baruoete kinderen
Refreyn
DIe quaet van Venus discipulen clappen,
Mocht ic, ick dedese inder hellen versincken.
+
Wat schadet wat bier die lieden tappen;
En moechdijs niet, ghi en derues niet drincken.
5 Al saechdi een meysken een iongelinc wincken,
Al saechdi helsen, cussen, het mondeken lecken,
Al hoordi vanden coop den opslach clincken,
vs. 8
Al saechdi die raetcamer bloot ontdecken,
Al saechdi den spit voor die cueken trecken
10 Om den roost te speten, wat macht v hinderen.
Peyst natuere doetse daer toe verwecken
vs. 12
En wat wiltmen veel dair met dralen oft gecken,
Tquaetste datter af comt zijn baruoete kinderen.
vs. 14

Menich moeder loopt roepen al verstorbeert:
15 O wee mijn dochter sluyt qualic haer benen.
vs. 16
Een ander staet en is ghemoleert,
Si doent seluer geerne en gaender om weenen;
vs. 18
Deen spint quaet garen en dander loopt met enen,
Tis wonder wat sijer af te seggen plegen.
20 En waer toe sou god die gereetscap verleenen
Dan om torboren, dus wou ic wel dat si swegen.

*

2. ick dedese, S.: die deedic.
3. schadet, S.: schelet; na bier: dat.
4. En - derues, S.: diet niet en ghenuecht en derfs.
5. een meysk. een iong., S.: een ruter een meijsken.
6. helsen enz., S.: subbelen cussen en lecken.
7. hoordi - opslach, S.: hoorde ghi vanden bijslach.
9. voor, S.: duer.
11. Peyst, S.: Denct; daer: -r.
12. veel d.m. dr., S.: dan scimpen.
14. roepen al verst,, S.: roepende zeer verturbeert.
15. Owee, S.: laci.
16. S.: Dan seytse myn dochter is gheuioleert.
17. Si, S: ende sij; en gaender; sij lopender.
18. Deen, S.: Dits; quaet: goet; en dander 1.: sy loopt mer.
20. geretscap, S.: vroukens.
21. torboren, S.: besighen; wel ontbr.
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En bi wilen wort de sommige dair om geslegen;
Seit deen quaet, dander en sals niet verminderen,
Elck moet hebben hoet geraect si of gecregen.
25 + En wat wiltmen de sake veel hooch daer om wegen
Tquaetste datter af comt zijn baruoete kinderen.

+

[f. 181 v°]

De sulcke seggen: houwet eer ghijt doet,
So mocht v salicheyt sijn gewrocht.
De sommige verhanct hem, twaer also goet
30 Den coop gescheyden gebleuen als geknocht. vs. 30
vs. 31
En waert ooc niet beter in tijts vercocht,
Want wien vroech hongert moet vroech ontbiten;
Lust v fruyt en ghi sijt ten bogaert gerocht,
Ghi souter met uwen cluppel in smijten.
35 Sal dan die sat is nv den hongerige verwijten
Al mach hi wat spijsen meer verslinderen,
En salmen tgetouwe met pissen verslijten.
Laet houwen int vlees, ten sal niet splijten,
Tquaetste datter of comt zijn baruoete kinderen.
40

Ghi ionge lustige abel vroukens,
Wat schaet al hebdi corte achterhielkens,
vs. 42
Laet sayen dat sadeken, wint ionge groukens,
Tis hemelsce vollinge met salige sielkens.
Niet voor v knielende op blote kniekens
45 Maer v lief in uwen armen ontfaet;
+
Ontfaet v lief tusschen v diekens,
Tis dwerck daer al die werelt bi staet,

*

22. bij S. 24: Somtijts wordet al om ghesleghen.
23. verm., S.: minderen.
24. bij S. 22: Dan seytmen tis scande sy heeft haer misdreghen.
25. En ontbr. bij S.; de: dan die; veel: soe; daer om ontbr.
27-39. ontbr. bij S.
40. lustige abel, S.: wellustighe.
41. schaet al hebdi, S.: hebdj al.
42. wint ionge gr., S.: inde suete voorkens.
43. tis, S.: twort; vollinge: veruullighe.
44. S.: Laeter voor knielen mit naecten brielkens.
45. S.: en acht niet wie dattet werck versmaet.
46. diekens, S.: billekens.
47. Tis dwerck, S.: twort een werck.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 182 r°]

234
*
Adam en eua dedent, ten is geen quaet.
vs. 49
Latet heylichdom inde lampe verslinderen,
50 Ghi siet datter niemant manck af en gaet.
Elck neemt alst comt, tis mijnen raet,
Tquaetste datter af comt sijn baruoete kinderen.
vs. 53

En acht niet op suster lute of broeder coppen
Die Iesus roepen alsmen daer af spreect.
55 Twaer sonde soudemen dat gaetken stoppen
Daer die suete olie wt leect.
Wie weet beste dan diet eygen gebreect
En seluer den last draecht en geuoelt de pine.
Die sijn speere buycht die en dient niet daer men steect,
60 Elck van sijnder siecten suect medecine.
vs. 62
Leent si mi thuere, ick leen haer dmijne,
Ende niet te sparen al sout in stucken splinderen.
Elck wilt altijt labueren, tis Venus doctrine,
Doet vri v beste knaep, ioncwijf, baghine,
65 Tquaetste datter af comt sijn baruoete kinderen.

Prince
+
Dies gewegen hebben menich onsse,
Oude quenen die ontrent den vier en den heert zijn,
vs. 68
Bemasselt, berompelt tot in haer fronsse,
vs. 69
Ende guylen die als af ghereden peert sijn,

*

48. ten is geen, S.: tes is niet.
49. inde l. versl., S.: in v lamp niet minderen. 50 en 51 by S. in omgek. volgorde.
50. siet, S.: siet wel.
51. Elck neemt, S.: Doetet alst; tis: doet.
53. Deze str. begint bij S. met Prinche; op ontbr.
54. roepen, S.: roipt.
55. Twaer sonde, S.: Sij makender sonde of; dat: een.
56. S. vóór Daer: mit thelichdom.
57. beste - eygen, S.: wat den vrouwkens.
58. En - last, S.: dan diet self; en geu.: hij voijlt.
59. S.: Die de speren doet comen daermen mede steect.
60. van sijnder, S.: na sijn.
61. S.: Die my syn dinck leende / ic leende hem dat mijne.
62. Ende - sparen ontbr. bij S.; in: in seuen. 63 en 64 bij S. verwisseld.
63. Elck - tis, S.: Wilt altyt wercken in.
64. vri ontbr. bij S.; ioncw. / bagh.: ic doet tmijne.
66-74. ontbr. bij S.
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70 Die lachteren dat si niet meer begeert sijn.
vs. 71
Mer al saechdise smijten dat haer die billen schinderen,
vs. 72
Swijcht al stille al dunct v een vri geueert sijn,
Mer wilt altoos besich ontrent den steert sijn:
Tquaetste datter af comt sijn baruoete kinderen.

Eindnoten:
[CXXXIX] Stok. vgl. b.v. nog Hand. d. Amour. Cc 1 r°: ‘In prieelen en bosschen ... daermen de barvoetsche
kinderkens maect’, en a.w. E e 2 v°.
vs. 8 raetcamer: eig. kamer waar de raad vergadert, hier; geheime kamer; vgl. hd. gewölb und keller
in denzelfden zin (FREY, Gartengesellsch. [ed. BOLTE] 94).
vs. 12 dralen: plagen (Mnl. Hwdb.).
vs. 14 verstorbeert: contaminatie van verstoort en ver- of geturbeert; zie b.v. nog EVERAERT XIV, 98;
Hist. v. Turias ende Floreta (ed. V. d. Mij.) 6.
vs. 16 ghemoleert: voor: ghemolesteert? de regel is wsch. corrupt, vgl. de var.
vs. 18 spint quaet garen: leeft onkuisch (Ndl. Wdb. IV, 291; vgl. S. CCXXXVIII, 8).
vs. 30 coop: lees wsch. cnoop.
vs. 31 vercocht: lees wellicht versocht.
vs. 42 groukens: eig. jonge vischjes.
vs. 49 is wsch. corrupt, vgl. de var.
vs. 53 suster lute: benaming voor een bagijn (Mnl. Wdb. V, 896); vgl. CXXXIX, 12.
vs. 62 niet te: lees wsch. wilt niet.
vs. 68 Bemasselt: bezoedeld, vuil. - berompelt: gerimpeld; vgl. CXXX, 56.
vs. 69 guylen: oude paarden.
vs. 71 schinderen: schallen.
vs. 72 vri geueert: lees wsch. vremt - (zie Mnl. Wdb. II, 1776 vg.): zonderling geval; vgl. nog Hand. d.
Amour. G 5 r°; L 5 r°; R 2 v°.

[CXXX] Refreyn
Hi en derf altijt niet clagen die eens verhuecht
EEn sot zeeuken hoort mi bisondere,
Bleef thuys en quam hier ter feeste.
Hi bracht veel volcs, het was een wondere,
Die hier niet en sijn met blijden gheeste
5 Waren int voor reyen die alder meeste,
En sprongen al vrolic die stille stonden.
Die daer swegen seiden voor minst en meeste:
vs. 8
Laet ons voortstellen alle nieuwe vonden.
Dit hoordic een stommeken voort vermonden,
10 Die doen daer een liedeken vore sanck
+
Om te verhuegen alle eedel gronden.
Een oude ionge sottinne van vruechden spranck
Die met eenen beene niet en ginck manck,
Mer door gedranck maecten si grote vruecht;
15 Hi en derf altijt niet clagen die eens verhuecht.
Het was wonder wat si voorts bedreuen.
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Die binnen bleuen en liepen wter stadt,
En die niet en hadden sachmen al gheuen
Te voren; van des men daer dranck en at
20 Die niet en proefden waren eerst sat,
Bleuen dair, en scheyden met vollen buycken,
Ende die vast sliepen seyden doe wat
Ick moet hier ooc mijnen aert ghebruycken.
Men scancker botermelck wt ydele cruycken
25 Daer si hem elcken droncken versmoort
vs. 26
Diet niet en proefden, hoort dit beluycken,
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*
Waer hebdi oyt meer wonder gehoort.
Kijuen en schelden hielt daer ooc me accoort,
De blinde sach na een bloyende iuecht.
30 Hi en derf altijt niet clagen die eens verhuecht.
Dit zeeuken had een wonderlic troengie,
Luchtsinnich ende traech nam hi die vaert
vs. 33
Tusschen bamis en boloengie,
+
Daer heeft hi dit volcxken bi een vergaert
35 Met caluwen hoofden seer row gehaert.
Sonder blasen pepen si op een flute,
Een simme met haren steerte heeft gesnaert
Om op te spelen al te schonen luyte,
Tstommeken ley meer Refreynen wte
40 Diet voor de hant pronuncieerde net en ient,
Een dooue wel horende loech om die clute
Want het was een wonderlic batement,
Si ghinc van dane ende bleef present,
vs. 44
Ghi moges mi gelouen al ben ick ontvuecht,
45 Hi en derf altijt niet clagen die eens verhuecht.

Prince
Die vrolic leeft en derf niet trueren,
vs. 47
Int sottement ic ooc spele mijn rolleken.
Dit zeeuken was naect en het woude schueren
vs. 49
Sijn cleeren als een noorts drolleken;
50 Nuchteren haddet wat in sijn bolleken.
Dit quam mi te nacht al slapende te voren,
vs. 52
Ick ginck int bescheet ende nam sijn dolleken
Om dat hi tgeselscap niet en sou stooren,
Dit dedic al om vruechts orbooren,
55 + Door wondre muechdi wel duecht beclijuen. vs. 55
vs. 56
Mi ontwecte twee omrompelde sloren
En seyden laet ons nv vruecht bedriuen.

*

52. sijn, HA.: mijn.
56. omromp., HA.: verrompelde.
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Si hadden als mollen twee witte lijuen,
Dus mostic wat doen door haerder duecht:
60 Hi en derf altijt niet clagen die eens verhuecht.

[houtsnede]

Eindnoten:
voorstellen: vertoonen, voor den dag brengen.
dit beluycken: wat dit omvat, inhoudt
bamis: St. Baafsmis (1 Oct.).
ontvuecht: ontzind, dwaas; vgl. X, 11.
sottement: blijkbaar gevormd naar batement.
een noorts drolleken: een kabouter, alf (Mnl. en Ndl. Wdb. i.v.; bijna altijd in verbinding met
noorts; zie nog een voorb. bij ERNÉ G 989).
vs. 52 dolleken: dolkje.
vs. 55 Wsch. ietwat corrupt.
vs. 56 omrompelde: gerimpelde.
vs. 8
vs. 26
vs. 33
vs. 44
vs. 47
vs. 49

[CXXXI]

[CXXXI]

Tsijn al maechden tot dat den buyck op gaet
+

Refreyn
+

[f. 184 v°]

TWe iongers spacerende in diuerse straten
vs. 2
In een lustich dal daer bloemkens bloeyen
Daer twee damorueste meyskens saten,
De reinste, de genste die oyt voet mocht scoyen.
5 Hoort van dees meyskens, ten sal u niet vermoyen.
vs. 6
Elc had een geestken mer si waren diuers van treken:
Deen liet al eerbaerheyt wter herten vloeyen
En dander oneere, soot is ghebleken.
Dese twe iongers sijn achterwarts geweken.
10 Is dit een maecht, sprac deen. dander sey iaet.
Ic en hoorde noyt so oneerbaerlic spreken.
vs. 12
Ke al haddi den draeck op de knien sien steken,
Tsijn al maechden tot dat den buyck op gaet.
Deen twifelde, dander sey: hier sal wat sculen,
15 En hebben vast op haer luymen gelegen. vs. 15
vs. 16
Si sagen deen vliegen metten vlen,
Dander hadde een gayken bi haer ghecregen.
Si sagen tspel ane, si hebben geswegen
Om dbescheet te weten, si woudent bespien.
20 Het iongelinc dede gelijc damoruese plegen, vs. 20
+
Deen hant bi de borstkens, dander ontrent de knien;
Hi ontdecte vast haer witte dien
Om tcontoor tontsluten dat daer ontrent staet.
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Is dit een maecht sprac deen, si latet al gescien.
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25 Ke man, al haddi den sluetel int slot gesien,
Tsijn al maechden tot dat den buyck op gaet.
Dit meysken verleckerde vast aen die brocken,
Twas haer al willecom watmen haer boot;
Si ginc smorgens vroech, tsauons metter clocken
30 Buten int velt om te blutsen haren noot. vs. 30
Dair creech si so menigen por onder haren voorscoot,
vs. 32
Ten hilt geen laweit, twas al van tvercken.
Si liet haer leggen metten achterwagen bloot
vs. 34
Recht oft si de werlt had willen stercken;
35 Si was lieuer te steecspele dan inde kercke.
Dees meiskens bedriuen ragie diet gade slaet,
Het wort al gerieft, iongers, sangers, papen en clercken.
Hoe dic wil dat si an dachter eynde wercken,
Tsijn al maechden tot dat den buyck op gaet.
40

Prince, sidi ionck, out, ghesont oft niet,
Ick bids v neemt hier exempel an.
vs. 42
Veel maechden zijn gecroct, verstaet mijn bediet,
Datmen schier geen maechden gekennen en can.
Hoe ionc si sijn, elck wil onder den man,
45 Si laten haer al helpen, leelick ende schoon.
Waer ick maecht als ic niet en ben, ick waer inden ban,
Ic en droechen so lang niet om een gouden croon.
vs. 48
Haer tuytkens, hair borstkens, si stellent ten toon;
Al gingen si wat simpelder ten waer geen quaet.
50 Wat trouter ooc menich brugom manneken soon
vs. 51
Die meent dat zijn bruyt maecht is, si is een boon:
Tsijn al maechden tot dat den buyck op gaet.
+

Eindnoten:
[CXXXI] Stok. Vgl. Hand. d. Amour. Dd 2 r°: ‘Sy zijn al maecht als den buyck wilt plat blijven.’
vs. 2 Hier is wsch. een woord (quamen?) weggevallen.
vs. 6 Elc had een geestken: geheel duidelijk is de bedoeling hiervan niet, maar wsch. wordt toch wel
bedoeld: ieder had iets te vertellen, te verhalen (vgl. vs. 11). - treken: manieren.
vs. 12 Ke: wel! och kom! e.d; vgl. CXLIX, 54; CLII, 20; S. XLII, 23/24 enz.
vs. 15 op haer luymen: op den loer.
vs. 16 vliegen metten vlen: er vandoor gaan? vgl. CXXVII, 34; deen is de in vs. 7 bedoelde.
vs. 20 Het iongelinc: wel vaker onz., maar dan gewoonlijk in de bet. ‘jong’ (Mnl. Wdb. III, 1061).
vs. 30 blutsen: lees blussen?
vs. 32 twas al van tvercken: deze uitdrukking wordt door TUINMAN, Ned. Spreekw. I, 48 aldus verklaard:
‘Dit zegt men als de zelve stoffe op verscheiden wijze al weder voorgestelt word: gelijk men van
een verken veelerlei tafelgerechten kan toebereiden... 't Is van 't verken, had by de ouden ook
noch eene andere betekening, en wierd toegeeigent op zulke, die tot hunne oude vuile zonden
wederkeeren, volgens 2 Pet. 2 : 22.’ Zie ook SARTORIUS, Adag. I, 9, 6: ‘Nihil sanum. Ουδεν υγιες
This al vant vercken, van de gans. Summam morum corruptionem, & nullum honesti res spectum
his verbis Grȩci significabant’. Voor een andere bet. zie SART. I, 1, 77, en voorb. daarvan ABN.
VII, c, 10; LVI, e, 13; Hand. d. Amour. D 5 r°; Celestina (ed. 1551) T viij r°.
vs. 34 Verg. Leuv. Bijdr. IV, refr. XLV, 32: ‘Want den eers versterct de weerelt ghemeene’.
vs. 42 gecroct: gekreukt, geschonden.
vs. 48 tuytkens: vlechten; vgl. S. XXIII, 56. Het werd in de M. E. als oneerbaar voor een vrouw
beschouwd het haar onbedekt te dragen.
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vs. 51 si is een boon: ja het mocht wat! Vgl. voor deze constructie Hand. d. Amour. X 7 v°: Ph. ‘Isse
zoo eerbaer?’ V. ‘Sy is de galghe’, en Drei Kölner Schwankbücher (ed. FRANTZEN-HULSHOF) 23:
‘Heb ic eyn nicht? ic heb eyn blaese’.

[CXXXII] Rondeel
Ic wachts van v allen mer ghi brenges mi niet,
Ic moet mi seluen brengen sal ick drincken.
Ic en wil mi niet schamen, wat mijns gesciet,

vs. 1
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Want schaemdic mi so en hadde ick niet.
5 Ic wachts van v allen mer ghi brenges mi niet,
Dus sie ick al omme wildijt wachten yet,
Mi dunct niemant en can mijnder gedincken.
Ic wachts van v allen mer ghi brenges mi niet,
Ic moet mi seluen brengen sal ick drincken.
+

[houtsnede]
+

[f. 186 r°]

Eindnoten:
vs. 1 Ic wachts: ik verwacht het, t.w. den dronk. De bet. ‘bescheid doen’ ontwikkelt zich logisch uit
‘verwachten’; de verklaring in Mnl. Wdb. IX, 1500 is onnoodig gewrongen.

[CXXXIII]

[CXXXIII]

Een goet peert moet hebben .xviij. stucken
van ses creaturen ende van elcx drie.
¶ Vander vrouwen

Een schone borst

Eenen groten eers

En laten gerne op sitten

[5] ¶ Vanden hase

Seer lopen

Verre springen

Cort keeren

¶ Vanden wolf

Goet ghesichte

wel eeten

Sacht drauende

¶ Vanden vos

Cleyne ooren

[10] Corten hals

Eeenen schonen steert

+

Schoon haer

¶ Vanden paw
+

[f. 186 v°]

Luyde stemme

Suet neder setten des voets

¶ Vanden ezel

Stercken rugge

Dorre beenen

Goede hoornen des voets.

[houtsnede]

Eindnoten:
[CXXXIII] Zie voor talrijke parallelen van deze beschrijving R. KÖHLER, Kl. Schriften III, 33.
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Tis haest comen alst ooc wil ghelucken
Refreyn
EEn paterken ginc eens drie susterkens vrien
En seyde, aen wien de meeste conste was becleuen
Die sal tauont met mi te bedde gedien,
+
Des die susterkens sijn daer bi ghebleuen.
5 Maer dies moeste tpaterken tvonnisse geuen
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Wie die beste conste dede of meest faelde.
Met dien heeft daer een haer been op geheuen
En piste door de ooge van eender naelde
vs. 9
Tot in paterkens scoenen die daer stonden en draelde,
10 Nochtans en was dooge der naelde niet nat.
vs. 11
Met dien sprack si die daer met paelde:
Sulcke conste en is noch dit noch dat.
Doen sprack tpaterken: ic hebs ymmer te bat,
vs. 14
Mijn schoenen mochten mi nv achter hucken,
15 Tis haest comen alst ooc wil ghelucken.
Die pistersse die so constelick had ghepist
Seyde: nv sal icker alleen bi slapen.
Neen, sprack dander, ghi sult hebben gemist
Want een conste suldi aen mi betrapen,
20 Siet, vijf oolsaeykens, wilt daer op gapen,
Sal ick hier leggen op eenen teerlinc cleyne
...............
En vijsten dmiddelste wt van viuen alleyne.
Dwelck si ooc dede want si veest cleyne,
25 Net dat sayken wt, ende seer drooge vs. 25
So dat oock vlooch ia also ick meyne
+
Den paterken iuyst recht in sijn ooge.
Doen wert hi roepende en creet seer hooge:
Wie sal mi nv dit saeyken wt rucken?
30 Tis haest comen alst ooc wil ghelucken.
Dese vijstersse die wt veest dat saeyken
In paterkens ooge seyde: dit is tslot,
vs. 33
Ick sal alleen niet driuen mijn lammaeyken,
vs. 34
Want mijn conste is bouen de uwe beschot.
35 Neen, sprack de derde, langt mi hier een not
vs. 36
Op mijnen groten teen al sonder bestrangen,
Ick salse werpen ouer mijn hooft seer bot
En ruterlick in mijnen eers ontfangen.
Met dien ontdecte si haer achterwangen
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40 Ende werptse iuyste in haer poortken bloot,
Daer sijse so stijf in conste prangen
Dat sijse craecte gheseyt goet ront
En die keerne recht int paterkens mont
Spranck, so dat hijse ter stont beet ontstucken.
45 Tis seer haest comen alst ooc wil ghelucken.

Prince
Die vijstersse die tpaterken int ooge veest
Tsaeyken, ende die hem vol piste sijnen schoenen,
+
En die hem vander not dede smaken den keest,
Seyden: nv segt ons met corten sermoene
50 Wie is die beste gheweest van haren doene,
Elck seyt dat si nv des bislapens heeft verdient.
Gheen van drien: die keerne was groene,
En door hair vijsten sijn mijn oogen verblint,
En door haer pissen sijn mijn schoenen geschint,
55 So en can mi ws doens geen van drien behagen.
Die susterkens sijn hem toe geschoten half ontsint
En hebben hem sijn hooft ontwee geslagen.
Doe riep hi: ic salt seker onsen oppersten clagen
Dat ghi mi al tsamen dus comt bedrucken.
60 Tis haest comen alst ooc wil ghelucken.

Eindnoten:
vs. 9 en draelde: om te plagen, plagend (?).
vs. 11 daer met paelde: misschien hetzelfde als daer op paelde: zich daarop spitste (vgl. Mnl. Wdb.
VI, 60, Aanm.).
vs. 14 hucken: doorbuigen? (zie Ndl. Wdb. VI, 1293; STOETT, Drie Kl. 26 en aant.); vgl. CXXXIX, 6; S.
XLI, 18; CLXX, 1.
vs. 25 ende seer drooge hoort bij het vorige vers.
vs. 33 driuen mijn lammaeyken: pleizier maken (Ndl. Wdb. i.v. lamaai).
vs. 34 is bouen de uwe beschot (van beschoten, of van een in de Wdbb. niet vermeld maar zeker
bestaanbaar beschotten, bij schot = belasting): wordt hooger dan de uwe aangeslagen.
vs. 36 bestrangen: eig. benauwen; hier stoplap.

*

[CXXXV] Refreyn
Die cock is goet te vriende ghehouwen
IC stont en droomde daer ic lach en sliep
Daer ick in die cueckene was gheseten
Een torfmande die seer eysschelic riep
*

2. Daer, HA.: dat.
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Tot eenen blaesbalch versleten;
5 Tvispaen sprack salmer niet gaen eeten,
Die mosselschulpen sullen al vercouwen.
Doen quamen daer twee yseren speten
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En seyden malcanderen in secreten
Die cock is goet te vriende ghehouwen.

+

[f. 188 v°]

10

Een houten vierschup, een aerdich iuweel,
vs. 11
Quam daer gesprongen op twe yseren platijnen;
Tschoteluat haddet graueel
Om dattet leuen moste bi medecijnen,
Een mortier leet int hoot veel pijnen
15 Om dat hi sijn darmen had laten verschouwen. vs. 15
Doe quamen daer twee stomme swijnen
vs. 17
En seyden elck sal blijsten bi den sinen,
Die cock is goet te vriende ghehouwen.
Een schotel seer mager en vet
20 Liep laetsten metter nasen tegen een banck,
Om dat een stocvisch als een cadet
Ontscaecte eenen roch tegen haren danck;
Een besemsteel seer croepel en manck
Geboot hem allen dat si singen souden
25 Dat si deden eer yet lanck
...............
Die cock is goet te vriende ghehouwen.

[sluitstuk]
+
[houtsnede]
+

[f. 189 r°]

Eindnoten:
vs. 11 platijnen: muilen of klompen; vgl. ABN. XIV, d, 12; XXI, d, 5.
vs. 15 verschouwen: verzengen.
vs. 17 blijsten: wsch. corrupt; vgl. de var.

[CXXXVI]

*

Neen, daer me soudi mi heel verleen
Refreyn
EEn proper meysken, een aerdich dierken,
vs. 2
Weert besloten tsijn in een fortchierken,
Wert eens begracijt wt rechter minnen
+
Van een frayaert door Venus bestierken.
5 Si plucte bloemkens in een vergierken,

*

17. blijsten, HA.: blijven.
24. singhen, HA.: swijghen.
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Duer haer schoonheyt verblijden sijn sinnen.
Hi verstoute hem en ghinc beghinnen
vs. 8
Seggende: schoon lief eest v bequame
Ghi sijt die muecht minen druck doen dinnen
10 Die ick door v lijde lief eersame.
Si seyde: neen, want niet en betame
Dat te doene, dus wilt van hier doch scheen,
Laet mi alleen bliuen los van blame,
Ic seg neen, tmocht minderen mijn fame,
15 Neen, daer me soudi mi heel verleen.
Neen seg ic noch eens, sprac si, wat meendi,
Int versoeck van desen v vercleendi.
Daermen niet en wint est te minnen quaet;
O Venus godinne, twi verleendi
20 Sulcken schoonheyt, de liefde verbeendi vs. 20
vs. 21
Daer minne droech si int vrouwelic saet.
Och lief gheeft confoort troost en raet
Hem, die v liefde heeft ionstich geprent
Int herte. si sey: neen, tversoeck doch laet,
25 Dus rust v seluen ende sijt content;
+
Neen es v respons, siet elders ontrent,
vs. 27
Van mi en crijchdi troost el ne gheen.
Hi seyde: schoon lief sulcken woorden went.
Si seyde neen. doen dacht die frayaert ient:
30 Neen, daer me soudi mi heel verleen.
Dees man int herte hebbende pijne
Veysde hem eens van huijs te sijne
Om sijns wijfs arbeyt aen te scouwen.
Daer sach hi comen te dien termijne
35 Eenen man gecleet recht in dien schijne
Oft een priester waer, bi mijnder trouwen.
Daer ghincmen een seruiet ontvouwen,
Men steldender op ghesoden, ghebraden,
Si droncken, si sconcken los van rouwen.
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40 Doe soudmer gaen Venus pack ontladen,
Si bedreuen vruecht niet om versaden,
Si meenden wel te sijn onder hem tween.
vs. 43
Die man en costs niet langer ghestaden,
Hi riep al arme sonder ghenaden,
45 Neen, daer me soudi mi heel verleen.
Dese man ghinc wonderlijcke kijuen
Seggende: ia soudi dat bedriuen,
+
Ghi soudt mi verleden geheel en al,
Nemmermeer en soumi vruecht verstijuen,
50 Ic mach wel droeflic mijn oogen wrijuen,
Nemmermeer ick dit vergheten en sal.
vs. 52
Oft ic eens schamelic heb cleyn misual
Soudi daer om moeten dus tieren.
Ia ick, seyde hi, ick en wils groot noch smal
55 Lijden oft sien in gheender manieren,
Ick wedde ick salt anders bestieren,
Ghebueret noch eens wi sullen dan scheyen.
Si sey neent, ick sal mi bat regieren,
Soudi dat doen, ia wat gadi versieren,
60 Neen, daer me soudi mi heel verleyen.

+

[f. 190 v°]

Prince, tes wel een sake redelic
Dat een man gram is daer dat gheschiet.
Tstuck is verdrietelick niet eedelick,
Daert so gaet selden esmer vredelick,
65 Al is de schade cleyn luttel oft niet,
Den toren is dmeeste, wiet hoort oft siet
Mach seggen, knagende des droefheyts been:
vs. 68
Vertierdi uwen cloot dat es verdriet,
Neen, daer me soudi mi heel verleen.
+

[houtsnede]
+

[f. 191 r°]

Eindnoten:
Stok. verleen: kwetsen, bederven.
forchierken: ijzeren kistje, hier in 't bijzonder: juweelenkoffertje.
eest v bequame: met uw verlof.
verbeendi: hoont gij; vgl. S. IV, 24.
droech: dor, dood. - t vrouwelic saet: de vrouwen.
el ne gheen: geen anderen; de uitdrukking doet wat archaïstisch aan, evenals b.v. de wending
van vs. 35/36.
vs. 43 ghestaden: doogen, verduren.
vs. 52 heb cleyn misual: een kleinen misstap bega.
vs. 68 vertierdi uwen cloot: eig. verruilt gij uw bal, vandaar: wordt gij ontrouw.
*
vs. 2
vs. 8
vs. 20
vs. 21
vs. 27

[CXXXVII]

[CXXXVII]
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*

Refreyn
EEn pijperken teender bruloft rammelde
Op een cleyn fluytken leelic en leep,
Twas wonder wat hi al tsamen sammelde,
vs. 4
Twas al vanden seluen dat loyken peep.
5 Tgheluyt dat hi wter pijpen neep
Was vreemt om hooren, maer tginck na state;
Mi docht dat hi so wel die mate begreep
+
Als eenige koe in dese strate.
Hi liet sijn pijpen, tdocht hem te late
10 En sey: ick gheef v allen saueconduyt,
Ick hebbe ghepepen ter crancker bate
Wel twee vren; ende hi riep ouer luyt:
Ist qualic ghepepen voor een mate bruyt.

+

[f. 191 v°]

Hoort hoe hem tierde dat arm pijperken,
15 Twas toornich dattet niet bet en bedeech; vs. 15
Thadde gerne geweest een kanne sliperken,
vs. 17
Tverwoede dattet niet te busen en creech.
De brugom die seyde: speelt lancx den weech
Ick sal v schencken mijn lieuer hans.
20 Van blijtscappen dattet stoop ende neech, vs. 20
Twas gemoet te pijpen tegen .xx. mans.
vs. 22
Die bruyt hilt voet ghelijc een gans,
Tpiperken hadt int hoot, tpeep noort en suyt;
En of ic ghinc pipen eenen nieuwen dans,
25 Manette, suerette, of dat daer wt spruyt; vs. 25
Ist qualic ghepepen voor een mate bruyt.
Tpiperken peep dat hem dooren gloeyden
vs. 28
En altemet hi die kuyte in sijn keelken wreef;
Tginc recht offer een deel calueren loeyden
30 + En die bruyt dochte dat hijt wel bedreef.
Doe quam daer eene die tgoet bescreef,

*

8. koe, HA.: Cock.
25. Manette, HA. 3 Mamette.
27. ooren, HA.: oogen.
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De brugom liep voor, de bruyt liep achtere
En tpijperken daer alleene bleef.
Hi most ooc rumen als een arm pachtere;
35 Die scriuer sey: wel wt ghi coren wachtere vs. 35
Oft ic iaech v met stocken ter dueren wt
Sidi van pipen sulck een vercrachtere.
vs. 38
Tpiperken sey: hola, wa trouwen ghi tuyt,
Twaer beter datmender niet en pepe.
Ist qualic gepepen voor een mate bruyt.

40

Prince
vs. 40
Prince, al quamen sulke pijpers in mijn repe,
Ic en gaue om haer pijpen niet eenen saluyt;
Twaer beter datmender niet en pepe
Ist qualic gepepen voor een mate bruyt.

Eindnoten:
[CXXXVII]
vs. 4
vs. 15
vs. 17
vs. 20
vs. 22
vs. 25
vs. 28
vs. 35
vs. 38
vs. 40

Stok. mate: geringe, onaanzienlijke.
loyken: van loy, lui; dus: kleine luiaard.
niet bet en bedeech: niet meer resultaat verkreeg, niet beter beloond werd.
busen: drinken; vgl. CXLIX, 52.
stoop, van stupen = buigen.
hilt voet: hield de maat; vgl. CXLIX, 25.
Manette, suerette: wsch. gaillarde-dansen; TH. ARBEAUvermeldt in zijn Orchésographie(1589)
deze namen niet, maar wel een gaillarde die ‘Anthonette’ genoemd wordt (p. 52 vg.).
die kuyte: het kuitbier.
coren wachtere: krekel (KIL.).
ghi tuyt: je raaskalt (?); vgl. te enes oren tuten, iemand aan het hoofd malen (Mnl. Wdb. VIII,
782).
repe: eig. strook lands; hier: gebied.

[CXXXVIII] Refreyn

[CXXXVIII]

Die niet en wil horen en dooch geen gabbaert
vs. 1

EEn bacschaert een ruselaert een outfrens coddaert
vs. 2
Een clappaert een cockaert een crepel hinckaert
vs. 3
Stiet den frayaert den finaert op zijn knoddaert
vs. 4
Om enen grouaert die hem hiet moddaert
5 Crigelaert lelickaert plompaert en slinckaert. vs. 5
+
Een leepaert maecte den pais mit een stinckaert
Daer een keyaert bi was ende een manckaert
vs. 8
Twelc cocht een losschairt om enen clinckaert.
vs. 9
Een mallaert vulde met cretsaert den danckaert,
10 Een stegaert smeet een visaert op zijnen scranckaert vs. 10
vs. 11
Om dat scarfairt in tgelach sloech zijn snabaert
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Dies seyden abelaert cloekaert en blanckaert:
Die niet en wil horen en dooch geen gabaert.
Een ruyschaert een bruyschaert een ientaert een slapaert
15 Een rijnschaert maecte int gelach den fellaert, vs. 15
vs. 16
Een slechtaert een foolaert ende een scrapaert
vs. 17
Ende een drogaert lietender hueren gapaert

vs. 14
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vs. 18

Twelc dede een dronckaert een bijster bellaert.
Een lustichaert een rustichaert ende een snellaert
20 Die wraken de moort aen enen roetaert, vs. 20
vs. 21
Daer bleef taeyaert tootaert ende quellaert
En mits anxt was properaert int slijck een wroetaert,
Dies weenden so iammerlic keiaert en soetaert
Dat hem reinaert ontreinde sinen tabbaert.
25 + Dit comt van vechten, sprac een losch sproetaert, vs. 25
Die niet en wil horen en dooch geen gabbaert.
Een fijtichaert een spijtichaert een doere moyaert
vs. 28
Een crimpaert met enen gescuerden claddaert
Wou ten besten spreken met een arm pouerioiaert.
30 Een rasschaert lapten op sijnen royaert vs. 30
vs. 31
Des maecte hi ouer den dullaert den scaddaert.
vs. 32
Een dralaert een drafsac een sassen paddaert
vs. 33
Verreycte hem een droes een peckaert;
Daer bleef hi, hi en mochte niet wech arm vaddaert
35 Dair waren om ballinc pilickaert en pleckaert. vs. 35
Hi wilde wel seggen tot rijckaert en leckaert
Mer scalckaert sloot hem sijnen slabbaert.
Een rimpelaert sprac: siet toe elck geckaert,
Die niet en wil horen en dooch geen gabbaert.

+

[f. 193 r°]

vs. 27

Prince
vs. 40
Men vint veel aerden: vrolickaert stueraert
vs. 41
Cloyaert loyaert cackaert en prollaert,
Meesteraert heeraert ionckeraert brueraert
vs. 43
Ende den achtigen hoerenaert, leepaert bollaert.
+
Hier zijn hondert aerden, waerder nv een lollaert
45 En den knollaert mit enen soeten babbaert. vs. 45
Wildijer meer hebben, v conste voort volbaert:
Die niet en wil horen en dooch geen gabbaert.
40

[twee houtsneden naast elkaar]

Eindnoten:
[CXXXVIII] Stok. dooch: baat. - gabbaert: spotter, grappenmaker.
vs. 1 bacschaert: less wellicht: basschaert; vgl. Mnl. Wdb. I, 590-1: bassere = buikspreker (?). ruselaert, van ruselen = snorren, brommen. - coddaert, van codde = knots? eerder van het CXLII,
7 voorkomende codde = grap, klucht.
vs. 2 cockaert: sukkel, dwaas.
vs. 3 knoddaert: bol.
vs. 4 moddaert, van modde = slijk, dus ongeveer: smeerlap?
vs. 5 slinckaert: listigaard.
vs. 8 losschairt: schele. - clinckaert: een gouden munt.
vs. 9 cretsaert: volg. KIL. is kretser: lastdrager, wsch. is hier dus eenweggevallen - danckaert:?
vs. 10 stegaert: van steeg, onwillig, lui. - scrankaert:?
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vs. 11 scarfairt:? wellicht = scherver (CORN.-VERVL. 2016): iemand die stroo scherft (fijn snijdt) voor de
paarden. - in tgelach sloech zijn snabaert: ook een woordje meesprak.
vs. 14 ruyschaert: wsch. van ruyschen = tieren, te keer gaan. - bruyschaert: slemper.
vs. 15 rijnschaert: zuurpruim?
vs. 16 foolaert: grappenmaker.
vs. 17 gapaert: blijkbaar ter omschrijving van: leven, hachje; vgl. ABN. LXXII, c, 5.
vs. 18 bellaert: van belle = kelk, beker, dus: zuiper?
vs. 20 roetaert: gulzigaard (Mnl. Wdb. VI, 1558).
vs. 21 tootaert: van toot = scherpe neus?
vs. 25 losch: scheel.
vs. 27 fijtichaert: wellicht van vite = booze streek? - doere moyaert: dore is soms versterkend.
vs. 28 crimpaert: kniezer? (Ndl. Wdb. VIII, 271). - claddaert: blijkbaar een kleedingstuk; kladder komt
voor in de bet. borstel, die hier echter niet past.
vs. 30 royaert: wellicht van roy = roede? Dan is misschien ook lapter te lezen i. pl. v. lapten.
vs. 31 scaddaert:? Een ww. scadden staat Spieg. d. Minnen vs. 2620: ‘ic wil te Middelburchwaert gaen
scadden’.
vs. 32 dralaert: luiaard; vgl. STOETT, Drie Kl. 35 en reg. - drafsac: dikbuik. - sassen: lees sassem, dat
lomp of dartel kan beteekenen (Mnl. Wdb. VII, 187). - paddaert: wsch. van padde, dus: een pad
van een vent.
vs. 33 peckaert: blijkbaar iets van pek, althans iets dat kleeft (zie het volgende vers).
vs. 35 pilickaert: wellicht van pijnlijc = lastig, onhandelbaar (Mnl. Wdb. VI, 331). - pleckaert: huichelaar
(a. w. 411).
vs. 40 stueraert: knorrigaard.
vs. 41 Cloyaert: van cloyen = clouwen. - loyaert: luiaard. - prollaert: pruttelaar.
vs. 43 achtigen: corrupt? of schertsend voor: waardigen? (vgl. CXLII, 3). - bollaert: windbuil.
vs. 45 knollaert: wsch. van knollen = bierdrinken (Ndl. Wdb. VII, 4750). - babbaert: klein kind (Ndl. Wdb.
i.v.).

[CXXXIX]
Nv segt wie heeft den prijs gewonnen
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Refreyn
vs. 1

EEn vrolic bagijnken fray in palisten
+
Hinc eens drie pepercoecken op wt minnen,
So wie den stercsten veest conde vijsten
Die souwer den hoochsten prijs mede winnen;
5 Dair wasser een groot deel verstaet om spinnen.
vs. 6
Doen sprac daer een baghine: ic sal gaen hucken,
Elck sie wel toe, ick gae beghinnen,
En si veest den glasen venstren in stucken.
Doe ghincker een ander haer slippen op rucken
10 En blies tegen stroom tot balen een schuyte. vs. 10
Tis haest ghecomen alst wil ghelucken,
Sprack doe die derde ende heet luyte,
En veest al die spinrocken ten roockgat wte
So dat si vander nacht niet meer en sponnen.
15 Nv segt mi wie heeft den prijs ghewonnen.
Hen hen, sprack doen ioncfrou calle,
vs. 17
Ic sal ooc na den prijs gaen sloeyen een reste,
En veest met dien een koe wten stalle
vs. 19
Tot ouer cakenburch in die veste.
20 Tis tijt dat ick doe mijn beste
vs. 21
Sprac suster Losschaerts ende was wt suyen,
En hief haer been op ende veest in t weste
Eenen walvisch van Antwerpen tot Armuyen.
+
Beyt wat sal werden sprac ionffrou truyen,
25 En liet een veestken gaen door een herre
Dat alle die clocken storm ghingen luyen
Die op seuen milen hingen bi en verre
So dat in die dorpen liepen elck coster erre
Niet wetende wat daer was begonnen.
30 Nv segt wie heeft den prijs gewonnen.
Hoirs del voye, hoirs dela voye varlet et paige,
Sprac dair een walinne en liet gaen strijcken;
Die maecte int vijsten die meeste raige

vs. 31
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Want si veest ontstucken wel tseuentich dijcken.
35 Dies moeti ramp hebben sprac suster ijken
En veest die walinne recht door een ploye
vs. 37
Van daer tot sint Iacobs toe sonder prijke
Om dat si tlant bracht in sulcken noye.
Doe ginc suster alijt ooc ontdecken haer koye
40 Ende woude ooc mede int hoopken huylen
vs. 41
En veest wel stijf met een sloye
Dat daer af een muelener met sijnder muelen
Seuen hondert mijlen vlooch bouen tuylen
vs. 44
Tot inden opganc toe vander sonnen.
45 Nv segt mi wie heeft den prijs gewonnen.

Prince
+
vs. 46
Ionffrou Neese ghinc doen al vercuysschen;
Ic spele hier ooc, sprac si, wiet vraechde,
En liet sulcken wint van achter wt ruysschen
Die daertrijc van hier tot Ierusalem vaechde.
50 Ic sal pepercoeck eeten wient oyt mishaechde,
vs. 51
Sprac douste bimoeder en ginc haer rasschen,
Want si sulcken veest ter poorten wt iaechde
Dat heel Egipten most vallen in dasschen
So dat si hem alle weder mosten wasschen
55 Die daer ontrent hair quamen geronnen.
Nv segt mi wie heeft den prijs gewonnen.

[houtsnede]

Eindnoten:
vs. 1 in palisten: misschien met metathesis voor palitse paalwerk, staketsel en dan bij het volgende
vers? Eer corrupt.
vs. 6 hucken: bukken.
vs. 10 balen: een dorpje in de prov. Antwerpen, dicht bij Moll.
vs. 17 sloeyen: eig slepen, slieren. - een reste: een poosje; vgl. CXXVI, 11.
vs. 19 cakenburch: voor Kalenberg?
vs. 21 Losschaerts: vgl. CXXXVIII, 8.
vs. 31 Hoirs del voye: uit den weg! (Waalsch)
vs. 37 sonder prijke: zonder overdrijving.
vs. 41 sloye: sleep, sliert: vgl. vs. 17.
vs. 44 tuylen: lees wellicht: kuelen.
vs. 46 vercuysschen: hoonen.
vs. 51 bimoeder: blijkbaar een der bestuursters v. h. begijnhof; het woord heb ik verder nergens
aangetroffen. - rasschen: reppen; vgl. V.D. LAAN, Pellic., Pr. 337, T. 54; 264.

[CXL]
Boter en kase stoffiert die cueckene wel
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+

Refreyn
+

[f. 195 v°]

DIe wel en wijslic huys wil houwen,
Arm oft rijck, mans oft vrouwen,
Stofferen haer cuekene tsi cleyn oft groot.
Broot moeter eerst zijn salmen eten of knouwen
5 En voorts wilmen die cueken aenschouwen
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*
Gestoffeert, boter en case, ic segt v bloot.
Boter en kase is in die cueken dat hoot
vs. 8
Want die dat heeft en derf niet clagen.
Des smorgens een boterken, na noen caes en broot,
10 Die dit vinden ghereet telcken dagen
vs. 11
Al en gaen dese vliegen, visschen, noch iagen
Si comender mede wt des honghers noot.
Experiencie leeret, men derfs niet vragen
vs. 14
Dattet dus is, somen vermaent in dit spel:
15 Boter en kase stoffiert die cuekene wel.
Die boter en case binnen den huyse heeft
Men siet dat dese in minder sorgen leeft
Buten hem diet al metter onsen moet copen;
Wt vaten, wt tonnen men goey stucken gheeft,
20 Daer ander snijende die hant seer beeft
Wantse daer is met cleynen hopen.
+
Daer de cueken ghestoffeert is machmen lopen
Om heet broot oft boecweyte coken mede,
Men boterter daermen siet den duim in dopen.
25 Daers coeuer is geeftmens coeuer telker stede, vs. 25
vs. 26
Al rijster wat daer en comt geen onlede;
Al doetmense int bier, tsi cannen oft stopen,
Inder vrouwen herte en snijtmen geen snede,
Stellende noch sonder eenich ghequel:
30 Boter en case stoffiert die cuekene wel.
Salmen coken of brayen vleesch oft visch,
Boter bouen al maect een spise frisch
Want daer sonder achtmen veel spijsen niet.
Cabbeliau, stocvisch, ongebotert opten disch
35 Is een sober spijse, dies men eeuen gerisch vs. 35
vs. 36
Ouer cabarets boter clagen siet;
Mer daer hi swemt in die boter als inde vliet
Ist wel gestoffiert want tesser vetman vet.

*

11. noch, HA.: oft.
26. onlede, HA.: onze[de].
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*
Waer vindi dat yewaerts maeltijt geschiet
40 Daer en wort boter en case ooc bi gheset;
Flouwelen bootere chierdet bancket
En case ooc me voor alle verdriet.
Die boter is gesont en niemant en let
+
vs. 44
En case ooc mede, seggen met sinnen snel:
45 Boter en case stoffiert de cuekene wel.

+
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Prince
Menigerley case en boter men vint:
Hollantsce, vlaemsce, en diemen wt vrieslant sint
Met manden, met vaten, veel en genoech,
Hierlantsche, kempense copkens, elcken bekint.
50 Alderley case, som siende som blint, vs. 50
vs. 51
Parmesaen, cruiskese, tiensche na elcx geuoech,
Wie coopt betaelt hem na dat hi woech.
Daer die is, tsi herberge oft taueerne,
En derfmen niet clagen tsi laet oft vroech;
55 Ismen moede, oft ontbeetmen geerne,
Boter en caes om den honger te weerne
Wter cuekene men ter tafelen droech,
Dies mi dunct want ons meest staet tontbeerne
Datmen scriue so die prince gheeft beuel:
60 Boter en case stoffiert die cuekene wel.

[sluitstuk]
+
[twee houtsneden naast elkaar]
+
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Eindnoten:
vs. 8 dat hoot: het voornaamste.
vs. 11 vliegen: met jachtvogels jagen; vgl. XX, 21; XLI, 6.
vs. 14 in dit spel: men behoeft hier niet aan een tooneelspel te denken; spel komt vaak in zeer vervaagde
beteekenis (geval, zaak, omstandigheden) voor: zie Mnl. Wdb. VII, 1684; misschien is hier
eenvoudig ‘gedicht’ bedoeld.
vs. 25 coeuer: overvloed.
vs. 26 rijster: valt er. - onlede: opschudding, oneenigheid.
vs. 35 gerisch: vlug.
vs. 36 cabarets boter: de boter die men in de taveernen geeft.
vs. 44 seggen: lees wsch.: dus seggic.
vs. 50 som siende, som blint: met of zonder gaten (‘oogen’).
vs. 51 cruiskese: vgl. nog Veelderh. Gen. D. 145.

*

*
*

44. seggen, HA.: seggende.
1. amoruesken, S.: amorues.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

[CXLI]
Proeft wat sulcke liefde can maken
Refreyn
EEn amoruesken in minnen seer vierich
Die liefde int herte vast hadde beloken,
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vs. 3
Quam totter liefster als muts seer ghierich
Daer si op een schijthuys sat ghedoken.
5 Hi en hadse in twee maenden noyt gesproken
Dus schoot hi haer toe als een dier seer heet.
+
Wacht wat lief, sey si, ghi mocht mi croken,
Hout wat staende, ic heb een ey bereet.
Ten bate niet wat si riep oft creet,
10 Hi doudese datment hoorde craken
vs. 11
Van groter liefden dat si achter ontspleet
En dat si haer altemael bescheet;
Proeft wat sulcke liefde can maken.

+
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Doen hem den moet wat was ghesoncken
15 Doe ghingen si slapen als liefde gheboot.
Damoreuse had smorgens versch bier gedroncken
Dus scheet hi der liefste in haren schoot.
Dien stanck quam wten bedde so groot
Datse moste walgen onuertogen,
20 Doe keerde hi hem om ende hielt haer thoot
Door trouwe die niet en had ghelogen.
Tusschen haer burstkens lach hi in dogen
Amoreuselijc en hielt vrou Venus in wake,
Lief en was daer van lieue niet bedrogen,
25 Hi was bescheten, si was bespogen,
Proeft wat sulcke liefde can maken.
Si ghingen te samen in een bat
Daer si malcanderen wiesschen en wreuen;
+
Ten lesten ontsloot die bruyt haer gat
+

[f. 198 r°]

*

3. totter, S.: tot synder; muts seer: mutsaert.
5. noyt, S.: niet
6. schoot, S.: stort; een dier seer: minnaer.
7. wat lief sey si, S.: seydsi vrunt.
9. bate, S.: halp.
10. -ment, S.: -mense
11. dat si, S.: sy; ontspl.: spleet.
12. En, S.: Soe.
15. Doe ontbr. bij S.; als: soet.
16. smorgens, S.: sauonts.
17. haren, S.: den.
18. Dien, S.: Den.
22. in dogen, S.: gheboghen.
23. en - wake, S.: dee hem vrou venus waken.
25. Hi en si bij S. verwisseld.
29. Ten lesten, S.: Mer int lest.
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30 Dat die brocken tusschen haer burstkens dreuen.
Sulcke ghiften cost si hem minlic gheuen
Om dat hi hem minlijc tot haer waerts bucte,
Si had haer achter wat op gheheuen
En bescheet haer doen si te vijsten micte.
35 Twas wonder dat hi doen niet en verbucte vs. 35
Doen hise sou cussen aen haer caken
...............
vs. 38
Ende doude hem dat hier daer af verscricte.
Proeft wat sulcke liefde can maken.

Princesse
Als mi mijn liefken niet en gheriefde
Hier voortijts als ic int herte was ghewont,
So bescheet ick mi al van groter liefden
Als ick voor mijns liefs vinster stont.
Ick stelde minen eers daer neder goet ront
45 Mits dat ick daer lange had staen haken.
Als si dan smorgens ansach den groten stront
So loech si en wert daer af ghesont,
Proeft wat sulcke liefde can maken.
40

+

[houtsnede]
+

[f. 198 v°]

Eindnoten:
vs. 3 muts: lees wsch. met S. mutsaert, iemand die de muts draagt, d.w.z. verliefd is; zie nog S.
CCXXXII, 49 en Spieg. d. Minnen vs. 3699.
vs. 11 Van groter liefden hoort bij het voorgaande. - dat: zoodat.
vs. 35 verbucte: lees met S.: verscricte.
vs. 38 Corrupt; vgl. de variant.

[CXLII]
So haddijt mogen seggen, ke siet doch siet
Refreyn
*

31. hem minlic, S.: haren liefken.
32. minlijc - bucte, S.: soe vriendelic te huerwert scicte.
34. vijsten, S.: vijfste.
35. doen ontbr. bij S.; verbucte: verscricte. Na 36 bij S.: Seer minelick sy haer te hem wert
micte.
37. S.: hy doudese dat hy oock ontstricte.
39. mi mijn liefken, S.: mijn mutskens.
40. Hier ontbr. bij S.; als: doe.
41. al, S.: dick.
43. stelde, S.: sette.
44. S.: als ick met voitcouwe daer moest haken.
45. groten ontbr. bij S.
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EEn Venus paesberdeken om cussen sachtich
vs. 2
Toonde mit met loeroogen een fier ghelaet.
vs. 3
Mi docht hair wesen was wat achtich

vs. 1
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So datse mi ontstack een vierich brant,
5 Die beuende minne creech ick te hant.
Bi haer sattic wat neer om couten;
vs. 7
So sotten codde die si ontbandt
+
Mi dunct ick noyt des gelijcx en vant.
vs. 9
Die si so dubbel sprack onghesouten
10 Doe peisdic: ho ho, hier verschiet ic mijn bouten
Sonder gheraken, dats cranck bediet.
Tvrouken sprack, connende wel couten:
Ghi sijt mijn liefken en sijdi niet,
So haddijt mogen seggen, ke siet doch siet.
15

+

[f. 199 r°]

vs. 15

O here peysdic, sal anders niet wouteren.
vs. 16
Ic gaf haer ooc mijn couijnen te verstane
vs. 17
En alle mijn ledekens gingen mi touteren,
Doe leydic om cussen eens mondeken ane.
Si sey: beyt vrient, tis anders te gane,
20 Doch soect anderen wech, ghi sijt misrocht,
Verdoolt, ontweecht, verre wter bane;
...............
vs. 23
Doet handeken of, tvleesch is vercocht.
vs. 24
Ick ha gerne als blinde tvleeshuys besocht,
25 Maer si schudde van achter haren piet
En sey: willecome, wat hebdi mi brocht;
Ghi sijt mijn liefken, en sijdi niet,
So haddijt mogen seggen, ke siet doch siet.
Si gaf mi sabellekers en queet haer scult
30 Mi behaechde wel haer wesen fier.
+
vs. 31
Si sey, twaer proper waert vergult,
Coopt mi ooc eenen ha ha barbier.
Ick sey ia ia, so gheeft hem tfier,
Troetelten wel eer hijt v verwijte,
35 Ghi maect van mi den blauwen pier. vs. 35
Som gaet wech som blijft hier,
vs. 36-37
Twee een blaw ooge en ick ga quijte.
Hout v enge baycupe, wacharmen tijte,

vs. 29
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Te veele, wats v misschiet
40 Ick schaems mi breeder dan een mijte, vs. 40
Ghi sijt mijn liefken, en sijdi niet,
So haddijt mogen seggen, ke siet doch siet.

Prince
Dees geestkens ghecken en gabben,
vs. 44
Si spotten altoos hoement verbiet;
45 Si seggen daer si met willen babben
Ghi sijt mijn liefken, en sijdi niet,
So haddijt mogen seggen, ke siet doch siet.

Eindnoten:
vs. 1 paesberdeken: eig. het houten bordje dat voor het ontvangen van den vredekus wordt gebruikt
(Mnl. Wdb. VI, 33 vg.); hier komisch voor: bekoorlijke, mingezinde jonge vrouw. - sachtig: eig.
zacht gestemd.
vs. 2 loeroogen: lonken (Ndl. Wdb. VIII, 2569).
vs. 3 achtich: deftig? niet in de Wdbb.
vs. 7 codde: grap, kluchtig verhaal. - ontbondt: vertelde.
vs. 9 Die: lees wsch. Doe.
vs. 15 sal: lees: salt. - wouteren: uitvallen, gelukken.
vs. 16 couijnen: aangelegenheden, zaken, zie Mnl. Wdb. III, 2011 en Tijdschr. LIX, 121 vg.
vs. 17 touteren: rillen, beven; zie b.v. nog V.D. LAAN, Pellic., T. 169.
vs. 23 als blinde tvleeshuys besocht: vgl. S. CCXV, 16; CCXVI, 19; Hand. d. Amour. CC. 3 v°: ‘Sy moet
weten ... hoemen den blinden in 't vleesch-huys jaecht’. De beeldspraak behoeft wel geen
verklaring.
vs. 24 schudde ... haren piet: wou er niet van weten; zie voor deze uitdr. Ndl. Wdb. XII, 1581 volg., en
vgl. Aanh., refr. I, vs. 59.
vs. 29 Si gaf mi sabellekers:? In verband met het volgende en met vs. 26 is wellicht te lezen: Ic gaf
haerenz. Sabel komt voor in de bet. van vrouwenkraag van bont, mogelijk is dit bedoeld en leze
men sabellekens.
vs. 31 vg. Deze heele passage is duister, waarschijnlijk heeft men met erotische beeldspraak te doen.
vs. 35 Gij houdt mij voor den mal? Pier, als eigennaam, komt in velerlei zegswijzen voor (zie het Ndl.
Wdb. i.v.) en blauw is vanouds verbonden met al wat in eenig opzicht onvolwaardig is; vgl. b.v.
S. IV, 47: ‘blou scutter.’
vs. 36-37 Een (deel van een) aftelrijmpje? Niet bij DE COCK en TEIRL., Kindersp.
vs. 40 breeder dan een mijte: schertsend voor: niet erg (een mijte is een kleine munt).
vs. 44 babben: voor den gek houden.

[CXLIII] Nota
Met veel te swijgen machmen verdriuen
des menschen toren;
Die al wil wreken dat hi hoort spreken
blijft dick verloren.
+

[twee houtsneden naast elkaar in omlijsting]
+

[f. 200 r°]

[CXLIV]
Hebdi ghedaen nv, mi lust eerst spelens
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Refreyn
VEel goet geselscaps vant ic versaemt
Met vruechden spelende op een ijseken,
Mannen en vrouwen diuersch genaemt
+
Die onderlinge staken om een prijseken
5 Voet tegen voet, twas goet auijseken.
Comt mi doch bi, sprac een die fray was,
vs. 7
Ick voere v netter dan een chijseken.
vs. 8
Mi docht aen tghiseken, dat van duway was;
................
10 Tgenoechde mi, hair oochskens stonden stelens. vs. 10
vs. 11
Si voerde mi dat ick plats inden dray was,
Ic wilde mi rusten, tvel sprac dat tay was:
Hebdi gedaen nv, mi lust eerst spelens.
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Als ick daer hadde gespeelt een poseken,
15 Moe sijnde ic waende wel rumen de plaetse.
Doen stontse en bloosden als een roseken,
vs. 17
Seer dompende verwermt haer coraetse.
...............
vs. 19
Ic sprac: waer bi; dat vincse staphans,
20 Si seyde: al sweetic, vreest niet een schaetse,
vs. 21
Al moets ghenoech, al werdi derde mans,
vs. 22
Ick had wel willen doen staen sint Ians
Van schaemten geseyt, ten baet geen heelens.
Si track mi fortselic op haer bicans
25 En seyde: wel aen wel lieuer hans,
Hebdi gedaen nv, mi lust eerst spelens.
Lange spelen preesse, verstaet de saken,
En tverdroot mi, so dat ic na ruste spuerde.
Hoet was si stelde mi op twee kaken
30 En stierde mi soot haer lust becuerde,
Opwart en nederwart, so dat ijs scuerde
Van rutsene, en segs in gheenen roeme.
Recht als een visscher lach ick en puerde
vs. 34
Met haer totten nauel in die loeme.
35 Ist nv wel ghereden, sprac ic, schoon blome.
Seer cloec, sprac si, ic en geuoele geen quelens.
Ic liet, tgewaet lach nat ronts omme;
Doen seyse: versaecht puyt ic v nomme,
Hebdi gedaen nv, mi lust eerst spelens.
+

40

Prince
Tspel gheuiel tusschen der vesten
Int diepe, dus cregic te meer veruelens
Mits glatheyt mi den voet dick meste.
vs. 43
Ick schiet al sijpende, si riep int leste:
Hebdi gedaen, mi lust eerst spelens.

[sluitstuk]
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[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 201 v°]

Eindnoten:
vs. 7
vs. 8
vs. 10
vs. 11
vs. 17
vs. 19
vs. 21
vs. 22
vs. 34
vs. 43

chijseken: sijsje.
aen tghiseken: om zoo te zien. - duway: Douai.
stelens, steelsch? (vgl. stelinge).
inden dray: duizelig?
Voor haer is wsch. bi weggevallen.
staphans: dadelijk.
derde mans: met uw drieën.
staen:? de zin moet zijn: tot aan.
loeme: bijt in het ijs.
sijpende: druipende.

[CXLV]
Die woorden die en gaen int lijf niet
Refreyn
EEn ruyter ghemoete onlancx leden
Een gay, ient, lustich, vrolic dier.
Hi seyde: lief waerdi met mi te vreden,
Ick heb een cruytken vol sueticheden
5 Dat plantick gheerne in uwen rosier.
Tvrouken antwoorde: vrient mijn vergier
+
vs. 7
Is ongeoefent, dlant leet nv brake.
Die ruyter sprack: mijnen eglentier
Sal ick int aertrijc wel bringen schier,
10 Den steel is stijf ghelijc den stake;
vs. 11
Dus bid ick v, lief, doet op v vlake
En weygert mi heden dit bedrijf niet.
Tvrouken verstont haer wel op die sake
En sprac: non fortse van sulcker sprake,
15 Die woorden die en gaen int lijf niet.
Die ruyter sprack: lief laet mi beleuen
Want vrientlijcke woorden in haer gelaet
Hebben menich rosier op ghedreuen
Daer rosen in waren gheplant, becleuen.
20 Dus woorden gheuen subtilen raet,
Met woorden comtmen wel ter daet,
Sijt mijnen woorden nv niet rebel.
Louen en bieden is coopmans staet,
vs. 24
Ghenueget v dat ghijt ouerslaet
25 Ick heb een lustich werck int vel,
Dus lief en laet mi niet int ghequel;
En dade den lust ick en seyts so stijf niet.
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Si sloech sijn woorden altijt voor spel
+
En sey: vrient, waen, ick hore u wel,
30 Die woorden die en gaen int lijf niet.

+

[f. 202 v°]

Woorden en wercken sijn van geschille;
Na tijt en stonde doet v besoeck.
Siedi een wellustige dille
In vrijen plecke, gay en belle,
35 Stommeltse rasschelic in eenen hoeck; vs. 35
vs. 36
Breect haer ghelinct, sijt stout en cloeck,
In haer vergier sprinct int beghinne
En vreest crabbelen, gheschil noch vloeck,
vs. 39
Grabbelt na die vore, segt mi en roeck
40 En planter uwen roosboom inne.
................
Wiltse vechten, spaert uwen knijf niet,
Swijcht, steect en stommelt met uwer pinnen,
Veel woorden sijnder cranck van ghewinne
45 Want die woorden die en gaen int lijf niet

Prince
vs. 46
Prince, ghecrijchdi dach en velt,
Recht uwen standaert, vreest voor tgekijf niet,
Want dat ghise lange met woorden quelt
So eest: die woorden en gaen int lijf niet.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 203 r°]

Eindnoten:
vs. 7
vs. 11
vs. 24
vs. 35

ongeoefent: onbebouwd.
vlake: vlakte.
ouerslaet: er over denkt.
Stommeltse: duw ze; vgl. CLI, 46. Zie een parallel van deze passage bij FRÈRE en GESSLER, Uit
een Tongerschen Dichtbundelblz. 44:

‘Als ghy thegen ein meysken wilt kouten
Stobbelse boevelyck in einen houck;
Ghij en derfter niet veel met quisbelbouten,
Verkreukelt vryelyck hoeren douck.
Grabbelze niet eirstwerff naer u brouck,
Ic willer om int hofft ghedaecht syn;
Sy sullen seggen stout en clouck:
Doet wat ghy wilt, altijt sal ich maecht sijn.’
Deze laatste (stok) regel komt sterk overeen met dien van een refrein waarvan bij S. slechts
drie regels zijn overgebleven (II, blz. 211): ‘mer doet dat ghy wilt ick bin nochtans maecht.’
vs. 36 ghelinct:?
vs. 39 mi en roeck: het kan mij niet schelen.
vs. 46 dach en velt: uur en plaats (van samenkomst), rendez-vous; vgl. CLII, 44.
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[CXLVI]

[CXLVI]

Ick sey goet ront: ick en can niet prijken
Refreyn
vs. 1

IC was laesten gebeden tot pipen en scinkelen,
...............
vs. 3
Daer sat een de loser was dan seuen scaminckelen,

*

3. Daer sat, HA.: Tot een.
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Die verweet mi dat ic qualic bi gelt was
5 Met hem ter tafelen ic vluchts gheuelt was, vs. 5
vs. 6
Mi docht dat ick als een cadet sat
En metten eerlicsten dat ic daer gestelt was.
Sidt, seyen si, en dient de vrouwen, ghi cont wel dat.
+
Men brochter een kieken dat had een vet gat,
10 Ic leyt voor mi, ic liet ongemerct strijken.
Si sagen op mi om dat ick tvet at;
Ic seyde: wat siedi, ick en cans niet bat,
Ic sey goet ront: ick en can niet prijcken.

+

[f. 203 v°]

Ter tafelen so wertmen daer coutende
15 Mer ic en hadde niet veel sprekens in;
vs. 16
Mijn keelken was ic daer vast smoutende
vs. 17
Van een pasteye, daer was wat lecks in
En van eenen hase, daer was wat specs in,
Ick en verbeyde daer na gheen fruyt.
20 Ic sacht gheselcap ouer, dair waren gecs in,
Si seyden, si en sagen noyt vrijer druyt.
Mijn keelken en maecte ooc gheen geluyt
Mer mijnen honger lietic daer kijcken.
Ick seyde: liefken, soeter dan een bruyt,
25 Laet ons gaen drincken dit croesken wt.
Ick sey goet ront: ick en can niet prijcken.
Mijn keelken was ick daer vast asende
En dranck vanden wijne wit en root,
So dat mijn maghe wert poffende en blasende
30 Dat ick nalijcx naden coninck schoot. vs. 30
+
Van pijne dat ick mijn tonge boot,
Dat dede mi den nieuwen rijnschen most.
vs. 33
Dat sat een heet meester ian poot:
Stort niet, het heeft ghelt ghecost.

*

21. vrijer, HA.: vuylder
23. kijcken, HA.: blijcken.
30. nalijcx, HA.: naulijckx.
33. Dat
heet, HA.: Doen seyt een Heer.
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35 Ick seyde: waer ick hier wte verlost
En quijte gerekent, ick sou gaen strijcken.
vs. 37 vs. 38
Si seyden: hoe sidt ghi dus en snost,
vs. 38
En ist niet beter gheschost, ghebrost.
Ick sey goet ront: ick en can niet prijcken.

40

Prince
Tvolc wert vol, ick maecte mi van daer,
vs. 41
Ick liet daer mijnen huben kijcken.
Ick sat en sweete van grooten vaer
Om dat mijn gelt so cleen was int openbaer.
Ick segge goet ront: ick en can niet prijcken.

Eindnoten:
[CXLVI] Stok. prijken: pralen, pronken, ophef maken, den jonker uithangen; vgl. S. CCXXXVIII, 1; BA.
104. In de 17de eeuw heeft het woord nog deze bet.; zie b.v. prijker, W.D. HOOFT, Verl. Soon
43.
vs. 1 pipen en scinkelen: mergpijpen en schenkelstukken (?).
vs. 3 scaminckelen: apen. Vgl. voor een derg. uitdr. DE JONG, Drie Esb. T 182 A.
vs. 5 vluchts: spoedig.
vs. 6 als een cadet: als een heer, een heele baas; zie b.v. nog ERNÉ, B 209, en v. VAERNEWIJCK, Ber.
T. II, 5: ‘Zij waren hier zeer moij mede; haar docht dat zij cadetten waren’.
vs. 16 smoutende: smerende.
vs. 17 wat lecks: iets lekkers; vgl. CXLIX, 6, en b.v. nog EVERAERT XIII, 481.
vs. 30 naden coninck schoot: overgaf. Vgl. Leuv. Bijdr. IV, 346: ‘Die derthienste (dronkaard) es een
vuyl plavant / Hy schiedt na den coninc van Enghelant’; Veelderh. Gen. D. 171: ‘Nae den Coning
van Engelant schiet vrij pijlen / Sonderlinghe als ghy Hutspot etet’; in de laatste aanhaling is de
bet. oprispen. Zie over deze en derg. uitdr. MULLER OP EVERAERT V, 180 (blz. 569), en in Tijdschrift
XVIII, 146 vg., inz. 150.
vs. 33 Dat sat: lees: Dat sach, of met HA.: Doe seyt.
vs. 37 snost:?
vs. 38 gheschost, van schossen = slempen, brassen. Zie nog S. VII, 33; LXXXIII, 38. - ghebrost: synon.
met het voorgaande; op alle genoemde plaatsen komen deze beide ww. samen voor.
vs. 38 gheschost, van schossen = slempen, brassen. Zie nog S. VII, 33; LXXXIII, 38. - ghebrost: synon.
met het voorgaande; op alle genoemde plaatsen komen deze beide ww. samen voor.
vs. 41 ik zocht een uitvlucht om weg te komen (?) Vgl. wellicht de door PLANTIJN vermelde uitdr. ‘Sijnen
huyben weten ..., adag., scauoir son eschappatoire, estre fin & cauteleux’; huben bet. eigenlijk
nachtuil; in S. CLXXXVI wordt het voor ‘valk’ gebruikt.

[CXLVII] Nota
Die den bock beueelt sijnen wijngaert,
En daer die soch den wermoes hof bewaert,
En beueelt sijn huysraet sijnder amijen,
Sulcke sietmen selden bedijen.
+

[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 204 v°]
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[CXLVIII]
Ick loech, ick en const mi niet bedwingen
Refreyn
EEn haenken, een alte frisschen crayere,
Die sinen tijt wel hielt en sanck den dach,
Ic meene hier in tlant en is gheen frayere
Datmen daer bi ghelijcken mach,
5 Dit quam opt bagijnhof daert de meestersse sach
In een geestelic conuent, en vlooch op een hinne.
+
Die baghijnkens hoorden den wederslach,
+

[f. 205 r°]

*

1. een (2), ontbr. bij S.
2. Die S.: Dat.
3. hier, ontbr. bij S.; is: was.
4. Datmen, S.: Diemen.
5. Dit, S.: Dat; opt bagijnhof ontbr. meestersse: mater.
6. geestelic conu., S.: susterhuys; een: die.
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Si riepen: Ihesus Iesus suete minne,
vs. 9
Hoe comt die vuyl sassemaert hier inne,
10 Hi ontsuuert ons gheestelic conuent.
Tscheen dat de meestersse quam wt haren sinne
Om dat hijt dede voor haer present;
Si riep: och och, nv is ons hof gheschent.
Doen hoordicse Veni creator singen;
15 Ick loech, ick en conste mi niet bedwinghen.
Die meestersse, die opperste vanden tempele,
Si sprac: lieue heer wat sal ons geschien,
Dits voor ons baghijnkens een quaet exemple
Die dese onnutheyt hebben ghesien.
20 Ic duchte, si sullen becommert sijn met dien
Die vander werelt niet veel en weten.
Si geboot datment haenken niet en soude vergeten
Te schelden om den grooten ouerlast.
vs. 24
Het wert beschouwen ende seer ghesmeten,
25 Si dreychdent dat sijt souden speten
Waer dattet meer dede die onsuuer gast.
Het stont en sweech gelijc een hont die bast,
Int leste lieten si thaenken springen.
Ick loech, ick en const mi niet bedwingen.
30

*

+

De meestersse ginc haer opt stuck beraden,
Horende hier af elckerlics vermaen.

7. baghijnkens, S.: susterkens; weder-, S.: veder.
8. suete, S.: wel lieue.
9. S.: Wilt ophouwen sprac sy van desen beghinne.
10. Hi, S.: Want ghy.
11. de meestersse, S.: die mater.
12/13. S.: Om dat hi daer op ssat als een ghent Sy dochten dat hy tconuent hadde gescent.
16. meestersse, S.: mater als.
17. Si ontbr. bij S.; lieue enz., S.: siet doch hier wat sals gheschien.
18. ons baghijnkens, S.: myn susteren.
19. onnutheyt, S.: onghesticheyt.
20. si enz., S.: dat si becoirt sellen worden mits dien.
21-24. S.: My en lust drincken noch te eten Si riepen alle mater laet hem dit hof verbien By
ghehoersaemheyt twaer vergheten Thaenken wordt geuanghen ende seer gesmeten Twort
ghescouwen om den ouerlast.
25. dattet, S.: dat hyt.
30. meestersse, S.: mater.
31. Horende, S.: om te horen; elckerlics: elc sijn.
32. begheerden, S.: grepen.
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*
Si begheerden alle schuppen en spaden
En wouden die eerde op grauen saen.
Si seyden ten mocht also niet staen,
35 Ooc liepen si om een pijpegale. vs. 35
Donsuuer eerde wert daer wech gedaen
Drie voeten ront omme altemaele;
De meesterse riep: ghi doet so wale,
Cruyt voort, al hebdi v hant vol wercx god weet,
40 Ghi wert geloont. ic peisde wat vintmen menigen drale vs. 40
Die een cleen sake maken herde breet.
De meestersse stont vast en weende en creet,
Ooc sach icse huer handen wringen;
Ic loech, ick en const mi niet bedwingen.

Prince
45 Dat hinneken quam in groten node
Om dattet geleden hadde die violencie.
vs. 47
Het wert gheset te borne en ten brode
In een doncker rinne, twas haer sentencie;
Daer dedese seuen dagen penitencie
50 Om dat sijt sonder crijten liet ghehingen.
Ic leedt daer voorbi, ic dede haer reuerencie,
Ic loech, ick en const mi niet bedwingen.

Eindnoten:
vs. 9
vs. 24
vs. 35
vs. 40
vs. 47

sassemaert, van sassem, satsaem, ongemanierd, dartel.
beschouwen: uitgescholden.
pijpegale: kruiwagen; nog in het Vlaamsch ten W. van den IJZER.
drale: zeurkous (vgl. dralaert, CXXXV, 32).
borne: water.

[CXLIX]
+

Van lachen en constic mi niet ghewachten
+

[f. 206 r°]

Refreyn
*

33. saen, S.: gaen.
37-40. (geloont), S.: Deen croyt te berghe dander te dale Want daer vol werc was god weet.
40. peisde, S.: segghe; drale: rale.
42. meestersse, S.: mater; vast en weende: roepende.
43. Ooc sach icse, S.: Ende si ghinc droeflick.
45. borne, S.: water.
48. rinne, S.: kerckere; twas: was.
49. seuen, S.: xl.
51. daer voorbi, S.: verby, ic: ende; haer ontbr.
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*
vs. 3
Met eenen lobben dien si toochden minne.
De simmekens seyden met blijden sinne:
5 Laet wijn halen, dats iuyst van onsen vermete.
De kattinne sey: ia, wat lecs datmen eete.
Lobben hadt wel, twert ter stont ghedaen.
Ick stont en sacht vast door een splete;
Ho ho, dachtick, hoe sal dit vergaen.
10 De simmekens die droncken den rijnschen traen
En lieten de koeyen drincken dwatere,
En doude kattinne, wilt wel verstaen,
Poochde lubben te lusen metten snatere.
peisdic waert latere, tmocht lobben vercrachten;
15 Van lachen en cost ick mi niet ghewachten.
De simmekens vlogen lobben om den hals,
Feestierende, tdochte hem al voort wint.
Lobben wt vruechden sey: haelt van als,
vs. 19
Tregye, sucade, sonder veel ghescals
20 En vanden besten datmen int stede vint.
+
Doude katinne sey: wa Venus kint
Vruecht heb v lijf duer de woorden suet,
En haer oogen lietse gaen al omtrint:
vs. 24
Haddic uwen bucht dachtse so waert al goet.
25 De simmekens dansten en lobben hielt voet
Als oft hi noyt dans en hadde ghesien,
Hi waende springen so die menige doet
En hi viel int voetsant wie cost hem verbien.
Vruecht sciepic bi dien, tginc na mijn achten,
30 Van lachen en costic mi niet ghewachten.
Lobben was den wijn ghestegen int hoot
vs. 32
Ende ghinc sitten slapen op een spenne.
De simmekens bedreuen iolijt seer groot
En doude katinne siet op mijn doot

*

6. lecs, HA.: leckers.
19. Tregye, HA.: T'gravrije.
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35 Sey: nv eest tijt dat ick veelen minne, vs. 35
Eest dat ick mijns selfs bedriuen kenne
Ick sal hier gaen togen mijnen aert
En scrijuen sijnen bucht al in sonder penne
vs. 39
En scoeyen van hier dan ongespaert.
40 Volcht mi, wildi dat v dies bate naert
Want den bucht wort goet om maken iolijt.
Laet lobben hier sitten, hi es so wel bewaert
+
Al waer hi certeyn sijns geldekens quijt.
Gaet, dachtic tdier tijt, qualic moeti vernachten,
45 Van lachen en constick mi niet ghewachten.

+

[f. 207 r°]

Prince
Als lobben ontwaecte en hem seluen besach
Vant hi hem geldeloos, sijns geselscaps los.
Lobben sey: heer weert, ic doe al dat ic mach,
Bi der doot ick en vinde hase noch vos.
50 Bilo, sey de weert, schiet wt uwen dos, vs. 50
vs. 51
Esser gheen gelt, wa scabbeken is goet pant.
vs. 52
Wie inden bay wilt busen oft inden ros
Die moet int leder hebben oft inde hant.
Ke, heer weert, isser geen ontfermen in tlant,
55 Sprac lobben, ic ha gelts genoech heen morgen
vs. 56
Mer dees croengen die mi toonden schoon samblant,
vs. 57
Die hebbent wech al souwense verworgen.
De weert sey: tborgen is niet in mijnre machten.
Van lachen en constic mi niet ghewachten.

[sluitstuk]
+
[twee houtsneden naast elkaar]
+

[f. 207 v°]

Eindnoten:
lobben: eig. groote hond; hier: oude sukkel.
Tregye: suikergoed; vgl. XLI, 50.
bucht: splint; zie ook vs. 38, 41.
spenne: zitbank.
veelen: bedoeld zijn natuurlijk geldstukken.
scoeyen van hier: mij wegpakken.
schiet wt uwen dos: trek je jasje maar uit.
wa (lees uw?) scabbeken: kiel, of ruimer: plunje. Scabbeken is goet pant was een vaste zegsw.,
zie Mnl. Wdb. i.v. en nog S. LXXVI, 32.
vs. 52 bay: roodbruin (scil. bier) - busen: drinken; vgl. CXXXVII, 17. - ros: wsch. voor: wijn, als
tegenhanger van bay.
vs. 56 croengen: karonjes; vgl. STOETT, Drie Kl. 76.
vs. 57 al souwense verworgen: al zouden ze er om hangen; vgl. STOETT, Drie Kl. 4 en aant.
vs. 3
vs. 19
vs. 24
vs. 32
vs. 35
vs. 39
vs. 50
vs. 51

[CL]

[CL]
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Refreyn
LVttel te winnen, veel wonders beginnen,
Lopen en rinnen, dat soude wel tieren.
Volc licht van sinnen die de taueerne minnen,
Dobbel van binnen, vol vreemder manieren,
5 Dees cranck bestieren, dees packe bieren, vs. 5
vs. 6
Wisten si versieren eenigen losen vont
Om den rijcke rentieren, dees vrecke ghieren,
+
vs. 8
Bi drien bi vieren tontellen een pont,
Al warense gewont si worden gesont
10 In corter stont, ick segge v dat siet.
Veel nats voorden mont, tlijf al euen ront
vs. 12
Te slapen metten hont, dat waer de cat siet.
Warense dan voor tvat siet bi theilige nat siet,
vs. 14
Si droncken vol en sat siet achter den brandre;
15 Tis al mal een mal andere.
Clopsusters, baghijnen, oude concubijnen
vs. 17
Die geestelic schinen dragende tschouwer op thoot,
vs. 18
Dees lopen carinen sauons bi terminen,
Si doen veel pijnen beyde cleyn en groot,
20 Si ghelaten hem deuoot, mer quaemt ter noot
Si leden wel een stoot, mer tmoste secreet zijn.
Si sijn scamel en bloot, mer om te lenen een broot
Ophouwende den scoot ten sou hem niet leet zijn,
Haest souwense bereet zijn, tmost becleet zijn,
25 Bedectelic besteet zijn als dat behoort siet,
vs. 26
Si souden wel gevreet zijn, ter materien heet zijn,
vs. 27
Tsoude al goe meet zijn, si hildens accoort siet;
vs. 28
Wat worter al gesmoort siet omtrent de vuyl poort siet.
+
Oost, west, zuydt, noort siet, deen draeft na dandere
30 Tis al mal een mal andere.
Mal luyde, mal leuen, diet mal wel aencleuen
Veel nichten en neuen tot magen tellen.
Gerne sijnse verheuen, tgaet bouen screuen,
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Lieuer hebbense dan geuen; wonder gaense rellen,
35 Een gecxkouel mit bellen moetmen hem stellen
Mit ooren van ellen, dats der dwaser aert.
So mogense dan stellen als goe gesellen,
vs. 38
Malcander quellen en maken vermaert.
Veel dwasen gepaert en bi een vergaert,
Wert dick verclaert, menich ongheual.
vs. 41
Deen roept, dander baert, sonder hooft of staert,
Menich wert beswairt door tgroot gescal.
Dwasen sonder getal, half vroet half mal,
Vindick ouer al waer dat ick wandere,
45 Tis al mal een mal andere

Prince
vs. 46
Dus om wel te vertrecken, tot allen plecken
Vintmen dwasen en ghecken al en willen sijs niet lijen.
+
Sulck connen hem decken, sulck laten wt recken,
Ter aerden toe strecken ende heel wtglijen,
50 Sulck connen hem vermijen, houwende besijen; vs. 48-50
vs. 51
Soument hem betijen, si souwens hem storen,
vs. 52
Soudijt hem aen strijen, si souwen v benijen,
Hem willende vrijen, niet geerne dat horen;
Soudijt hem leggen voren en houwen voor doren,
55 . . . . . . . . . . . . . . .
Al warense sot geboren si namens in toren
vs. 57
Om also te becoren, twaer niet te vergeten.
Si willen wijs heten al sijnse mal gesmeten,
So vroet vermeten als de wijse Alexandere,
60 Tis al mal een mal andere.

Eindnoten:
[CL]
vs. 5
vs. 6
vs. 8
vs. 12
vs. 14
vs. 17

vs. 18
vs. 26
vs. 27
vs. 28
vs. 38
vs. 41
vs. 46
vs. 48-50
vs. 51

Verg. hiermee S. IX, op den stok ‘My dunckt tis al mal een mal andere’, met een anderen tekst.
cranck bestieren: lichthoofden; vgl. CXIV, 24.
versieren: verzinnen.
tontellen: af te zetten.
dat waer de cat:?
achter den brandre: bij den haard; brandere = haardijzer.
dragende tschouwer op thoot: nl. door zoo zedig met neergebogen hoofd te loopen, dat het
schijnt alsof de schouder hooger dan het hoofd is. Vgl. Gem. Duytsche Spreckw. (Kampen 1550)
C iv v°: ‘Het is een oetmoedich schalck, Hy can thoeft ... op die scholderen legghen’.
carinen: vasten.
gevreet: tevreden, ingenomen met -.
meet: maat; de bedoeling is: alles zou welkom zijn.
vuylpoort: vgl. nog Vanden x. Esels, blz. 56 (ed. 1580), waar een lichte vrouw als ‘Jofvrouwe
vuylpoorte’ wordt aangeduid.
vermaert: ongunstig bekend; misschien echter moet men veruaert lezen.
baert: gaat te keer.
vertrecken: verklaren, uiteenzetten.
De bedoeling is wsch.: zij wringen zich in alle mogelijke bochten om hun dwaasheid bedekt te
houden.
betijen: voorhouden.

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

+

[f. 209 r°]

vs. 52 aen strijen: betwisten, trachten te overtuigen.
vs. 57 becoren: op de proef stellen; vgl. Vad. Mus. II, 188: ‘Dat men enen sot becorde om wijsheit en
waer gheen profijt’.

[CLI]
Way soonken hebdi alree ghedaen
Refreyn
IN een alte suuerlijcken camerken cleyne,
Verchiert ghelijck eenen gulden troone,
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Daer tbeddeken bestroyt was net en reyne
Met rooskens, lauender en mageleyne,
5 + Met sayen gordijnkens gestelt ten thone,
Daer lagen ende speelden elck in persone
Twee alte amoreuse ghelieuen.
Si speelden alsomen es ghewone
Rechts also Adam speelde met Yeuen,
10 Si wemelden, si creuelden en si hieuen, vs. 10
Elc anderen helsende met soete snaukens;
Si duchten ooc of deen dander mocht grieuen,
In doochkens kijckende als ionge kaukens.
Hi keteldese, doen peepse gelijc de paukens,
15 Naer tvechten so wilde hi af staen;
Ic verlies mijn cracht, sprac hi, ic werde flaukens.
Doe seydse al hijgende ende hielt haer seer naukens:
Way soonken hebdi alree gedaen.
Met dat si dus lagen verwarmt int woelen
20 Vonden si hem beyden bloot en naect.
vs. 21
Hi wilder weer aen, si ghincker me loelen;
Wa soonken, seydse, hebdi geen gheuoelen,
Ghi noopt mi dat die bedsponde craect.
Vrij mijn kint, seydse, siet dat ghijt vreeselic maect,
25 Ic ducht ghi sult mijn wentelkoets ontreken. vs. 25
+
vs. 26
Doe leydse mont aen ende heeft hem ontscaect
Sijnen voorquispel dies hem sijn lenden besweken.
Hi hief sijn hooft op ende wildet wreken,
Tvrouken ghincker haer tegen setten.
30 Al soudic daer om alle mijn lenden breken
Ic en sal v nochtan geen goet spel beletten.
vs. 32
Hi werpt int gekijf en socht arketten.
Way lief, v spel heeft mi te veel aen;
Mettien ontsanc hi haer buten der spletten.
35 Doen seyde dat vrouken niet om vernetten: vs. 35
Way soonken hebdi alree ghedaen.
Dus lagense vermoeyt half in onmachte
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Dat si beyde duer noch venster en sagen.
Doe schoot hi haer toe met blijden gedachte
40 Daer tvrouken alte seer luttel op achte
vs. 41
En heeftse meersmanneken van tbedde gedragen.
Si worstelden so lange datser beide lagen
vs. 43
Ende ghingen van nieus spelen tinteletene.
Tvrouken schoot toe ende douden bider cragen:
45 Wat soudi mi doen, ia haddi mi alleene.
vs. 46
Hi stietse, hi stommeldese, si achtet cleene,
Want tvrouken bleef altoos euen blije.
+
Si tracken stijf aen metten eenen beene;
Waer woondi nv, seydse, segget ghije.
50 Mi dunct, seyt hi, dat ick opten touter rije; vs. 50
Mettien viel hi seer slap ic waen.
Ic heb speels genoech, wat meendi dat ic lije.
Vrouken sprac: ha ha, ghi comt tontije,
Way soonken hebdi alree ghedaen.

+

[f. 210 v°]

Prince
Prince, tvrouken dat bleef al euen cloeck,
Al meer te spelen was huer ghewach.
Si douden van onder in eenen hoeck
Dat hi so bleeck wert als een doeck
Des hi seer blauwelick op haer sach.
60 Hi badt hare hertelic om verdrach vs. 60
Een ruyminge te doen wter baen.
Doen gaf tvrouken eenen soeten lach,
Nochtans verdroot haer en seyde: o wach,
Way soonken hebdi alree ghedaen.
55

[sluitstuk]
+
[houtsnede]
+

[f. 211 r°]

Eindnoten:
vs. 10
vs. 21
vs. 25
vs. 26
vs. 32
vs. 35
vs. 41
vs. 43
vs. 46
vs. 50
vs. 60

wemelden: woelden. - creuelden: krielden, dartelden; vgl. DE ROOVERE 97.
loelen: sollen: vgl. DE ROOVERE 106.
ontreken: beschadigen.
leydse mont aen: vgl. CXLII, 18.
arketten, van arket = gewelfboog? Wellicht echter leze men raketten.
niet om vernetten: voortreffelijk; vgl. LXXIV, 8.
meersmanneken: (als een) marsdrager.
tinteletene: vgl. CVIII, 12.
stommeldese: duwde ze; vgl. CXLV, 35.
touter: schommel.
verdrach: wapenstilstand.

[CLII]
Eest nv goed alsmen v willeken doet
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Refreyn
EEn ruyterken, een alte vrijen dwerch,
Dat had een borse vol gelts gheswollen.
Dat vernam een vrouken wt Venus berch
vs. 4
Die sulcken calantkens wel conde pollen.
5 Si ghingen van daer tusschen postel en mollen vs. 5
Tot op een cantken van eender gracht.
vs. 7
Haddise daer hooren sitten bollen
+
Het duerde wel totter middernacht;
Si hadden vrou Venus leen verpacht,
10 Natuere was haren lust gheboet. vs. 10
Ick mocht wel seggen want claer ick sacht,
Ende hoorde eenen roepen alle sijn macht:
Eest nv goet alsmen v willeken doet.

+

[f. 211 v°]

Och lieue ruyter seydse, sonder sneuen,
15 Pijnt doch te blusschene mijn verdriet;
Al hebdi mi een aelmoesene ghegeuen
Ick en heb noch te vollen mijn willeken niet.
Doen ick v dat v herteken ghebiet,
Ghi sult mi andersins moeten ghedincken.
20 Ke doch met vruechden in v borse schiet,
Ick hoor so geerne die penningen clincken.
Hi ghinc haer eenen gulden schincken,
Doen was verblijt die bloeme soet.
Wat ou, seydse, nv mach ick gaen drincken.
25 Doen spac hi noch eens sonder mincken:
Eest nv goet alsmen v willeken doet.
O troostelick lief, tis mijn gheriefken
Dat ghi dus spaert om mijnen wille.
Ghi wert noch eens mijn liefste liefken.
30 + Ick bid v doch alder ghetrouste dille, vs. 30
Nemmermeer en comen wi in gheschille,
Siet hoe ick mijn oochskens op v draye,
vs. 33
Al quamer een duyst binnen deser zille,
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Ghi waert de liefste, ey seker iaye;
35 Weder ick kaerde, breye, spinne oft naye,
V coemst is mi altijt een blijde ghemoet.
Dus strelende ghecreech si al sijn paye.
Doen sprac hi noch eens: mijn schone gaye,
Eest nv goet alsmen v willeken doet.

Prince
Dat vrouken hadde alte loosen grondeken.
Doense sijn borse ha ende alle sijn ghelt
Si ghinc hem tonen een lachende mondeken
vs. 43
Ghelijc den pladdijs sijn muylken stelt.
vs. 44
Si en sette hem niet meer dach en velt
45 Om datse thuys sou sitten op haer stoelken.
Al hadse hem te voren wat soets gherelt,
vs. 47
Si leerde hem speelen bot wt roelken,
Hi moste gaen soecken een ander boelken.
vs. 49
Dit doende en is hi dwoort self niet vroet
50 Eest nv goet alsmen v willeken doet.
40

+

[houtsnede]
+

[f. 212 v°]

Eindnoten:
vs. 4 pollen: plukken (zie Ndl. Wdb. i.v.)
vs. 5 tusschen postel en mollen: Postel was en is een beroemde abdij der Premonstratensers, dicht
bij het plaatsje Moll (prov. Antwerpen).
vs. 7 bollen: babbelen (KIL.).
vs. 10 Aan het begin is misschien bi weggevallen.
vs. 30 bid v doch: lees wsch.: ben doch v.
vs. 33 zille: drempel; binnen deser zille dus: hier in huis.
vs. 43 pladdijs: schol.
vs. 44 dach en velt: vgl. CXLV, 45.
vs. 47 bot wt roelken: vgl. XII, 31.
vs. 49 en is hi ... niet vroet: weet hij niet of -.

*

[CLIII]
En smorgens vondic dat al ghelogen was
*

Opschr. En, S.: Mer.
1. so, S.: dat.
2. stoff., S.: scoff.
3. dat ontbr. bij S.; van: te
6. voortstel, S.: worstel.
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ONlancx droomden mi so sotste dromen
vs. 2
Ia men hadder padden met mogen stoffieren.
Mi docht dat ic paus gemaect was van romen
En mijn wijf cardinael om duechts vercieren,
5 Mijn kinderen eertsbisscopen door mijn bestieren
Dus en mocht niemant tegen ons voortstel clappen.
Doe gingen wi raet houwen onder ons vieren
+
Hoe dat wi veel tonnen gouts mochten snappen.
+

[f. 213 r°]
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*
Ic weet raet sprac dwijf doe, gaet, laet brieuen lappen
10 An alle kercdoren ende sterck doen gebien
So wie dat gebonden is, al dragen si cappen,
vs. 12
Nonnen, baghijnen oft mishoude lien,
Dat si bi ons comen; wi sullense mits dien
Elcken ontbinden, twelck noyt geplogen was.
15 En smorgens vondic dat al ghelogen was.
Ic consenteerdet als paus ende ooc mijn kindren
Dat eertsbisscopen waren dies mi therte loech.
De cardinael mijn wijf en wouts niet verminderen
Want si screef de bullen diemen al omme droech.
20 Tvolc dat wetende bracht mi gelt genoech,
vs. 21
Twas al ontbint mi desen bant verwaten;
Deen vercocht sijn soch dander peert en ploech
En brachten mi tgelt thuys met grote vaten.
Tvolck liep te Romen achter straten
25 So dick als mieren doen met groten hopen,
Triep al tsa, tsa, neemt veertich ducaten
Ende wilt mi desen bandt ontknopen
Op dat ick weder mach ongebonden lopen.
+
Mi docht dat ic sprac die daer wtgetogen was,
30 Ende smorgens vondic dat al ghelogen was.
Dair quam so veel volcx docht mi tontbindene
Dat geen van ons allen mocht hebben gemack.
Om datmens noit meer en plach te vindene
So wout al ontbonden sijn wie yet gebrack;
35 Deen wijf riep: ontbint mi van desen droncken sac,
vs. 36
Dander: och mi van desen tuysschere verlost;
Ende die een wijf ha die qualick sprack

*

9. doe gaet ontbr. bij S.
10. An, S.: op.
11. dat ontbr. bij S.
12. Voor Nonnen bij S.: synt; oft ontbr.
13. sullense, S.: sellen.
18. de, S.: Die.
19. id.
29. mi docht, S.: docht my; ic: elc; al: wt.
Tusschen 30 en 31 bij S. een heele strophe die hier ontbreekt.
33. datmens, S.: datment.
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*
Riep: here ontbint mi, eer tgelt vermost.
vs. 39
Mer aerdige vroukens vol weelden gedost
40 Die met ouden rochleers waren bedwongen,
Spraken: al ist dattet hondert cronen cost
Ontbint ons ende geeft elcken eenen iongen.
Wast cruepel of blint, tquam al bi gesprongen
Om tontbinden tsijne wat oyt bedrogen was.
45 Ende smorgens vondic dat al ghelogen was.

Prince
Ick ontbrandt al dat ghelt gaf,
Dies sinte Peeter gestoort wten hemel clam
Want hi een ander paus met hem brochte
vs. 49
Die mi doen alle mijnen protel nam.
50 Dit siende was ick op hem so gram
+
Dat icken metten vuysten op sijn snotgat liep,
En met dien dat mijn vuyst ghewrongen quam
Sloech ick mijn wijf so die bi mi sliep
Dat si bi na al haer ghebueren riep
55 Van groter veruaertheit, dat icker af ontspranc.
vs. 56
Dwijf creet en maecte so groten gepijp
Ia dat icker bey mijn handen om wranck,
Vloeckende den droom van fortunen cranck,
Want hoe ic met wanen snachs doorulogen was
60 Ende smorgens vondic dat al ghelogen was.

Eindnoten:
vs. 2 padden ... stoffieren: lees wsch. met S. scoffieren en vgl. voor den zin ABN. LXXXV, e, 5/6: ‘Zij
ziet zoe vriendelijck ... Men zouder padden me mueghen vergheven’.
vs. 12 mishoude: ongelukkig getrouwde.
vs. 21 verwaten: vervloekt.
vs. 36 tuysschere: dobbelaar, speler; vgl. S. XXXIX, 64; CLXV, 26. - vermost: beschimmeld.
vs. 39 gedost: gekleed.
vs. 49 protel: duiten.
vs. 56 gepijp: misbaar.

*

38. here, S.: heer heer; mi eer, S.: ons doer dit.
43. bi, S.: aen.
44. tont binden, S.: ontbonden.
46. Prince, S.: Princesse; na gaf: soe my dochte.
47. gestoort ontbr. bij S.
51. icken metten v., S.: mit mynder vuijst.
55. dat icker af, S.: ick doe.
59. met, S.: van.
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[CLIV] Refreyn

[CLIV]

Men behoeft veel die huys sal houwen
DAer si twee int huwelic ghepaert sijn
En elck om frayste wilt naden aert sijn

*

2. om frayste wilt, S.: wil fraijst.
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*
In veel manieren,
Eer datter dan huysraet can vergaert sijn
5 Tis van node datter moet gespaert sijn
Salment bestieren
Datmen thuys met huysraet sal vercieren.
Potken, ketelken, lepel, panneken,
vs. 9
Tcrom yser int schouwe, vaet tversieren,
10 Dat behoeft veele, sgelijcs tcanneken.
vs. 11
Weert aechte, truye es oft ianneken,
+
Van als te hebben belieft den vrouwen.
Werdet niet besorcht, men seyt: manneken
Soect gelt, laet mi copen een spanneken
15 En datter noot es. ick segt in trouwen:
Men behoeft veele die huys sal houwen.
Datmen veel behoeft sal ick boeten dat
So mach mi rouwen vrij dontmoeten dat
Van thuwelijcke;
20 Sal ict al doen, tes cleyn versoeten dat.
vs. 21
Wie sout gheuen dan ghi goe loeten dat.
vs. 22
Segt die practijcke,
Waer sou ict halen, en weet soot blijcke.
Ghi sullet besorgen, ick segt v claer,
25 En doedi niet dat ick oock frisch strijcke vs. 25
Als mijn gebueren, v naect een quaet iaer.
Tscappray, de kueken weet dat voorwaar,
Wilt ooc besorcht sijn, ic moet ontvouwen.
Besorget al oft soect ghelt openbaer,
30 Dat ict mach copen, roept si hem dan naer.
Dan mach hi ooc te seggen benouwen:
Men behoeft veele die huys sal houwen.

*

4. can, S.: sal.
14. spanneken, HA.: panneken.
15. ick segt, S.: dus segic.
18. rouwen vrij d-, S.: trouwe sulck.
21. gheuen - dat, S.: anders gheuen goy loiten bat.
23. en, S.: ic en.
25. doedi, S.: maectj; oock frisch: frichs oock.
27. Tscappray, S.: Dat scaprael.
28. wilt, S.: moet; ic m. ontv.: hoert myn onthouwen.
29. al bij S. na ghelt.
30. ict, S.: ic; roept si hem dan: dat roipse hem.
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*
Soect soect gelt, ist ewich, soect gelt dan
So ben ick met allen wel ghestelt dan,
35 Dit moet ick scrijuen.
Maer lieue Genefijue mi spelt dan
V gewin waer blijft mi dat vertelt dan
vs. 38
Cant niet bedriuen.
vs. 39
Iaet gortentelder, iaet, tsal beclijuen
40 Paspoender, gadi daer op regelen vs. 40
Dat sallic v vry noch wel in wrijuen
vs. 42
Ia heer soudict al moeten peghelen
Wa neen ick, bi gans hondert teghelen.
Besorchdijs niet, sal v claer berouwen
45 Datter hem elck wel bi sal spegelen,
Oft salft mi de hant met ronden zeghelen
Want ick segt v claerlick sonder flouwen:
Men behoeft veel die huys sal houwen.
+

Prince
Datmen veel behoeft men macht mercken wel
50 Die huys sal houwen en dat stercken wel
In eendrachticheyt.
Tes quaet om doen in deertsche percken wel
Want al mach een man dicwils wercken wel
Ter warachticheyt
55 + In dwoort soect gelt ian leyt onsachticheit.
Altoos gebreect den vrouwen dat of dit;
Weygertmen hem si maken clachticheyt
Ouer den man met wien hi gaet oft sit.

*

31. ooc - benouwen, S.: dat woort wel ouercouwen.
33. Soect (1), S.: Suect gelt; ist: tis.
36. Maer - mi, S.: Way lieue lysbeth my toch.
37. waer blijft mi, S.: waert blyft dat.
38. Cant, S.: condi.
39. Iaet, S.: Iaick goij; iaet tsal.
40. regelen, HA.: peghelen.
41. vry noch, S.: noch seer.
42. Ia heer, S.:wat ou; -ict: -ick; peghelen: pleghelen; HA.: reghelen.
43. bi - teghelen, S.: datmen v moet vleghelen.
44. sal, S.: tsal; claer ontbr.
45. elck - sal, S.: elc man sal by.
46. salft mi de, S.: salst die.
47. want ick segt v, S.: dus segick.
49. macht, S.: machmen.
50. dat ontbr. bij S.
51. In, S.: mit.
53. dicwils, S.: dic.
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*
Rooster, tange, soutvat, ketel en spit,
60 Daer behoort veel toe; ooc moet hi bouwen
vs. 61
Venus acker alst past, twort dan vry wit
Es hi daer flau in, de gramscap verhit
En seyt: soect gelt ian, wat baet gescouwen,
Men behoeft veel die huys sal houwen.

¶ Hier na volgen die reghelen der Refreynen int sot.

5

10

15

20

*

Eest gelogen, ist waer, si sagent nochtans
Veel stoffen behoeft tot horenneers
tquaetste datter af comt zijn baruoete kinderen
Hi en derf altijt niet clagen die eens verhuecht
Tsijn al maechden tot dat den buyck op gaet
Tis haest comen alst ooc wil ghelucken
Die cock is goet te vriende ghehouwen
Neen, daer me soudi mi heel verleen
+
Ist qualic ghepepen voor een mate bruyt
Die niet en wil horen en dooch geen gabbaert
Nv segt wie heeft den prijs ghewonnen
Boter en kase stoffiert die cuekene wel
Proeft wat sulcke liefde can maken
So haddijt mogen seggen, ke siet doch siet
Hebdi gedaen nv, mi lust eerst speelens
Die woorden en gaen int lijf niet
Ick sey goet ront: ick en can niet prijcken
Ick loech, ick en const mi niet bedwingen
Van lachen en const ic mi niet ghewachten
Tis al mal een mal andere
Way soonken hebdi alree ghedaen
Eest nv goet alsmen v willeken doet

58. met wien, S.: weer.
60. behoort, S.: hoort.
61. alst past ontbr. bij S.
63. gescouwen, S.: besc.
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Ende smorgens vondic dat al ghelogen was
Men behoeft veel die huys sal houwen

[houtsnede]
+

Gheprent / volendt / sijn hier te samen
Schoon Refreynen / al sonder spot
Bi Ian van Doesborch / wilt hem niet blamen
Int amoreus / int wijs / en ooc int sot
Des wil hem Ihesus gheuen sijn hoochste lot
Dat wi bi hem in vreden mogen versamen

[drukkersmerk]

Eindnoten:
[CLIV] Dit refrein vertoont veel overeenkomst met ABN. XXVII, op den stok ‘Het waer goet houwen,
maer tsorgen es de plage’.
vs. 9 Tcrom yser: wsch. dubbelzinnig bedoeld.
vs. 11 weert: of het.
vs. 21 loeten: sukkel; vgl. XXIX, 47.
vs. 22 practijcke: middel, list (om geld te krijgen nl.).
vs. 25 frisch strijcke: netjes voor den dag kom.
vs. 38 De bedoeling is niet geheel duidelijk; de man spreekt. Vgl. de var.; indien deze juist is kan
bedriuen opgevat worden als regelen (Mnl. Wdb. I, 661), en hier dus: uitkomen met.
vs. 39 tsal beclijuen: sarcastisch op te vatten: ja, er zal nog overblijven!
vs. 40 Paspoender: vgl. poenderaar (Ndl. Wdb. XII, 2967), schraper, geldpotter. - gadi daer op regelen:
wil je van die gedachte uitgaan.
vs. 42 peghelen: eig. peilen; hier: precies afpassen (?)
vs. 61 twort dan vrij wit: dan ziet het er slecht uit, dan zwaait er wat (?) Vgl. wellicht Spiegel d. Minnen
2064: ‘Tis al vry wit, een man in de maersse’.
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Aanhangsel
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In de algemeene inhoudsopgave voorin den bundel worden 21 stokregels opgegeven
waarvan de bijbehoorende refreinen niet in den tekst voorkomen. De meeste van
deze refreinen zijn ook verder niet bekend, maar wel zijn er elders drie refreinen
aangetroffen die denzelfden stokregel hebben als drie van die ontbrekende refreinen
uit onzen bundel. Hoewel het nu niet met zekerheid uit te maken is of dit dezelfde
zijn als die in de inhoudsopgave bedoeld waren, daar er immers verschillende
refreinen op een zelfden stok kunnen bestaan, leek het mij toch gewenscht deze
drie refreinen hier als aanhangsel op te nemen, vooral daar zij niet zoo gemakkelijk
toegankelijk zijn. Eén komt voor in het volksboek Van den x. esels, waarvoor ik de
uitgave van 1580 gebruikte, en twee in hhss. in het bezit der Kon. Bibl. te Brussel,
waarvan de heer Dr. F. Lyna mij welwillend een afschrift deed toekomen. Eerst volgt
nu het refr. uit het volksboek, met behoud der oorspr. interpunctie.

Refreyn
+

WAT is crachtigher daermen heymelijc mint
Dan daer haer die liefde secretelijck verbint
In liefs herte / al waren sy stom gheboren /
Ende dat ooghe noch mont gheen sake en kint /
5 Daer yemant ter werelt bedroch in vint /
Dat blamelijck luydt in smenschen ooren /
+
Als thertte der herten heeft hulde ghesworen /
Ende stal vanden amoreusen tresoren
Tusschen twee herten secreet ghehouwen is.
10 Hoe soude dat weerde roosboomken vercoren
Die secreetheyt der herten worden verloren /
Alst besloten in een herte vol trouwen is?
Kendy dat ghestadicheyt in die vrouwen is /
Alsoo die liefde des mans in liefs beschouwen is /
15 Daer ionst vergouwen is den genen die quelen /
Soo mach men seggen / die int verflouwen is /
Heelt selue tsecreet / bidt niet om helen.
Heelt selue tsecreet van Venus vruchten.
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Doet die soeticheyt der ooghen van v vluchten
20 Als nijdighe serpenten nae v gapen.
Breydelt v tonghe / wilt altoos duchten
Oft ghy door Liefs samblant mocht suchten
Voor hen die ionste in arch betrapen.
Weet dat Iudas discipulen niet en slapen /
25 Die den minnaers tallen steden verknapen
om oneer te doene hadden ziis macht.
Siense dan eenighe verdoolde schapen
Die rooskens van minnen te gadere rapen /
Sy Lachen worden die tot schanden ghebracht.
30 o confoort der herten dits goet voordacht /
Dat haer roode mondeken Lacht in Liefden
Door Venus cracht / oock veysen leeren selen:
Daerom doet ghy minnaers soo / en hebt des acht.
Heelt selue tsecreet / bidt niet om helen.
35

+

Daer die ghetempertheyt den sluetel des herten draecht /
Ende trouwe / twijfel / en vreese veriaecht /
Daer en derf om tsecreet niet ghebeden ziin.
Wat Lief voor lieue ontdect oft claecht
1)
Twort met troostinghen woorden af gevaecht /
40 En vergheten / als menschen die ouerleden ziin.
Hoe dat Venus vruchten gedeylt / gesneden ziin
Der hertekens die amoreus van seden ziin /
Dies haer schamelheyt buyten dueren moet strecken
Daer sal elck herteken soo om te vreden ziin /
45 Dat sy lieuer vander doot souden bestreden ziin /
Dan sy haer secreet souden ontdecken.
Maer diet herte met oneeren bevlecken /
Haer sinnen met nieuwer minnen beplecken /
met oochskens die trecken / en therte stelen /

1)

sic.
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50 Hen machmen na worpen met schimpige becken /
Heelt selue tsecreet / bidt niet om helen.
Heelt selue tsecreet dat ghy gheuonden hebt.
Bidt niet om helen ghy diet ontbonden hebt
Dit secreet dat twee lieuen gheschiet.
55 Heelt selue tsecreet die amoreuse vonden hebt.
Bidt niet om helen die wtghesonden hebt
V oneere / die dorpers hebbent bespiet.
Ghy ghect metter minnen / en anders niet /
En al lachende schuddy uwen piet /
60 Als v herte dionstich herte verblijdt heeft.
Tis iammer datmen tot eenigher plaetsen siet
+
Dattet minnende herte blijft int verdriet /
Daert bedruct herte in verblijdt heeft.
Maer die int minnen ghebenedijt heeft /
65 En die van onghestadicheyt bevriidt heeft /
Therte ghecastiidt heeft / die mach beuelen
Als een die ziin schult ghequiidt heeft.
Heelt selue tsecreet / bidt niet om helen.

Prince
Om v vermonden / die minne en iuecht
70 Die groote trouwe ende die duecht
Die in v int secreet beuolen was
Hebt seluer ghesweghen / want ghiit vermuecht
Tsecreet dat tusschen v beyden verholen was
Soo hadt ghy ghebleuen damoreuste lief siet
75 Maer om dat haer eere om v clappen gestolen was
Ende sy eerst door v loosheyt ghebracht in dolen was /
Dits tgheen dat v clappers brengt in meskief siet /
Hadt ghy nv connen helen / twaer v gherief siet /
Ende hadt in venus bladerkens mogen spelen.
80 Dus seg ick noch / houdt dit in uwen brief siet /
Heelt seluen tsecreet bidt niet om helen.
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In het Brusselsche hs. 19547, komt op f. 63 volg. een refrein voor op den stok ‘En
warent gheen vrouwen het ware al niet’, dat reeds door SOENS in Leuv. Bijdr. IV (nr.
XVI) is gepubliceerd; op enkele punten wijkt zijn lezing af van die welke hier volgt.
Al had ick van allen wenschen prijs
en dat al gout ware ijser ten en loot
de weerelt zoe schoone als deertsche paradijs
en elck gars ware een roose root
ende op elck steenrotse / de steenen groot
waren dyamanten saphyren robynen
ende alle dystelen en doornen bloot
ghelyck de lauendulen en rosemarijnen
al droeghen alle catten armijnen
dat alle boomen waren groene
ende elck bladt schoon lasuer in tschynen
met gulden fruyte auont en noene
al waren alle ezelen rossen koene
en corssieren diemen vergulden siet
En warent gheen vrouwen het ware al niet
Al warent alle nachtegalen rauen en kraeyen
en alle beesten als pauwen schoone
ende alle exteren papegaeijen
ende elck sterre een sonne inden throone
al droech elck leeu een gulden croone
dat nv simmen zijn dassen oft beeren
ende alle vossen en woluen sonder hoone
als witte herten tam sonder deeren
al droech elck scaep na mijn begheeren
een gulden vlies alzoe Jason want
al consten hen alle vlieghen gheneeren
ghelyck den edelen sparwar op dlant
al hadden alle cruijen tverstant
ghelyck de hasewinden als de haze vliet
1)
Een warent gheen vrouwen het ware al niet

1)

sic.
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Al en waert nummermeer ys oft snee
al ware elck man ghesont en wel te pas
al waert al rooswater de ganse zee
ende alle riuieren ypocras
al waerdt alzoe tijt als noyt was
al warent al zalmen de vischkens cleyne
al waert oeck ghesteynte alle gelas
ende alle staende water fonteyne
met gulden pypen net en reyne
dat alle reghen balsame ware
al waert eendrachtich al tvolck ghemeyne
noch nummer duyster mer altyt clare
ende altyt heylich dach / verre ende nare
sonder sorghe pijne oft verdriet
En warent gheen vrouwen het ware al niet
Princhersschen ghy duechdelycke vrouwen
al mocht elck mensche zynen wille verweruen
ende alle leuende sonder ouwen
ende niet dan uwen persoon te deruen
wy en soudens achten niet twee scheruen
alle dees eerdtsche weerdicheyt
nochtans een eerbare vrouwe ia duysent vrouwen
syn beter dan allen tghene dat voer es gheseyt
ende hoemen alle dinck ouerleyt
naerder weerelt voortganck als nv gheschiet
En warent gheen vrouwen ten ware al niet

*
In het Brusselsche hs. II 119, f. 42 volg. staat het volgende refrein:
O broesche natuere sondich ghebroetsel[e]
dyn antieren up een cranc fondament ghaet
Meest elc hem voedt met sondich voedtsele

1)

1)

e afgesneden.
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Dies maect ons tgroote Inconuenient quaet
Wie es nv die in sweerels conuent staet
Achteruolghende tcours des rechtuerdichts pleghen
Ey lacen elc meest nv tsondich rent vlaet
Lettel yement es nv tot duechden gheneghen
Sampson es weder by dalida gheleghen
Abimelec wilt nv upperst rewaert zyn
Onredelic favuer wat doeghet verzweghen
En wilt in dauanghaerde niet ghespaert zyn
Ghemeene weluaert moet nv veraert zyn
Maer volght ysayas woert zonder ontbeeren
Of god met ons wilt wie zal ons deeren
Werden wy jnden handen der philistynen
Gheleuert van dalyda wreet int bestieren
Al mach herodes nv lachen en grijnen
Al up die aerme onnoesel dieren
Al verbijten ons nv de felle ghieren
Al werden wy als Joseph duer nyt vercocht
Al wilt Nero zyn wreetheit up ons niet vieren
Al werden ons tempelen te nieuten ghebrocht
Al wert dauid van absolon om stryt versocht
Al wert danyel de prophete verdreuen
Al wert hy Inder cuulen gherocht
Al wert tgulden calf weder verheuen
Al was Susanna der doot zaen ghegheuen
Nochtan mocht zy wel segghen in dit gheneeren
Of god met ons wilt wie zal ons deeren
De wille gods dalderhoochste vermeten wort
Want zynen wille alle willen verhoocht
Wee hem die Inder tyt van hem vergheten wort
In Eeuwigheden zal hy worden verdroocht
Maer duer ons wille hoe sondich ghesoocht
Zo ne mueghen wy niement persequeren
Figuerlic an paulus warachtich betoocht
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Die hy ter neder warp zonder cesseren
Pharo die Dhyseraelsche waende mineren
Gods wille Moyses om bidden verwecte
Al was Bytulia in slydens duereeren
Judiths macht Olofernum te bouen strectte
Dus waest noot dat my den gheest ontwectte
Der propheten woort tsegghen zonder verweeren
Of God met ons wilt wie zal ons deeren
Prince oft god ons al euen lief heeft
Ja hy dits een woort dat zeer soete luudt
Sulc crycht weluaeren een ander in grief leeft
Wat doet datte ons eyghen quaet wille ruudt
Want vuyt den wille alle quaet of goedt spruut
Figuerlic ysayas heeft dat beuonden.
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Register
(alphabetisch volgens de stokregels; het eerste cijfer geeft de foliëering der
oorspronkelijke uitgave aan, het tweede de pagina van mijn uitgave)
f.

blz.

68 v°

92

Adieu die alderliefste die ic 35 r°
te minnen plach

48

Adieu het moet
gescheyden sijn

98 v°

132

Adieu lief geprezen, alst
emmer wezen moet

85 r°

115

Daenschouwen der
loueren maect melodije

Al beminnicse seer, si acht 60 r°
mijns twint

81

Al en geeft god geen gelt 136 r°
hi sent wel zijn ware

178

Al mindert ons goet ons
dagen die corten

163 v°

212

Al sidi ghebeten ghi en sijt 117 r°
niet gheten

154

Als ic haer omtrent ben,
isser een te vele

22

16 v°

Armoede dunct mi
153 v°
orborlicst, en minst geeert

200

Ay steruen steruen is een 147 v°
hart ghelach

192

Bedwanck van liefde is
grote pijne

116

86 v°

Bi wel betrouwen geschiet 165 r°
veel quaets

213

Boter en kase stoffiert die 195 r°
cueckene wel

249

Dan absent vander liefster 88 r°
te wesen

118

Dan een ghestadich herte 76 r°
vol trouwen

102

Dan ist so quaet van lieue 19 r°
te scheen

25
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Dan twee gelieven
versaemt in eenen wille

5 v°

9

Dat ic begheere, dat moet 77 v°
ghestolen sijn

104

Den drincpot maect
menigen gheldeloos

209

161 r°

Der secreter liefde, gheen 73 r°
so volmaect

98

Die ghetrouwich mint moet 45 r°
dicwil (suchten)

61

Die cock is goet te vriende 188 r°
ghehouwen

241

Die mistroost is, die mach 49 v°
wel suchten

68

Die niet en wil horen en
dooch geen gabbaert

246

192 r°
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Die vrientscap is dinne
diemen copen moet

173 v°

223

Die woorden en gaen int
lijf niet

201 v°

257

Dit duecht schijnt ende
sonde voor gode es

127 v°

167

Dits daldermeeste dat den 54 r°
amoruesen quelt

73

Doet uwen armen
gheuangen goet

102 v°

136

Dronckenscap sonde,
schade, en schande

132 v°

173

Druck sonder troost is
quaet om lijden

39 v°

53

Dus houdic tversuchten
van haer te leene

33 v°

46

Een goet peert

186 r°

239

Een herte vol trouwen voor 104 v°
een nieuwe iaer

139

Een ongherust herte slaept 81 r°
selden wel

110

Eenen sack vol moren, een 139 v°
stinckende prije

182

Een vrolic lief is een vrolic 11 v°
leven

16

Eest gelogen, ist waer, si 177 v°
sagent nochtans

228

Eest nv goed alsmen v
willeken doet

211 r°

268

Ende spiegelt v aen mi so 115 r°
doedi wijselijc

152

En smorgens vondic dat al 212 v°
ghelogen was

270

En warent gheen vrouwen het ware al niet

282

Geen last so swaer alst
pack van minnen

96 v°

129

Geen lieuer en mocht ic
noyt bekinnen

14 v°

20
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Geen pijne voor ongetroost 26 r°
te sijne

35

Gheselscap sal voor goet 124 r°
ghebreken

163

Tgoet hoort der weerelt,
het moeter bliven

101 r°

135

Hebben wi gheen liefde so 137 v°
ist al niet

180

Hebdi gedaen nv, mi lust
eerst spelens

200 r°

255

Heelt selue tsecreet, bidt
niet om helen

-

279

Therte is, daer dooghe niet 52 v°
sijn en mach

71

Het is (al) om v

36 v°

50

Het is quaet arbeyden en 43 v°
water drincken

59

Het moet gheleden sijn

145 v°

190

Hey hey voorleden tijt waer 150 v°
sidi duere

196
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Hi en derf altijt niet clagen 182 v°
die eens verhuecht

235

Hoe meerder liefde hoe
meer verlancx

40 r°

55

Hoe minlijc is(t) een
schoon vrouken om sien

61 r°

83

Ialousie lijf en siele
duerknaecht

55 v°

75

Ic en sal voor v gheen
ander kiesen

111 v°

147

Ic en seyts haer om al die 19 v°
werelt niet

26

Ick loech, ick en conste mi 204 v°
niet bedwingen

260

Ic sey goet ront, ic en can 203 r°
niet prijken

258

Ic sterue door haer die
mijns en acht niet

48 v°

66

Ic sterue duer haer dies
noyt en rochte

57 r°

77

Ic wachts van v allen mer 185 v°
ghi brenges mi niet

238

In tegenspoet isser menich 155 r°
salich vonden

201

Ist qualic ghepepen voor
een mate bruyt

191 r°

244

Ken souts te vollen niet
connen ghescriuen

64 r°

87

Laat ons te samen in
liefden ghetrou sijn

9 r°

13

Dlachen doet elcx herte
verlichten

159 r°

206

Lief heb ic u misseyt,
vergheuet mi

78 v°

106

Liefde verwint daer si ter
herten geet

58 v°

79

Liefs deruen is grote pijne 28 r°

37
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Liefs ogen connen liefs
ghesichte verblijen

30 v°

41

Lieuer dan God, waert
gheen sonde

13 v°

18

Maect v bedde so ghi
slapen wilt

119 v°

157

Maer lasen nv ist al
ghedaen

10 r°

15

Maar noyt so lief ten moste 21 r°
gescheyden sijn

28

Maer tgaet nv verre buten 130 v°
screuen

171

Men behoeft veel die huys 214 r°
sal houwen

272

Met recht blijuic v eyghen 38 r°
voort

52

Mocht icse nog eens
dienen te passe

106 v°

141

Mocht ic vangen dat ic
iaghe

51 v°

69

Neen, daer me soudi mi
heel verleen

189 r°

242

Nemmermeer en spant
ander int herte de crone

109 v°

144
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290

Niet voor een hertelic
vrient ter noot

125 v°

165

Nochtans en can icse niet 82 v°
ghelaten

112

Nochtans heeft mi die
liefste begheuen

100

74 v°

Non fortse mocht icse noch 106 v°
eens dienen te passe

141

Noyt gheen volmaecter in 93 v°
liefden beuonden

125

Nooit lieflic lief en ha lief so 31 v°
lief

43

Nv segt mi wie heeft den
prijs gewonnen

193 v°

248

Och God hoe sal ick die
note ghecraken

134 v°

176

Och God wie mach dat
garen spinnen

83 v°

113

Och oft ic mochte daer
mijn herte dochte

107 v°

142

Of god met ons wilt wie zal ons deren

283

Om datter maer een int
herte mach

23 r°

31

Om tgemeen profijt waer
iusticie nootlicst

143 v°

187

Peyst wat den tijt es,
wanneer hi leden es

113 v°

150

Proeft wat sulcke liefde
can maken

197 r°

251

Tquaetste datter af komt
zijn baruoete kinderen

180 v°

232

Scheyden van gode geen 170 v°
dinck so swaer

220

So haddijt mogen seggen, 198 v°
ke siet doch siet

253
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So heb (had) ic recht troost 67 r°
van lieue ghecreghen

90

So houtse mi mijns dancs 91 v°
bedwongen

122

Sonder begheuen,
gheduerich mijn leuen

71 r°

95

Sonder thout en canmen
niet gheleuen

171 v°

221

Sonder troost van dy lief
therte breken moet

65 v°

89

Sou ic niet trueren, ten
mach mi niet gebueren

25 r°

33

(Ende) spiegelt v aen mi
so doedi wijselijc

115 r°

152

Ay steruen steruen is een 147 v°
hart ghelach

192

Te liggen in armkens
sonder mouwen

124

93 r°

Te steruen door haer, dies 57 r°
noyt en rochte

77

Tis al mal een mal andere 207 v°

265

Tis al niet sonder God
alleene

218

169 v°
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291

Tis best om beters wille
verdregen

175 r°

225

Tis haest comen alst ooc
wil ghelucken

186 v°

239

Tis quaet weygeren
datmen gheerne doet

97 v°

130

Tis wonder wat verdoolde 129 r°
herten lijen

169

Tquaetste datter af comt
zijn beruoete kinderen

180 v°

232

Tsijn al maechden tot dat 184 r°
den buyck opgaet

237

Twi soectmen wijsheyt
daar gheen en si

122 v°

162

Van lachen en constic mi 206 r°
niet ghewachten

262

Veel stoffen behoeft tot
horenneers

230

179 r°

Vercreech ic troost, ic waer 95 r°
ghenesen

127

Vintmen ter werelt ooc
meerder vruecht

62 v°

85

Voor v en sal ick gheen
ander kiesen

111 v°

147

Want al dat eertsch is dats 167 r°
verganckelic

216

Want Christus heeft ons so 141 v°
dier ghecocht

185

Want ghi sijt al die weerelt 99 v°
alleene

133

Want liefs deruen is grote 28 r°
pijne

37

Want sonder hem prijsic
die doot

57

42 r°

Want tegen een clappaert 152 v°
en is geen wachten

198

Want tis so oorboorlick
liefs liefde verweruen

10

6 v°

Jan van Doesborch, Refreynen int sot amoureus wijs

Want vleesch en bloet heb 90 v°
ic om haer verteert

121

Wat dienst ic haer doe, tis 89 v°
cleen gheacht

120

Wat doetmen ter werlt ten 157 v°
wert benijt

204

Watmen doet duer den
onbekenden

172 v°

222

Way soonken hebdi alree 209 r°
ghedaen

266

Wien dat spijt, ic en sal u
niet begheuen

11

7 r°

Wie salt (al) verdragen dat 162 v°
sot wille doet

210

Wilt mi doch helpen mijn
lijden draghen

24

18 r°
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