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V

[I. Tekst en commentaar]
Wijze van uitgave.
Wij volgen in deze uitgave de algemeene beginselen, die wij in onze Inleiding tot
de Visioenen, in hoofdstuk III van het algemeene deel, hebben uiteengezet, en die
wij dus hier niet moeten herhalen.
Ieder lied is voorafgegaan van een inleiding. Deze bevat:
1. Een zuiver schematische inhoudsopgave. De indeelingen die wij er in voorstellen
hebben noodzakelijkerwijze iets subjectiefs. Anderen zullen wellicht meermalen
anders indeelen, of bepaalde strophen eerder bij deze dan bij gene gedachte laten
aansluiten. Ten slotte ben ik bij die indeeling gebleven, die mij, dikwijls na herhaald
wikken en wegen, als de beste, de meest bevattelijke, voorkwam. Ze is niet altijd
dezelfde als in mijn eerste uitgave der Str. Gedichten.
2. Algemeene beschouwingen: zij willen een verdere, psychologische en
aesthetische, ontleding zijn van het lied. Ik heb er mijne opvatting, vooral van de
moeilijker plaatsen, in opgenomen. In zekeren zin maken zij de inhoudsopgave
overbodig; ik heb die toch behouden, om de overzichtelijkheid.
3. Bijzondere beschouwingen, waartoe ieder lied aanleiding geeft: aanleiding,
omstandigheden, sommige leerstukken.
4. Vorm: over den strophenbouw, met de scansie der onzekere verzen; de rijmen;
de taal; waarbij de moeilijke plaatsen verklaard worden.
Volgt de tekst, volgens hs. C. Cursief gedrukte letters zijn oplossingen van
afkortingen; cursief gedrukte woorden zijn wijzigingen in den tekst van C. Wat
tusschen [ ] staat dient eerder uitgeworpen; tusschen < >, beter opgenomen. Afwijkend
van de eerste uitgave, werden u en v of i en j naar hedendaagsch gebruik aangewend;
en werden ook in het handschrift vaneen geschreven samengestelde werkwoorden
aaneengedrukt: dit ten einde de vlotte lezing te vergemakkelijken. Ik meende mij dit
te mogenh2 veroorloven, omdat deze uitgave niet de eerste is en eenigszins critischer
mocht zijn. Onderaan, de varianten van A en B: waar geen letter voorafgaat beteekent
dit, dat A en B dezelfde lezing hebben; waar een letter voorafgaat, beteekent dit, dat
alleen dit hs. de aangegeven varianten heeft. Door C wordt aangegeven de lezing
van hs. C, waar die in den tekst gewijzigd werd.
Daaronder komen de noodige aanteekeningen bij de plaatsen, die na de inleiding
nog eenigszins nader moeten toegelicht worden. Waar het alleen gaat om de beteekenis
van een woord, raadplege men het glossarium.
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Eerste lied
Inhoud.
INLEIDENDE STEMMING: nog is het winter, doch de zomer is in aantocht, die de
aarde uit de verdrukking van den winter zal verlossen (I). Zoo zal ook de fiere minnaar
over alle verdrukking zegevieren (II). HADEWIJCH'S RAMPZALIGE TOESTAND,
haar druk: de Minne houdt haar geboeid; de menschen, tot haar beste vrienden toe,
willen haar van de Minne afbrengen en over haar oordeelen (III, IV).
VERDEDIGING: lieten zij het toch aan God over om recht over haar te spreken!
gingen zij toch hun eigen wegen, zonder zich aan haar te bezondigen! (V, VI).
BEROEP OP GOD: Wiens werken ondoorgrondelijk zijn, Wien niets kan verborgen
blijven en het best over haar zal oordeelen (VII, VIII). SLOT: moge God ons allen
tot vernieuwden Minnedienst opwekken en ons vernieuwen in de Minne! (IX).

Algemeene beschouwingen.
Merkwaardig, zoowel om de volheid der stemming, als om de opvaart uit het
bijzondere geval naar de hoogste bespiegeling en om den psychologischen bouw, is
dit eerste lied. Het is geboren uit den nood om het onverstand, zelfs van haar beste
vrienden, over haren Minnedienst, wat wel het pijnlijkst moet zijn geweest.
Daartegenover richt de dichteres zich eerst op in al hare fierheid; zooals de koene
Zomer die de aarde komt verlossen uit den druk van den Winter, zoo ook zal de
Minne over allen nood zegevieren. Hier past de stemming die de hare is: ‘die van
fieren moede, edelmoedig, zijn, zullen eveneens allen druk, alle wederwaardigheid,
onthalen, als hun grootste gewin, al naar het de Minne belieft, als maar de Minne
verheerlijkt wordt en Haar welgenoegen heeft’. Dit te weten belet niet den nood van
het hart, die nu losbreekt: ‘zij mag de Minne niet dienen, en zij kan het niet laten; in
die verdrukking moet zij nu leven; dit gaat de kracht der natuur te boven: alle geluk
is haar ontzegd’. Zoo eerst uit het hart de ontboezeming en de pijnlijke roep om
medevoelen en medelijden; dan de rustiger verklaring. Nog dringt de edele gezindheid
boven jegens hen, ‘die haar om haar Liefdedienst willen veroordeelen, die ze toch
steeds van harte liefhad en alle heil in de Liefde had gegund. Hoe zij haar nu te gronde
richten! Lieten ze het toch maar aan God alleen over haar te vonnissen! Die zou
volgens recht kunnen uitmaken wat zij heeft misdaan; en zoo zouden zij zich zelven
geen schade berokkenen. Zij beminnen niet, zij haten’. In haar nood denkt zij nog
vooreerst aan de Liefde, ‘die onbemind blijft door hen, terwijl zij met haar bezig
zijn; dit is hun groote
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schade; nog beter ware 't, dat zij Liefde dienden op hunne wijze. Zij willen, o God,
u helpen in mijn zaak: dit is wel niet noodig. Gij kunt het best volgens recht oordeelen:
vrijspreken of straffen’. Tegenover het oordeel der menschen, beroept zij zich op
God. Hier stijgt de beschouwing op naar het ondoorgrondelijke der Liefde, die 's
menschen begrip te boven gaat, waar men de Liefde alleen haar werk moet laten
verrichten. Dan komt in haar grootschen eenvoud, de sublieme strophe: met dat
prachtig beeld van Gods Alwijsheid, ‘waarom men Hem in alles zal loven en Hem
zijn hooge rechtsmacht laten uitoefenen; want: geen werk dat zich nog zoo ver van
Hem verschuilen wil, of het komt Hem al vóór oogen’, als de laatste golfslag, waarbij
de strophe uitdeint in eeuwigheid.
Met een opwekking, als een gebed, om voortdurende vernieuwing in den dienst
der Liefde, sluit het gedicht. De juichtoon van het steeds weerkeerende nuwe, d.i.
jeugdig, krachtig, opgewekt, overheerscht, als wel mag, bij deze komst van den
Zomer en bij dit nieuwe besluit om der Minnen te volleven.

Bijzondere beschouwingen.
Het lied gaat uit van bijzondere moeilijkheden, die Hadewijch in haar liefdedienst
heeft ontmoet vanwege vroegere vrienden, bij wie zich ook anderen hebben
aangesloten: welke die anderen, vremde, waren, wordt niet gezegd. De formule
omvat: eigen genooten in den mystieken Minnedienst en buitenstaanders.
Van welken aard die verwijten waren weten wij niet; zooals bij heiligen: de
dwaasheid van het Kruis, b.v. een armoedige levenswijze; een leven toegewijd aan
armen en lijdenden; een afstand van alle fortuin, of iets dergelijks? Dat men haar om
hare levenswijze gispte, niet om hare leer, blijkt uit den aard der verdediging. De
moeilijkheden kunnen van dien aard zijn geweest, die de begijnenbeweging in het
algemeen troffen: die levenswijze kwam aan velen, ook onder de hoogere
geestelijkheid, als fanatisme, dweperij, voor; althans als gevaarlijk, zoo al niet als
verdacht. En in de begijnenbeweging zelf zullen ook verschillende, min of meer
strenge, opvattingen hebben geheerscht.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b3 a4 b3 c4 d3 c4 d3 + refrein.
Aldus schematisch. De vraag is echter of de pare verzen met drie, dan wel met vier
heffingen moeten gelezen worden. Met drie heffingen moet vaak een voorslag van
twee, drie lettergrepen, met vier vaak ontbrekende dalingen worden aangenomen.
Zie, voor dit

Hadewijch, Strofische gedichten

3
als voor de andere liederen, de algemeene bespreking van den strophenbouw in de
inleiding.
De strophe schijnt gebouwd te zijn volgens het beginsel der drieledigheid, al is de
staart symmetrisch en al loopt de zin van den kop wel eens over in den staart. Van
concatenatio onder de strophen is weinig te merken. De laatste strophe biedt een
voorbeeld van thematische herhaling, hier met nuwe, nu eens bijvoeglijk, dan als
bijwoord gebruikt.

Refrein.
Iedere strophe wordt gevolgd van een soort van refrein: bestaande uit twee vaste
Latijnsche verzen, die samenhooren, 1 en 3; en twee Dietsche verzen, die ook
samenhooren. De Latijnsche verzen schijnen ontleend; maar ik heb niet kunnen
ontdekken van waar. Het refrein sluit zich voor de beteekenis aan bij de voorafgaande
strophe. Het woord Vale, vaarwel, zou een afscheidsgroet veronderstellen; wat echter
meestal moeilijk past. Na de eerste strophe is het refrein veeleer een groet aan de
geestgenooten: die zich om Minne willen verheugen bij de vernieuwing van het jaar,
om den nieuwen Minnedienst en den zege der Minne. Zoo ook na de tweede: aan
hen die, van fieren moede, avonture willen doghen om Minne. Na de derde eveneens:
een kreet om medelijden. Na de vierde is het refrein eerder tot de vroegere vrienden
gericht, als een raad. Na de vijfde tot hare vervolgers die zich in Gods plaats over
haar stellen. Na de zesde tot hare vrienden, die het met God houden; zoo ook na de
zevende, tot hen die, zonder de dinghen die ons sijn te sterc te ondersoeken, eenvoudig
tot de hoogste, geheimnisvolle Minne opstijgen; ook na de zevende, tot hen die vóór
de oogen der Minne, vóór God, in alle volmaaktheid willen leven; en ook na de
negende: een opwekking om met vernieuwden ijver te dienen.
Dus, met één uitzondering (V), steeds tot de vrienden. Is dan toch een soort van
afscheidsgroet bedoeld: van hare vrienden, van wie men haar wil scheiden? Of moet
Vale uitdrukken, dat zij nu alleen staat, zoowel tegenover haar vrienden, als tegenover
de vremde?

Moeilijke plaatsen.
29-30, Gheluc ende Avontuere zijn haar beiden vijandig, wreed. Beteekent dit: alle
vorm van geluk, het bestendige (Gheluc) of het wisselvallige (Avontuere)? Of is
Gheluc het rustig leven, dat het hare zou zijn, indien ze de Liefde opgaf (maar dat
mag zij niet), en Avontuere, het hachelijke leven in den Minnedienst, indien zij
volhardt? Dit schijnt bedoeld te zijn: of ze toegeeft, dan wel of ze volhardt, om het
even: haar lot is even rampspoedig.
31. Mijns zal wel met dolen gaan: ik ben in 't onzekere omtrent mij zelven; gen.
na ww. dat een gemoedsbeweging aanduidt (z. STOETT, 160, II); en es niemant el:
ik ben dus alleen; niemand, die zoo radeloos is met zich zelf als ik; radeloos als
niemand anders.
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65-66. Met mi schijnt te gaan met te hulpen staen: zij willen u helpen in mijn geval:
met mi = ten opzichte van mij; dies clene behoeven is dan best te verklaren als: wat
ze weinig hoeven te doen, met onderdr. onderwerp; of is behoeven zelfst. gebruikt:
waarvan geringe noodzakelijkheid is, = wat wel niet noodig is; of dies = die es: die
(nl. si) dit weinig behoeven te doen.
73-78 is een vertaling van Eccl. 3, 22 ‘Altiora te ne quaesieris et fortiora te ne
scrutatus fueris’ maar in omgekeerde orde; zoo is 78 ondervenden bedoeld als
vertaling van quaesieris; daarom zal het ook afhangen van roeken = dat wi niet en
roeken Hogher dinghen ... ondervenden; hoewel men zou geneigd zijn v. 78 als
onafhankelijk van roeken op te vatten: dat wi hogher dinghen niet en roeken, maar
Dat wi die ondervenden, nl. ondergaan, ervaren; toch is: navorschen, onderzoeken
bedoeld, en is de eerste verklaring wel de juiste.
82. ter hogher Minnen rade wordt in Mnl. Wdb. i.v. volclimmen opgevat als mv.
van rat; wel verkeerdelijk: het behoort bij raet: het geheimnisvolle der Minne, het
diepste van de gedachte, het beraad, der Minne; zie Woordenlijst raet.
103. Minne is in zichzelf een altijd nieuwe, altijd even overvloedige vergelding:
zij is zelf haar hoogste belooning.
*

Ritmata Haywigis
1
I
Ay, al es nu die winter cóut,*
Cort die daghe ende die nachte langhe,
Ons naket saen een somer stout,3
Die ons ute dien bedwanghe
5 Schiere sal bringhen: dat es in schine
Bi desen nuwen iare;6
Die <h>asel brinct ons bloemen fine;
Dat es een teken openbare.8
- Ay, vale, vale, milies 10
Ghi alle die nuwen tide10
- Si dixero, non satis est Om minne wilt wesen blide.

*

3
6
8
10

De titel Ritmata haywigis is alleen in C in den rand.
I. C heeft 9 reg. hooge A; de drie eerste verzen zijn door een punt gescheiden; A en B 3
regels hooge roode A 2 de daghe; de nacht 5 sciere duidelijk genoeg B saen: heeft ci als a
gelezen en de verkorting van er misvat voor die van n; B dats nv A scine 7 hasel bringhet C
heeft sine: het streepje in 't midden dat s van f onderscheidt werd vergeten 8 B opp. 9 millies
(zoo telkens) 10 B die in nuwen tide 12 Omme
Somer verpersoonlijkt, vgl. L. 37.
bij de vernieuwing van het jaar die we reeds zien, desen.
een duidelijk voorteeken, dat de Zomer komt.
nuwen tide dat. van tijd, z. Stoett, 191.
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*
II
Ende die van fieren moede sijn,13
Wat storme hen dore die minne14
15 Ontmoet, ontfaense also fijn15
Alse: ‘dit es daer ic al an winne16
Ende winnen sal/; God gheve mi al
Datter minnen best become;18
Na haerre ghenuechten weghe, mesval*19
20
Si mi die meeste vrome.’20
- Ay, vale, vale, milies Ghi alle die avontuere22
- Si dixero, non satis est Wilt doghen om minnen natuere.24
III
25 Ay, wat salic doen, alendech wijf?
Met rechte maghic tghelucke wel haten.26
Mi rouwet wel sere mijn lijf:27
Ic en mach minnen noch laten.28
Te rechte mi es beide fel,29
30
Gheluc ende avontuere;
Ic dole mijns, en es niemant el;

*

13
14
15
16
18
19

20
22
24
26
27
28
29

II. 14 dore de 15 A ontfaense: se erb. v.a.h. al soe op ras. B alsoe 16 ane 18 B best come 19
haerre ghenoechten 22 auenture 24 B minne; nature
III. 25 ell. 26 wel tgh. 28 B no 1. 29 B beide wel 30 auonture 31 niement 32 ieghen nature
34 ontfermen 37 B na minne: laet doorgehaald
Ende leidt de toepassing in: de Zomer overwint, en zoo zal ook de fiermoedige overwinnen.
Storme gen. mv. na wat: wat voor stormen, fig. voor wederwaardigheden, tegenkantingen,
bestokingen, met nawerking hier van de stormen van den winter; dore: om, terwille van.
ontmoet, met wat als onderwerp: overkomt; fijn op zoo volmaakte voortreffelijke wijze.
de stemming waarin zij die onthalen wordt door rechtstreeksche rede uitgedrukt, vgl. 3, 33;
34, 47; 36, 93; 38, 44.
wat der Minne het meest behaaglijk is, wat Haar meest behaagt, dat moge God mij laten
toekomen.
na...weghe = volgens den weg van wat Haar vergenoegt, d.i. indien het Haar zoo behaagt;
haerre ghenuechten 2e nv. na weghe; mesval = weze tegenspoed, beproeving, een droevig
lot.
wat mij meest baat brengt, d.i. moge tegenspoed mij overkomen, daarin zal ik het meest baat
hebben, winnen.
avontuere doghen = alles wagen.
om... natuere = zooveel als: om de Minne.
Ghelucke verpersoonlijkt.
lijf leven.
noch minnen laten = men verbiedt mij den minnedienst en ik kan niet anders: ik moet minnen.
z. inl.
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*
Dat scijnt teghen natuere.
- Ay, vale, vale, milies U allen laet dies ontfa[e]rmen
35 - Si dixero, non satis est -*
Dat minne mi dus laet carmen!

*

49 c.

IV
Ay, ic was ie op die minne stout,
Sint icse ierst hoerde noemen,
Ende verliet mi op hare vri ghewout;39
40
Dies willen mi alle doemen,40
Vriende ende vreemde, jonghe ende out,
Dien ic in allen sinnen
Diende ye, ende was van herten hout,
Ende onste hen allen der minnen.44
45 - Ay, vale, vale, milies -*
Ic rade hen datsi niene sparen,*46
- Si dixero, non satis est Hoe ic hebbe ghevaren.
V
Ay arme, ic en mach mi selven niet
50
Doen leven noch sterven!50
Ay, soete God, wat es mi ghesciet,
Dat mi die liede bederven?
Lietense u mi allene doch slaen,
Ghi soudet best gheraden
55 Na rechte al dat ic hebbe mesdaen,
Ende bleven buten scaden!56

*

39
40
44
46
50
56

IV. 37 C ie erb B ye; de m. 38 eerst 39 vrie 41 ionc 42 C Dien uit Dies 43 A ie B ye was
ende v.h. out 46 niet en
V. 51 B zuete 52 de l. 53 A Lieten si v mi all. B Lieten si mi v all. 55 recht A misdaen
ik liet mij aan Haar over, om met mij te doen wat Zij wilde.
doemen = laken, afkeuren, dit mij ten kwade duiden.
ik had gaarne gezien dat zij voorspoed hadden in de Minne.
hen = de vrienden van vroeger: ik raad hun dat zij niet nalatig worden, of niets verzuimen,
welk ook mijn lot moge zijn.
ik mag niet sterven en toch is het geen leven dat ik leef.
bleven met verzwegen onderwerp si = zij bleven buiten schade; de verzen van het refrein
kunnen ook beschouwd worden als het onderwerp bevattende.
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*
- Ay, vale, vale, milies Die Gode niet ghewerden en laten,
- Si dixero, non satis est 60
Ende niet en minnen, ende haten.60
VI
Die wile dat si sijn over mi,61
Wie sal hare lief dan minnen?
Si ghinghen bat hare weghe vri,
Daer si u leerden kinnen;
65 Si willen u te hulpen staen65
Met mi, dies clene behoeven:
Ghi cont na recht soenen ende slaen,67
Ende met claerre waerheit proeven.68
- Ay, vale, vale, milies 70
Alle die met Gode plechten,
- Si dixero, non satis est In soenen ende in rechten.70-72
VII
Ay, salamon ontradet dat werc,*
Dat wij niet en ondersoeken
75 Die dinghen die ons sijn te sterc,*
Noch dat wi niet en roeken
Hogher dinghen dan wij sijn,
Dat wij die ondervenden,73-78
Ende laten ons die minne fijn
80
Vri maken ende benden.80
- Ay, vale, vale, milies -

*

XCV a.

*

49 d.

*

VI. 63 B weghen 65 A hulpe 66 cleine 72 s. noch in ...
VII. 73 C Hij; salomon B dat ontbr. 74 B wy; ne A ondersueken B ... zueken 77 A Hoghere
B hoge dingen dat wi 78 B wy 79 B de m. 82 der h. 84 A g van grade telkens erb.
60 hun liefde is geen liefde, het is haat.
61 over mi = zich met mij bezig houden om over mij vonnis te vellen.
65 z. inl.
67 soenen ende slaen = ten goede beslechten of straffen.
68 proeven = door onderzoek te weten komen, uitmaken.
70-72 die het met God houden in al zijn oordeelvellingen, in vrijspreken of vonnissen.
73-78 z. inleiding.
80 vri maken = gelijk Zij met de anderen schijnt te doen, benden, gelijk Zij met mij doet.
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Die ter hogher minnen rade82
- Si dixero, non satis est Volclemt van grade te grade.
VIII
85 Der menschen sinne sijn so clene,
Daer mach God wel vele boven;
God es van allen wijs allene:
Dies salmen alles hem loven,88
Ende laten hem sijn ambacht doen,89
90
In wreken ende in ghedoghen;90
Hem en es gheen werc so verre ontvloen,
En comt hem al vore oghen.92
- Ay, vale, vale, milies -*
Die hen der minnen volgheven,
95 - Si dixero, non satis est Ende haren oghen ghenoech volleven.96
IXIX
God moet ons gheven nuwen sin97
Ter edelre minnen ende vrie,*
Dat wij so nuwe leven daer in,99
100
Dat ons die minne benedie,
Ende nuwe make met nuwen smake,101
Die si can nuwe volgheven;102
Die minne es nuwe gheweldeghe orsate103

*

VIII. 85 A sinen B sinnen; soe B cleene 86 wel vele god 91 soe; ontfloen 92 v. die ogen
IX. 97 A moete 99 wi soe 100 ghebenedie 102 Dien 106 B D.n. dat nuwe der minnen.
82 rade = raet, het geheimnisvolle der Minne; z. inl.
88 alles = 2e nv. in alles, in alle opzichten.
89 ambacht = rechterschap.
90 om te straffen en om toe te laten.
92 En = het en, of het.
96 en voor hare oogen hun leven tot alle volmaaktheid inrichten, zoodat Zij er genoegen in
heeft.
IX Nuwe = de beteekenis wisselt tusschen: vernieuwd, jeugdig, krachtig, frisch.
97 nuwen sin: als een nieuw gemoed, een vernieuwde gezindheid.
99 nuwe = opgewekt, met vernieuwden ijver.
101 nuwe maken = vernieuwen; met nuwen smake = met steeds nieuw genoegen.
102 nuwe = steeds opnieuw; of nieuw, even nieuw; met smake.
103 nuwe = een altijd even krachtige vergelding.
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Dien, die der minnen al nuwe volleven.104
105 - Ay, vale, vale, milies, Dat nuwe der nuwer minnen
- Si dixero, non satis est Dat nuwe wilt nuwe bekinnen.106-108

Tweede lied
Inhoud.
EERSTE, ALGEMEEN DEEL. Zooals de lente overwint, zal ook de koene Strijder
der Minne zegevieren, indien hij alles om Haar waagt (I). Hij is wijs, die alles op het
spel zet; want Minne is een Koningin, die hoog-, edelgezind maakt en tot alle goed
opwekt: hoe onbedwingbaar Zij zich ook toone in 't begin, hij zal Haar wel overwinnen
(II). Maar Minne is ook Moeder van alle deugd, door Trouw, die ze in de harten
baart: Trouw is onze sterkte en onze vreugde. Zij voere ons in het bezit der Minne!
(III). De zoetheid der Minne doet alles verduren: ook moet de minnende veel bitter
en zuur smaken, eer Minne hem tot haar man maakt en in de genieting brengt (IV).
Maar wie naar dit genieten streeft, wie doet wat de Minne hem oplegt, hij zal al zijn
nood te boven komen en niet sterven, maar het levende Brood smaken, dat alle
genoechte overtreft (V). PERSOONLIJK DEEL. Mijn liederen weeklagen steeds
meer, omdat ik Haar onoverwonnen kracht niet kan bedwingen noch Haar in Haar
macht bezitten (VI). Ik mag voortaan wel van de Minne zwijgen, die mij vroeger
verblijdde, terwijl ik nu kwijn (VII). Zoo zeer, dat ik niets meer deug; zij houdt mij
Hare vroegere wonderen verborgen. Toch wil ik alles lijden; want Zij bedriegt niet
(VIII). Gave Zij mij toch weer dagen van vreugde, ik zou moedig voor Haar leven;
toch moge Zij met mij haar welbehagen doen (IX). De trouwe minnaar zal door de
Minne geëerd worden en in hare rijke heerlijkheid blijven (X). SLOT. Gelijk de roos
uit de doornen groeit, zoo zal de minnaar door alle wederwaardigheden en lijden
heenkomen (XI). REFREIN. Maar hij schuwe alle valsche minnaars, met de
bedriegelijke vleitaal.

Algemeene beschouwingen.
Het lied bestaat klaar-blijkelijk uit twee groote deelen: een eerste, meer didactisch;
een tweede, meer persoonlijk. Het eerste bezingt de zekere eindelijke overwinning
van den hooggestemden, trouwen, strijder: hij moet veel lijden; maar hij zal al zijnen
nood te boven komen in de eindelijke genieting. Daartegenover de persoonlijke klacht
om de
104 al nuwe = geheel vernieuwd, of opgewekt, krachtig.
106-108 wilt dat nuwe der nuwer Minnen bekinnen: die vernieuwing van de Minne, van den
vernieuwden Minnedienst, steeds opnieuw opgewekt, bij deze vernieuwing van het jaar,
beoefenen: door ervaring, beoefening, erkennen.
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vroegere vreugde en de tegenwoordige berooving, waardoorheen de betrouwende
gelatenheid, de vaste trouw en de zekere verwachting der eeuwige vervulling blijven
opklinken.
De stemming gaat uit van het pijnlijk wee der berooving, dat steeds zwaarder op
haar drukt. Alsof zij zich daartegen wil vermannen en moed inspreken, vangt haar
lied aan met den lof der Minne, die wel zwaar beproeft en lijden doet, maar toch hare
vrienden, indien zij haar trouw bewaren, eindelijk en eeuwig vereert.
Het rijzende leven in de natuur is voor haar het beeld van den zekeren zegepraal
van den koenen strijder, die alles voor de Minne opoffert. ‘Voor hooge Minne mag
men wel alles opofferen: Zij is Jonkvrouw en Koningin, die de naar het hoogste
strevende gezindheid aankweekt, tot alle offers opwekt en, hoe weigerig Ze zich ook
aanvankelijk toone, den zege brengt. Op één voorwaarde: onkreukbare trouw. Want
Minne is ook Moeder: van alle deugd, die men werkt door Trouw, die Zij baart in
het hart van den waren minnaar, en die van Haar onafscheidelijk is. Moge Trouw,
onze kracht en onze vreugde, genadig op ons neerzien en ons tot het volle bezit der
Minne brengen!’ De zekerheid van de zoetheid der Liefde in Haar zelven verbindt
zich nu met de stemming van wee, in twee volgende strophen, die in dit eerste deel
tegenover de twee voorgaande staan: ‘om de zoetheid der Minne wil de minnaar alle
bitterheid smaken; hij kent rust noch duur, tot de Minne hem aan zich boeit en in
haar bezit voert: wie daarnaar trouw blijft streven, wie niets verwaarloost in den
trouwen Minnedienst, zal niet sterven, zal eens Hare weelde genieten. Haar naam
zelf, het Brood des levens dat Zij is, waarborgt hem dit’.
Zoo tracht de dichteres zich zelven eerst moed en volharding in te spreken. Maar
dan breekt het wee, dat ze wilde onderdrukken, door: niet bitter, fel of rechtstreeks
zelfs, maar in de onmacht om haar lied nog tot vreugde te stemmen. ‘Lang heeft zij
over Minne het schoonste gezongen wat zij vinden kon’: welk een dichtersbewustzijn
uit die mooie verzen spreekt! En welk een vereering voor de Liefde, aan Wie ze al
schoonheid wil schenken! Maar nu wordt het haar te zwaar. En met de nederige
belijdenis ‘dat het wellicht haar schuld was’, klaagt zij haar wee. ‘Ze mag nu voort
wel over de Minne zwijgen: Zij die eenmaal hare vreugde was, laat haar nu slechts
lijden en kwijnen’. Er is een mooie directheid in die eenvoudige, maar zoo
diep-gevoelde, schuchtere uiting: dat ic intoe niet meer en doech. En dan de pijnlijke
herinnering aan de vroegere wonderen, die Minne haar nu geheel verborgen houdt;
met het roerend protest: dat ze toch alles lijden wil, omdat Minne hare beloften nooit
schendt. Met dan weer de
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vernieuwde smeeking, ‘om toch wat nuwe daghe, daar nu alles waghe en druk is;
hoe gaarne ze dit ook zage, Minne moge vrij met haar handelen’. En de klacht deint
uit in de overheerschende zekerheid: ‘dat, wie in lief en leed de Minne trouw ten
dienste staat, door Haar vervuld, in Haar rijke heerlijkheid zal blijven’.
Nu zich zelf weer gansch meester, spreekt zij het uit: ‘gelijk de roos uit den doorn
groeit, zal de trouwe minnaar, als strijder, alle storme doorstaan, en tot de Minne
opgroeien. De wankelmoedige, de onwijze, geeft het spoedig op; de ware minnaar
komt tot de ware vrijheid’. Een laatste vermaning geeft het refrein: ‘hij schuwe alle
bedriegelijke taal die tot gemakkelijker Minnedienst zou aanzetten’.
De heerschende stemming der klacht is gedempt, schuchter, als vreesde zij de
Minne te kwetsen, met dan telkens het protest van haar onwankelbare trouw.

Bijzondere beschouwingen.
Bij str. VI: Mag men hieruit besluiten dat de orde der liederen niet de chronologische
is? Dat liederen over de vreugde der Minne zijn voorafgegaan? Maar het ware niet
gemakkelijk aan te wijzen welke liederen in onze verzameling kunnen bedoeld zijn.
Mag men er verder uit besluiten, dat Had. deze liederen op gevorderden leeftijd
zong? Dat andere, vele (?) liederen zijn voorafgegaan, kan toch wel aangenomen
worden. Maar wat is er van bewaard? z. Alg. Inl., chronologische orde.
Voor de MINNELEER van belang is, behalve de algemeene leer van de veredelende
kracht der Minne, die van de overwinning, die bestaat in het door de onverwonnen
kracht der Minne bedwongen te worden.
Verder de rol van TROUW: die voorgesteld wordt als de vrucht der Minne; de
idee is, dat ware Minne zich vooral openbaart door trouw: Trouw gaat onafscheidelijk
met Minne samen, en voert dan tot het bezit der Minne.
Daar is verder het motief der SCHOOL der Minne; vandaar dat gheleer wel zal
beteekenen: leer.
En het motief der vroege blijdschap in de Minne, die nuwe daghe schenkt.
Bij al de voornaamheid, rijkheid en volheid der uitdrukking, bij de natuurlijke
diepte en directheid van het gevoel, ook bij de innige, maar gespannen, psychologie
van de stemming, die twee schijnbaar afzonderlijke helften in één levensstroom
opvat, is v. 21 voor ons wel eenigszins wansmakelijk.
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Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b3 a3 a3 b3 a3.
tornada: b3 a3 a3 b3 a3.
Drieledig. Toch kunnen sommige verzen van het derde lid moeilijk met slechts drie
heffingen worden gelezen, tenzij met voorslag en meerlettergrepige dalingen. Ook
in het hoofd moet soms meerlettergrepige voorslag worden aangenomen, of ontbreken
de dalingen. - V.d. Kallen leest het 5e vers b4.
CONCATENATIO kan aangenomen worden tusschen str. I en II: niet en mide / niet
en spaert; tusschen IV en V: in ghebrukene vuere / Die om ghebruken in Minnen
haket; misschien ook door: soe smaect hi bittere ende suere / Ende boven alle
ghenuechte in smake; tusschen VI en VII misschien (toch geen eigenlijke
concatenatio) door Mi sijn mine nuwe sanghe en Ic mach wel... swighen...; tusschen
VII en VIII: Dies oudic ende dwine / Dus hevet mi der Minnen pine verquolen; ook
door het motief der Minneleer: hare rike gheleer / te harer scolen, dat trouwens nog
terugkeert in Verstaen hare rike ghelere. Voorts speelt het motief der edelgezindheid
en der trouw door het heele lied.
Bij het NATUURTAFEREEL van den ingang: van het rijzende leven in de natuur,
met dat mooie tweede vers: tsap vanden wortelen opwaert slaen, met die vertastbaring
bijna van het leven, komt nog het fraaie natuurbeeld van de roos die met den dauw
uit den doorn groeit, zoo frisch en, hoe gewoon, toch nieuw door de heerlijke
toepassing.
INVLOED VAN VELDEKE? - Men heeft in dit lied invloed van Veldeke gezien.
Vooral om de strophe met de rijmen op -ose; maar ze zijn niet eens dezelfde en de
inhoud is ook gansch anders (M.F. blz. 66). Men zou ook de rijmen op -oet kunnen
doen gelden (M.F. blz. 67), maar de strophe is ook weer naar rijmen en inhoud
verscheiden. Vgl. algemeene inleiding.
TAAL. 5. Hiervan, nl. dat weldra alles zal gaan opbloeien, hebben wij een zekere,
vaste, gegronde verwachting: de vogelen worden reeds blij, beginnen hun vreugdespel.
Dit zou voor eenieder de gansch natuurlijke en eenvoudige verklaring zijn. Jf. Van
der Zeyde, na eerst in haar dissertatie (102, noot 2) beweerd te hebben, dat dit geen
zin gaf, komt er in (Tijdschrift voor Ndl. T. en Lett. 1936, blz. 15) op terug; meent
nu dat het toch wel zin geeft, kan dien echter niet waardeeren. ‘Zo 'n met plechtige
overtuiging uitgesproken vertrouwen, dat in het voorjaar het gras groen zal worden,
werkt min of meer ridicuul’. Maar dit is het ook niet wat Had. zegt; wel: dat weldra
alles weer zal gaan opbloeien, dat zooals in Lied I, de lente weldra over den winter
zal gaan zegevieren; dat weldra de lente komt en dat de blijdschap der vogelen er
een zeker voorteeken van is; waarbij zich dan het slot der
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strophe aansluit. En dit is toch niet ridicuul. Men wil echter vers 6 tusschen haakjes
of strepen plaatsen; zoodat de zin van v. 5 naar v. 7 doorloopt, en dies so verklaren
als: daarom: ‘het wordt lente en dáárom zijn wij overtuigd dat voor minnenden de
overwinning nabij is’. Ik wil niet beweren dat dit onzin is; maar onlogisch is het
voorzeker; het is ook zeer zeker verkeerd.
19-27. De bet. is niet zeer duidelijk: minne ende vrouwe = Minne en dus Vrouw
(zijnde in het Nederl. van het vrouwelijk geslacht); ze wordt ook steeds als Vrouw
gedacht (niet zoo in het Fransch: Amour of het Latijn: Amor). Maar wat beteekent
juist v. 21? Ik versta: Zij is zwanger en zij brengt Trouw voort; allene vat ik op, niet
dat zij niets anders voortbrengt (v. 20!) maar dat zij alleen het is, die de ware Trouw
voortbrengt. Trouw nl. is een vrucht, het kind, van de Liefde; die dan tot het volle
bezit der Liefde voeren moet.
32. Om den zin niet te laten doorloopen tot den staart, is het beter dat op te vatten
als: totdat, of opdat.
59. gheleer wordt Mnl. Wdb. verklaard als invloed; maar gheleer, gewoonlijk met
rike, wordt ook meestal in verband gebracht met scole; zoo ook hier, en om de
concatenatie met scole v. 65 zal het wel beteekenen: leer; vgl. v. 87 verstaen.
70-72. Men zou geneigd zijn v. 71 als een tusschenzin te beschouwen; en v. 72 te
laten afhangen van dolen. Doch, na herhaald wikken en wegen, meen ik toch dat het
beter is loech op te vatten als tr.: zijn woord schenden, een gewone beteekenis in 't
Mnl.; en de vv. te verklaren: ik wil gaarne alles lijden, want Minne heeft nooit
verbroken wat zij mij in het geheim heeft toevertrouwd; nl. wat Zij mij in Hare school,
waarvan steeds sprake was, heeft geleerd: hare wise wondre nl. zullen niet uitblijven.
De gedachte is dezelfde als 16, 101-102; vgl. 7, 72; 14, 45. Ik zie dat Jf. Van der
Zeyde (a.c. blz. 16) v. 71 als tusschenzin wil beschouwen.
88-90. De woorden zijn eenigszins vaag; ik begrijp: die zoo trouw werken en door
de Minne gansch in minne gevangen zijn = die de Minne geheel in minne gevangen
houdt, die dus in alles met Minne, uit liefde, werken, zij zouden in haar heerlijk rijk
blijven, en, v. 84, eer van Haar halen; met de bijgedachte misschien van zelfverwijt:
het is onze schuld, zoo wij der Liefde rike niet bezitten, er niet in zijn.
97-99. L. Willems, (Versl. en Med. Vl. Ac. 1934, blz. 1005) heeft een uitvoerige
nota, om te betoogen, dat volgens hem deze verzen beteekenen: ‘De echte minnaar
zal vri, zonder twijfel, al het wee doorwassen... daar vri zijn die amorose’; terwijl
vv. 97-98 een tusschenzin uitmaken: ‘Van deze nose (die de minnaars te doorwassen
hebben, zal de vremde hartelooze zijn deel rap gedaan hebben, hij heeft er vlug zijn
werk van gemaakt, een deel van deze nose op zich (op zijn geweten) genomen, er
schuld aan hebben’. Deze verklaring lijkt me zeer gewrongen; veronderstelt
daarenboven dat er zou staan diere (van die nose), en laat onverklaard waarom de
hertelose precies maar een deel ervan op zijn geweten zou willen hebben. Er is
blijkbaar een tegenstelling tusschen hertelose en amorose; hertelose beteekent niet
zoozeer hij die geen hart, geen liefde heeft, dan wel: dwaas, hij die geen verstand
heeft (Lat. excors), een gewone beteekenis in het Mnl. Dies = daarom: omdat nl. de
minnaar zooveel nose doorwassen moet, geeft de hertelooze het spoedig op, terwijl
(= daer) de ware minnaars vri worden, in de ware vrijheid leven. Ik vat dus sijn deel
saen gedaen hebben op, niet als in Mnl. Wdb.: zijn trekken thuis krijgen, wat toch
beteekent, meen ik, zelf beetgenomen worden (maar hoe sluit zich dit bij het
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voorgaande aan?) doch als: zijn deel van den liefdedienst spoedig gedaan hebben,
er spoedig uitscheiden.
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*

2
I
Tsaermeer sal in corten tide*
Tsap vanden wortelen opwaert slaen;
Daer bi sal, verre ende wide,3
Bempt ende cruut sijn loef ontfaen.4
5
Dies soe hebben wij sekeren waen:5
Die voghele werden blide.6
Die gheet in minnen te stride*
Hi sal verwinnen saen,
Opdat hi niet en mide.9
II
10 Die niet en spaert vore hoghe minne,10
Hi es aen alle sine werke vroet.
Die minne es Joncfrouwe ende coninghinne,
Die meneghen maect hoghen moet;*
Soe doet hi al hare goet,14
15
Set toe cracht ende sinne,15
Daer minne dat werc ane kinne:
Hoe welt si hare teersten doet,17
Hi es die minne verwinne.
III
Maer daeromme es si minne ende vrouwe
20 Dat si es moeder van alre doghet;
Si es drachtich ende draecht allene die trouwe

*

3
4
5
6
9
10
14
15
17

I. 4 Beemt 5 wi 6 C blide: i erb.
II. 10 B spart 11 ane 12 B jonfr. A conincginne 14 soe dat hi bouen al... 17 B haer; tiersten.
III. 20 doecht 21 draghet 23 A allene B allen 24 allen r. 25 A hare staat bov. alle doorgeh.
A ons staat boven v doorgeh.
verre ende wide vgl. 11, 6.
loef = loof, groen.
Dies = hiervan, 2e nv. met so, dat algemeen makende kracht heeft na een relatief.
werden blide = beginnen te zingen, maken jolijt.
Op dat = op voorwaarde dat; mide = eerder transitief: niets verzuime, ontzie, spare.
niet en spaert = niets ontziet, alles waagt en opoffert.
Soe = zoo, hooggezind, doet hij al het zedelijke goed dat past bij den Minnedienst.
cracht ende sinne = inspanning in de uitvoering en in het overleg.
welt = wilt, onbedwingbaar, weerspannig: hoe weerspannig zij zich ook aanvankelijk toone.
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*
Daer ghi alle die mint u bi vermoget.19-22
Si hevet ons alleen verhoghet23
Ende ghebetert alle rouwe.
25
Ic bidde hare dat si ons bescouwe,*
Ende groyen doe die joghet;
Datse ons al minne voltrouwe.27

*

62 d.

IV
Soe suete es minne in hare natuere,
Dat si alle andere cracht verwint.
30 Die mint hi doghet swaer avontuere,
Eer hi hem ane minnen sede bekint;31
Dat hi van hare al si ghemint,32
Soe smaect hi bettere ende suere;
Hine mach ghedueren ene uere,
35
Eerne minne al in minnen bint35
Ende in ghebrukene vuere.
V
Die om ghebruken in minnen haket
Hi sal verwinnen al sine noet;
Hine mach niet sterven die<n> Minne gheraket,
40 - Hare[n] name amor es: vander doot -*40
Die dade dat die minne gheboet41
Ende daerinne niet en ghebrake.42

IV. 28 Hoe s.; nature 30 sware auonture A heeft i.r. nota 31 minne 33 smaket C betere: t
erb. B sure 34 ure 35 A in minne 39 ghebruken A wure C heeft boven u van suere, uere,
vuere een klein rondeke.
V. 37 A onghebruken B om ghebr.. uit omghebr. *; minne 38 sinen 39 dien m. 40 A doet 41
B de m. 43 B zaken.
19-22 z. inl.
23 alleen: A heeft allene, B alle maar deze variante heeft geen waarde; si is de trouw: trouw
alleen is het, die ons de ware vreugde heeft geschonken en alle rouwe, mv., heeft weggenomen.
27 voltrouwe = ten volle, geheel, helpe verkrijgen; datse = opdat, zoodat, zij ons al Liefde
toevertrouwe, helpe verkrijgen.
31 hem ... bekint inzicht krijgt van de handelwijze der Minne, ze begrijpt en er zich naar gedraagt.
32 dat z. inl.
35 Eerne = zoolang de Minne hem niet geheel boeit en in haar bezit voert: in den genotvollen
omgang met Haar.
40 amor a morte: een dier Middeleeuwsche etymologieën in den aard van lapis = laedere pedem.
41 Die parallel met die van 37.
42 ghebrake = te kort zou schieten.

*
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*

45

Si es welde van alre sake;43
Minne es dat levende broet44
Ende boven alle ghenuechte in smake.

VI
Mi sijn mine nuwe sanghe*46
Intoe in groten wenene bracht,
Die ic hebbe ghesonghen langhe
Ende van minnen scone hertracht.
50
Al hebbic te clene ghewracht,
Mi doet wel wee ende anghe
Dat ic niet ne ommevanghe
Die onverwonnen cracht
In ghebrukenne van Minnen bedwanghe.52-54
VII
55 Ic mach wel vander minnen fine55
Voert swingen mine daghe meer,
Daer ic blide plach bi te sine
In singhenne, in sprekenne wilen eer,58
Doen mij hare rike gheleer59
60
Dede bliscap in scine,60

VI. 47 A J toe B J toe; wene 49 A scoene; zoowel A en B, als C, hebben hertracht (afgeleid
van trachten i.e. uitdenken, ersinnen): de verkeerde lezing hertcracht der vroegere uitgaven
is daardoor ontstaan dat de verkorting voor ra verkeerd geplaatst werd tusschen c en h en
dan weer eene c vóór h werd bijgev. 50 A hebic; cleine 53 onuerwonnene 54 ghebrukene;
minne.
VII. 55 in B geen teeken van nieuwe strophe 56 B vort 57 D. ic bi bl. pl. t. 58 singhene A
sprekene B springhene 59 mi; B haer 60 blijssc. B. schine 61 C ic erb.
43 welde = weelde.
44 levende broet = panis vivus, van Jo. 6, 41.
46 nuwe: die ik steeds opnieuw zing? of misschien: opgewekte, blijde, jeugdige; vgl. v. 73.
52-54 dat ik niet de onoverwonnen kracht der Minne kan bemeesteren in de genieting waarin ik
door de Minne beheerscht word, d.i. eenvoudig: de onoverwonnen kracht der liefde, door
bedwongen, overwonnen, te worden door Haar.
55 mach = het is maar natuurlijk, het is geen wonder dat.
58 gezegd van gezongen of gesproken voordracht; of misschien: in rijm en onrijm.
59 gheleer: gewoonlijk met rike = (levens) leer; schijnt vandaar ook werking te beteekenen;
maar uit de concatenatio met scolen, v. 65, blijkt, dat toch het begrip leer overheerscht.
60 mij oprechte, duidelijke, blijdschap deed genieten.

*
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*
Daer ic nu doghe pine
Ende van herten seer:
Dies oudic ende dwine.
VIII
Dus hevet mi der Minnen pine verquolen*
65 Dat ic intoe niet meer en doech,*
Die mi ierst leide te harer scolen66
Daer ic hare wise wondre soech,
Ende si mi sider die onttoech68
Ende mi vele hevet verholen.
70
Doch willic gherne al dolen;
Want minne niene loech
Dat si mi hevet bevolen.71-72
IX
Woude mi minne nuwe daghe73
Gheven die mi sijn so out,74
75 Soe soudic swighen miere claghe
Die nu es soe menichfout,
Ende vri hare leven stout,
Daert mi nu es al waghe.78
Hoe gherne ic dat saghe,79
80
Die minne doe hare vri ghewout
Ane mi, alst hare behaghe.
X
Al doet mi soe oversere82
Dat ic mi minnen ellendich weet,83
Die minne doet alle haren vrienden ere

VIII. 65 i toe 66 eerst A haerre B harre 67 wonder 68 C mi i.r.; ontoech 71 niet en.
IX. 74 soe 75 B mire A clagen B clage: heeft verkorting weggekrast 77 B haer 80 De m.;
vrie.
X. 83 B ic nv m. 84 al h. 90 C hare: a erb.
66 Die, zij die.
68 Ende = zooveel als terwijl.
71-72 z. inl.
73 nuwe daghe = dagen van vreugde.
74 out = omdat zoo vol droefheid.
78 Daart = terwijl het.
79 hoe gaarne ook ... toch.
82 doet = doet het.
83 verlaten van, buiten de, Minne.

*
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*
85 Die hare met trouwen sijn ghereet,85
Soe dat si, in lief, in leet,
Verstaen hare rike ghelere.*87
Die dat werken sonder kere,88
Ende die minne al in minnen beveet,89
90
Si bleven in hare rike ghehere.*90

*

50 c.

*

XCVJ b.

XI
Ghelijc dat ons die scone rose
Metten dauwe comt uten dorne gheghaen,
So sal die mint dore alle bose
Met toeverlaet hare storme ghestaen.
95
Hi sal vri, al sonder waen,
Dorewassen alle nose;96
Dies heeft die hertelose
Sijn deel wel saen ghedaen,
Daer vri sijn die amorose.97-99
100 *Die de minne wilt ommevaen,
Hi moet scuwen alle die lose;101
Al es nu soete hare cose,
Men sal bekinnen saen
Dat valsch es hare ghelose.104

*

R/n.

Derde lied
Inhoud.
EERSTE, MEER PERSOONLIJK, DEEL. Weldra zal de natuur haar druk overwinnen
en zich mogen verheugen; voor mij komt geen geluk (I). Wat heb ik toch het geluk
gedaan, dat mijn trouw niet vergolden wordt

*

XI. 92 vte den doerne 93 soe 94 toeuerlate 97 heuet.
100 Rn. ontbr.; omvaen 101 C scouwen: o geëxp.; al de 102 suete 104 A haere B hare.
85 sijn ghereet: ten dienste staan.
87 verstaen en beoefenen; ghelere: wat Zij voorhoudt.
88 sonder kere met volharding.
89 die: voorwerp van beveet.
90 rike ghehere = in haar prachtige, rijke, heerlijkheid: ghehere ware dan znw.; of in haar heerlijk
rijk: de eerste bet. verdient de voorkeur.
96 Dorewassen: heengroeien, heenkomen door nose wat schadelijk is.
97-99 z. inl.
101 lose: valschen, bedrieglijke leeraars; aan de losengiers der Provençaalsche lyriek moet hier
niet gedacht worden.
104 ghelose = glossa, glose, bedrieglijke leering.
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dan bij vlagen en grillen; maar 't was misschien mijn schuld (II). Kon ik toch maar
op de Minne betrouwen, dat Zij mij dit alles in trouw doet lijden, en dan mijn nood
wil beschouwen: het is hoog tijd (III). Ik kan mij er niet meer toe brengen mij te
overtuigen, dat het alles goed bedoeld is (IV). TWEEDE, ALGEMEEN, DEEL. Maar tegen de ongelijke, willekeurige handelwijze der Minne kan zich niemand
beveiligen (V). Wien Zij in den ban doet, moet stout tegen Haar optreden en
beproeving en verblijding met gelijk gemoed aanvaarden (VI). Afwisseling van
belghen en soenen maakt de Minne standvastig en den minnaar koen (VII). Liet het
Geluk mij toch maar gezond worden in Minne, ik zou Haar geheel toebehooren en
al Hare wilsbeschikkingen over mij willen ondergaan (VIII). SLOT. Lauwheid is
het, weigerachtigheid in de offers voor de Minne, die ons buiten Haar houdt en arm
maakt.

Algemeene beschouwingen.
Het wee wil maar niet wijken; geluk komt niet. Uit die stemming is het lied geboren.
De natuur mag weldra zich verheugen, maar voor haar komt geen geluk. En de
dichteres vraagt zich eerst af: ‘wat heb ik toch het Geluk misdaan, dat het mij zoo
verdrukt?’ En ze tracht haar wantrouwen terug te dringen door zich zelf te
beschuldigen: het zal wel mijn schuld zijn; en te protesteeren: Minne doe met mij
wat Zij wil. Maar het wantrouwen laat haar niet los: ‘kon ik toch maar op de Minne
betrouwen! Kon ik me maar overtuigen dat het alles goed bedoeld is, wat Ze mij
doet lijden; dat Ze dit doet uit trouw om mijne trouw; en dat ze dan mijn nood wil
beschouwen! Dat ze dit toch maar spoedig doe: want mijn schild kan geen slagen
meer dragen’: een bijzonder mooie strophe, om de rijke rijmen en klanken, om de
muziek der verzen, met de passende alliteraties, de elkander van vers tot vers
beantwoordende klanken en binnenrijmen; om het prachtige beeld van den
ontredderden strijder met het doorhouwen schild. Hare nood moet wel groot zijn. Ja,
‘ze kan er zich niet eens meer toe brengen alle wee om de Minne te beschouwen als
hare beste spoede, wat haar ten grootste goede zal strekken. Zij weet het echter wel;
maar haar fierheid is heen; ze treurt er om; het is haar leed. o Ze is er niet zoo verre
van het te begrijpen’. En ze tracht er zich nog eens van te overtuigen, om zich moed
in te boezemen: ‘de vertroosting, de gezondheid, zal wel komen; dit is immers de
gewone handelwijze der Minne: men kan zich daar niet tegen vrijwaren; Zij deelt
haar kussen uit naar gelieven of slaat in den ban. En dan is er maar één middel om
dien ban te breken’. En het wordt een dappere, koene strophe: ‘Wie zal dien ban
wegnemen? Zij zelf, klinkt het beslist: Zij brengt immers zelf de verzoening (XXI,
81); maar dan trede de strijder dapper tegen Haar zelf in het krijt: ‘lief en leed
aanvaarde hij even gelijkmoedig en houde hij al vore groten spoet’. En verwijlende
bij dezelfde gedachte van daareven: na

Hadewijch, Strofische gedichten

20
den storm zal 't mooie weer wel komen, ook voor haar; belghen en soenen om de
beurt maakt de Minne gestadig; en zoo verstout de strijder zich tot de Minne te
spreken: ‘Minne ik ben de uwe; op U alleen kan ik leven; wees Gij al de mijne’.
Doch het eigen wee is daarmee niet geweken. Weer dringt het naar boven: ‘Ik zou
ook zoo de Minne geheel toebehooren, liet het Geluk mij in Haar maar gezond
worden; kon mijn wee er maar wat beter om gaan. Dan zou ik bereid zijn om zelfs
in de diepte der ellende waarin Zij kon storten al Hare beschikkingen over mij te
ondergaan, om Haar in alles volgzaam te zijn, haar mij geheel te laten in bezit nemen.
Kon ik zoo hoog opstijgen, tot zulke gezondheid, of tot zulke bezetenheid door de
Minne, dan ware mijn honger verzadigd’. Door geheel het lied reeds klonk een
gedweeë ondertoon van zelfverwijt; dit spreekt ze nu ten slotte krachtig uit: ‘Het is
onze lauwheid, die ons zoo buiten de Minne houdt. Wij geven, offeren, Haar te weinig
en te weigerachtig, daarom laat Zij ons arm’. Zoo heeft dan toch ten slotte de Minne
gelijk.

Bijzondere beschouwingen.
Het natuurtafereel staat hier contrasteerend tegenover de stemming der dichteres:
geen triomphantelijke stemming hier; maar bijna van twijfel of haar ooit geluk in de
Minne zal gebeuren.
Het verpersoonlijkte Geluk speelt als motief door het lied; daardoor keert de laatste
strophe tot de eerste terug.
Deze laatste strophe moge in eenigszins logische tegenspraak met haar verlangen
schijnen te staan: zij verklaart zich bereid alle wee van Minne te aanvaarden. Maar
niet in psychologische tegenspraak: wilde het Geluk haar maar gezond maken; mocht
haar wee er maar wat beter om gaan. Dan zou ze ook de wet aannemen: alse nu den
troest, alse nu die wonde.
Mooie strophen zijn III en VI om de vermelde redenen. In str. III laat zich de
muziek van Had.'s verzen best erkennen; zelfs dade (20) tegenover dede (35) om
den weerklank met ware (22).
Bijzondere leerstukken worden hier niet voorgehouden noch verondersteld. Alleen,
het motief van de vrijheid der Minne in het uitdeelen harer genadegaven ligt het
gedicht ten grondslag (str. V).
Dan, de ban der Minne, waaruit men slechts verlost wordt, door stout tegen Haar
op te treden en al hare behandelingen gelijkmoedig te ondergaan. En de geheele
minnedienst als een dappere strijd.
De vonnisse der M., die men moet verlesen: de beschikkingen der M. willen
ondergaan.
Der Minnen cost: de dienst, die offers vergt; de hongher v. 72.
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Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 a4 b4 a4 b4
tornada: b4 a4 b4 a4 b4
Drieledig; toch loopt de zin vaak over tot den staart.
Men zou kunnen lezen: 8 Ic wáer oec blíde gave mí dat Mínne; 18 Die Minne dóe
met mí hare vrí ghewóut; 32 Ende om álle cóst also gheméet; 33 Alse: Dit síjn mijn
béste spóede; 34 Alse éen, dié niet bát en wéet; 36 Ic en béns niét, dáts mi léet; 69
Alle mijn vónnisse verlésen. Onzuivere rijmen: 8, 12, 55 (?).
TAAL. - 2. Men zou hierin de tekenne kunnen zien; ofwel het vooropgezette
onderwerp van verwinnen, dat dan door si herhaald wordt: dit laatste is toch de
beteekenis.
8-9. Men zal gemakkelijk onder de verleiding bezwijken, mine te lezen in plaats
van Minne, wat het rijm herstelt. Zoo wilde dan ook Jf. Snellen lezen, waarbij ze dan
den stouten oversprong met Ghelucke aannam. Jf. Van de Zeyde wil ook mine lezen,
doch verklaart: indien Ghelucke (eigennaam, ongeveer = Fortuin, het Lot) mij wilde
geven waar ik recht op heb, dat mine. Tegen deze opvatting staat het gewrongene
der constructie, en de weinig voldoende verklaring voor dat mine: gave mij Geluk
het mijne; maar dit mijne hangt wel een beetje in de lucht, al verklaart men het ook:
waar ik recht op heb. Daarom blijf ik liever de verzoeking weerstand bieden, al moet
ik dan ook een minder zuiver rijm aannemen (vgl. echter ook verdrucket, v. II, scone
v. 55, en ghehaet v. 65). Zoo is de zin duidelijk: gave mij dat Minne, liet Minne mij
dat toe, blij te zijn, een Geluk, dat ik nooit heb gekend.
40-41. Beter te punctueeren met? na v. 40 en v. 41 in verband te brengen met v.
42, waarbij dan die de beteekenis krijgt hoewel. Verbonden met v. 40 geeft v. 41
geen behoorlijken zin.
65. Om het rijm te herstellen leze men ghehat: het participium ghehat is in het
oudere Mnl. even zoo gewoon als ghehaet. Ghehat moet dan nog niet als adjectief
verklaard worden; al vat ook Mnl. Wdb. dit zoo op; maar de beteekenis is dezelfde.
*

3
I
Die tekenne doen ons wel in scine,*
Voghele, bloemen, land, die dach,2
Dat si verwinnen selen hare pine3
Die te winter zere wach.

*
2
3

*

.IIJ. 63 b.

I. 1 tekene 3 B haer 4 de w. 5 B Dat hem de z. A de somer 8 ware 9 A met mi ontbr., staat
in B i.r.*.
lant = bouwland hier; dach = omdat hij begint langer te worden.
si = wat in v. 2 staat;
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5 Want hem die zomer troesten mach,5
Soe staet hem blide saen te sine,
Daer ic moet doghen swaren slach.
Ic waer oec blide, gave mi dat minne:8
Ghelucke, dat nie met mi en plach.
II
10 Ay, wat dedic den ghelucke
Dat het mi ye was so onhout?*
Dat het mijn natuere so sere verdrucket12
Boven alle menschen menichfout?
Dat het mi trouwe niet en vergout,
15 En ware somwile met enen tucke?15
Nu mach lichte het was mijn scout.
Des willic dolen uut minen stucke:17
Die minne doe met mi haer vri ghewout.18
III
Mochtic mi op die minne betrouwen,
20 Het mocht mi noch in staden staen:
Wat si mi doghen dade in trouwen
Dat ic dies ware in goeden waen
Dat minne in trouwen hadde ghedaen,*23
Ende si mine noet dan woude bescouwen,21-24
25 Mocht sijn dan ware mi niet te saen;25
Want mi es die scilt so sere dorehouwen,
Hine can intoe niet meer slaghe ontfaen.

II. 10 B dede in 11 Dattet; soe 12 Dattet mine nature soe 14 Dattet 15 C heeft bi boven met
17 vte 18 A hare vrie B hare gewout; vri ontbr.
III. 20 mochte 21 want s.m. 24 minen 25 dat en 26 soe A doerh. B dorh. 27 Hi en B canre
toe A i toe.
5 hem: meervoud. 5 want = omdat.
8 minne: aldus de drie hss.; al is zoo het rijm onzuiver.
12 mijn natuere = weinig meer dan mij.
15 tucke = gril, vlaag; misschien ook: met een treek.
17 daarom wil ik niet op mijn stuk blijven.
18 vgl. 2, 80.
23 Dat = dat het.
21-24 indien ik maar zekerheid, een gegronde verwachting, kon hebben dat, wat Minne mij als een
blijk van mijn trouw zou doen lijden, zij dit ook in trouw tegenover mij had gedaan, en dan
mijnen nood wilde beschouwen.
25 dan = dat en.

*
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*
IVIV
Die dit al mochte verstaen in goede,
Hi hadde dat mi es onghereet:
30 In scaden, in scanden, in wedermoede,
Om minne al doghen sonder wreet
Ende om alle cost, also ghemeet*
Alse: ‘dit sijn mijn beste spoede’;33
Alse een die niet bat en weet.34
35 Die dus dede, hi hiete die vroede;
Ic en bens niet, dats mi leet.*

*

XCVJ d.

*

63 c.

V
Alse nu den troest, alse nu die wonde
Gheeft die minne, die vele des can;
Na grote slaghe gheeft si ghesonde.
40 Hoe soude hem ghehoeden dies ieman?
Die toeset al dat hi ye ghewan,
Nochtan heelt si hem hare conde;40-42
Den enen gheeft si, dien sijs an,43
Die suete cussenne van haren monde;
45 Den anderen sleet si inden ban.
VI
Ay, deus! wie sal den ghenen absolveren
Die<n> de minne te banne doet?
Si selve: wilt hi jeghen haer playderen,48
Dat hi haer doe so stout ghemoet,
50 Dat hijt al houde vore groten spoet

*

IV. 28 C gode 31 Omme 32 Alsoe 33 A mine 34 als 35 dade A hete.
V. 37 de w. 38 A Gheuet; de m. 39 gheuet 40 B gehueden; yeman 43 gheuet 44 cussene 45
sleetse.
VI. 46 C deus: e erb. 47 Dien 48 A hare pleideren B pleyderen 49 C hi erb.; hare A soe 50
B voer 51 A yoye B yoie C een: e erb. 52 B vor 53 soe leertene 54 maectene.
IV in goede = als komende uit een goede gezindheid, als zijnde tot ons goed; dit = wat verder
in de strophe volgt.
33 vgl. 1, 16.
34 als iemand voor wien dit de hoogste wijsheid is.
40-42 hoe kan iemand zich daartegen vrijwaren? met anacolouthon dan in de volgende verzen: wie
alles aanwendt, hoewel hij alles aanwendt, toch heelt Zij... dat hi ye ghewan = misschien
niet meer dan al wat hij had.
43 dien ... an al naarmate Zij dit voor hem over heeft, volgens haar welbehagen.
48 zijn pleit, zijn strijd tegen haar zal hierin bestaan...
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*
Pine ende yoyen in een hanteren,
Ende hijt al effene neme vore goet:
So leertenne minne jubileren
Ende maectenne al haers wonders vroet.
VII
55 Na groten storme wordet dweder scone;*
Dat wert ons dicke wel in scijn;
Bi wilen belghen ende daerna soene
Doet die minne ghestade sijn.
Dien minne met allen proeft so fijn,59
60 Hi werdt bi minnen pine so coene,
Dat hi sweert: ‘minne, ic ben al dijn;
Ic en hebbe niet el dan di te verdoene;
Ay, edele minne, sidi al mijn!’*

*

XCVIJ a.

*

51 a.

VIII
Lyet mi tghelucke in minnen ghenesen
65 Dat mi ye hevet so gheha[e]t,
Ic soude noch der minnen al minne wesen,
Opdat mijn wee iet hadde te bat;67
So woudic in haer diepe ghewat68
Alle mijn vonnesse verlesen,
70 Ende minnen in minne gheven sta[e]t.70
Waere mine natuere so hoghe gheresen,
Soe soude mijn hongher wesen sat.

*

59
67
68
70

VII. 55 werdet dat w. 56 B schijn 58 de m. 59 Die m. B proeuet B prueuet mer allen soe f.
60 wert; soe 61 swert.
VIII. 64 Ljete 65 soe ghehaedt 66 B der ontbr. 67 iet h. bat. 68 Soe; hare 69 al mine vonnessen
70 A en B stat (duidelijk: ook vereischt de zin stat gheuen.) 71 Ware; soe. 73 R. 74 A vreemde.
De beteekenis is niet zoo zeer: Dien Minne door beproeving ervaart zoo koen te zijn, als wel:
die door de beproeving der Minne zoo fijn geworden is.
opdat = als maar mijn wee er wat beter om ging.
dan zou ik wel bereid zijn om in de diepte der ellende, troosteloosheid, waarin Zij mij storten
wil, al hare beschikkingen over mij tot het einde toe te lezen (en te ondergaan).
En Haar in liefde plaats maken in mij, Haar mij geheel laten bezitten, of ook: Haar in liefde
involgen, gehoorzaam zijn.

Hadewijch, Strofische gedichten

25
*

Wi sijn inder minnen cost te lat:*73
Des sijn wi hare te vremde in desen;74
75 Dus bliven wi arm; wet alle dat:
Die der minnen ware na hare ghetesen,
Si gave hem hare rike ende haren scat.*

*

R/n
63 d.

*

*

XCVIJ b.

Vierde lied
Inhoud.
EERSTE, ALGEMEEN, DIDACTISCH DEEL. De trouwe dienaar der Minne behoeft
niet bedroefd te zijn om den naderenden winter (I). Voor hem is het steeds bloei en
zomer (II). Hij zal nog wel het geheimzinnig woord der Minne vernemen (III); als
hij de afwisseling van hoech gheruchte en nedere stille niet vreest: want die stille
waarin de Minne spreekt komt eerst na hoech gheruchte: na lange woeling van storm
(IV). TWEEDE, OPWEKKEND EN VERMANEND, DEEL. Gij die zoo trouw
scheent, hoe zijt gij van uw trouw afgedaald; (V). Het was maar uiterlijk vertoon;
zij waren niet verkoren. Trouw zal hen eens beschaamd laten uitkomen (VI). Maar
gij, ware verkorenen, ontziet offers noch inspanning, tot gij in het bezit van Uw
beminde komt (VII). Gij zult uw lijden eens te boven komen; dat waarborgt u trouw
(VIII). SLOT. Gebed, dat God hun rede geve om hen te verlichten, die nu door de
aardschgezinden verdrukt worden.

Algemeene beschouwingen.
Een minder persoonlijk, eerder vermanend en opwekkend lied, over hoghe Trouw.
Onder hen die zich uiterlijk op een leven van trouw in de Minne toelegden, hebben
sommigen hun vroegere trouw laten varen. Het lied vangt dan aan met een
verheerlijking der Trouw: ‘hoe Ze steeds dient in werken van waarheid (leer van Xen
Brief); hoe haar geen winter kan schaden; hoe ze steeds opgewekt - als in de lente en ijverig is; Zij voert wel eens tot het geheimzinnige gefluister, waarin de Minne
tot de ziel spreekt; als Zij maar het hoghe gheruchte, de stormen, der Minne niet
vreest: de vrie edele sin denke aan de bloemen en de vruchten er van: het is alles
winst’. Dan, zich wendend tot de ontrouwen: ‘waar is uw edele gezindheid heen?
Gij die eens scheent alsof gij niets anders dan op trouw kont leven, waar is uw trouw?
Nooit was het echte trouw die u aandreef. Want, ja, (weer in 't algemeen), waarom
het verbloemen?

73
74

Wij zijn te lauw in onze uitgaven voor de M.; wij geven met te weinig lust, offeren.
te vremde = omdat Zij ons niet geheel bezit; of: omdat wij Haar nog niet geheel kennen,
ervaren; in desen = intusschen, zoolang dit duurt (dat wij te lat zijn); of pleonastisch, op die
wijze.
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Velen van hen die zoo schenen, blijken lose te zijn, die niet in waarheid trouw waren.
Maar eens zal Trouw hen beschamen, als Zij naar werken zal vergelden, als Zij hare
vrienden zal kronen met haar zelf en met al de heerlijkheid, die Zij dan zal blijken
te zijn’.
Dan, tot de ware edelgezinden, de ware uitverkorenen: ‘ontziet offer noch
inspanning; leeft steeds in hooge Trouw. Laat uw lijden u niet verdrieten; dra komt
de bloeitijd; gij zult de woelige zee der smarten veilig oversteken en in het Land der
weelde in uw Beminde wegsmelten; dit waarborgt u Trouw’. Met een gebed sluit
het lied: ‘dat God hun rede geve, om hen op den weg van lijden door deze aardsche
ballingschap te verlichten, die nu door de aardschgezinden verdrukt worden. Zij
mogen begrijpen wat het loon zal zijn, welk een vreugde, als zij met den Beminde
zullen verheven worden’.

Bijzondere beschouwingen.
Het is in den winter: koude is in het hart van velen, niet van den trouwen minnaar.
Verder ontbreekt het natuurtafereel. Contrasteerend met den winter staat de trouwe.
Tot de wrede vreemde schijnen ook die ontrouwen te behooren. De lose van v. 33
zijn die ontrouwen zeker: die niet volgens de waarheid in trouw leven.
Een lied op Hoghe Trouwe: die tot werken in waerheit aanzet (3, 8, 14); Zij
openbaart de ware liefde en scheidt de uitverkorenen van de lose. Zij loont ook naar
werken (28, 34). Wie met trouw de Minne dient laat zich aan het jaargetijde niets
gelegen zijn; en ook niet aan de beproevingen der Liefde.
Rede moet leeren aldus met Trouw te leven en het leven verlichten.
De wisselvalligheden in den liefdedienst worden hier voorgesteld onder het beeld
van hoech gheruchte (het woelen der stormen, der beproevingen, der verzuchtingen)
en van stilte, scilentie: de rust der genieting.
De minnedienst is als een stormige zee die men oversteken moet, str. VIII.
De Beminde wordt hier gewoonlijk lief genoemd, evenzoo de beminnende ziel.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 b4 a4 b4
Niet drieledig.
Lees: 6. Dat es dat álre ríjcste toéverlaét; 11.;
Hi es áltoes núwe ende van niéde heét; andere verzen kunnen
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nog al verschillend gelezen worden; vele hebben een eenigszins dactylisch rythme;
vri telt gewoonlijk niet of is niet geaccentueerd.
RIJMEN: onzuiver is I. droeven / behoeven / voeghen / ghenoeghen; in III ghevet /
gheseghet; in IV leze men u of o; 43 vernoyen.
CONCATENATIE bestaat zoo wat tusschen alle strophen, doch niet altijd van het
laatste tot het eerste vers; van vers tot vers worden enkele malen dezelfde of gelijke
woorden opgenomen.
TAAL. v. 18 in hoech gheruchte scilentie ontfaen schijnt te bedoelen: wanneer hij
van het gewoel (der wereld, der hartstochten, der verlangens, der beproevingen, der
bestrevingen misschien ook) tot rust is gekomen.
19-20. Er schijnt wat te haperen. 't Best is ende van C te laten vallen, als in A en
B; hoewel dan gezegd wordt dat hoech gherochte na nedere stille komt, wat in strijd
schijnt met v. 18. Maar hier wordt in 't algemeen beweerd, dat die stilte niet duurt,
dat die dan weer gevolgd wordt door hoech gherochte; dat de liefdedienst nu eens
volkomen vertroosting, dan weer angstwekkende verzuchtingen (stille, gherochte)
brengt. Waarna het voortgaat: daarvoor moet men niet beducht zijn.
v. 21 ondanc hebbe hem wordt gebruikt met onderdrukt subject; B heeft die er
boven bijgevoegd.
*

4
I
Nu sal die tijd ende die voghele droeven;*
Dies en sal hi niet behoeven
Die hem met waerheiden wilt voeghen
Te werkenne in hogher trouwen raet:4
5 Hi sal sinen lieve met trouwen ghenoeghen;
Dat es dat alre rijcste toeverlaet.6
II
Hoe dat el metten tide steet,
Die metten werken in waerheit gheet8
Hem es alle uren wel ghereet9

*
4
6
8
9

I. I de v. 3 A waerheyden C voeghen: e erb. 4 werkene C Dats.
II. 8 C werken i.r. 10 A blijsc. B blijssc. 11 A van erbov. nie: e erb.
in ... raet = naar de voorlichting van: weinig meer dan omschrijving voor: in trouw.
de beste, machtigste, grond van vertrouwen.
de werken voorgesteld als den mensch vergezellende.
voor hem is het steeds bloeien, blijschap enz.; dach als beeld van licht en vreugde.
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*
10 Bloyen, bliscap, somer, ende dach.
Hi es altoes nuwe ende van niede heet;11
Hem en doet meer winter wederslach.12
III
Die hem met trouwen in waerheit ghevet
Ende met waerheden dan trouwe levet,
15 Dat verhoelne word wordt hem gheseghet,15
Dat niemant vremders en mach verstaen,
Dan diet van smake ghevoelt al hevet17
Ende in hoech gheruchte scilentie ontfaen.18
IV
Na neder stille [ende] hoech gherochte,
20 Volcommenne troeste ende anxtelike sochte;19-20
Ondanc hebbe hem daer teghen duchte,*21
Sint dat al hevet dus groet ghewin.
Die edele bloemen metter vrochte
Verstaet ende merct, vri edel sin.
V
25 Ay, edele sinne, waer sidi henen?
Hoe mogedi u dus neder ghelenen,26
Die langhe ghetoent hebt ende ghescenen*
Ocht ghi op trouwen altoes moest teren?

III. 13 gheeft 14 waerheiden A trouwen 15 woert wert C wordt: t erb. 16 nieman A vreemders
17 C diet: t erb. 18 A silentie B silencie.
IV. 19 ende ontbr.; gheruchte 20 volcomene troest B anxtelec 21 B die daer: die erb. bijgev.;
iegen 23 B edel 24 verstant ende merc.
V. 26 B moegdi 28 Ochte B wilt t. 29 Ochte; ye; wort 30 A deze regel staat ben. i.r. van
andere hand B moegdi: men.
11 nuwe als in de lente, heet als met den zomer; niede verlangen om goed te doen.
12 hem kan geen winter meer schaden.
15 het verbum absconditum van Job. 4, 12; als beeld van het woord dat de Minne in hare
verborgenheid spreekt.
17 dan = doch alleen.
18 het woelen, stormen der Minne maakt hoech gheruchte; silentie, nedere stille is de rust na
dit woelen, de innigheid, de vertroosting.
19-20 neder stille = volcomene troest en hoech gherochte = anxtelike sochte wisselen elkander af.
21 hem met onderdrukt subject: die hem.
26 hoe kunt gij u zoo verlagen, zoo van uw hooge trouw afdalen, gij die steeds geschenen hebt
alsof gij alleen van trouw moest leven, alsof trouw uw leven was?

*
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*
Ocht ghi van trouwen ie wordt gherenen,29
30 Hoe moghedi u met min gheneren?
VIVI
Vele esser gheroepen ende scone ghetoent*
Ende luttel vercoren: wat hulpet verscoent?
Die lose sijn selve doch meest ghehoent,33
Als trouwe na werke sal ghelden al
35 Ende si hare vriende alle croent
Met dat si es ende wesen sal.

*

64 a. Nota

VII
Maer, vri edele sinne ende wel gheboren,
Beide gheroepen ende vercoren,
En spaert cost noch pine daervoren
40 Te levenne in hogher trouwen vlijt;
U leven si al heylich toren,41
Tote ghi uws liefs gheweldich sijt.
VIII
Ay, herten, en laet u niet vernoyen
U meneghe smerten: u sal saen bloyen;44
45 Ghi sult alle storme doreroyen,*
Tote dat ghi comt in dat weldeghe lant,
Daer lief in lief sal al dorevloyen:
Dies is hier edele trouwe u pant.

*

VI. 31 A essere 32 A lett.; hulpt 34 Alse.
VII. 37 Mer 39 B spart 40 leuene 41 Uwe B alle; heilich 42 uwes A lief.
VIII. 44 Uwe B v ontbr. 47 selt B dor.
29 Indien gij werkelijk ooit door trouw werd aangeraakt, hoe kunt gij dan nu met minder dan
trouw tevreden zijn: op min dan trouw leven?
VI Er zijn er die veel roepen en schoon uiterlijk vertoon maken: maar weinigen die volharden,
die in waerheit leven, en zoo bewijzen dat ze uitverkoren zijn, met zinspeling op Matth. 20,
16; 22, 14.
33 lose = zij die niet naar waerheit leven zij komen zelf het meest bedrogen en beschaamd uit.
41 toren leed, droefheid, lijden.
44 ik vat smerten als ww. op: uw vele lijden.
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IX
God moete den edelen redennen gheven.
50 Die hen verlichte dellendeghe leven,
Die nu ghequetset sijn ende sere verdreven51
Onder der wreder vremder slach.
Alse lief in lief sal werden verheven,53
Hoe wel dat hem dat liken mach.

Vijfde lied
Algemeene beschouwingen.
Dit is het lied van de nukken en grillen der Liefde: van de wisselvallige en
willekeurige behandeling, die de ziel vanwege de Liefde ervaren moet. Daarom
treuren mag de herte fine niet; de fieren, die naar de geheelheid der Liefde opstreven,
wier Liefde echter steeds onverzadigd blijft, zullen stout zijn en koen, bereid om
steeds even welke behandeling vanwege de Liefde te aanvaarden. Want onghehoort,
wonderbaar, vreeselijk, is de handelwijze der Minne: wie door Haar wordt aangeraakt,
heeft geen duur meer; hij moet vele onghenoemde uren smaken: tijden van vreemde
behandeling, uren waarvoor geen naam bestaat, onnoemelijke; eerder wellicht dan
onghemoede = droevige, pijnlijke; Had. wil eerder den klemtoon leggen op het
geheimzinnige, het paradoxale der behandeling die de minnende moet ondergaan.
En in een machtige enumeratie met tegenstellingen volgen dan door vier strophen
de onghenoemde uren, die de Liefde in de minnenden uitwerkt. Met aan het slot, in
dit pijnlijke moeten, een smartelijk beeld van de ellende der Liefde. Vol is dit: niet
omdat nog niet meer tegenstellingen konden aangevoerd worden; maar omdat de
stemming af is, en alle verdere ontwikkeling slechts den indruk zou verzwakken;
omdat ook het slot de stemming aesthetisch afrondt en gevoel en verbeelding uitbreidt.
En al door weer de hooge gezindheid, de adel in de stem en in 't gemoed; met den
psychologischen eenheidsdrang van Liefde en Geliefde, waardoor die wisselvallige
uitwerkselen nu eens als eigen aan de Liefde, dan

*
51
53

IX. edele redenen 52 B wredere vremde A vreemdere 54 Hoe w. het hem dan l.m.
die antecedens is hen van v. 50.
met zinspeling op Jo. 12, 32 Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum.
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weer aan de geliefde worden toegeschreven; met de steeds levende, hartstochtelijke
taal.

Bijzondere beschouwingen.
Een lied van de ongheduricheit der Liefde. Zoo men wil didactisch; maar hoe gevoeld!
Psychologisch-mystiek is de wijze waarop de uitwerkselen der M. in de ziel als
eigen aan de M. zelf worden voorgesteld.
Bijzonder mystieke beelden zijn hier: de onghenoemde uren; het manen der groote
scout door M. (25); het ghesoghet worden door M.; het nemen en gheven. De
uitdrukkingen gheraect (19) jubileren (32) zijn niet technisch bedoeld.
Het NATUURTAFEREEL is slechts even aangeduid: winter. Met contrasteerenden
inhoud.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 b3 c2 c2 b3
Toch kunnen de b-rijmen dikwijls moeilijk met drie heffingen gelezen worden; of
men zou moeten scandeeren b.v. Ván mínnen doéne; 25 Dié Mínne al maént; 32 Dát
és jubiléren; 35 In éen hantéren. 48. Altoés híer léven. Z. alg. Inleiding.
CONCATENATIO bestaat tusschen de drie eerste strophen door Minnen pleghen
(7, 9, 15). Tusschen de vier laatste door de twee eerste verzen telkens met bi wilen
... bi wilen.
TAAL. - 21. onghenoemder: A heeft onghemoeder maar wel punctum delens onder
het laatste streepje van m: A wilde dus ook onghenoemder schrijven, maar heeft dan
n, of de afkorting, vergeten; B heeft het punctum delens niet gemerkt en schrijft
onghemoeder. Onghenoemder verdient dan ook de voorkeur. Het woord herinnert
aan Br. XX.
22-24 beschrijft het onghedueren der Minne door haar uitwerkselen in de ziel.
25-28. De Liefde belooft ons hare heerlijkheid; zij wekt er de ziel toe op (spaent);
maar deze moet er voor betalen; tot het betalen dier liefdeschuld maant Zij de ziel
voortdurend: men kan niet komen tot de Liefde, dan door groot, moeizaam lijden.
30 geldt meer van Minne zelf; of van het gevoel der ziel die zich of verre of dichtbij
de Minne waant.
37. geldt ook eerder van de Minne, die zich verborgen houdt of vertoont.
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*

5
II
Al droevet die tijt ende die vogheline,*
Dan darf niet doen die herte fine
Die dore minne wilt doghen pine;
Hi sal weten ende kinnen al
5
- Suete ende wreet,
Lief ende leet Wat men ter minnen pleghen sal.7

*

v.

II
Die fiere, die daer toe sijn ghedeghen8
Dat si onghecuster minnen pleghen,
10 Si selen in allen weghen daerjeghen
Stout sijn ende coene,
Ende al ghereet te ontfaen
Si troest, si slaen,
van minnen doene.*14
*

51 c.

III
15 Der minnen pleghen es onghehoert,
Als hi wel kint dies hevet becoert.
Want si in midden den troest testoert;*
Hine can ghedueren*
Dien minne gheraect;
20
hi ghesmaect
Vele onghenoemder uren.21

*

I. 1 die ontbr.; C heeft 5-6 op één regel, zoo ook 13 en 14.
II. 9 Datse 10 A wege B alle wege 12 te ontbr.; C ontfane.
III. 15 B ongehort 16 B heeft tweemaal XCVIJ; Alse B becort 17 B testoert: e erb. 18 B
gheduren C 19-20 één reg. 21 B onghemoeder, zoo ook A maar met punctum delens onder
't laatste beentje van m.
I doghen pine = lijden: misschien ook: zich inspannen, zich moeite geven.
7 ter = om tot de Minne te komen, met het oog op.
8 ghedeghen sijn = niet meer dan: die zoo zijn.
14 van M. doene = weinig meer dan: van M.; eig. van de handelwijze der M.
21 onghenoemder = z. inl.
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*
IVIV
Bi wilen heet, bi wilen cout;
Bi wilen bloede, bi wilen bout:
Hare onghedueren es menichfout.24
25
Die minne al maent25
Die grote scout
Haerre riker ghewout
Daer si ons toe spaent.
VV
Bi wilen lief, bi wilen leet;
30 Bi wilen verre, bi wilen ghereet:
Die dit met trouwen van minnen versteet,
Dat es jubileren:
Hoe minne versleet
Ende ommeveet
35
In een hanteren.
VI
Bi wilen ghenedert, bi wilen ghehoghet;36
Bi wilen verborghen, bi wilen37 vertoghet;
Eer selc van minnen wert ghesoghet,
Doghet hi grote avontuere,
40
Eer hi gheraect40
Daer hi ghesmaect
Der minnen natuere.

*

IV. 23 blode 24 B ongeduren 27 B hare
VI. 37 getoget 38 A Eer sel B selc verbet. uit sal, ook verbet. uit sel* A ghesoeghet 39 B
groet; auonture 42 nature.
IV De uitwerkselen van de Minne in den minnaar worden voorgesteld als eigen aan de M.
24 onghedueren = de wisselende stemmingen, toestanden, de toestand van onrust, die M.
veroorzaakt.
25 M. vordert steeds de schuld in, die de rijke, heerlijke, overvloedige macht waartoe zij ons
uitnoodigt ons oplegt; ghewout = de macht waaraan M. ons deelachtig maakt.
V Ik vat vv. 33-35 op als afhangende rechtstreeks van versteet; zij zijn trouwens de verklaring
van vv. 29-30.
36 Nu eens ten onder dan weer er boven op.
37 verborghen en vertoghet geldt voor de Minne zelf, die zich nu eens verborgen houdt, dan
zich weer openbaart.
40 eer parallel met eer v. 38.
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VII
Bi wilen licht, bi wilen swaer;
Bi wilen doncker, bi wilen claer;43-44
45 In vrien troest, in bedwonghenne vaer,45
In nemen ende in gheven,
Moeten die sinne,*
Die dolen in minne,
Altoes hier leven.

Zesde lied
Inhoud.
INLEIDING. Als alles in de lente herleeft, zal de ware minnaar ook herleven, zich
geheel moedig aan Minne schenken, om haar geheel te verwerven (I). EERSTE,
ALGEMEEN, DEEL. De beginneling in de M. zal den ijver der goede werken niet
laten verzwakken; dan zal hij den Beminde wel winnen (II). Hij diene de M. niet
weifelend: wil hij groeien, dan moet de zon der ware Liefde hem beschijnen (III).
Hij weze haar van jongsaf geheel onderdanig, zoo wordt Zij hem zelf onderdanig
(IV). TWEEDE, PERSOONLIJK, DEEL. M. geeft mij niets om mijn harteleed te
verzachten (V). Gaf Zij toch maar eenige voldoening! Ik ben gansch op. En gave Zij
al iets, honger bleve (VI). Hoe kan ik het langer uithouden, dat M. zich zoo geheel
onttrekt? Maar niet om mij, om de anderen, die U, Minne, steeds trouw dienden,
klaag ik. SLOT. Zij dolen in de macht der vremder avonturen.

Algemeene beschouwingen.
Het lied schijnt ontstaan te zijn uit de bezorgdheid om sommige jonge godgewijden,
die den moed beginnen te verliezen; dit maakt er de eenheid van uit.
In een eerste deel wekt Had. dan in het algemeen de jonge godgewijden tot
volharding op. ‘Alles in de natuur ontwaakt tot nieuw leven. Ook de ware minnaar
zal willen bloeien: hij zal in zijn pleit met Minne haar geheel willen veroveren; het
ware hem een groote smart, dat hij haar niet geheel kon verkrijgen’. Zoo treedt zij
in de psychologie der jonge minnenden, bij wie zij die edele gezindheid om alles te
geven, ten einde Minne geheel te verwerven, veronderstelt en tevens begrip vertoont
voor hunne smart, om het

*
VII. 44 donker 45 A bedwongenen B bedwonghen.
43-44 gezegd van wat de M. voor de ziel soms is: soms maakt ze 't leven licht, soms zwaar; soms
maakt ze 't duister in de ziel, soms klaar.
45 in troost die een gevoel van vrijheid geeft, in vrees die de ziel benauwt: angst is een toestand
van benauwd-zijn, vandaar het pass., alsof de angst zelf benauwd was; eerder dan bedwonghen
= onvrijwillig; vgl. 35, 62.
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ontblijven der liefde. Nu kan ze hen vermanen: ‘de beginneling verlieze nooit den
ernst der deugd’; waarbij dan de verzekering komt, dat Minne hem voorzeker zal
schenken wat Zij heeft beloofd, ja nog veel meer. Maar, in verband met het jaargetijde,
als in Maart de rijm al het jeugdige groen kan dooden, zoo moeten zij ook voorzichtig
zijn: ‘niet weifelen, dit is de doodende rijm; maar steeds oprechte Minne dragen:
verliezen of winnen, om het even, dat weze hun even aangenaam; zoo zal de zon der
Minne alles doen groeien en bloeien’. En nu spreekt zij het als haar vaste leer uit:
‘wie, zoo als zij, de jongen, van jongsaf de Minne in alles volgzaam is en dit toont
door zijn werken van deugd zal Haar nog eens geheel veroveren’.
Maar het leed der jongeren heeft zij zelf diep gevoeld; zij kan dit nu uitklagen als
het hare. ‘Minne wil mij maar niet te wille zijn; ik mag geen vreugde van Haar
genieten; vruchteloos volg ik Haar. o Mijn wee is te groot! Minne, die mij geheel
verlangt, zou zich ook geheel moeten schenken. Toch vraag ik Haar slechts een kleine
voldoening, die Zij me weigert. Van mijn kant heb ik me gansch weggeschonken;
niets heb ik nog om op te leven of Zij moet het me geven’. En dan psychologisch,
als om te laten begrijpen hoe die drang nooit kan verzadigd worden, voegt zij er aan
toe: ‘al gave Minne iets, zoolang Ze zich niet geheel schenkt, bleve mijn honger’.
Dan, de jongeren bij zich aansluitend, alsof die nog meer dan zij verdienden door
Minne verheugd te worden, zich wendend tot de Mine: ‘Hoe kan ik, en zij die dus
moeten leven, het langer uithouden? Ik klaag niet zoo zeer voor mij, maar voor hen,
die gaarne alles ten beste gaven om U’. En in het refrein legt zij Haar al hunnen nood
voor.

Bijzondere beschouwingen.
Een zeer zangerig natuurtafereeltje leidt het lied in: aan het beeld van den groei wordt
ook de ontwikkeling in het Minne-leven geschetst.
Bijzondere mystieke beelden zijn: dat van de M. die voorafgaat en vliedt; de school
der M., dat echter nauwelijks meer dan als een beeld gevoeld wordt. Verder de honger
naar M., die alleen door geheele M. kan verzadigd worden; de strijd met de M. als
in een pleit, waardoor de minnende al hare voghet wordt.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 b3 c3 d3 a3 b3 c3 d3 e3 e3 e3 a3
tornada: f3 f3 f3 a3.
Drieledig. Eenige verzen, b.v. vooral 16, 24, 28, 59, 60 kunnen moeilijk volgens het
schema gelezen worden: misschien moet hier,
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en elders, drie- of zelfs meerlettergrepige voorslag aangenomen word. - Over v. 28
z. alg. Inleiding.
In de eerste strophe schijnen b en c-rijmen samen te gaan; echter dinghe zal moeten
gelezen worden, dat dan alleen rijmt met sonderlinghe.
Onzuiver rijm bleve: 25 draghet / 29 waghe.
TAAL. - Een weinig duidelijke plaats is vv. 61-64. De eerste verzen schijnen te
beteekenen: ‘vermits ik geheel in de Liefde zou, moet, opgaan, mij geheel aan Haar
moet geven, waarom zou Zij mij niet volle Liefde geven?’ Dan zouden de volgende
verzen bedoelen: ‘Ik vraag echter niet eens zooveel; wat ik verlang is weinig en dat
zou toch een kleine voldoening zijn, wilde Zij mij dit schenken. Echter heb ik om
Haar alles gegeven; al wat ik heb, heb ik om Haar verbruikt. Zij mocht me dan ook
wel wat meer schenken’. Doch dan komt de bezinning, als in alg. beschouwingen.
Een andere eenigszins bevredigende verklaring kan ik voor deze plaats niet vinden.
Of, al opvattend als min of meer expletief: vermits ik minnen moest, waarom gaf zij
mij al niet wat minne, ten minste volgens mijn klein verlangen. Dat ware een kleine
voldoening geweest. Men weet hoe het smeeken om een kleine gunst van de geliefde
een gewoon thema was der hoofsche minnepoëzie: misschien is er dit hier een
toepassing van; met dan de psychologische reactie in den dienst der goddelijke Liefde,
waar geen kleine gunst verzadigen kan. Vgl. voor het slot dezer strophe de mooie
verzen uit de XII Beghinen: vv. 47 vlg.:
Mire sielen hongher es so groot,
Al haddic al dat God ye gheboet
Dat en mochte mi niet saden,
Hi en gheve Hem selven, ic ben doot.

In vv. 70 en 71 zou men gheve en bleve verwachten: is dit t bijgevoegd om het rijm?
Of is het gheve het; hongher bleve het.
V. 80 Schijnt vreemd. Ik versta: Dat en maket mi niet so stout nl. te claghen. Met
andere woorden: indien ik hier klaag, dan is het niet zoo zeer om mij zelven; maar
om Uw vrienden...
85-88. Het refrein schijnt te beteekenen: In plaats van de vreugde der liefde te
genieten, voelen zij er den zwaren druk, de boeien van; zij worden niet wijs aan hun
eigen toestand; zij zijn in de macht van vreemde avontueren, leiden een hachelijk
bestaan: vremder omdat ze er niets van begrijpen? omdat ze buiten de Minnevreugde
zijn? omdat ze hen van de Minne afbrengen? zoodat Had.'s klacht vooral zou zijn
om het gevaar, dat bij zulke handelwijze der Minne velen van Haar zouden afvallig
worden?
*

6
I
Als ons onsteet die merte*
Verquicken alle dinghe[n]
Ende alle crude ontspringhen
*

*

.VI.

I. 1 A Alse; C merte 2 dinghe 5 Alsoe; de begherte 6 B de m. 8 minne 9 B haer 10 B minnen
m.m.l. 11 B iet ontbr.
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Ende werden sciere groene.
5 Also doet die beghe[e]rte,
Ende die minne sonderlinghe;
Want si wilt al verdinghen,*7
Ende werden in minnen soe coene,
Dat si hare al in minnen gheve
10 Ende minne met minnen leve:10
Dat hare dies iet ontbleve
Des hadsi grote smerte.

*

51 d.

II
Die op beghint te gane
Sie dat hi niet en verliest
15 Den ernst van goeden werken,
Ende diene dore die ere van minnen,16
Ende leve in hoghen wane
Van dat sijn herte kiest.
Minne salne wel ghesterken:*
20 Hi sal sijn lief ghewinnen;
Want minne niene can
Hare selve ontsegghen nieman,
Sine gheve hem dat si hem an23
Ende meer dan daer sine selve toe spane.24
III
25 Die minne met wane draghet25
Dien hevet noch rijm bedwonghen,
Dat hi niet en can ghegroyen*
Alset ghenoecht der minnen; So ghevoelt hi

*

7
10
16
23
24
25

II. 15 erenst 16 C dienen B doer 21 B na want: si doorgeh.; niet en 22 seluen A ieman B
yeman.
III. C staat op 2 reg., ook in A en B punt na minnen. 28 soe 30 wert.
Verdinghen door pleiten verkrijgen, verwerven, vgl. 3, 48; wel wil M. alles gheven, maar
toch vooral alles veroveren: dat hare dies iet ontbleve; (of: iets van haar minnedienst).
minne = gansch minne geworden.
Ende = maar; diene met onderdrukt ow.
Sine na ontkenning = maar Zij geeft.
meer nog dan wat Zij zelf hem voorhield; spane conjunctief voor indicatief.
met wane = met twijfel, omdat hij zich niet geheel waagt te geven.
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*
Der edelre minnen waghe;
30 Daer en werdt gheen loef ontspronghen;
Hi en mach oec niet wel bloyen
Daer en si die sonne bi,
Dat es: gherechte minne,
Die bloyen doet die sinne.
35 Verliest hi ochte winne,35
Dats hem altoes behaghe.36
IV
Die metter jongher joghet
Ane minne doet beghin,
Ende hare al es onderdaen,
40 Ende ghevet al sine cracht,
Ende dat orcondet metter doghet,
Ende daer toe doet al den sin:42
Hi sal al vri ontfaen43
Die onghehoerde macht;44
45 Dat sal hi wel volbringhen,*
En sal hem niet ontlinghen:46
Hi sal noch die minne dwinghen47
Ende wesen al hare voghet.

*

52 a.

VV
Waer vindic der minnen iet,
50 Die mi uut mi doet dolen,
Na mijnre herten ghenoeghen,
Dat ic soete mine pine?
Al volghic hare, si vliet;

*

IV. 37 A ioecht B ioegt 41 A oercondet; doecht 47 de m. 48 voeghet.
V. 49 vinde ic B yet 50 B Die nv; vte 51 miere 52 D. iet (B yet) suete (B zuete) m.p. C soecte
53 volch ic 54 dole ic 59 A der minne ene B.I. 60 B in macher.
35 drukt de gezindheid uit van den waren minnaar, van gherechte Minne.
36 behaghe kan nw. zijn: welgevallen; ook ww.: dat hij er steeds in behagen hebbe, dat het hem
alles welgevallig zij; dats = dat es of dat des.
42 alden sin doen = eenigszins vaag; ik versta: en daartoe al zijn verstand aanwendt.
43 al vri = in volle vrijheid.
44 vgl. 5, 27: de macht van v. 47.
46 En = het en.
47 zoodat hij vrij over haar beschikken kan.
V iet bepaald door v. 51.
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Al dolic in hare scolen,54
55 Si en wille mi in al voeghen;*
Het wert mi saen in scine.56
Ay, ic spreke van herten noet;
Mijn wederstoet die es te groet,
Ende mi es darven der minnen een doet:
60 Want ic en macher ghebruken niet.
VI
Sint ic al minnen soude,
Wan gave si mi al minne?*62
Doch na mijn clene begheren
Dat ware mi ghenoechte clene;
65 Doch hebbic omme minnen houde65
Verteert al mine sinne;66
Ic en weet wies mi gheneren;
Si weet wel wat ic meene.
Want ic hebbe so dat mine verlevet,
70 Ic en hebbe el niet sine ghevet,70
Ende al gave si iet, hongher blevet:71
Want ict gheheel al woude.
VII
Ay, hoe maghic dan ghedueren,
Ende si die dit meer leven,74
75 Dat ons die minne gheet vore75
Ende hare selven aldus onthout?
Ay, suetste alre creaturen,

*

54
56
62
65
66
70
71
74
75

VI. 61 B minne 63 A cleine B clene verand. uit cleine 64 A ghenoech te op anderen reg. B
ghenoech te 65 C houde: u erb. B om 66 vertert B al minne z. 67 B mi wies 68 A mene 69
soe 70 si en 71 B yet.
VII. 73 B gheduren 74 B diet 75 A de m. 76 haer 77 creaturen 79 soe; alse 80 A soe 82 A
ie 83 B haer 84 Omme suetheit; naturen.
al tracht ik te doen wat Zij leert, zonder er uit wijs te worden.
het wordt me steeds zekerder; het wordt mij steeds maar al te klaar.
wan = waarom niet; vgl. 17, 67-68.
Doch = echter; houde = om hare genade, hare genegenheid, te verwerven.
al mijn vermogen uitgeput: gedaan al wat ik kon; ik heb alles weggeschonken, en weet niet
meer waarop leven; verleven = verbruiken.
sine = of zij.
blevet = met overbodige t om het rijm; of bleve het?
en de anderen die hetzelfde beleven.
dat = hangt af van ghedueren.
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*
Dat ghi mi u niet en wilt volgheven*
So vele als mi uwes behore,79
80 Dat en maket mi niet so stout;80
Maer ic claghe van uwen vrienden,
Die u ye met trouwen dienden,
Ende ye gherne hare wesen ontsienden83
Om sueticheit uwer natueren.
Nu sijn si in swaren bande*
Ende vreemde in haers selfs lande.
Daer dolen si in de hande
Der vremder avonturen.

*

XCVIIJ a.

*

*

R/n
52 b.

*

Zevende lied
Inhoud.
INLEIDING: Wie om de M. lijdt, mag wel blijde leven: Zij zal voor alle wee
schadeloos stellen (I). EERSTE DEEL: Gelukkig wie zich steeds in de M. vernieuwt!
(II). Wee den ouden, die voor M. versaagt! (III). TWEEDE DEEL, als tegenzang:
Waar is nu 't beloofde goed? De vernieuwde Minnedienst heeft slechts mijn wonden
vernieuwd (IV). Maar de nuwe oude zullen hunne kracht in M. zien aangroeien (V).
DERDE DEEL, als een epodos: Het lijden om M. is slechts schijn: dat is juist het
groote goed (VI). Te zingen van vernieuwing is wel oorzaak van vernieuwd lijden,
maar ook onderpand der eindelijke vergelding (VII). SLOT: daarom zal men geen
vernieuwing in aardsche blijdschap zoeken.

Algemeene beschouwingen.
De eenheid van het lied ligt in vv. 73-76: te zingen van vernieuwing in de M., van
nieuwen Minnedienst, brengt wel nieuw lijden, maar is toch onderpand van eindelijke
vergelding. Vandaar de wisselende stemming. Misschien is het lied in gelijke
omstandigheden ontstaan als het voorgaande.
‘Een nieuw jaar begint; dan verwacht men ook nieuw weder, nieuwe bloemen en
nieuwe vreugde. Zoo ook, wie, als in den winter, in angst om Minne heeft geleefd,
mag zich wel verheugen: Minne zal hem niet ontsnappen; Zij zal hem voor alle lijden

*
79
80
83

R 85 B in haren zware; banden 86 vremde B hars 87 B in die 88 vreemder auonturen.
als mijn recht zou zijn.
dit is het niet wat mij zoo stout maakt om dus te klagen; ik klaag niet zoo zeer voor mij als.
hare wesen ontsienden = zich zelven in het verderf stortten, zich ongelukkig maakten.
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schadeloos stellen’. Zoo het algemeene thema. ‘Hij ware een. waarlijk nieuwe in
Minne, die haar bleef dienen met zijn eersten ijver; wel vielen zijn vrienden hem
toen af’ - alsof de dichteres zulken op het oog had, die zich laten ontmoedigen door
het verlies van vrienden; ‘dat moest hem weinig bedroeven: Minne geeft de
vernieuwing, met de hooge nieuwe gezindheid, waarin, als in de lente, blijdschap
ligt en bloei, de vernieuwing. Minne zet steeds tot nieuwen, kloeken Minnedienst
aan; en brengt alle nuwe goet: als de lente; terwijl de ouden, die versagen, kwijnen,
slechts langzaam, in cleinen spoede, met weinig baat, vooruitkomen: verjonging,
forsche bloei en de vreugde der lente is hun ontzegd’. Maar die vernieuwde
Minnedienst zet tot nieuwen ijver en tot nieuw lijden aan; dit gevoel overweldigt nu
de dichteres: ‘waar is dit nieuwe goet der M.? Ik kwijn geheel weg in orewoet; Minne
werpt mij opnieuw in een afgrond van wee. Ik zal geen genezing meer vinden, tot
ik Haar geheel bezit’. Doch de edelmoedige stemming komt weer boven. Zij is zelf
geen nieuweling meer; zij wil niet tot die ouden behooren, maar tot de nuwe ouden.
‘Zij wil als een nieuweling zich geheel wegschenken, zich niets onzien, leven in
hoghen moede, zich hechten aan de Minne, voortdurend het oog op haar gericht
houden; zich als een nieuweling voortdurend oefenen; maar als een oude, steunend
op Minne, zich door Haar in alles laten geleiden, opgewekt, ijverig steeds, in steeds
nieuwe ongheduricheit, nieuwen ijver, van streven en verlangen’.
De volgende strophen brengen de beleering: ‘die beroering der Minne is feitelijk
wat de ware, in jeugdigen Minnedienst staande, minnaars meest verlangen; daardoor
komt, als in de lente, bloei en blijdschap, het nuwe der Minnen, aan den dag. Daarom
is het ten slotte zoet over nuwe, vernieuwing, te zingen: het doet wel opnieuw lijden,
maar het waarborgt ons dat Minne alles zal vergelden: Zij zal ons doen stijgen tot
Haar hoogste geheimenis, de eindelijke genieting der steeds nieuwe Minne, met al
haar bloei en zaligheid. o Kon dit maar wat meer geschieden!’ als een harts-kreet.
‘Geen vernieuwing dus in aardsche vreugde en blijdschap!’

Bijzondere beschouwingen.
Vernieuwing is als het leitmotiv van het lied. Het woord nuwe komt voor in elk der
vier eerste en der vier laatste verzen van iedere strophe, met enkele uitzonderingen
(10, 11, 39, 47, 58, 59, 72), en in ieder vers van het refrein. Hier kan men het best
de wisselende beteekenissen van het woord nagaan. De grondgedachte is ontleend
aan de vernieuwing van het jaar: jeugdig, jong, met frissche, forsche kracht, hevig
dan, steeds opnieuw opkomend, zich vernieuwend, of vernieuwing
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brengend, met nieuwen bloei en nieuwe vreugde. Gelijk de natuur zich vernieuwt =
met nieuwe kracht uitschiet en vernieuwing = schoonheid, blijdschap, bloei brengt.
Zoo is de nuwe Minne = die het gemoed vernieuwt, tot forsche daden aanspoort, tot
ijver; maar dan ook doet bloeien, met macht, schoonheid en zaligheid vervult. Noch
nuwe noch out moeten opgevat worden als jong of oud van jaren: maar als ijverig of
als vreesachtig in den minnedienst: de nuwe oude paren de wijsheid van de ervaring
aan den ijver der jeugd.
Voor het eerst treffen we hier orewoet aan = niet zaligheid, maar toestand van
hevig, onrustig, verlangen en streven. Daarnaar verlangt de ziel, niet om die
ongheduricheit zelf, maar omdat dit haar voert tot de openbaring der M. zelf.
Mystieke beeldspraak is hier: de afgrond der smart; gezondheid en wonden der
M.; de school der M.; het gherinen der M., v. 24 heeft geen enge mystieke beteekenis.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 b3 c3 d3 a3 b3 c3 d3 e3 e3 e3 a3
tornada: f3 f3 f3 a3
Zelfde schema als het voorgaande. Ook over gelijk onderwerp; wellicht tot hetzelfde
doel. Ik lees: 4. Ende núwe blíscap menichfoút. 29 o Wij! hoe mách die oúde
gheduéren, (o Wij! staande zoo goed als buiten het vers). 36 In nuwer mínner mínne
natuére. 56. Dies wást in mínnen hare ghewoút. 60. Met nuwen moéde in núwen
woéde. 79. Die Mínne salre óns met doen hóghen.
Onzuivere rijmen: 24 daghe 30 versaghet; 87 rijmt mestrouwen met -uwen.
Conjonctief-vormen voor indicatief 17; 24; 43.
De thematische herhaling met nuwe ontaardt toch eigenlijk nooit tot louter
woordspel. Het woord heeft altijd een zin, maar laat verbeelding en gevoel vrij spel
door zijn wisselende beteekenis.
TAAL. - vv. 9-10: wel ghemate: ik begrijp: handelbaar, de maat, haar fatsoen,
kennend, vriendelijk; inden ghelate ik begrijp: in haar doen en laten, in haar
handelwijze.
vv. 16-18. Tegen mijn interpunctie brengt Jf. Van der Zeyde (Tijdschr. Nederl. T.
en L., a.c. blz. 16) in: ‘de bedoeling is niet dat men de Minne dienen moet, zodra ze
zich aan ons voordoet, maar dat de nieuweling in de Minne zich door zijn veranderde
houding de vijandschap van zijn vroegere vrienden op den hals haalt’. Zij plaatst dan
punt na soude, en komma na verscene. Maar deze verzen zeggen noch het een noch
het ander. Ze zeggen niet dat men de Minne moet dienen zoodra zij zich voordoet;
maar: men moet de Minne dienen met steeds nieuwen ijver, zooals een nieuweling
dit zou moeten doen, met zijn eersten ijver, als Minne zich hem zou voordoen;
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een gewone gedachte: men moet de Minne dienen met den ijver van een novice. De
verzen zeggen ook niet, dat de nieuweling om zijn veranderde houding zich de
vijandschap van zijn vrienden op den hals haalt; maar dat, indien hij zich met dien
ijver op de Minne toelegt, hij weinig vrienden zou hebben; zijn vrienden zouden hem
afvallen.
vv. 69-72. Ik begrijp: zoo komt de nieuwe klaarheid, met alle nieuwe waarheid,
d.i. zoo openbaart zich in volle waarheid de Liefde in de daad van het leven, en die
klaarheid, dit Minneleven, bevestigt wat tot dan toe verborgen was gebleven, heel
de geheime leer, die Minne mij had toevertrouwd; brenghet = brenghet het, nl. dat
clare; dat = dat het. Dat clare is: al de uitwerkselen der Minne, als zich in het leven
vertoonend; dit brengt de vernieuwing aan den dag, welke die klaarheid als
vooruitgezien en nagestreefd haar in het geheim had voorgehouden. Bevelen, vgl. 2,
72 en 14, 45 waar dit juist van een les gezegd wordt; bevelen wordt steeds gebruikt
in verband met de geheimzinnige leer der Minne.
*

7
I
Bi den nuwen jare*
Hoept men der nuwer tide2
Die nuwe bloemen, sal brenghen
Ende nuwe bliscap menichfout.
5 Die doghet om minne vare5
Hi mach wel leven blide:
Sine sal hem niet ontlinghen;7
Want minnen rike ghewout
Es nuwe ende wel ghemate,
10 Ende suete inden ghelate,
Ende suetet met orsate11
Alle nuwe sware.*

.VIJ. capm

*

*

65 a.

II
Ay, hoe nuwe waer mi dieghene13
Die nuwer minnen diende14

*

2
5
7
11
13
14

I. 3 bringhen 4 A blijsc. B blissc. 5 Omme 6 C leuenen: en geexp. 11 B oesate.
II. 13 ware nv de 16 alsoe 17 Tierst B versceende 18 soe hadde hi A lett. 19 A lett. 22 A
macket B maket 24 Daer minne (B minnen) nu in B ghereene.
tide = weder; is vr. enkelv.
vare = hangt af van doghet.
Sine = de Minne.
dit vers drukt de hoofdgedachte uit: hare zoetheid stelt ruimschoots schadeloos voor alle
zwarigheid: nuwe = hevig, hoe hevig ook, of: die men opnieuw moet ondergaan.
jeugdig, ijverig, den indruk der jeugd makend.
nuwe = om de opgewektheid waarmee men Haar dient: aan M. zelf wordt de stemming
toegeschreven van de minnende.
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*
15 Met nuwer rechter trouwen,*
Also nuwe te rechte al soude16
Teerst dat hem minne verscene:
So haddi luttel vriende;
Dat dorste hem luttel rouwen,19
20 Hadde hi der minnen houde;
Want si ghevet dat nuwe goet
Dat moect den nuwen moet,21-22
Die in al nuwen doet23
Daer minne nuwe in gherene.24

*

XCVIIJ b.

IIIIII
25 Ay, die minne es nuwe alle uren
Ende si vernuwet alle daghe;
Si maect die nuwe nieboren27
Altoes in nuwen goede.
O wij! hoe mach die oude ghedueren,29
30 Die hem vore minne versaghet!
Hi leeft wel out in t[h]oren,31
Altoes in cleinen spoede;
Want hi es van den nuwen ontweghet,
Ende hem es dat nuwe ontseghet,
35 Dat in nuwe minne gheleghet,
In nuwer minner minne<n> natuere.36

*

III. 25 de 27 de 28 B gode 29 o wi 30 versaghe 31 leuet; toren 32 te cl. C cleyen 35 inde n.
36 minner ontbr.; minnen nature.
16 Gelijk een nieuweling dit behoorde te doen, als de M. zich het eerst aan hem zou openbaren.
19 dat zou hem weinig moeten bedroeven.
21-22 zooveel als = si maect den nuwen moet, wat het nuwe goet is.
23 nuwen = ww. zich vernieuwen.
24 daer = nl. in den nuwen moet: waarin M. hare aanraking, werking, in liet voelen: subj. =
indicatief; of: zou laten voelen; nuwe = met de kracht als voor het eerst.
III De uitwerkselen der M. worden als eigen aan de M. voorgesteld.
27 Zij doet de geestelijk vernieuwden steeds herboren zijn in nieuwgoed = als in een
wedergeboorte waarin zij voortdurend nieuw goed voortbrengen; of misschien eerder nieuw
goed ontvangen.
29 oude = wordt door v. 30 verklaard.
ghedueren = hier: aldus voortgaan, in dien toestand blijven.
31 toren = droefheid.
36 legt in nuwe minne van v. 35 uit; daarom zal minner toch wel oorspronkelijk zijn: in den
aard der minne van nieuwe, jonge, opgewekte minnaars.
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*
IV
Ay, waer es nu nuwe minne,*37
Met haren nuwen goede?
Want mi doet mine ellende
40 Te menich nuwe wee;*40
Mi smelten mine sinne41
In minnen oerwoede;42
Die afgront daer si mi in sende43
Die es dieper dan die zee;
45 Want hare nuwe diepe afgronde
Die vernuwet mi die wonde:
Ic en soeke meer ghesonde,47
Eer icse mi nuwe al kinne.48

*

52 c.

*

XCVIIJ c

V
Maer die nuwe oude vroede,49
50 Die nuwe hen minnen gheven,50
Ende nuwe hen dan niet en sparen,
Die hetic nuwe ende out;
Si leven in hoghen moede;
Want si hen ane minne cleven,
55 Ende met niede altoes anestaren;*55
Dies wast in minnen hare ghewout;
Want si moeten alse nuwe hen wenen,57
Ende alse oude op minnen lenen,58
Daerse lief wilt leyden henen
60 Met nuwen moede in nuwen woede.60

*

37
40
41
42
43
47
48
49
50
55
57
58
60

IV. 42 A oerew. B oerenwoede 46 A de w. 47 sueke 48 A nu al B mi nv (nv doorgehaald,
i.r.: nuwe) C al erb.
V. 50 B minne 54 A hem 56 haer 57 A alle B al doorgeh. en verbet. i.r.: alse 58 alse; minne
59 leiden 60 M.n. woede in nuwe woeden.
nuwe = die jeugdig, opgewekt maakt, die vreugde brengt en nieuw goed.
nuwe = hevig, opnieuw veroorzaakt.
smelten, niet: smelten van zaligheid; maar: vergaan, wegkwijnen.
Oerwoede = hevige toestand van verlangen en ongheduricheit.
sende = voor indicatief sendet de gedachte aan ...
soeke = zooveel als: verwacht.
eer = zoolang niet ... nuwe = als in v. 37; kinne = ervare.
nuwe oude = verklaard door wat volgt.
nuwe = met steeds jeugdigen ijver.
nl. Minne; uit voorgaand vers.
hen wenen = zich oefenen.
lenen steunen als op een stok, gelijk oude menschen, en zich steeds laten leiden.
met een vernieuwd, jong, gemoed, gezindheid, in steeds hevige orewoet, v. 42.
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VI
Die nuwer minnen scolen
Met nuwer minnen volghen,
Na nuwer minnen rade,
In nuwer trouwen ere,
65 Si scinen dicke in dolen;65
Nochdan sijn si diepst verswolghen66
In minnen onghenade,*
Daer si na swelten sere;
Ende so comt dat nuwe clare
70 Met allen nuwen ware,
Ende brenghet nuwe openbare71
Dat mi hadde stille bevoelen.
VII
Ay, hoe suete es nuwe melden!73
Al ghevet nuwen kere
75 Ende menich nuwe doghen,
Het es nuwe toeverlaet;74-76
Want minne saelt ons wel ghelden*
Met groter nuwer ere;
Die minne salre ons met doen hoghen
80 In minnen hoechste raet,80
Daer dat nuwe gheheel sal zijn
In nuwen ghebrukene fijn,
Alse: ‘nuwe minne es al mijn’.
Ay, dit nuwe ghesciet te selden!

*

VI. 64 B eere 66 Nochtan 69 soe 71 bringhet B opp. 72 C beuoelen: e erb.; beuolen.
VII. 74 nuwe 78 B eere 80 B hoechsten. 85 R. scuwen Na 88 volgt in A en B: Ende met allen
nuwen scelden.
65 buiten zich zelven.
66 nochdan = evenwel.
71 die nieuwe klaarheid maakt openbaar al het nuwe, welke zij (dat = dat het, dat clare) mij
totnogtoe stille = in 't verborgen, nog niet openbaar, had meegedeeld, voorgehouden, beloofd;
nuwe = al wat met dien opgewekten Minnedienst in verband staat: de vernieuwing, met al
het goede daar uit; bevoelen = vgl. 2, 72.
73 nuwe = vernieuwing; nieuwe Minnedienst, het nieuwe der M.
74-76 geven de stemming aan van het geheele lied; nuwen kere = lotsverwisseling, nieuwe
radeloosheid, smart.
80 zooveel als = tot de hoogste M., tot de hoogste geheimenis der M.
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Alle die dit nuwe sc[o]uwen,
Ende hen met vremden nuwen vernuwen,86
Hen selen die nuwe mestruwen,
<Ende met allen nuwen scelden.>88

Achtste lied
Inhoud.
INLEIDING: Wie tot allen dienst in de Minne bereid is, zal nog eens Minne worden
(I). EERSTE DEEL: Minne te worden is onghehoert: vreeselijk en wonderbaar; het
vergt een langen trouwen dienst (II); die begint met het vermijden der zonden en het
beoefenen van de werken van barmhartigheid (III). TWEEDE DEEL: Minne te
worden is een groot werk: welke werken de minnaar zoo al beoefenen moet, zonder
er zich door te laten overwinnen, met alle macht, betrouwend op het woord der M.
(IV, V). SLOT: Wie zich aan M. alleen iets laat gelegen zijn, wie Haar alleen beoefent,
geeft Haar voldoening; hij is de wijze strijder, die Haar eens bemachtigen zal (VI en
Rf.).

Algemeene beschouwingen.
Dit lied is zoo goed als geheel didactisch. Het gaat over al wat de dienst der M.
verlangt om Minne te worden. Eerst meer in het algemeen, dan meer in 't bijzonder.
Weer een lied van vernieuwing, en waarin die nieuwe Minnedienst bestaat.
Het algemeen thema gaat voorop: ‘wie trouw tot allen dienst der Minne ware
bereid, zou van Haar nuwen troest en nuwe cracht ontvangen, hij zou Minne werden:
geheel opgaan in Minne en haar gelijkvormig worden’. Dit is iets ongehoords: want
het vergt een langen en moeizamen dienst; het overtreft alle voorstelling. De Minne
woont diep in den schoot van den Vader: daarheen zal de minnaar lang en ver, als
door een stormende zee, moeten opvaren, wil Minne hem haar werk openbaren, hare
werking in hem ten volle uitoefenen. Hij moet beginnen met de wet te onderhouden,
de geboden, en de werken van barmhartigheid te beoefenen. Volhardt hij daarin,
beschikt hij over die macht om zoo te werken, dan verkrijgt hij reeds een eerste
ghewin: hij doet, werkt, alles, als van zelf, zonder dat het schijnt, dat hij zich inspant;
hij lijdt alle leed zonder dat hij schijnt te lijden’. Dit werk wordt nu verder bepaald:
‘altijd gelijkelijk sterk, nooit overwonnen, zal hij

86
88

hen met vremden nuwen vernuwen = die op de wijze der wereldsch-gezinden vernieuwing,
blijdschap, zoeken, of: die zich vermeien met aardsche blijdschap.
te zamen met alle waarlijk vernieuwden laken, streng afkeuren.
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doen al datgene, waarin hij de Minne mag verkrijgen, in den dienst van lichamelijk
of geestelijk lijdenden, in trouw tegenover Gods vrienden, met alle macht, boven
ghereken’ = hetzij dit beteekent: boven alle berekening, hetzij: boven waartoe men
reiken kan, boven zijn krachten. Het lied besluit met de verzekering dat, wie alleen
Minne zoekt en dient, alles verkrijgt wat hij behoeft en Haar ghenoecht = voldoet,
genoegen schenkt, of: tot Haar opleeft. Hij is de wijze strijder, die eens M. zelf zal
veroveren.

Bijzondere beschouwingen.
De Minne wordt v. 12 voorgesteld als de Zoon Gods.
De gedachte v. 19, een gewoon paradox der Minne, schijnt een variante te zijn
van de gewone: is men tot een zekere sterkte van Minne in haren dienst gekomen,
zoo zal men alleen nog minnen, zonder zich bijzonder op een of ander werk toe te
leggen, of: zonder dat het schijnt dat men nog werkt.
In dit lied wordt eens uitdrukkelijk gezegd waarin de dienst der M. bestaat; men
ziet den nadruk, die in die kringen op de werken van naastenliefde werd gelegd.
Aan de STRIJDSYMBOLIEK herinnert v. 45; aan de STORM-symboliek dorevaren
v. II.
Mystiek is het Minne werden.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 c4 c4 a4
tornada: d4 e4 d4 e4
Is drieledig. Verzen 12 en 15 vallen moeilijk binnen het schema; misschien valt v.
12 Die Minne eenigszins buiten het vers; bij v. 15: Der ontférmicheit cóst...
ONZUIVERE RIJMEN: 42 ghenoeghet, zelfs met ghenoecht.
TAAL. - 35 de onderdrukking van subj. is gewoon in dergelijke constructies.
33. boven ghereken: de beteekenis staat niet vast; men zou verwachten: boven
berekening; aldus Mnl. Wdb., vragender wijze; maar ook: ‘misschien als znw. gebruikt
in de bet. bereik’; dan zou ik verklaren: boven waartoe men reiken kan; deze bet.
past beter bij lezing A = B: tghereken. Of = gherec: wat noodig is; vgl. Vis. 7, 23.
35. Op Minnen sach = een veel voorkomende uitdrukking. In L. 40, 7 heet het: op
Minnen beheet; misschien hetzelfde; daarom: op het woord, de belofte; vertrouwend
op het woord ... van M.; Mnl. Wdb.: op het gezag, den invloed, de werking.
Dit lied behoort trouwens niet to de stilistisch beste; en heeft zelfs ongewone
oversprongen (v. 1, 2); toch wel de taal van Hadewijch.
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8
II
Die tijt vernuwet ende tegheet*
Die oude die langhe hevet ghestaen.2
Die in minnen dienste ware ghereet,
Van hare soudi loen ontfaen:
5 Nuwen troest ende nuwe cracht;
Dat hi hare minde met minnen macht,6
Met minnen so worde hi minne saen.7
II
Hets onghehoert te werdenne minne.8
Die minne wilt werden hine sal niet sparen.
10 Hets wesen boven alle sinne;10
Hi sal met al in al dorevaren;11
Die minne woent so diepe in[t]s vaders scoet,12
Die dienst sal wesen herde groet*
Daer minne hare werc sal openbaren.14
III
15 Der ontferm [hert]icheit cost ende die scout der wet15
Gheldet die minnare int beghin;
Na dat hi dese ghewout beset17

*

I. In A en B is dit het twintigste stuk, zoodat de volgende één nummer verschoven zijn 3
dienst 4 B Na h. A soude hi loon 5 A troost 6 A m. minne m. 7 B soe.
II. 8 ongehort; werdene 10 A allen 12 A De m. A soe A in svader scoot B in tsvader 13 A
harde groot 14 minnen haer w.
III. 15 ontfarmecheit; de sc. 16 A de mindere B de minnere verb. uit mindere* B int ghewin
17 datti 18 A groot 19 al w. wel sonder sc. 21 A b.m. sijn B zin verb. uit zijn*.
I tegheet = een einde nemen; heeft als ow. die oude, nl. tijt, de winter.
2 ghestaen = duren.
6 dat = indien; met M. macht = met al de macht der Liefde.
7 Hij zou zelf M. worden met M.: in Liefde overgaan, Haar gelijkvormig worden.
8 onghehoert = wijst wel op het vreeselijke van den Minnedienst.
10 eenigszins vaag: M. werden overtreft alle voorstelling (daarom ook onghehoert) wesen eerder
zelfst. gebruikt.
11 met al wat hij is, in al wat hem overkomt, doorgaan, den storm doorstaan.
12 Hier is M. vereenzelvigd met den tweeden persoon der H. Drievuldigheid.
14 wil men er toe komen dat M. haar werk zal openbaren; daer = voor het geval dat.
15 door 't vermijden der zonden en het beoefenen der werken van Barmhartigheid: die cost,
dienst, uitgaven, offers, zelfopoffering vergend.
17 beset = beschikken over de macht om de wet te onderhouden, enz.
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*
Comt hi in overgroet ghewin:
Hi werct alle werc sonder scinen,19
20 Hi doghet al leet sonder pinen;20
Dits leven boven menschen sin.
IV
Die minne wilt werden, hi werct groot werc;23
Want hine faelgeert in ghenen sinnen;
Hi es onverwonnen ende even starc
25 Daer hi der minnen minne mach winnen,25
Eest in sieke, eest in ghesonde,26
In blende, in cropele, ende in ghewonde:
Dat sal hi over scout bekinnen.28
V
Den vremden dienen, den armen gheven,
30 Den sereghen troesten als hi mach,*
Den vrienden Gods met trouwen leven31
In heyleghen, in menschen, nacht ende dach,*
Met alre macht, boven ghereken;*
Dunct hem dat hem der cracht mach ghebreken,
35 Verlate hem voert op minnen sach.35
VI
In groter minnen to<e>verlaet36
Vercrychtmen al dies men behoeft:

*

19
20
23
25
26
28
31
35
36

IV. 22 B werket; groet 23 A failiert B faeliert A sinne 26 eest.
V. 30 alse 32 A heligen B heilegen 33 b. tgereken 34 dunket 35 A verlaten B verlate (uit ...
ten) B vort B der erb.
VI. 37 vercrighet
sonder. scinen = zonder dat het blijkt dat het moeite kost, zonder dat hij schijnt te werken.
sonder pinen = zonder dat hij lijdt 21 vgl. v. 10.
faelgeert = bezwijkt: verklaard door wat volgt.
hij laat zich door geen werk overwinnen, waardoor hij de M. kan winnen.
in 't verplegen of het beoefenen van barmhartigheid tegenover ...
over scout = als zijn schuld, als wat hij aan M. verschuldigd is.
den vrienden: voor hen, in hun dienst; wordt bepaald door in heilighen, in menschen, op
aarde; boven ghereken z. inl.
verlate met onderdrukt subj.
als men zich geheel verlaat op.
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*
Si ghevet den ongheleerden raet;
Si troest denghenen die hem bedroeft;
40 Es sine sake in hare allene40
Ende en wilt hi anderen troest engene,
Dats een teken dat hi hare ghenoeghet.
*

Die allene minne wilt pleghen
Met alder herten ende alden sinne,
45 Hi he<v>et al met al beleghen45
Dat hi hare selven al bekinne.

*

R/n

Negende lied
Inhoud.
INLEIDING: Geen dappere onttrekt zich aan den dienst der Minne; maar wij,
lauwhartigen, vreezen te veel te verliezen (I). EERSTE DEEL: de laaggezinden
integendeel zijn het die verliezen, als Trouw eens hun armoede zal openbaren (II);
als een bedelaar zonder eer, zullen zij eens uitgeworpen worden (III). TWEEDE
DEEL: de ridder der Minne integendeel draagt schoon voorkomen en schoone
kleederen (IV). Zijn woord is betrouwbaar; hij is mild en siert zijn woning prachtig
(V). DERDE DEEL: Maar voor sommigen is het een poovere troost, dat M. eens
alles zal vergelden (VI). Zij klagen: wie gaarne de schatting der M. betaalde, zou
door M. geleid en in alle genieting, in omgang met Haar, geëerd moeten worden
(VII). VIERDE DEEL: antwoord: de schoonste omgang met Minne dunkt hun Haar
te overwinnen; schooner is het door Haar overwonnen te worden en in Haar te niet
te gaan (VIII). Maar wij willen het gemakkelijk hebben en niet te veel uitgeven; maar
om tot de klare waarheid der Minne te komen moet men steeds bereid zijn tot nieuwen
arbeid en nieuw wee (IX). SLOT: ironisch: wie M. vroeg mag genieten, heeft Haar
beterkoop dan ik kan weten.

Algemeene beschouwingen.
Het lied is gericht tegen sommigen, die zich beroemen op wat zij al gedaan hebben
en klagen dat Minne hun geen vergelding schenkt. Zij willen thuis blijven, den
Minnedienst opgeven. Hadewijch, nu stouter en krachtiger, verwijt hun hunne
onstandvastigheid, hun gemis aan offergeest, en houdt hun het ridderlijk ideaal voor.
Om het verwijt te verzachten, vereenzelvigt ze zich met hen; maar spreekt toch met
klem, met een heilige, nauwelijks onderdrukte, verontwaardiging,
*
40
45

39 A h. droeft 40 haer 41 wilti B gheene 42 A .I. tekin datti.
R. 43 a. wilt minnen pl. 45 heuet 46 haer.
sake = wat iem. aangelegen is.
hij heeft alles wijselijk overlegd; lett.: de belegering goed, volledig, ingericht, ten einde de
M. zelf geheel te hebben, smaken.
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met een diepe overtuiging van den adel der Minne, wat dit didactisch gedicht toch
tot persoonlijk lyrisme maakt.
Zij begint, zonder natuurtafereeltje, als de dichteres der Liefde, die steeds van
Minne zingen wil, met de stemming van den waren ridder: ‘die de Minne niet uit
den weg wil gaan, maar stout tegen haar in 't pleit, in den strijd, treedt’; om daar
tegenover de zorg der tragen te plaatsen: ‘om liever thuis te blijven, te rusten’. Zoo
echt psychologisch laat ze hen hun gemoed uitspreken: ‘hoe zou ik ook mijn verderf
gaan zoeken’! ‘Laaghartigen zijn het’, klinkt het dan bedroefd, ‘die het niet wagen
te geven. Zij meenen er bij te winnen. Eens zal Trouw toonen, wie ze zijn en hoe
arm! Dan zal blijken dat zij zelf alles verloren hebben, nog wel dan zonder den nood
der Minne! Wie integendeel de wegen van deze zoete ballingschap wilde gaan en
verduren, zou den Beminde ten einde in zijn Rijk wel vinden; maar nu zijn velen zoo
dorperlijk en zoo laaggezind, dat ze 't naast voor de hand liggende goed zoeken en
nooit tot de kennis, de genieting, der Minne komen, nooit door Haar herkend worden;
maar als bedelaars, zonder uiterlijk noch eer, blijven’. Na aldus betoogd te hebben,
dat zulken de waarlijk armen zullen bevonden worden, ontvouwt Had. het ridderlijke
ideaal van den waren minnaar: ‘dien sieren schoon uiterlijk en schoone kleederen:
schoon uiterlijk, d.i. alles te verduren zonder er verbitterder om te schijnen; schoone
kleederen, d.i. werken van deugd beoefenen, zonder zelfbehagen; werken van
naastenliefde, tegenover onbekenden nog eerder dan tegenover vrienden: dat is kleur
met teekens van adel. De ware ridder is trouw aan zijn eerewoord, is mild en
ruimgevig en siert zijn woning prachtig uit. De ware minnaar ook houdt stand in de
waarheid; richt zijn leven schoon in, door alles te geven, te offeren, en zich zelven,
om Minne’.
In de twee volgende strophen schijnt Had. de klagenden nog aan het woord te
laten. Eerst als samenvatting nog eens wat zij dus aanraadt. ‘Maar voor velen is dit
een magere troost, dat Minne eens alles zal vergelden’. Daartoe antwoordt Had.
eenvoudig: ‘Minne loont altoos, al komt ze dikwijls laat. Nacht bi daghe liden is
onvermijdelijk. Juist’, zoo gaat de klagende voort: ‘hoe kan men steeds den lof der
Minne zingen; haar goedkeuren? In plaats van den minnaar te kleeden, eeren en
voeden, drijft ze hem uit zich zelven. Het ware toch maar rechtvaardig, dat Minne
hem, die gaarne Haar schatting betaalt, alle recht zou laten wedervaren en hem doen
opstijgen tot innigen omgang met den Beminde’. De volgende strophe moge duister
zijn; ik vat ze op als het antwoord: ‘Omgang met den Beminde?’ En zij onderscheidt
een dubbele opvatting van dien omgang: de eerste, die sommigen
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de schoonste dunkt, in een triomphantelijke stemming van overwinning; de tweede,
die van den overwonnene der Minne, die in Haar geheel is te niet gegaan’; dien
omgang kennen zij niet, verklaart dan Had.; en ‘nochtans in dit te niet werden ligt
de kracht die alles overtreft; daaruit werd van den beginne Liefde geboren’: De Zoon,
die overwonnen door de Liefde, exinanivit semetipsum, mensch, als Liefde, geboren
werd.
En zich nogmaals met de klagenden vereenzelvigend, besluit de dichteres: ‘Wij
willen het te gemakkelijk hebben, te weinig uitgeven; wij zijn onstandvastig, maar
winnen er weinig bij. Toch weet ik, niet uit de weeldevolle Liefdegenieting, maar
door de met het Geloof bestraalde Rede, dat men in den liefdedienst steeds tot nieuw
lijden, nieuwe daden, bereid moet zijn’. En ironisch spot het refrein: ‘wie vroeg de
klaarheid en de blijdschap der Minne mag genieten en zich daarin verlustigen, hij
heeft een beteren koop der Minne dan ik totnogtoe weet’.

Bijzondere beschouwingen.
Hier hebben wij een uitvoerig beeld van den waren ridder der Liefde, vooral in het
opzicht van den cost dien hij doen wil: cost als beeld van wat de minnaar moet
uitgeven, opgeven, opofferen.
Mystiek is de paradoxale overwinning van vv. 76 vlg.; mystieke beelden zijn nog:
tsuete ellende doghen op weg naar het rijk der M., 21 vlg.; de rol van Trouw, als
steeds, aanzettend tot daden, haar zegel op de zoo trouwe minnaars drukkende, ze
openbarende voor Minne.
Een gewone leer is die van het refrein, die trouwens in het heele lied verkondigd
ligt: het is niet goed te vroeg tot de blijdschap der M. te komen.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 a4 a4 c3 x3 c3
tornada: b3 b3 a3 a3 c3 c3 a3 c3
Drieledig. Het voorlaatste vers blijft zonder rijm, of vormt met het volgende een
enkel vers. Vgl. alg. Inleiding.
Ik lees: 17 Troúwe salse toénen ende árm doen kínnen 50 Die ghichte es Mínnen
bést bequáme 57 Die Minne lóent altóes al cómt si spáde 76 Maer hi ware méer
verwónnen dien Mínne vervóchte 77 Ende dan in Mínnen te niéute wérden móchte
78 Die hoghe matérie daeráf werd Mińne 90 Noch werc te swáer ende al núwe
gheréet.
ONZUIVERE RIJMEN: 8 gheploen 10 doen 81-82 sinne / ghewinne:
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ook niet geheel zuiver met 86-87 minnen / bekinnen; en 96-98 God weet / weet.
TAAL. - 39. Wat beteekent juist: dats varuwe die tekene scieren? Daar er spraak is
van den ridder der Minne, zou men meenen: dit is een kleur die eens ridders wapen
meest siert: teken = herkenningsteeken, wapen van een ridder, echter meer de
verschillende kleuren en figuren in het wapen: die teekenen opluisteren. Doch tekene
schijnt wel het onderwerp te zijn; zoo zijn het tekene die de varuwe meest opluisteren;
en dan, vermits er spraak is van het cleet in deze strophe, zou varuwe zijn de stof
van het kleed, de kleur der stof van het kleed, dat door teekens versierd wordt.
Misschien is dit laatste wel de juiste zin; aan den tekenen erkent men den man (Van
Leeuwen, fol. 121, d.). De bedoeling in alle geval komt hierop dan neer: dit is een
kleur met teekens van adel.
Str. VIII. De bedoeling schijnt te zijn: het scoenste hanteren is niet te jubileeren
en genieten in de vreugde de Minne te hebben overwonnen; maar tegen haar den
strijd aan te binden en overwonnen te worden om dan in Minnen te nieute te worden.
C heeft v. 76 dien A en B die: ik meen dat die moet gelezen worden, omdat een
woord als vervochte meer voor den minnaar past, die den strijd tegen de Minne
aanbindt, dan voor de Minne, die de minnaar zou overwinnen. 76. verwonnen is
vreemd; men verwacht actieve beteekenis. Of is meer = beter, er beter aan toe? Zoodat
= hij, dien (dan te lezen aldus) M. verwochte Ende ... mochte ware meer, er beter aan
toe, aldus verwonnen, overwonnen? Hoewel eenigszins gewrongen, geeft dit toch
een goeden zin.
De laatste verzen beteekenen dan: dit ware een krachtdaad (feitelijk dus de ware
overwinning) die alles overtreffen zou. Dan ware die hoghe materie een appositie
bij cracht en beteekent dit niet meer dan: datgene waaruit Minne van 't begin geboren
werd; zinspeling op het feit, dat de Zoon door de Liefde overwonnen mensch
geworden, als Liefde geboren is.
*

9
I
Altoes mag men van minnen singhen*1
Eest herfst, eest winter, eest linten, eest zomer,
Ende jeghen hare ghewout verdinghen;*3
Want en on<t>steet hare niemen vromer.4
5 Maer wi, traghe, segghen dicke in comer:
‘Soude si mi also na bedwinghen?*6

*

.VIIIJ.

*

XCIX a.

*

65 c.

*
1
3
4

6

I. C 2 Eest uit Eist B erfst; lenten 4 onstect 6 souden si; alsoe (in B erb.) 10 om.
Machmen = is het aangenaam, lust het.
verdinghen = in een pleit treden om haar te bemachtigen.
onsteet - ontkomt, ontsnapt, of: weerstaat haar, d.i. dan: vat Haar niet aan, onttrekt zich aan
haar. De lezing onstect, van A en B, zou het wederkeerige hem vereischen, vromer 2n nv.
mv. na niemen.
Wat! zou ze mij zoo nauw, dichtbij, bedwinghen = pramen, beklemmen? Liever ga ik met
hen die het zich rustig hebben gemaakt en blijf ik thuis.
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*
Ic mach mi metten ghenen minghen
Die rasten hebben gheploen,
Ende bliven thuus; waer mochtic9
10
Gaen omme mijn verdoen?’
II
Die nedere metten armen sinnen
Die sijnt die den cost ontsien,12
Dat si hen scouwen van der minnen,13
Daer hen al goet af soude ghescien;
15 Ocht si hen vanden dienste ontien,15
Nemen dat sire ane winnen;16
Trouwe salse toenen ende arm doen kinnen17
Vore der minnen rike al bloet;
Dese sijnt die dat hare verdaden
20
Sonder der minnen noet.19-20
III
Die gherne woude doghen tsuete ellende,
Die weghe ter hogher minnen lant,22
Hi vonde sijn lief, sijn rike, ten ende:23
Dies gheeft die trouwe zeghel ende pant;*
25 Nu es menich dorpre so truwant,
Hi neemt dat hem es naest ghehende,26
Ende blijft vore minne die onbekinde27

II. 15 Ocht 19 C sijnt: t erb. die i.r.
III. 21 tsuete 23 inde 24 A Des C Die B Dies; gheuet 25 dorpere soe 26 nemt 27 bliuet B die
ontbr. 28 A truantien B truwantien 29 heuet 30 haer.
9 Hoe zou ik ook ergens gaan om mijn verderf, i.e. 't ware toch al te dwaas ergens zijn verderf
te gaan zoeken.
12 cost = de rijke uitgaven, offers, moeite.
13 dat = zoodat.
15 ocht = indien: wanneer zij zich aan den dienst onttrekken, meenen zij dat ze er bij winnen.
16 nemen met onderdrukt ow.: si.
17 toenen = se arm toenen en doen kinnen, toonen wat ze zijn: Trouw immers moet aanzetten
tot werk en dienst; Haar komt de rol toe te toonen wat ieder gedaan heeft.
19-20 Dan zal blijken dat dezen het waren, die alles verbruikten, verloren, nog wel buiten allen
nood, dwang, van M.
22 Die weghe = appositie bij ellende.
23 rike = vaderland.
26 neemt = grijpt naar wat hem naast bij de hand ligt: aardsche goederen.
27 wordt niet door M. erkend.

*
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*

30

Metter truwanten cleet;28
Soe en heeft hi vorme noch ere,29
Daer minne dat hare bi versteet.

IV
Scone ghelaet ende scone cleder
Ende scone redene scieren den man:
Al doghen om minne Ende niet te wreder33
Dat es scone ghelaet die dat wel can;
35 Die werke sijn die cleder dan,
Met nuwen niede ende niet te ghemeder,36
Ende den vremden te aller noet ghereder37
Dan ane sijns selfs bekinnen:
Dats varuwe die tekene scieren
40
Alre meest vore hogher minnen.
V
Vorwaerdeghe wort ende grote ghichten41
Buten huus ende scone[n] cost daer binnen42
Eren den man meest ende verlichten;43
Hier bi machmenne best bekinnen;
45 Also eest oec met hen die minnen,*
Eest dat si inder waerheit stichten,46
Ende met scoenre cost daer binnen dichten,47
Alsoet minnen best betame,
Ende gheven al minne om minne:*
50
Die ghichte es minne<n> best bequame.50

*

28
29
33
36
37
41
42
43
46
47
50

IV. 31 B cleeder 32 B redenen; cieren 33 B wreeder 35 de cl. 36 B ghemeeder 37 A vreemden
A alre B ghereeder 39 Dat es; cieren.
V. 41 Vorwerdeghe A woert C ghiften 45 Alsoe A hem 47 B sconer 50 minnen.
toespeling op de parabel Mt. 22, 1-14.
gedaante noch eer van een minnende, waaraan M. erkent wat Haar toebehoort, van Haar is.
niet te wreder = zonder er in iets om verbitterder te zijn.
niet te ghemeder = zonder er eenigszins om meer tevreden te zijn met zich zelf, er behagen
in te scheppen.
dan ten opzichte van, tegenover eigen vrienden en kennissen.
gr. g.b.h. = door ruimgevigheid.
scone cost binnen = praal en pracht, waaraan veel uitgegeven werd.
verlichten = luister bijzetten, den man nl.
stichten = bouwen, nl. hun leven.
dichten = schoon (zijn leven) inrichten, vgl. 14, 61.
die ghichte bedoelt voornamelijk v. 49.
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*
VI
Ic segghe van minnen ende rade
Ghecierden cost ende hoghe daet.
Dat trouwe soude ghelden dat minne verdade,*
Dats meneghen cleyne toeverlaet53-54
55 Die inden bande van minnen staet,55
In ongebrukenne ende in onghenade:
‘Die minne loent altoes al comt si spade’
Dats daertoe mine saghe;
Die hare volghen, si liden*
60
Meneghen nacht bi daghe.60
VII
Wie soude van minnen altoes geprisen
Die ghevet bi daghe so meneghen nacht?
Dien si soude cleden, eren ende spisen*
Dien doet si al ute sijnre macht;
65 Die gherne goude der minnen pacht,*
Soudsi in allen rechte wisen,65-66
Ende met trouwen zeghele so hoghe doen risen
Daer lief mochte lief hantieren,
Ende in allen ghebrukene van minnen
70
Eren ende chieren.
VIII
Dat scoenste hanteren dat minnen dochte71
Dat ware lief met lieve so doremint,72

VI. 52 e. heersche daet 54 B D.m.: tweem., eens doorgeh.; cleine 55 B banne 56 ong...ene.
VII. 62 soe 64 siere 66 A souden si B soude uit en* 67 A soe 70 cieren.
VIII. 72 waer; met lief soe 73 soe 74 B en si wert b. 76 Mer; die m. 79 materie A wert rood
doorstr.: doorgeh., of hier nieuw vers te beginnen? (B i.r.) 80 iersten
53-54 voor sommigen is 't maar een poovere troost, dat Trouw eens zal schadeloos stellen voor al
wat M. verteerd, verbruikt heeft.
55 die = meneghen die.
60 nacht bi daghe = als beeld van smart en vreugde: zij lijden veel wee, waar zij vreugde zouden
moeten hebben; als het vreugde zou moeten zijn; zoo ook 62.
65-66 Wie gaarne tol en schatting der M. zou betalen, zou M. naar alle recht ook moeten leiden
(of: hem alle recht doen) en met den zegel der Trouw (als een trouw-bevondenen) doen
stijgen, voeren, tot daar, waar lief met Lief mocht omgaan; Zij zou hem moeten eeren en
sieren in alle genieting der M.
71 minnen = de minnende ziel.
72 lief met Lief zoo in minne vereenigd.

*
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*
Dat lief met minnen so lief doresochte,73
Dat hem el niet en ware bekint
75 Dan: ‘ic ben die minne met minnen verwint.’
Maer hi waer meer verwonnen die[n] minne vervochte76
Ende dan in minnen te nieute werden mochte:
Die cracht ghinghe als te voren,
Die hoghe materie, daeraf wardt minne
80
Van yersten gheboren.
IXIX
Maer wij, lichtecope metten lichten sinne,
Ons duncken minnen vare swaer;
Wij sijn nieloep met clenen ghewinne;*
Dies darven wij minnen clare waer.*
85 Ic weet - al en wetict niet al daer85
Daer mens ghebruket in weelden van minnen;
Maer verlichte redenne doet al bekinnen Hoe men minnen ghenoech volsteet,88
Daer en es redenne te waer88-89
90
Noch werc te swaer ende al nuwe ghereet.
Die vroech hare claer91
Hebben openbaer
Ende saen hare bliscap kinnen,
Ende glorieren daer binnen,

*

66 a.
C a.

*

*

*

R/n

IX. 81 wi B met l.z. 82 dunken 83 wi; cleinen 84 darue wi 83 al ne 84 B weelden van ontbr.
87 redene 88 B gnoech 89 Daer nes redene 90 in C op twee regels, in A en B niet gescheiden.
R. 91 B claer oppenbaer: hebben ontbr. 93 B haer; blijscap 96 soe.
73 dat lief met liefde zoo den Beminde mocht onderzoeken, leeren kennen en ervaren, dat hij
geheel zou opgaan in dit triomphantelijk gevoel.
76 z. inl.
IX lichtecope = wufte, die alles voor weinig willen koopen, geen gecierden cost doen.
85 Ic weet = weet het; de zin wordt onderbroken en hervat in 87, zoodat 88 ook hiervan afhangt;
al en... niet uit ervaring van liefdeweelde, maar...
88 volsteet = voldoen: misschien hoe te verbinden met ghenoech = hoe men ook M. tracht te
voldoen.
88-89 redene te waer = niets wat men kan uitdenken, zeggen, als waar en behoorend in de waarheid
der Minnebeoefening; ende al... = of daar is reeds wat anders (te doen, als nog grooter
waarheid ie erkennen en te ondergaan).
91 hare = der Minne.

*
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95

Eest dat hen wel vergheet,
So hebbense, god weet!
Vele beteren coep der minnen97
Dan icker noch weet.98

Tiende lied
Inhoud.
INLEIDING: De vogelen treuren omdat zij den zomer verloren hebben (I).
OPWEKKING: Met meer reden treur ik, omdat wij den last der Minne voelen en
aardsche genoegens zoeken; wie zal ons van die laagheid verlossen? (II). Alleen de
krachtdadigen, die last noch wee vreezen (III). Sparen wij derhalve niets om den
vollen Minnedienst waar te nemen; dan zal de heerlijkheid der edele Minne zich aan
ons openbaren; ah! daar breekt reeds de dag aan (IV). SLOT: Helaas! na mijn hooge
verwachting word ik slechts te voete geworpen (V).

Algemeene beschouwingen.
Het lied wil nog eens een opwekking zijn tot moedige volharding. Het gaat uit van
het beeld der vogelen, wier blijdschap in den winter gevallen is: ‘hadden ze maar
den zomer, welk een jubel het zou zijn!’ waardoorheen men ook het verlangen naar
de vreugde der Minne voelt opklinken. ‘Maar vreugde en droefheid der vogelen zijn
van korten duur. Er is een grooter droefheid waarover ik klagen moet: wij laten ons
den last der Minne zwaar vallen en zoeken aardsche genietingen. Zoo mag ons Minne
nooit onthalen. Wat nederheit ons heeft gedaan! Dit is ontrouw: wie zal die verdrijven?
Alleen de sterken met de krachtige hand, de krachtdadigen: die zich steeds door
Minne laten boeien, die wee noch moeite, noch treurige lotsverwisselingen vreezen;
maar geheel den dienst der Minne willen beoefenen. Zij weten wat Minne al
voorhoudt, en ook hoe Zij de minnenden met Minne eert. Waarom dan sparen, indien
wij Minne mogen veroveren? Waarom niet in allen ijver heel het land van den
minnedienst doortrekken, den dienst der Minne behartigen? Dan zou de edelheit der
Minne voor ons opgaan.’ En als zag ze reeds dien heerlijken dag: ‘ay’, roept ze uit
‘daar breekt reeds de vreugde-dag der Minne aan, waar men geen moeite voor Minne
vreesde, waar geen last van Minne drukte.’ Maar, alsof juist dit visioen geheel haar
smart had opgeroepen, barst ze nu los

97
98

openbaer: het woord claer schijnt vooral betrekking te hebben op het uiterlijk vertoon in het
leven, zoodat openbaer = als in hun uiterlijk vertoon mocht blijken.
noch = zoo ver, min of meer expletief.
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in een weeklacht, een der heerlijkste strophen uit haar werk: ‘als een hopelooze roept
zij dikwijls op den Beminde: zij ziet de vertroosting waarmee hij haar dan zal
vervullen; de fierheid der overwinning als ze te paard haar hoghen telt zal riden;
haar vreugde alsof heel de wereld in haar macht ware. Maar op die hooge verwachting
komt spoedig de diepe teleurstelling, als ze van haar paard als te voet wordt geworpen.
En met één kreet besluit ze: ‘wat zou het baten mijn ellende te verhalen’?
Zoo is 't alsof de dichteres geheel het lied door haar eigen pramende smart had
willen onderdrukken en zich zelve moed inspreken, terwijl zij anderen opwekt, tot
het wee haar te sterk wordt en doorbreekt.

Bijzondere beschouwingen.
I. Het NATUURTAFEREEL is hier een heele strophe door uitgewerkt, maar eerder
beschouwend dan beschrijvend.
II. De minnedienst is vv. 23 vlg. als een land dat men moet doortrekken; verder
het spel met minne 24 vlg.
III. Geen bijzonder mystieke beelden, dan der Minnen bant, 21; de school 26.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 a4 a4 b4 b4 b4
Drieledig. Geen bijzondere moeilijkheden voor de scansie.
TAAL. - conjonctief voor indicatief: meshaghe 11; 26 lere, 27 ere; onderdrukt subj.:
15 ende (wi) nemen: wi, uit ons van v. 14.
Str. V. Men heeft zich afgevraagd welke interpunctie best past in deze strophe (Jf.
Van der Zeyde, Tijdsch. Nederl. T. en L. 1936, 17). En men stelt voor: Lief, wanneer
ghi comen selt? Dit zou dan de wanhoopskreet zijn; bij wijze van een vraag dan,
waarvoor men toch zou verwachten: wanneer seldi comen? 39 geeft dan den troost,
40 den overmoed, enz. Het is nu al te duidelijk, dat v. 38 bij v. 39 hoort. De
wanhoopskreet is eenvoudig begrepen in de smeekbede zelf: ‘Lief, kom toch! Wanneer
gij komen zult, dan bezoekt gij mij met nieuwen, machtigen troost’. Wanneer ze dan
op het einde toch nog zegt: ‘So wordic saen te voete ghevelt’ dan is het juist, omdat
ze wel weet dat na dien overmoed de val komt, en dat houdt haar in wanhoop. De
kreet om hulp gaat dan psychologisch over in vertwijfeling. Zulke ‘lyrische sprongen’
zijn werkelijk niets buitengewoons. Zoo is het inderdaad de kreet der onverloeste.
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*

10
I
Die voghele hebben langhe geswegen*1
Die blide waren hier te voren:
Hare bliscap es gheleghen,3
Dies si den somer hebben verloren;*
5 Si souden herde saen gheseghen,5
Hadden sine weder ghecreghen;
Want si hebbenne vore al vercoren,
Ende daer toe worden si gheboren:
Dat machmen dan an hen wel horen.9
II
10 Ic swighe vander voghele claghe:*
Hare vroude, hare pine, es saen vergaen;
Ende claghe dat mi meer meshaghe:12
Die minne, daer wij na souden staen,
Dat ons verweghet hare edele waghe,14
15 Ende nemen vremde naghelaghe;15
Sone mach ons minne niet ontfaen,
Ay, wat ons nederheit heeft ghedaen!
Wie sal ons die ontrouwe verslaen?
III
Die moghende metter sterker handt,
20 Op hen verlatic mi noch sere,
Die altoes werken in minnen bandt21

*

1
3
5
9
12
14
15
21

I. I De v. C ghesonghen 3 blijsc. 5 A en B ghesegghen C ghenesen 7 sine hebben 9 ontbr.
in A en B.
II. II B haer tweem.; te gaen 13 wi 15 A vreemde 16 omvaen 17 heuet.
III. 19 hant 21 bont 22 A onsiet B ontsien: n uit t verb. B keere 25 ghehere 27 A de m. B
ende minne hoe de minne m.m.e.
langhe = sedert ruimen tijd reeds.
gheleghen = is gaan liggen, is uit.
gheseghen wordt door rijm en zin vereischt.
dan = in den zomer.
dat = wat, verklaard door dat v. 14.
verweghet = drukt, als een last voelen.
nemen = wi nemen, wij zoeken en aanvaarden; vremde naghelaghe: aardsche, voor de hand
liggende dingen, die niets met M. te maken hebben, er van verwijderen.
Die = antecedens moghende.
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Ende en ontsien pine, noch leet, noch kere,
Sine willen dorevaren al dat lant23
Dat minne met minnen in minne ye vant;
25 Hare fine herte es so ghe<he>re;
Die weten wat minne met minnen lere*26
Ende hoe minne die minne met minnen ere.
IV
Waeromme soude dan ieman sparen,
Ochtemen minne met minnen verwinnen mach,*29
30 Hine soude met niede in storme dorevaren30
Op toeverlaet van minnen sach,
Ende minnen ambacht achterwaren?
Soe soude hem die edelheit openbaren.33
Ay, daer verclaert der minnen dach,
35 Daer men vore minne nie pine en ontsach
Noch van minnen nie pine en verwach.
V
Dicke roepic hulpe alse die onverloeste.37
Lief, wanneer ghi comen selt,
So noepti mi met nuwen troeste,
40 So ridic minen hoghen telt,40
Ende pleghe mijns liefs als alrevroeste,41
Ochte die van norden, van suden, van oesten42

*

23

26
29
30
33
37
40
41
42

IV. B iemen 29 B men met minne B met minnen i. st. 32 B hacter waren 33 B oppenb. 35
nye: vore wordt herhaald na pine 36 nye.
V. 37 B onuerloetste: 't geëxp. 38 soe B met uwen 40 soe A minnen h.t. B minen: uit minnen
41 C als erb.; alse B vroetste 42 A noerden; oeste 43 west; miere 44 soe B voet 45 C holpe
i.r.; mine.
Sine = maar zij: ontkennende zin na hoofdzin met ontsien (STOETT 222).
al dat lant = alles doormaken en doorstaan, waartoe de liefde aanzet, wat in liefde kan
gevonden worden te doen voor liefde, met liefde.
zij weten wat Liefde met liefde zoo al voorhoudt en hoe Liefde de trouwe liefde met Liefde
eert; lant = beeld voor het gebied van den minnedienst.
ochtemen = bijaldien men.
na sparen = verzuimen: en zou hij niet, vgl. v. 23.
openbaren = onzijdig gebruikt.
die onverloeste = een onverloste, hopelooze.
zoo rijd ik mijn hoogen telgang; te paard, als de ridder die het tornooi gewonnen heeft.
als alre vroeste = in de hoogste vreugde.
ochte = alsof heel de wereld in mijn macht ware.

Hadewijch, Strofische gedichten

*

66 b.

*

C c.

63
Van westen al ware in mijnre ghewelt.
So werdic saen te voete ghevelt.44
45 Ay, wat holpe mijn ellende vertelt!

Elfde lied
Inhoud.
INLEIDING: Al is het nu weer lente, toch ben ik bedroefd, omdat ik loosheid,
valschheid, zie waar vroeger Trouw werkte. EERSTE DEEL: te allen kante moet ik
nu ongheval ter hoechster M. zien (II). Men voelt de M. als een last, en zoekt aardsche
genoegens (III). Vooral bedroevend is het, dat zij die best onderricht van M. hebben
ontvangen, de meest begenadigden, aldus hun eigen voldoening zoeken (IV).
TWEEDE DEEL: En nochtans, mochten wij spoedig tot de hoogste M.-genieting
opstijgen, wij zouden wel raad weten: schrik voor den last en de moeite is het, wat
ons de daden der M. doet schuwen (V). Dat is laagheid; wie zich geheel in de M.
zou opgeven, zou verliezen, M. zou aandurven, zou tot hare volle kennis komen en
ware M. vinden (VI). M. zal onze ontrouw wel straffen. Ik wenschte bijna dat M.
ons nooit meer zou aanraken (VII). Rf. Waarom immers? onze lauwheid zal ons arm
houden.

Algemeene beschouwingen.
Hadewijch schijnt te zinspelen op de verslapping in den dienst der Minne in een
vergadering van godgewijden. Misschien in een klooster, in een abdij: van
Cisterciënserinnen uit de begijnenbeweging? Zulk een genootschap kon genoemd
worden: die vanden riken lene (46) tegenover de begijnen in de wereld. Aan de
overste van zulk een abdij of klooster is ook de twaalfde Brief gericht. Het lied is
voornamelijk een bedroefde klacht over die ontrouw. Gelijk gewoonlijk, om hare
verwijten te verzachten, vereenzelvigt de dichteres zich met die lauwen.
De eerste strophe leidt het onderwerp in. ‘Weer komt de lente, het nieuwe
jaargetijde. Maar blijkbaar naakt ons een groot onheil. Waar ik vroeger Trouw zag,
merk ik alleen nog loesheit, levens-valschheid. Wat wonder, dat ik bedroefd ben?
De Minne is de rijke Vrouw, de Koningin, van alle goed, en wij dwalen aan Haar
zijde!’ Bepaald legt ze nu hare klacht voor: ‘overal zie ik ongheval ter Minnen, leed,
weinig behagen, aan Minne. Zoo wordt de berg wel dal. Wat ik aanklaag is niet
zoozeer dat men noodklaagt als ik: ja, dat doe ik wel, ik kan alleen het lichte
verdragen; maar dat is niet zoo erg; erger is, dat men den moed verliest, dat de moeite
om Minne mishaagt, dat men aardsche vertroosting zoekt:

44

te voete ghevelt = van mijn paard als neergeslingerd.
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zoo zal men nooit overwinnen. Was het alleen om het jaargetijde, die droefheid zou
spoedig voorbijzijn: reeds beginnen de dagen volop langer te worden. De schapen
ziet men reeds uiteen grazen. Maar dit is geoorloofd. Maar zij, aan wie Minne zich
geopenbaard heeft, voelen den last er van: dat doet hen zeer te gronde gaan. Hielden
zij zich alleen en trouw aan den dienst der Minne, Minne zou hun wel Minne brengen.’
En met een soort van oratorische voorzorg: ‘niet zoo zeer ik, en de gewone lieden
dolen aldus; maar,’ en nu wordt haar verwijt directer, ‘die vanden riken lene, de
beter-begenadigden; die Minne bijzonder onderwezen had, die Zij den strijd had
geleerd, en den moeizamen weg in vertrouwen op het woord der Minne, aan wie Zij
had voorgehouden zich in te spannen om Haar, zij zijn het die hun eigen belang
nastreven, hun eigen voordeel zoeken, en zoo voor de zoete Minne verborgen blijven.
Dit is toch een laagheid. Zoo zoeken wij alleen genieting; wilde ons Minne die van
't begin af schenken, wilde Zij ons in korten tijd tot Haar hoogste trappen opvoeren,
wij zouden niet weifelen. Wij willen niet Minne zelf behagen om Haar zelven. Daarom
verdriet het ons haar last te dragen. Dat ware toch een al te lage gezindheid, om wat
armzalig voor de hand liggend goed, zich zelven zoo ten gronde te richten, zoo tot
ellende te doemen, dat men niet eens meer begrijpen kan wat hoghe Minne beteekent.
Wie er zich geheel in verzinken liet, zou in hare diepten mogen wonen; Zij zou hem
tot volle kennis van Haar zelve toelaten; Zij zou hem de wonde door Begeerte geslagen
spoedig genezen. Wie Minne aandurfde en Haar met minne overwon, hij zou de ware
Minne vinden, die hem ontbrak. Maar als we ons Minne laten ontbreken en ons
zelven zoo haten, Minne zal het ons wel betaald zetten. Zij zal ons laten omzwerven
langs haar vreemde straten; opdat het ons wel blijke, dat wij door eigen schuld Hare
genegenheid hebben verbeurd. Nu ik me toch verstout aldus lucht te geven aan mijn
afkeuring, zou ik bijna gaan wenschen dat Minne ons niet meer aanraakte. Waarom
immers? Onze lauwe zeden moeten ons steeds armer doen zijn’.

Bijzondere beschouwingen.
Het natuurtafereel bij het begin juist aangeduid, wordt in str. III wat nader uitgewerkt.
Het lied staat er mee in contrasteerende stemming.
Had. wil vooral de laagheid dier ontrouw doen uitkomen; en de gevolgen er van
vóór oogen leggen.
Al spreekt ze sterk, toch met een zekeren eerbied, als vreesde zij te ontstemmen;
hare laatste woorden, nu ic te sceldene boude, klinken bijna als een verontschuldiging.
Blijkbaar moeten hier godgewijden
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bedoeld zijn, die meer dan die liede ghemene het voorbeeld dienden te geven.
De gewone mystieke beelden: van de school der Minne waarin Zij den wisen slach
leert, als een strijdschool; de zee der Minne, waarin men zich verliest; de Minne als
heelmeesteres (80); de Minne als alles Vrouwe, hoog gezeten op een troon (63); als
een zee (77).
Het begrip der loesheit verduidelijkt zich als ontrouw, levens-valschheid = het
niet-leven volgens de waarheid.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 a3 b3 a3 a3 b3 c3 c3 c3 b3 c3 c3 c3 b3
tornada: c3 c3 c3 b3
Drieledig. Een der langste en moeilijkste strophen met zes c-rijmen. Het refrein voegt
er nog drie c-rijmen aan toe, al wordt eenmaal hetzelfde rijm woude herhaald.
Ik lees: 4 Ons náket openbáer groet váer. 8 Daer wilen wráchte édele Tróuwe 20
Ná míjn versínnen 37 Ende dan vore plúmen drághen sténe 42 Die Mínne soude hem
mínne wel brínghen 45 Die dus sére dólen 62 Om Mínnen sáde 67 Maer omme dat
óns om Mínnen behághen 89 Ende doen ons dólen in vrémden stráten; naast enkele
korte, andere lange verzen, met drielettergrepigen voorslag.
ZWAKKE RIJMEN: allene / lene vv. 39-40, 43-46; ghemene / mene 44-47; houde
/ houde 92-95; woude 97-100.
TAAL. - Het lied bevat eenige moeilijke plaatsen, wat misschien aan het lastig schema
te wijten is.
vv. 13-14. Versta ik: Minne is Koningin, Heerscheres over alles; Zij zou ons zoo
rijk kunnen maken en toch aarzelen, weifelen wij, dwalen wij (in onze daden) bi
Hare side, omdat Zij altijd bij ons is, of, in haren dienst; het gedicht schijnt immers
gericht tot personen die beweren de Minne te dienen. Dus: Zij die zoo dicht bij ons
is, of die wij beweren te dienen, zou ons zoo rijk kunnen maken en wij wandelen als
in 't duistere, weifelen, of zijn als dolenden. Hier ook dient, als zoo dikwijls, de
beeldspraak niet toegespitst te worden en dolen is wel niet meer dan: wij zijn arm,
ellendig.
vv. 21-24. Zal de zin doorgaan, dan moet v. 24 een hoofdzin zijn en dats = dat es
nl. dat is mij behoert inbinnen; behoert is dan predikaat: iets wat in mijn natuur ligt,
een dwang van mijn natuur. Hadewijch schijnt te willen antwoorden op een
opwerping: ‘gij zelf klaagt zoo dikwijls over Minne’. Zij antwoordt: al heeft verlies,
ongeluk, ter Minne mij afgejaagd, al klaag ik nood, al verdraag ik alleen het lichte
(nederige zelfbeschuldiging), dit is voor mij een natuurdwang, is mij van binnen
door mijn natuur als opgelegd. Met dan de onderdrukte bijgedachte: maar dat is niet
zoo erg. Erger is: den moed te verliezen, mishagen te hebben aan der Minnen pine,
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noodklagen, dat is menschelijk; versagen nooit. Vgl. b.v. L. XXXII, 29-40.
vv. 29-42. Ik versta: ‘Al klaag ik bij deze vernieuwing van het jaar, als alles tot
vreugde moet stemmen, dat ik onblide ben, toch zijn de dagen reeds sedert lang aan
't verlengen en zou dus die droefheid om het jaargetijde wel overgaan. Men ziet reeds
langs alle wegen de schapen wijd uiteenloopen: maar dat is toegelaten, zij mogen
dat doen. Maar zij, aan wie de Minne zich geopenbaard heeft en met Zich te gelijk
heeft beloofd al wat zij willen, al dat waarnaar ze streven, verlangen kunnen, en die
dan, in plaats van Minne als een lichte last te dragen, Haar voelen als een te zwaar
gewicht (met anacolouthon) dat doet hen zeer ten onder gaan. Hielden ze zich alleen,
vrij van het aardsche, aan de Minne, en zochten ze geen troost daarbuiten, Minne
zou hun wel Minne brengen’. Ghehinghen zou dan staan voor ghehinghe: toegelaten,
geoorloofd; verghinghen zou een bijvorm moeten zijn van verganghen, vergonghen,
vergaen; het komt echter elders niet voor: rijmnood? Ende v. 35 heeft tegenstellende
kracht. M.a.w. tegenover het natuurlijke wee, dat voorbijgaat, het natuurlijke
uiteenloopen, dat onverschillig is, stelt Had. het wee, den last der Minne en de
gehechtheid aan haar dienst.
v. 84 veilde: voor dit woord heeft L. Willems voorgesteld te lezen of te begrijpen
feilde = ontbrak. (Versl. en Med. k. VI. Ac. 1934, blz. 1001). Hij wijst er echter zelf
op dat dit woord in het Mnl. zelden voorkomt (slechts één voorbeeld). Maar betoogt
daarna zeer uitvoerig en degelijk de mogelijkheid, dat het wel bestaan heeft, als
wisselvorm van falen, en als Limburgisme; ook in het Nederduitsch is veilen, veelen,
de gewone vorm voor fehlen. De beste verdediging voor deze interpretatie is nog,
zooals Willems ook doet, te wijzen op de concatenatio: de volgende strophe begint
dan ook met Ochte wi ons Minne ontbliven laten. Zeker verdient deze conjectuur
ernstige overweging; ze biedt een goede oplossing voor een lastige plaats. En toch
sta ik er nog eenigszins wantrouwig tegenover: omdat wel faelgieren herhaaldelijk
bij Had. voorkomt, doch nergens elders feilen. Rijmnood? De strophe eindigt zoo
ook wel eenigszins zwak. Men verwacht wat anders, zoo iets als: die hem zou
bevrijden; in alle geval: Die iets met hem zou doen. Maar ik kan niets beters vinden.
Misschien mag ik er ook nog op wijzen, dat veilde = ontbrak toch ook weer uitstekend
past na vonde: hij zou de ware Minne vinden, die hem tot nog toe ontbrak. Men vgl.
ook 43, 43 met dezelfde wending in gelijken rijmdwang: Sine sochte hare rechte die
haer ghebraken. De beteekenis dezer verzen is toch eigenlijk niet, zooals Willems
meent: ‘Hij die voor de Minne te recht staat en Minne met minnen (tot zich) zou
willen binden’. Er staat immers stonde = dus, die de Minne als in een proces zou
tegenspreken, die tegen Haar zou in 't geding treden (vgl. 3, 48) en die Haar met zijn
liefde zou gevangen nemen, zou gebonden houden, hij zou de ware Minne wel vinden,
Minne zou zich aan hem wel meedeelen.
ende wordt ook in dit lied enkele malen tegenstellend gebruikt vv. 35, 53, 95 hier
misschien eerder terwijl, of uitroeping; en wij trachten naar rust! wij willen onze rust
behouden! te houde = hier ook weer voor te houdene.
*

11
I
*

I. I C En es 2 onstaen dat es B opp. 5 soe 6 A Bide 8 B edelen 10 A ombl. 12 om mine b.
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Ontstaen, dats openbaer,
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*
Met sconen nuwen tide.
Ons naket openbaer groet vaer;
5 Ons baert een vaer so swaer,
Beide verre ende wide;*
Ende ic singhe met nuwen rouwe:7
Daer wilen wrachte edele trouwe,
Dat ic daer nu loesheit scouwe;
10 Dies es mijn herte onblide.
Wat wondere eest dat ic douwe
Ende rouwe om minne bouwe!12
Die minne es alles vrouwe,
Ende wij dolen bi hare side.

*

C d.

II
15 Hier ende overal
Sie ic ongheval16
Toter hoechster minnen,17
Also ic nu claghen sal.
So wert die berch wel dal,19
20 Na mijn versinnen.
Want al heeft mi scade verjaghet,21
Ende ic ben die node claghet,22
Ende diet licht allene verdraghet,*23
Dats mij behoert in binnen;
25 Maer wie dat hem versaghet,
Ende der minnen pine meshaghet,
Ende omme vremde troeste vraghet,
Hi sal wel spade verwinnen.

*
7
12
16
17
19
21
22
23

II. 18 Alsoe 19 soe A de b. 21 heuet 24 mi C mijn maar n geëxp. 27 Om A vreemde.
nuwen = hevigen.
bouwe = koester, drijf.
ongheval = leed, hetzij omdat men weinig vooruitkomt, hetzij veeleer door gemis aan behagen
ten opzichte van de M.: lauwheid dus.
hoechster = tegenover M., die het hoogste is.
zoo wordt wat hoog was, wat hoog diende op te streven, wel laag, valt tot laagheid.
vlg., zie inl., over de algemeene bet.
node = noet.
licht = het licht alleen, den dach, niet den nacht (?) of eerder het lichte = het niet al te zware.
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III
Al claghic in nuwen tide
30 Dat ic ben onblide,
Hets langhe int linghen.31
Men siet in elke side
Die scape lopen wide;
Maer dat es ghehinghen.34
35 Ende die sinne dien minne verscene*35
Met dat si willen ghemene
Ende dan vore plumen draghen stene,
Dat doetse sere verghinghen.38
Hilden si hen allene*
40 Ende vri ter minnen lene40
Ende aen andere troeste enghene,
Die minne soude hen minne wel bringhen.
IV
Ic en be[e]nt niet allene,43
Noch oec die liede ghemene,
45 Die dus sere dolen;
Maer die vanden riken lene,46
Si sijnt die ic mene,
Die de minne te haerre scolen
Gheleit hevet meneghen dach,
50 Ende gheleert den wisen slach,50
Ende te doelne op minnen sach
Ende pine die si hen heeft bevolen;52

*

31
34
35

38
40
43
46
50
52

III. 29 A claghe ic 30 A ombl. 35 B die B verscoenen 37 C dan erb. B steene 39 Hielden A
hem 41 ane 42 De m.
IV. 43 A bent 44 A de B die ontbr. lieden 46 B rike 52 heuet 53 B si (uit sij) sueken 54 A
vreemt 55 Ende dat h. 56 B Der A beuolen (doorgeh. na minnen).
langhe = sedert lang, vgl. 10, 1: die droefheid zou spoedig moeten voorbij zijn, daar de dagen
reeds volop aan 't verlengen zijn; reeds ziet men overal de schapen...
maar dat mag zijn.
Ende = echter zij aan wie M. zich openbaarde met al wat zij maar verlangen mogen, en die
dan, in plaats van den last niet te voelen, stene draghen = Haar als te zwaar dragen, met
tegenzin.
met een anacolouthon in den zin: dat doet hen zeer zwak, lauw, krachteloos zijn, verghinghen
= (?) vergaen = krachteloos worden, te gronde gaan.
lene = tot den (leen)dienst van M.
niet allene = de bedoeling is feitelijk: niet zoozeer.
vanden riken lene = de rijk-beleenden, begenadigden.
slach = slag in den strijd om de M.
pine: hangt af van gheleert heeft.
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*
Ende si soeken hare ghelach53
Ende nemen vremt bejach56
55 Dat hen scaden mach,
Dier sueter minnen verstolen.
V
Dus nemen wi vremde saken,
Omme dat naerre smaken:58
Dat es ons grote scade.*
60 Ons vernoyet dat haken
Ende dat langhe ellendeghe waken
Om minnen sade;
Maer mochten wij die hoechste staghen
Opclemmen ten eersten daghen,
65 Ende wij dat wij minden saghen,
So waren wijs sciere in rade.66
Maer ommedat ons om minnen behaghen67
Vernoeit die bordenne draghen,*
So nemen wi die naeste ghelaghen,
70 Ende scuwen der minnen dade.
VI
Dat ware een alte neder sin,
Die om cranc naghewin
Hem soe verdeylde,73
Dat hine wiste meer noch min
75 Wat hoghe minne hevet in;

*

53
56
58
66
67
73

V. 57 A vreemde 58 Om 60 vernoyt 62 Omme B minne scade (uit st.) 63 wi B staden 64 A
clemen B iersten 65 A wi B wy 66 soe ware 67 omdat 68 vernoyt; bordene 69 soe.
VI. 73 verdeilde 76 Mer A verseilde 77 B woende in h. 79 soe 80 begherten wonde 81 De
m.m. 84 A ook hi.
ende = maar.
verstolen = en blijven verborgen voor, onbekend met, de zoete M.: gaat met si, niet met
Minnen.
naerre smaken = omdat wij gemakkelijker tot de genieting er van komen.
wij zouden wel spoedig raad weten.
om M. behaghen ter wille van.
zich zoo ten gronde richtte, tot ellende doemde, zoo ellendig doemde, zoo ellendig maakte,
dat hij niet eens meer wist, weten zou, wat hoghe Minne beteekent.
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*
Maer diere in verseylde,76
Hij woende op haren diepsten gronde
Ende si toende hem al hare conde,
Sodat si hem in corter stonde*
80 Der begheerten wonden al heilde.
Ende die minnen te rechte stonde81
Ende minne met minnen bonde,
Ic segghe hem dat hi vonde
Gherechte minne die hem veilde.*84

*

54 c.

*

CJ c.

85

90

95

100

VII
Ochte wij ons minne ontbliven laten85
Ende wi ons selven so verhaten,
Ende ons minnen duncket pine,
Die minne saelt ons wel orsaten,
Ende doen ons dolen in vremden straten,
Dat ons doch wel scine90
Dat wij bi onsen scoude
Verliesen die edele houde,
Die ons minne gheven soude,
Daer si met sadet hare fine,
Ende wij raste soeken te houde.95
Nu ic te sceldenne boude,96
Ic wane ic cume woude
Dat ons minne meer gherine.
*
Want onse seden oude
Tonen ons vore minne so coude;
Wat holpt dan dat ict woude,101
Sint dat ons arm steet te sine.

*
76
81
84
85
90
95
96
101

VII. 85 wi 86 soe 87 B minne; dunket 89 A vreemden 91 wi 95 wi sueken 96 sceldene 99
R. 100 soe 102 staet.
maar wie er zich in (al zeilende) verloor, hij zou in de diepte der M. zelf mogen wonen,
bestendig blijven; en Zij zou zich aan hem geheel te kennen geven.
te rechte stonde = zich tegen Haar verweerde, met Haar den strijd aanbond en Haar met zijn
liefdebond gevangen hield.
veilde = feilde, ontbrak.
ochte = indien.
dat = opdat.
ende = terwijl.
nu ik mij toch verstout lucht te geven aan mijn afkeuring, ik meen, ik zou nauwelijks nog
willen dat M. ons ooit nog aanraakte (niet mystisch bedoeld).
wat baatte het, het te willen, nl. dat M. ons nog aanraakte = opwekte.
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Twaalfde lied
Inhoud.
INLEIDING: Zooals de lente, doet Trouw de edele minnaars steeds bloeien en
vruchten voortbrengen van innige vriendschap in hoogste Minnebeoefening (I).
EERSTE DEEL: Het juk der Minne is licht voor wie mint (II). Dit juk, die last, is
het Minne-dragen, dat met Minne vereenigt, dat Begeerte nooit verzadigd laat zijn,
dat steeds meer de schuld der Minne moet betalen (III). TWEEDE DEEL: Wie mint
wil niet rusten, tot hij in de Minne leest hoe zijn leven in te richten (IV). Als hij dan
ziet, hoe weinig hij doet om in waarheid te leven, spant hij zich nog ijveriger in om
alles te geven: dat het om Minne is verzoet die pine (V). DERDE DEEL en SLOT:
wanneer hij zich dus geheel wegschenkt, zal Minne hem met hare blijdschap
beschenken (VI). Gebed: dat allen die naar Minne streven aldus alleen op Minne
willen leven: zóó kan niets hen nog schaden (VII).

Algemeene beschouwingen.
Dit is als een hooglied der soete pine om Minne; in den vorm van een verklaring bij
het woord van Christus: Jugum meum suave est et onus meum leve. Telkens wordt
gewezen op de pine, maar ook op de zoetheid er van.
De inleiding, aansluitend bij den bloei in de lente, geeft weer de algemeene
gedachte: ‘Trouw doet hen die 't juk der Minne dragen steeds bloeien en vruchten
voortbrengen: zij mogen het geheimzinnig woord der Minne ervaren; hun Minne is
standvastig, in een bestendige vriendschap, in de hoogste Minne vereenigd’. Nu
wordt het woord van den Minnaar der Minne, Jesus, aangehaald: ‘Mijn juk is zoet,
mijn last is licht. Alleen in Minne kan Hij dit hebben uitgedacht; daarbuiten kan men
de waarheid er van niet ervaren: daarbuiten is angst en vrees; want vrees is de wet
der knechten; Minne de wet der zonen. Welk is nu dit juk, welk die last? Het is het
Minne-dragen: dat vereenigt de beminde in één wil en één wezen in liefde met Liefde’.
Dit is de zoetheid. De diepe Begeerte nu schept immer door d.i. verlangt steeds meer;
maar alles wordt door Minne verteerd; Minne vordert steeds de schuld in, die men
haar betalen moet’: dat is de pine. Dit wordt nu verder verklaard: ‘wie de Minne dus
verladen, belast, verdrukt heeft, kent geen rust meer; hij wil alles doen en dulden om
in het gelaat der Minne zelf in alle waarheid te schouwen, hoe Zij wil dat hij zijn
leven inrichte, sine vonnesse; en dan schouwt hij in meneghe soete pine. Hij ziet dat
hij in waarheid moet leven; hij erkent dat hij te weinig doet; geraakt dan in
hartstochtelijken ijver om zich nog meer in te spannen; door Minne alleen geleid, in
de kennis dat alles Haar wil is, wil hij Minne beoefenen, dat verzoet de pine, zoodat
hij alles wil wegschenken om Haar te voldoen’, Maar dan blijft de zaligheid niet uit:
‘zij die zich dus geheel wegschenken, zullen met Minne aan Minne gehecht, met
Haar vereenigd blijven
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en door Minne in geestelijke dronkenschap worden gebracht, in verbazing voor Haar
woeden’. Met een gebed besluit het lied: ‘dat God allen die naar Minne opstreven
aldus geve Haar steeds bereid te staan, om alleen op Haar te leven, geen aardsche
vertroosting te aanvaarden, zoodat zij, gelijkvormig gemaakt met Minne, Minne in
zich mogen binnenleiden. Dan kan geen kwaad van aardschgezinden hen nog schaden.
Want, zooals Liefde, heerschen zij; alles is hun onderworpen; staat te hunnen dienste:
zon, maan en sterren.

Bijzondere opmerkingen.
Een der weinige liederen van de vreugde der Minne. Zou dit een der vroegste liederen
zijn; een dier liederen waarop in 2, 46 vlg. gezinspeeld wordt? Het schijnt ook een
lied te zijn, dat de eerste vreugde der Minne bezingt: van hem die begint en in de
Minne opgaat; van hem die door de Minne pas werd aangeraakt (24), wiens opstijging
wordt gevolgd. De geestelijke dronkenschap, waarvan hier sprake (str. VI), behoort
ook tot de vroegste stadia.
Mystiek is de gedachte der eenheid: eenre vriendschap 9; met enen wille, met enen
wesenne, 25, 26; een cleven (53), = in de vereeniging met Liefde wordt de vriendschap
als slechts ééne vriendschap; de wil vereenigt zich met den wil der Minne; de ziel
wordt gelijkvormig aan Minne; hecht zich in vereeniging aan Haar.
Mystieke beelden zijn verder: de Begeerte die schept, onverzadigd; Minne die
alles verteert; de vonnesse die men van het gelaat der Minne leest; vooral hier de
geestelijke dronkenschap. Men merke, hoe deze gewone mystieke gedachte hier niet
buiten de grenzen van den goeden smaak gaat; Ruusbroec is heel wat realistischer
en smakeloozer: Her Jhesus is een soet conduut. Ic houde met Hem taverne... Hi
scenct mi sinen edelen wijn Altoes met vollen tappen (XII Beghinen, blz. 5).
dwort v. 7 kan zijn: het geheimzinnig woord dat de Minne fluistert: Porro dictum
est verbum absconditum (Jo. 4, 12), wat in de Middeleeuwen gewoonlijk werd
toegepast op het geheimzinnig gefluister der Minne; vgl. 4, 15, welk lied opvallend
verwant is met dit 12e, ook om het thema der Trouw. Of is het wort hier het woord
van Christus, v. 11? Ik meen van neen.
Behalve het mystieke spel met Minne, treft hier ook in str. I en III het spel met
edele. Verder de vermelding der knechten en zonen (19-20).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 c4 c4 d3 c4 d3
Zonder tornada; drieledig.
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Ik scandeer: 15 álsoe íc mi cán versińnen. 15 Want der knéchte wét es vaér 22 Eńde
dat jóc dat soe soéte smáket? 28 Ende dat schéppen drińchet ál die Mínne.
RIJMEN: het rijm smaket 22 kan verbeterd worden tot smaect; 17-19 tweemaal vaer;
v. 29 is het rijm niet in orde: het moet een eer - rijm zijn (c 4).
TAAL. - Str. III. Dat edele draghen is de Liefde met de eischen die Zij stelt en het
wee, de soete pine, die zij doet lijden. Minne wekt de ziel er toe op om dit te
aanvaarden, en zoo te beoefenen. Zij vereenigt den wil met Haren wil. Het wee is
dan verder beschreven als veroorzaakt door de onverzadigde Begeerte. Minne verteert
telkens opnieuw elke voldoening. Zij stelt nieuwe eischen. De schuld, die zij opvordert
om Haar ten volle te voldoen, overtreft alle menschelijke voorstelling.
Str. IV. De gedachte is: de minnende ziel geeft zich geen rust, zoolang ze niet alle
wilsbeschikkingen van de Liefde over haar heeft vervuld. En dan, str. V, te weten
dat alles een beschikking is van de Liefde verzoet de pine.
Str. VII wordt eenigszins duister door de vele omschrijvingen; de gedachte is: God
geve aan alle ware minnenden, dat zij alleen op de Liefde zouden willen leven en
zoo Liefde ten volle in zich binnenleiden, zoodat zij Haar ten volle gelijkvormig
worden.
Het beeld van het slot is prachtig en herinnert aan Dante.
*

12
I
Nu es die edele tijt gheboren*
Die ons bloemen sal brenghen int lant.
So sijn die edele die sijn vercoren
Te draghenne dat joc, der minnen bant:*
5 Hen bloeit altoes die trouwe in hant,5
Ende edele bloemen met diere vrocht;
Daer werdt met trouwen dwort doresocht;*7
Daer blivet die minne ghestade
Met eenre vrienscap al doreknocht9
10
Int hoechste van minnen rade.10

*
5

7
9
10

I. bringhen 3 soe zoo telkens 4 draghene 5 bloyet; de A trouwe ben. verb. uit minne 6 A
bloeme 7 wert; woert A doer B dor 8 de 9 A vreentscap B eere vrientscap (i uit e)*
De gedachte is: zij werken altijd trouw; in hant = gewoonlijk: van de hand, gemakkelijk,
voorspoedig; schijnt hier mede te bedoelen de daad der handen; die daden van Trouw heeten
dan edele bloemen met diere vrocht.
dwort = het geheimzinnig woordt dat de Minne fluistert; vgl. 4, 15; of het woord dat volgt
v. 11.
de vriendschap die beiden verbindt is één.
weinig meer dan: in de hoogste Minne, of in het hoogste waartoe M. aanzet, waar de
raadsbesluiten worden uitgevoerd die M. velt.
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II
‘Mijn joc es soete, mine bordene es licht’,11
Seghet selve die minnare es der minnen.
Dit word hadde hi in minnen ghedicht;
Daer buten en mach ment niet waer kinnen,14
15 Alsoe ic mi can versinnen.
So es hen lichte bordene swaer,16
Ende si doghen meneghen vremden vaer,*17
Die buten minnen wonen;
Want der knechte wet es vaer,
20
Maer minne es wet der sonen.19-20
III
Welc es die bordenne licht in minnen,
Ende dat joc dat soe soete smaket?
Dat es dat edele draghen van binnen,23
Daer minne die lieve met gheraect,
25 Ende met enen wille so enich maect,
Met enen wesenne, sonder keer.
Begherten diepheit scept emmermeer,*27
Ende dat sceppen drincket al die minne.
Die scout, die minne maent der minnen,29
30
Gheet boven menschen sinne.

II. 11 A soete: slot e erb. B zuete 13 woert 15 B ict 17 A vrenden 18 B woenen 20 A Mer.
III. 21 de bordene B der m. 22 suete B edel 24 lieue de minne m. gh. 26 wesene 28 drinket;
al de m. 29 ter m. 30 sinnen.
11 Mt. 11, 30.
14 buten nl. buiten Minne kan men er de waarheid niet van ervaren.
16 So, omdat v. 14.
17 vremden = niet zoozeer onaangenaam, als, gelijk gewoonlijk, vreemd aan de Minne, die de
Minne niet kent.
19-20 Jo. 15, 15.
23 draghen = dracht, nl. der liefde; waarmee M. haar aanraakt, die M. in haar opwekt en
voortdurend doet groeien, waarmee M. die lieve met Zich vereenigt; met één wil, met één
wezen, omdat lieve in Minne overgaat en met Haar gelijkvormig wordt, zonder ommekeer,
voorgoed.
27 Minne drinkt steeds wat de diepe, onverzadelijke begeerte schept. De onverzaadbaarheid der
Begeerte wordt voorgesteld als een opgedronken worden door Minne.
29 de schuld die M. van de ziel invordert, om Haar te voldoen.

*
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IV
Het ne mochte nie herte noch sin gheraden
Hoe hi sijn lief met minnen anestaert,32
Dien minne met minnen heeft verladen;
Want hi ene ure niet en spaert34
35 Eer hi met minnen al dorevaert,
Hine stare met trouwen in minnen fijn;
Want sine vonnessen moeten al sijn
Ghelesen in minnen anscine,
Ende daer siet hi claer waer sonder schijn39
40
In meneghe suete pine.
V
Hi siet in claerheden dat die mint
Met volre waerheit pleghen moet;42
Als hi met waerheiden dan bekint
Dat hi der minnen te lettel doet,*
45 Verstormt met pinen sijn hoghe moet;45
Want in minnen anscine nemt hi al46
Hoe minne der minnen pleghen sal;
Ende dat vonnesse suet die pine,*48
Ende doet hem gheven al om al,
50
Om der minnen ghenoech te sine.

*

32
34

39
42
45
46
48

IV. In deze strophe ontbreekt in A en B reg. 35: reg. 32 komt na reg. 33 Dien m. 33 B die;
heuet 34 B een B spart 38 B anschine 39 scijn.
V. 41 claerheiden 43 Alse B warh. 44 B luttel 45 A verstoermt A hoghen 46 A neemt 47 de
p. 50 Omme B gnoech.
hi = dien Minne...
hij stelt geen oogenblik uit om alles te doorvaren, te doen en te ondergaan, tot hij in Minne
staart, om uit haar aanschijn te lezen al wat zijn leven regelen, inrichten moet: vonnesse de
uitspraken der M. over hem.
daar ziet hij met klare waarheid (bijwoordelijk) zonder schijn = zonder bedrog, in...
pleghen = absoluut gebruikt: omgaan, handelen, leven.
geraakt zijn hooge gezindheid in hevige beweging door, om, zich in te spannen; zet hij er
zich toe om zich in te spannen, spant hij zich hartstochtelijk in.
nemt: de gedachte is eigenlijk, dat hij als levensregel aanvaardt al...
vonnesse: die beschikking dat die pine al om Minne zal zijn.
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VI
Die hen in minnen ghenoech dus gheven,51
Wat groter wondere sal hen ghescien!52
Si selen met minnen ane minne een cleven53
Ende selen met minnen al minne doresien,
55 Ende met haren verhoelnen aderen al tien
In<t>conduut daer minne[n] haer minne al scincket
Ende met minnen hare vriende al dronken drinket,*57
In wondre vore haren woeden:58
Dat blijft den vremden al ontwincket,
60
Ende openbaer den vroeden.
VII
God geve hen allen die minne begheren
Dat si der minnen also ghereden,62
Dat si al op hare rike teren,
Dat si minne in hare moghen minne gheleden;
65 So en mach hen biden vremden wreden
Nemmer messchien, sine leven so vri66
Alse ‘ic al minnen ende minne al mi.’
Wat mach hen dan meer werren?
Want in hare ghenaden staen si:*69
70
Die sonne, die mane, die sterren.

*

51
52
53
57
58
62
66
69

VI. 51 B in ontbr. B gnoech 53 A had minne: e geexp., erb. n B minne an minnen (dit laatste
i.r.) 54 B doer 55 B verhoelne B al dore tien 55 A Jnt: t erb. B Jnt; d. minne A hare; scinket
57 C heeft Ende met vriende minnen hare vriende Al droncken drincket 58 B vor; hare w.
59 A Dit; bliuet A vreemden A ontwiket B ontwinket 60 B opp.
VII. 64 Datse m.i.h. minne moghe gh. 65 B en ontbr. A vreemden B wreeden 66 A mescien
B messcien 68 C dan erb. B hen meer dan w. 69 A haerre.
ghenoech = zoodat ze Haar voldoen.
groter 2e nv. mv. na wat....
een zoodat ze vereenigd zijn in liefde, vgl. 15, 28; verhoelnen: omdat het geestelijke, mystieke,
aderen zijn.
drincket = drencket.
woeden = hartstochtelijkheid, hevigheid, hevig-zijn.
ghereden = bereid staan, zich zóó schikken, dat zij op Hare rijkheid willen leven; zoodat zij,
minne-geworden, Minne in zich mogen binnenleiden.
sine = na ontkenning: maar zij zullen leven.
ghenaden = macht, te harer beschikking; si nl. v. 70.
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Dertiende lied
Inhoud.
INLEIDING: De Minne weet wat ik om Haar lijd; zoo leef ik voort in vertrouwen
op Haar met bedroefd hart blijde (I). EERSTE DEEL: Steeds toch zou ik in
rusteloosheid leven, zoolang ik Minne niet geheel bezat (II). Trouwens de wrede
vremde ook maken het den waren minnaar wel lastig (III). TWEEDE DEEL: Hunne
Minne is geen ware Minne (IV); wel schijnen zij uitwendig in alles te bloeien, maar
werken van trouw alleen bewijzen de ware Liefde (V). DERDE DEEL: Wel zouden
wij wenschen dat Minne ons in haar macht hield in innige vereeniging met Haar
(VI). Maar laten we niet ijdel zelfbehagen en zelfgenoegen nemen voor Minne: gaf
Zij zich voor ons eens te kennen zooals Zij is, wij zouden het nooit vergeten (VII).
SLOT: Voor Minne is geen hoede: word haar genoot. De ware minnaar beschouwt
alle lijden als zijn beste winst (VIII en rf.).

Algemeene beschouwingen.
Al levert dit lied geen bijzondere moeilijkheden van interpretatie op, toch ziet men
weinig in, hoe het samenhangt, wat er de eenheid van uitmaakt. Het leitmotiv zou
men willen soeken in v. 8 met droevere herten blide: wat den minnaar, die in
blijdschap moet leven, het hart bedroeft.
‘Op dezen nieuwjaarsdag mag men wel nieuwen bloei verwachten. Maar ik wil
voort leven met droevere herten blide: Minne weet wat ik om Haar lijden moet, Zij
wil het zoo; ik betrouw op Haar. Wat mij bedroeft, zelfs al was het ook voor mij
nieuwe bloeitijd, is, dat ik geen duur zou kunnen hebben, zoo lang ik Minne niet
geheel bezat om op Haar te leven. Trouwens, in dezen tijd zouden de wrede vremde
het den trouwen minnaar wel moeilijk maken’: dit schijnt een andere, uitwendige,
reden van droefheid aan te geven, al wordt dit algemeen, niet persoonlijk, uitgedrukt.
De twee volgende strophen zetten nu de jonge minnenden aan op hunne hoede te
zijn tegen sommigen, die schijnen de Minne te willen dienen: ‘hun leven is uiterlijk
heilig en staat in vollen bloei: maar als men ter waarheid grijpen wil, is er weinig in;
aan werken van trouw kan men weten of de Minnedienst echt is’. Het verband moet
misschien gezocht worden met die wrede vremde waarvan spraak is in voorgaande
strophe, die de jonge godgewijden langs hun weg willen lokken, en het den waren
minnaars moeilijk maken.
Schijnbaar weer zonder eenig verband volgt dan een persoonlijke ontboezeming
over de ellende van het leven buiten de Minne. Het verband schijnt te zijn: de ware
Minne is ernstig en vol lijden. Die gedachte ontlokt dan de ontboezeming: ‘Het is te
ellendig leven zonder den Beminde zoo lang. Dit is het, ik weet het wel,
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wat ons dikwijls doet bezwijken en weifelen. Kon het zijn, ik ook zou er Trouw voor
dankbaar zijn, wilde zij ons voor goed met de Minne vereenigen en in Hare macht
voeren. Want het is niet ware liefde die ons doet verstouten tot: Du mi Lief ende ic
di, het is zelfbehagen, zelfgenoegen. Gaf de Minne zelf zich ons eenmaal te kennen,
wij zouden het nooit vergeten. De ware Minne is almachtig: God zelf bracht Zij ter
dood. Haar kan men zich alleen in alles onderwerpen. Werkt dus in ware Minnetrouw,
wordt Haar genoot; dan zult gij ook Haar goed deelachtig worden. Doch alleen door
veel lijden. Maar daardoor juist vordert de ware minnaar meest’.

Bijzondere opmerkingen.
Had. schijnt vooral op het oog te hebben een bijzondere, gemakkelijke opvatting van
den Minnedienst, die in bepaalde, waarschijnlijk in gezaghebbende kringen, zooals
in het voorgaande lied, heerschte. De heiligheid is er slechts schijn-heiligheid, de
deugden niet echt, geen werken van trouw; waarschijnlijk omdat zij zich niet
onvoorwaardelijk aan de Liefde schenken, zich zelf niet volledig verloochenen. In
die kringen ook werden zij aangetroffen die in Minne schenen te jubelen (v. 50) en
er veel vertroosting aan beleefden. Had. wendt zich niet rechtstreeks tot hen, maar
tot de jonge godgewijden in het algemeen, dat ze er zich niet door laten van streek
brengen. Daartegenover stelt zij de ware Liefde: die doet lijden, inwendig, zoolang
men Haar zelf niet bezit; uitwendig, van de vreemden, van zulke kringen
waarschijnlijk als hier bedoeld werden. Zoo komt dan ook de ontboezeming van
eigen smart, met de waarschuwing om zich niet door dien jubel van Minne te laten
misleiden. De strophe over de almacht der Liefde heeft tot doel de noodzakelijkheid
van die algeheele onderworpenheid onder de Liefde te betoonen: die God zelf ten
dood bracht. Zoo ver ook moet de ware minnaar, wie eens door de Liefde werkelijk
getroffen werd, het brengen: dat alleen is Trouw, dat alleen baat.
Mystieke beelden zijn verder: Minne, waarop de ziel leeft; het lantscap waar Zij
woont; het een cleven aan Minne = vereenigd gehecht zijn aan Liefde; de Minnepijlen
v. 65; in 't bijzonder de almacht der Liefde.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 b3 a3 b3 b4 a3 b4 a3
tornada: b3 of 4 a3 b3 of 4 a3.
Drieledig. Enkele verzen, 14, 63, bieden moeilijkheden.
Ik lees: v. 14 Het en si dat mi Mínne hare ópenbáre: kan
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moeilijk met slechts drie heffingen gelezen worden, tenzij men een vijflettergrepigen
voorslag aanneme. 64 Werket in mińnen tróuwe ende wórdt hare ghenóet.
Treffend is hier tot tweemaal toe de vermanende toespraak v. 25 en v. 57.
Bijzonder plechtig en grootsch is de VIIIe strophe over de almacht der Liefde:
wel een gewoon motief in de mystiek; maar mooi uitgedrukt.
RIJMEN. Alle zuiver en rijk.
TAAL. - Alleen str. VII verlangt eenige verklaring: de algemeene beteekenis is wel:
laten we niet ijdel zelfbehagen en zelfgenoegen nemen voor ware Minne! Uit te
roepen: Du mij, Liefde, ende ic di! is nog geen bewijs van ware Liefde: het is
zelfbehagen, het is zelfgenoegen, dat ons zoo vrij maakt. De bedoeling is: zulk een
uitroep is die van de geestelijke vrijheid; maar het is zelfgenoegen, dat ons dit doet
uitroepen, dat ons die (schijnbare) vrijheid geeft. In werkelijkheid zijn we niet vrij,
niet onthecht, hebben we niet de ware Minne.
*

13
II
Men mach der nuwer tide*
Op den nuwen dach
Wel hopen in elke side,
Altoes alst nu wel mach.4
5 Die minne bekint den meneghen slach,
Dien ic dore hare lide.
So levic voert op minnen sach,
Met droevere herten blide.

10

*

IIII
Al haddic nuwe jare
Ende nuwen tijt ende groene,
Nochtan levede ic met vare*
In al minen doene12

*

.XIIJ.

*

67 c.

I. 7 soe (zoo altijd) leue ic B vort 8 droeuer.
II. leefdic 11 A na met: sware doorgeh. 12 A tone B minnen tone 14 A d. minne mi B opp.
15 B haer.
I op den nuwen dach = op dezen nieuwjaarsdag (?).
4 dus was het mooi lenteweer dien dag: steeds gelijk het vandaag mag gehoopt worden, altoes
is eerder: telkens (als 't zoo mooi weer is).
II jare zinspeling op de vernieuwing van het jaar.
12 doene = doen, levenswijze.

Hadewijch, Strofische gedichten

80
*
Met vollen nuwen ongheroene,13
Het en si dat mi minne hare openbare14
15 Ende hare selven gheheel gheve in verdoene15
In allen nuwen clare.
IIIIII
Het waer hem nu wel ongherede
Die nu woude pleghen trouwen;
Hem soude ghescien wel lede:
20
Met meneghen nuwen rouwen20
Soudenne die vremde wrede blouwen
In meneghe nuwe vede,22
Eer hi dat lantscap mochte scouwen
Daer minne haren vrient doet ghelede.*24
*

CIJ d.

IV
25
Ay, hoert ghi, nuwe liede,
Die nu minnen wilt pleghen,*
Ende merket wat ic u diede
Ende wacht u wel daerjeghen:28
Diere es vele die scinen ochte si neghen29
30
Daer men hen minne riede,
Ende dolen uter trouwen in vremden weghen:
Dat saghic dat ghesciede.
V
Selke wanen in minne
hebben groot gheval;

*

III. 17 ware 18 trouwe 19 B leede 20 B rouwe (uit...wen) 21 soudene; de A vreende 22 veede.
IV. 25 A nv i.r. 31 A vreemden 32 C heeft i boven a van Dat.
V. 33-34: op één reg. 35 A Hen uit Hem. 38 A lettel 39 B prueft 40 A Ochte.
13 met steeds volle, hernieuwde onrust.
14 het en si = zoolang niet.
15 in verdoene om er op te leven.
III ongherede = vrij lastig, niet gemakkelijk.
20 nuwe = hevig.
22 nuwe = hevig.
24 doet ghelede heenleidt.
28 neemt u in acht daartegen: om nl. niet te doen gelijk zij van wie ik spreek.
29 er zijn er velen die uiterlijk schijnen alsof zij zich heenrichten waar men hun Minne aanried;
die den weg der Minne schijnen te volgen.
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*
Hen scijnt in allen sinne*35
Ghebloyt berch ende dal;
Maer als men ter waerheit gripen sal,
So esser luttel inne:
Ane werken van trouwen proeft men al,
40
Ocht men ane minne iet winne.
35

*

Nota

VI
Het es te ellendich leven
Hier sonder lief dus lanc;
Dat doet ons dicwil[l]e sneven
Ende brenghet ons in meneghen wanc.
45 Waerdt tijt, ic wists der trouwen danc45
Woude si ons dat wesen gheven,46
Dat ons gheleide in minnen bedwanc
Ane hare natuere een cleven.*
*

CIIJ a.

VII
Wi connen ons wel vermeten:
50
‘Du mij, lief, ende ic di;’
Behaghen hevet ons beseten,
Ghenoechte moect ons vri;51-52
Ende wij moghen ghedueren, ay mi!
Dade ons minne eens weten
55 Dat edele wesen dat si si,*55
Wine mochtens ure vergheten.

VI. 43 C dicwille B dicke 44 bringhet 45 Waert B wiste; C d. minnen d. 48 B ane uit ende;
nature.
VII. A mijn B mi uit mijn 51 B ons h.: maar orde herst. 53 B wi B gheduren 54 C en B eens:
s erb.
35 geheel het landschap schijnt voor hen in bloei te staan: zij schijnen in alle opzichten te bloeien.
45 ware 't tijd, gelegen, kon het zijn.
46 wesen = gesteldheid, wordt verklaard door v. 48: onafscheidelijke gehechtheid aan hare
nature = aan Haar.
51-52 ijdel zelfbehagen is het dat in ons is, zelfgenoegen dat ons vrij maakt, zoo vrij doet spreken;
niet ware Minne.
55 wesen = omschrijving = wat zij in Haar zelve is, si = conjonctief, voor indicatief.

*
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*
VIIIVIII
Nu merket, ghi alle vroede,
Hoe der minnen cracht es groet:
Si hevet die gheweldeghe roede
60
Over al dat God gheboet;
Si brachte hem selven ter doet;
Vore minne en es gheen hoede;
Werket in minnen trouwe Ende werdt hare ghenoet,63
Ende doresmaket hare edele goede.64
65

*

Wien minne ie van binnen scoet,*
Hi es van so fieren moede,
Wat hi ghedoghet in wederstoet
Hets hem ten besten spoede.68

Veertiende lied
Inhoud.
INLEIDING: Te midden van de vreugde der natuur heeft het door Minne gewonde
hart de meeste droefheid (I). EERSTE DEEL: zonder het bezit der Minne is het leven
een gruwel (II). De gekwetste der Minne moet steeds onstuimig in zoetheid of in
smart of in beide te gelijk leven (III). Het is een voortdurend sterven om te overwinnen
het onoverwinbare (IV). TWEEDE DEEL: Daar is echter niets aan te doen: hoe
hooger men wil opstijgen, tot hoe dieper lijden men moet afdalen (V). Zoo luidt de
wet der Minne: men moet geheel overwonnen worden (VI). Maar weinigen zijn er
die dus kost wat kost Minne willen bezitten: zij zullen de les der Minne nooit leeren.
DERDE DEEL: De hoogste les in der Minne school is: hoe men haar kan voldoen
(VIII). Wie vroeger mag jubileeren, kan die les nog wel leeren, indien hij zich blijft
toeleggen op de deugd (IX). Wil hij in hare genieting blijven, dan vooral moet hij
zich met deugden sieren (X). VIERDE DEEL: wie naar waarheid leeft zal haar
hoogste les en haar hoogste gaven, die wonden zonder genezen, ontvangen (XI).
IJver houdt die Minne-wonden steeds open, zoodat het den gewonden gruwelt (XII).
Wie geheel de Minne ervaren, doorgemaakt, doortrokken heeft, blijft steeds in zich
dezelfde, standvastig (XIII).

Algemeene beschouwingen.
*

VIII. A u (N bij 't rubriceeren vergeten, staat i.r.) B Nu i.r. A geboed 61 toter d. 62 A ghene
63 wert A hare i.r.
R. 65 ye A stoet B scoet uit st.
VIII Plechtige en heerlijke strophe over de Almacht der Liefde.
63 ghenoet = zooveel als vriend.
64 goede = goedheid, als inhoud van alle goed.
68 Hij beschouwt het als wat hem het meest baat.
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didactischen aard: over de noodzakelijkheid van het lijden in de Minne.
‘Ten blijdsten tijde van het jaar, heeft de minnaar de meeste droefheid’: zoo luidt
het thema. Eerst komt het feit van dit lijden: ‘de edele ziel die minnen moet kan niet
zonder den Beminde leven; als Zij Hem niet bezit en de schichten der Liefde haar
kwetsen, gruwelt het haar te leven. Die schicht verergert slechts de kwelling: steeds
moet de minnaar leven in de onstuimigheid van zoetheid of smart of van beide te
gelijk. Welk een gruwel is dat, zich in Minne reddeloos verloren te weten: zij zijn
overwonnen doordat ze overwinnen het onoverwinnelijke groote: wat hen voortdurend
doet leven in nieuwen dood. Daar kan de minnende zich niet tegen hoeden: men
moet de macht en de kracht der Minne ondergaan, hoe men daarbij ook te niet, ten
gronde, gericht worde. De niet-minnenden begrijpen er niets van. Hoe hooger men
de zaal der ontvangst van Minne verlangt, hoe hooger men opstijgen wil, hoe dieper
de afgrond van het lijden gaapt. Zoo luidt het recht der Minne: wie den slag slaat
wordt zelf verslagen (vgl. v. 21), het lichte en het zware is van even veel tel; de kracht
wordt het eerst overwonnen; dat rike, de macht, de heerlijkheid der Minne komt ons
zelf te gemoet’.
‘Daar zijn er echter weinigen, die alles wagen om geheele Minne; nog weiniger
die Minne met minne uitrusten en versieren: met minne hun zinnen zetten op Minne,
er zich geheel op toeleggen. Vrij laat zullen zij tot die heerlijkheid en tot het hooge
geheimenis komen, tot de kennis, die Minne meedeelt aan hen die bij Haar ter schole
gaan’.
Volgt nu een uitweiding over die school der Minne: ‘het is groot jammer dat ons
de hooge wijsheid verborgen blijft die Minne hare meesters voorhoudt, die les houden
in Minne. De hoogste les is: hoe men de Minne ten volle kan voldoen’. Om door die
ernstige les niet af te schrikken of te ontmoedigen, naar 't schijnt, voegt Had. er aan
toe: ‘Wie er vroeger uitscheiden, al mogen zij dan jubileeren en, een korte wijl, den
Beminde feestelijk begroeten, zij passen toch op: alles is nog wel niet verloren,
zoolang zij zich blijven toeleggen op de deugd. Wie echter hier op aarde met den
Beminde zich verlustigen, zich zinnelijk vergenoegen, in dansen en spel, om in die
zelfvoldoening te verzinken of gevestigd te blijven, indien Zij zich niet ernstig met
deugden sieren, is de school verloren. Maar dan weer ernstig: Wie echter in waarheid
leeft, wie in Minne zijn leven schoon inricht, wie zich leiden laat door verlichte Rede,
of wie, door verlichte Rede geleid, in luister van leven omgaat, hij zal meester van
Minne worden en van Minne de hoogste gaven ontvangen, die wonden zonder
genezen’.
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En zoo volgt een strophe over de steeds gapende wonden der Minne: ‘wie Minne
aldus begenadigt met Hare wonden, wie Zij de uitgestrektheid toont van al wat er
aan Haar te kennen en te ervaren is, hij geneest nooit meer: de vurige ijver houdt die
wonden open, zonder verband; terwijl Minne ze steeds hevig doet branden. Dat het
den dus gewonden, den onghesonden, gruwelt (vgl. v. 12, en 19-20), moet ons niet
verbazen’. Zoo klinkt het slot: ‘wie dus de geheele Minne is doorgegaan, heeft
doortrokken, nu eens met diepen honger, dan met volle verzadiging, kan door geen
dorren noch bloeien nog geschaad worden, door geen nieuwe jaargetijde nog geholpen.
In de diepste troosteloosheid als in de hoogste genieting blijft hij onveranderlijk in
zich zelf: trouw in Minne.

Bijzondere aanteekeningen.
I. Hier worden enkele mystieke beelden wat uitvoeriger behandeld: de
MINNESCHICHTEN (II, 13) waartoe het lied later terugvoert: de wonden die blijven
zonder genezen; omdat de Minne steeds meer van Haar te kennen geeft, omdat men
Haar dan ook steeds meer bezitten wil (dus XII). Trouwens, niet meer dan het gewone
gherinen of gheraken.
Het beeld van de SCHOOL der Minne, met de meesters die les houden in Minne,
met de les waarin Zij onderricht geeft.
Het RECHT der Minne: een hoofdgedachte der mystiek van Had. is bevat in v.
21 en volgende strophen.
Verder: de honger der M.: haar verteren - ondergaan v. 26.
Van stigmata, bij v. 67 is geen spraak; de uitdrukking gaat niet boven de algemeene
beeldspraak van de Minnewonden.
Aan het trekken door gevaarlijk water herinneren dorewaden, storme: hoewel dit
= alle hevige gemoedsbeweging; ghewat v. 77.
Bij sale v. 29 denke men aan de zaal van ontvangst, waar de hoghe raet gebeurt
of gehouden wordt.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 b3 a4 b3
Ik lees: 42 Dien die háre ter scólen gaét 48 Dats hoe men Mińnen ghenoéch mach
síjn.
RIJM. Str. V schijnen e-rijmen te moeten zijn, en dus ververen / begheren. Toch heb
ik ze niet veranderd, omdat ververen alleen wisselvorm is voor vervaren in de bet.
vrees aanjagen; hier is vervaren = te niet gaan bedoeld; zoo blijven toch ook gheweren
/ verteren, vervaren / begharen rijmen.
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TAAL. - 16-18. deen = dat eene, het eene, nl. zoetheid of smart of beide te gelijk,
maar steeds in onstuimigheid; het eene ligt hierin: in die onstuimigheid, die hevige
beroering van zoetheid, smart of beide te gelijk; liever dan in een der drie.
21-22. Versta: zij zijn overwonnen doordat zij overwinnen het onoverwinnelijke
groote, de Minne. De Liefde te overwinnen is door Haar, die onoverwinnelijk is,
overwonnen te worden, waardoor zij voortdurend leven in nieuwen dood, in nieuw
afsterven aan zich zelven: voortdurend te nieute worden; vgl. 27, en l. 9, 76.
str. VI: In het recht, wetboek, der Liefde is voorgeschreven, opgelegd, wat volgt.
v. 33 versta ik: het komt er niet op aan wat men doet, licht of zwaar, gemakkelijk of
lastig, vertroosting of zwarigheid, klein of groot; op Minne alleen, op het hoe komt
het aan. v. 34 die cracht: is het de kracht der Minne die eerst moet overwonnen
worden, of der minnende ziel? Of is het: te krachtiger men is, men dus mint, te eerder
men overwonnen wordt. Dat rike: het Rijk, de heerschappij der Minne: die komt den
minnaar zelf te gemoet, deelt zich zelf vrij aan hem mee.
str. IX en X spreken van twee soorten van minnenden die de hoogste les Minnen
ghenoech te sijn niet volmaakt beoefenen, en waarschuwt hen er voor te zorgen dat
de les niet verloren gaat. De eersten zijn zij, die alvorens de les geheel geleerd te
hebben, alvorens Minne geheele voldoening te hebben geschonken, toch al eens in
cortere stont jubileren en Haar feestelijk begroeten, in hoofsche begroeting met Haar
omgaan: dat is niet zoo erg, als ze maar met doghenne concorderen, overeenstemmen
met deugd-beoefenen, de deugd blijven beoefenen. De anderen zijn zij die hier op
aarde reeds met den Beminde willen genieten, in dans en spel zinnelijk met Hem
omgaan en daarin met zelfgenoegen, zelfvoldoening, verzinken: zij mogen goed
toezien en zich met deugden sieren, of de les, de school, is voor hen verloren. Volg.
str. spreekt dan van de volmaakt-minnenden. De rijmen van str. X zijn ie-rijmen,
daarom wel iuwieren = jouir, wat daarom toch nog niet erotisch dient opgevat te
worden: het is, evenals joye, aan de gewone terminologie der hoofsche Minnelyriek
ontleend, waarin die geen erotische beteekenis hebben. Voor basieren heeft L.
Willems (Versl. Med. der k. V. Ac. 1932, blz. 562) voorgesteld: basieren = bassieren,
neerzinken, neerhellen, waarbij hij vergelijkt 1. 40, 44: Die fiere die ... met woede
in hare ghebruken sincket. Mogelijk, maar vergelijking is nog geen reden. Toch geeft
die verklaring een goeden zin. Voor basieren = baseren in de bet. zich vestigen, doe
ik toch opmerken dat base = basis wel bestond in het Mnl.; waarvan dan een ww.
kon afgeleid worden. En de plaats schijnt wel een beteekenis als: wonen, gevestigd
zijn (daerinne!) te vergen. Zie mijn Enkele moeilijke plaatsen enz. in Versl. en Meded.
d. K. Vl. Acad. 1936, blz. 318. Bij verdere overweging komt me nog een andere
mogelijkheid voor, dat nl. spacieren bedoeld zou zijn: omgaan, wandelen en zich
vermaken, daerinne = in die stemming, in dit iuwieren en balieren.
De twee strophen schijnen toegevoegd te zijn, om hen niet te ontmoedigen, die al
wat vertroosting in den Minnedienst genieten, of die zich op de vreugde van den
Minnedienst toelegden; zij waarschuwt hen alleen den ernst der deugden niet te
vergeten.
Str. XII. v. 69 volgt met anacolouthon. Zie voor den zin de Alg. Besch. en vgl. bij
v. 71 v. 12. v. 70 doresiet is misschien doresiedt doorschroeit; Minne schijnt immers
onderwerp te zijn, se = die wonden: Minne doet die wonden steeds hevig branden.
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*

14
I
Ten blijdsten tide vanden jare,*
Dat alle voghel<e> singhen clare,*2
Ende die nachtegale openbare
Ons maket hare bliscap cont,
5 So heeft die herte meest sware
Die edele minne hevet ghewont.

*

.XIIJ.
CIIJ b.

*

II
Hoe mach die edel<e> sin gheduren,7
Ja, edelst alre creaturen,8
Diet hoechste moet minnen bi naturen,
10
Ende dan sijn lief niene hevet;
Alsenne der minnen strale ruren,
So gruwelt hem dat hi levet.
III
In allen tiden als ruert die strale
Meerret hi die wonde ende brenghet quale;
15 Alle die minnen kinnent wale
Dat emmer deen moet sijn:16
Suetecheit ochte smerte ochte beide te male
In dreeft vore minnen anschijn.
IV
Hoe mach hen gruwelen dan die minnen
20 Ende hen dus in minnen verloren kinnen!

*

2
7
8
16

I. 1 blijtsten 2 A vogelen B vogele 3 B opp. 4 blijsc. 5 soe (zoo telkens) A de h. 6 ghewont.
II. 7 edele 10 niet en 11 Alsene; rueren.
III. 13 A tide; alse B de 14 Meeret; bringet 17 ochte; ochte 18 dreft (in B ft op ras.) A aenscijn
B anschijn.
IV. 20 A minne 21 onuerwonne; groet 24 A doet.
dat = als.
edele sin = de ziel die edel gezind is.
Ja = inderdaad; edelst appositie bij edele sin.
immer moet het eene zijn: zoetheid of smart of beide te gelijk, in onstuimigheid voor de
oogen der Minne; dus: altijd onstuimigheid, hevige beroering.
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*
Si sijn verwonnen dat si verwinnen21
Dat onverwonnen groot,*
Dat hen alle uren doet beghinnen23
Dat leven in nuwer doot.
V
25 Hier ne mach hare minne dan niet gheweren;25
Men moet hare rike, hare cracht verteren2626
Hoese oec te niete in minnen vervaren;
Dats den vremden oncont;
So si die zale hogher begharen,*
30
So diepere wielt die gront.30

*

CIIJ c.

*

68 a.

VI
In recht van minnen es opghedreghen:31
Die den slach sleet wert selve ghesleghen;
Dat licht werdt even sware gheweghen;33
Die cracht wert ierst verwonnen;
35 Dat rike comt ons hier selve jeghen35
Vore alle die minnen connen.
VII
Maer dier es luttel die om al minne al minnen,
Ende noch men, die minne met minnen versinnen;*38
Dies selense alte spade ghewinnen

*

21
23
25
26
26
30
31
33
35
38

V. 25 B Hierne: ne erb. 27 A nieute B i.m.t. nieute 29 de B hogere 30 de
VI. 32 sleet i.m. in A en B* 33 wert B zwaer A gheweghen: wegh verb. 34 De; eerst 35 A
en B hier of haer (?) 36 B minne.
VII. 37 diere; lettel A diere 38 B met minne 40 dien h.
zij zijn overwonnen, doordat zij overwinnen het onoverwinbare groote.
dat = wat hen voortdurend in nieuwen dood doet leven: doet de geestelijke zelfverloochening,
dood aan zich zelven.
Minne = de minnende ziel: zij kan zich daar niet tegen verzetten.
zij moet de kracht der Minne ondergaan, hoe ze daarbij ook ten gronde ga in Minne.
zij moet de kracht der Minne ondergaan, hoe ze daarbij ook ten gronde ga in Minne.
des te dieper gaapt de afgrond: van nederigheid, zelfverloochening, lijden.
recht = het recht- of wetboek der M.
het lichte en het zware is van even veel tel.
komt ons zelf te gemoet · vore = dit geldt voor allen die...
men = nog weiniger; versinnen = zijn gedachten op iets zetten, zich aan iets laten gelegen
zijn, er zich mee bezig houden.
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40

Dat rike ende den hoghen raet,40
Ende dat kinnesse dat minne doet kinnen*
Dien die hare ter scolen gaet.

VIII
Hets jammer groet dat wij dus dolen,
Ende ons die hoghe wise blijft verholen,
45 Die minne den meesteren heeft bevolen45
Die lesen in minne fijn;46
Die hoechste lesse inder minnen scolen
Dats hoe men minnen ghenoech mach sijn.
IX
Maer die wel te voren termineren,49
50 Al eest dat si dan jubileren
Ende met salueerne feesteren51
Hare lief in cortere stont,
Opdat si met doghenne concorderen,53
Hen wert die scole wel cont.
X
55 Maer die hier met lieve willen juw<i>eren55
Ende met ghevoelne dan ball<i>eren,56
Ende met ghenoechten daerinne bas<i>eren,57
Ic segghe hen wel te voren:
Si moeten hen wel met doechden chieren,
60
Ochte daer es die scole verloren.

*

40
45
46
49
51
53
55
56
57

VIII. 43 wi 44 bliuet C verloren (B schijnt verholen uit verloren verbet. te hebben) 45 heuet
46 minnen 48 A minne.
IX. 51 E.m. feesteerne salueren 52 A corter B cortter 53 doghene 54 B de.
X. 55 B iubileren 57 daerin basieren 58 A segghen 59 cieren 60 de.
raet = geheimenis.
bevolen = toevertrouwd, voorgehouden.
ghenoech sijn = in alles voldoen.
wel te voren, als v. 58 ééne uitdrukking, te voren vóór ze ghenoech sijn.
A en B: met feesteerne salueren, wat beter is dan C: het salueren is een hoofsche plichtpleging.
opdat = op voorwaarde dat: zoolang ze maar de deugd blijven beoefenen; vgl. 59.
juwieren = jouir, zich verlustigen.
balieren = dansen: slechts andere uitdrukking voor groote vreugde hebben, met ghevoelne
in het zinnelijk gevoel.
basieren z. inl.
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*
XI
Maer die met waerheiden in minnen dichten61
Ende met clare redene dan verlichten,62
Daer sal die minne hare scole in stichten:
Die selen meestere wesen
65 Ende ontfaen der minnen hoechste ghichten,*
Die wonden sonder ghenesen.66
XII
Die minne dus ghicht met haren wonden
Ende toent die wijtheit hare conden,*68
Die nied houdse open ende onghebonden69
70
Daer se minne met storme doresiet;
Al gruwelt hen dan den onghesonden,71
Dat en darf ons wonderen niet.

*

CIIIJ a.

*

68 b.

XIII
Die minne met allen dus hevet dorewaden,73
Met diepen honghere, met vollen saden,
75 Hem en mach dorren noch bloyen scaden75
Noch hulpen tijt engheen:
Int diepste ghewat, ten hoechsten graden77
Blijft hare wesen in een.*78
*

56 a.

*

61
62
66
68
69
71
73
75
77
78

XI. 62 claerre redenen 63 A sal (uit sel); de B haer.
XII. 68 B harre 69 A niet B niedt (uit niet) 70 B dor.
XIII. 73 B Dien B dor 75 B no C bloyen: o erb. 77 A Int: t erb. C ghewat erb. 78 bliuet.
dichten onp. = schoon inrichten (zijn leven).
verlichten onp. luister verspreiden; of eenvoudig = met verlichte rede werken, leven.
wonden is ww.
en de uitgestrektheid van al wat er aan Haar te kennen is openbaart (zoo doet ondergaan).
anacolouthon; houdse = nl. de wonden; onghebonden = zonder verband.
onghesonden appositie bij hen: zijn de dus gewonden: al gruwelt het hun dan, gelijk Had.
zelf meermalen klaagt: mi gruwelt dat ic leve. vgl. v. 12.
dorewaden = volkomen doorgemaakt, doortrokken.
dorren, bloyen, tijt verwisseling der jaargetijden: nominatieven.
ghewat = gevaarlijk water als beeld der troosteloosheid; graden = trappen, in de hoogste
vertroosting, vgl. 45, 37.
in een bliven = hetzelfde, onveranderlijk.
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Vijftiende lied
Inhoud.
INLEIDING en EERSTE DEEL: Voor wie tegenspoed heeft ter Minne is alle
blijdschap smart: op wie kan hij leven zonder den Beminde? (I). Wat hij al lijden
moet, die van Minne ongevoed blijft (II). In plaats van alles van de Minne te
ontvangen, wordt hij nog van alles beroofd, o wee! (III). TWEEDE DEEL:
Ghenoechte die steeds vrij wil genieten kan dit niet verdragen; maar Rede verafschuwt
dit streven naar genot, zoolang de ziel niet tot den Beminde zelf is opgeklommen
(IV). Strijd tusschen Rede en den vrijen Genietingsdrang (V). Jongeren mogen zich
door de vroege vreugden niet van de wijs laten brengen; anders versagen ze (VI).
SLOT. Moge Minne zich ons bekend maken! Maar Zij zal ons alles vergelden, als
wij Haar trouw blijven dienen; want Zij loont altoos (VII).

Algemeene beschouwingen.
Had. betoogt hier de noodzakelijkheid van volmaakte voorbereiding door werken
van trouw, om de Minne te mogen bezitten, wat voorgesteld wordt als een strijd
tusschen Rede en den Genietingsdrang. Zij heeft vooral het oog op jongeren, die zich
na de vreugde der eerste vertroostingen daardoor laten ontmoedigen. In een eerste
deel bezingt zij in het algemeen de ellende van hem die zich geheel aan de Minne
heeft weggeschonken en door Haar niet gevoed wordt.
‘Aan de blijdschap in de natuur hecht hij die in tegenspoed van Minne verkeert
weinig belang: hem is alle blijdschap smart. Geen wonder: daar hij zijn Beminde
niet bezit; waarop kan hij dan leven. Wat zoo iemand in orewoet moet verduren
begrijpt alleen hij, die zich geheel op Minne verlaten heeft en dan van Haar ongevoed
blijft: hij brandt steeds in hoop en vrees; want zijn eenige begeerte is Minne zelf te
mogen genieten en op Haar te leven. Wie kan zoo iemand, die steeds in honger van
Minne leeft, gelukkig prijzen? Hij hecht zich geheel aan Minne; in plaats van alles
van Haar te ontvangen wordt hij van alles beroofd; en Zij wekt in hem zulk een
angst!’ Wat de dichteres den persoonlijken kreet ontrukt: ‘Ware ik toch dood gebleven
onder Hare aanraking!’
Het is Rede die vooral dit wee veroorzaakt. ‘Zij laat den genietingsdrang niet
rusten in zinnelijk genoegen, zoolang de ziel niet opgeklommen is tot waar zij den
Beminde vindt ter hoogste eer, d.i. in Zijn hoogste heerlijkheid, waartoe de ziel zich
moet hebben voorbereid. Zoo ontstaat een voortdurende strijd tusschen Rede, die
volmaakte voorbereiding wil, en de vrij willende genieten ghenoechte. Toch schenken
die storme een kalme berusting, een innige blijdschap, die hun onbekend is die niet
bereid zijn om Minne allen dood aan zich zelven te aanvaarden’.
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‘Dit mogen de jongeren bedenken’, aldus de samenhang, naar 't schijnt: ‘wanneer
Minne hen troost, meenen zij den ridderstrijd in alle volmaaktheid te hebben voltooid
en zijn ze als te hove gekomen in hoogste vreugde. Maar als Rede hun dan het werk
komt toonen wat nog te doen staat, schrikken zij er voor terug’. Volgt een bede tot
de almachtige Minne, als een laatste aanmoediging: ‘wie alle smarten in trouw
verduren, mogen wel blijde zingen; Minne zal hun alles vergelden. Men twijfele er
niet aan: Zij loont altoos, al komt Zij laat. Wie haar standvastig volgt, in Haar hoogste
raadsbesluiten, zal er voor schadeloos worden gesteld, met niet minder dan Minne
zelf’.

Bijzondere opmerkingen.
Van belang is hier de rol van Rede in het mystieke leven: Zij moet den drang der
zinnelijkheid beteugelen, met niets dan Minne zelf laten tevreden zijn, steeds het
werk der deugdbeoefening voorhouden, tot trouw en standvastigheid opwekken,
volmaakte voorbereiding vergen, die het bezit der Minne zelf waardig maakt, ter
hoechster eren, volgens Haar hoechsten rade.
Andere mystieke beeldspraak is hier: het leven, voeden en teren op Minne: wat ik
opvat hier als twee synoniemen: voedsel nemen en verteren, die hetzelfde begrip
versterken. Daartoe behoort ook de Minnehonger.
De Minne-strijd is als een ridderspel, een steekspel (VI).
De vereeniging in Liefde als een één-worden (54); als een vereenigd aan Minne
kleven (28).
Verpersoonlijkt treden hier Ghenoechte op, Rede, Vriheit = de vrije genietingsdrang;
de (verkeerde) vrijheid, schijnvrijheid.
Orewoet is weer blijkbaar niet extaze, maar het lijden in onverzadigdheid. De
almacht der Minne, die over alles beschikt en alles overheerschen kan (VII).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 b3 a4 a4 b3 c2 c2 d3 e2 e2 d3.
Drieledig: een mooie, zangerige, strophe.
De laatste strophe heeft de stollen verloren; maar het refrein is als deze gebouwd;
de strophe zelf heeft nog drie verzen meer f2 f2 d3, die als een gewoon refrein treffen.
Toch mag niets gewijzigd worden: daartegen verzet zich de samenhang; ook ware
de strophe niet geheel af na v. 78.
vv. 67, 68, 73 zijn moeilijk te lezen volgens strophenschema zonder langeren
voorslag: Alse hen dan hare rédene wéct: Ende si
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hen dat wérc ontdéct. Ay Minne, die fińe dóghet; eerder dan: Ay, Mínne, die fine
dóghet.
RIJMEN: Onzuiver zijn 40/41: men zou wint moeten kunnen lezen en bint 46/47
clemt / vent. 51/54 begherte / werde 57/60 Vremden / gheteemden, wat door de lezing
vreemden kon verholpen. 70/71 moede / bloede, waar wel bloode bedoeld is.
Opvallend vele in een gedicht.
Natuurtafereeltje contrasteerend.
Welk een aanschouwelijk beeld van ridderlijkheid biedt str. VI, en wat wordt al
dit romantisme heusche werkelijkheid! Die jongeren, die meenen het steekspel met
allen lof te hebben voltooid en nu ten hove der Minne te zijn toegelaten.
TAAL. - vv. 55-56 zijn eenigszins onduidelijk. Eise maken is een gewone uitdrukking
voor: gelukkig, welgemoed, opgewekt maken. De gedachte is dus, dat zulke storme
ten slotte diepe vreugde geven, een soete pine zijn; zij schenken een diepe rust die
de vremde niet kennen. Maar wat is juist in vorme? Is het: naar buiten, in de manier
van doen, in de uitwendige gedraging? Zoodat er van die storme uit naar buiten niets
blijkt? Of is in vorme eenvoudig zooveel als: oprecht, werkelijk? 9, 29: soe en heeft
hi vorme noch ere: hier is vorme (mannelijk, ridderlijk) voorkomen. De geheele
uitdrukking schijnt mij ten slotte niets meer te beteekenen: dan dat die storme de rust
niet storen en een blijmoedig, opgewekt voorkomen geven
*

15
I
Al es die tijt blide overal*
Ende al es groene berch ende dal,
Dat wert hem wel clene in scine3
Die ter minnen hevet ongheval;
5 Ic en weet wies hi verbliden sal;
Hem es alle bliscap pine.
Dat en es gheen wonder:
Alse hi es sonder*
Sijns liefs, na sijn begheren,
10
Ende hi niet en hevet
Daer hi bi levet,
Waerop soude hi dan teren?

*
3

*

.XV. Nota

*

CIIIJ b.

I. 2 B berch groene e.d. 3 cleine 6 A blijsc. B blijssc. 11 A bi (verbet.) hi 1. B bi hi maar
orde hersteld door teekens 12 B teeren.
Dit wordt voor hem duidelijk van geringe waarde.
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*
II
Die op minne teret al sonder spoet,13
Wat hi ghedoghet in orewoet
15
Dat mach allene bekinnen
Die hem ter minnen verlaet al goet,16
Ende dan van hare blivet onghevoet.
Hem es wel wee ter minnen;
Want hi bernet sware
20
In hope ende in vare
Altoes met nuwen uren;21
Want al sijn begheren
Es voeden ende teren23
Ende ghebruken minnen natueren.
III
25 Die dus in hongher van minnen leven
Ende noch ghebruken es ontbleven,
Ay wie mach hen gheloven?27
Want si hen een ane minne al cleven;28
Als hen dan minne hare soude al gheven,
30
So wordet een beroeven,
Ende so roerste een vaer.
Ay, amabaer!32
Waer salic, arme, henen?
Eert mi dus quam,34
35
Ay, utinam!*35
Hadde si mi doch doet gherenen!*36

*

68 c.
CIIIJ c.

*

*

13
16
21
23
27
28
32
34
35
36

II. 17 ongeuoedt 18 B wel i.r. 19 berret 24 naturen.
III. 28 A hem 29 Alse; hare 30 soe zoo telk.; werdet (?) B dan .I. berouen 31 B enen 32
amabar 36 B Hadsi A gher. doet maar orde herst. door letters a en b B gh. doot*.
teren = leven op, voeding zoeken bij.
al goed = voor goed; of: oprecht?
met nuwen uren: onophoudelijk opnieuw, even hevig.
voeden ende teren = voedsel nemen en verteren: eerder versterkende uitdrukking voor
hetzelfde begrip, dan tegenstellend (als ware: de Minne voeden en er op teren).
gheloven = gelukkig prijzen.
vgl. 12, 53.
amabaer = eenvoudige uitroeping van smart; eigenlijk: ik werd bemind.
Eer het voor mij zoo ver kwam.
uitroeping van verlangen.
ware ik toch dood gebleven onder hare aanraking!
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*
IV
Dit es een wee wel onbekint;
Het ne werdt van vremden nie ghemint;
Ghenoechten eest te sware:39
40 Want si hare alle uren daertoe went*40
Dat si hare an ghebruken bin[de]t
In vriheiden sonder vare.
Maer redene claer
hevet ommaer.
45
Het dunct hare een keren,
Eer si opclemt46
daer si volvent
Hare lief ter hoechster eren.
V
Minne wilt al minne, sine wilt niet beiden;49
50 Si wilt al uren in suetheit weiden,
In weelden na hare begherte.
Redenne heetse merren na ghereiden,
Ende vriheit wilse te hant gheleiden52-53
Daerse met lieve .I. werde.
55
Dus ghedane storme
Maken eyse in vorme.55-56
Dats onbekent den vremden,57

IV. 37 omb. 38 en wert A vreemden; nie wel ghem. 40 A weent 41 ane A en B ook bindet
42 B waerheiden s. vaer C 43 en 44 op één regel, zoo ook 46 en 47, 58 en 59, 71 en 72 maar
telkens met punt om de verzen te scheiden 45 dunket.
V. 49 B al m. i.r. 50 A alle B in erb. zuetecheit 51 begherten 52 Redene 53 wiltse 57 onbekint
59 noet B minnen i.r. 60 smakene A nien.
39 Ghenoechten = verpersoonlijkt zinnelijk genoegen.
40 Deze zet er zich voortdurend toe om zich aan Genieting te hechten.
46 Eer = zoo lang niet...
49 Minne = de minne als in de ziel.
52-53 Rede beveelt haar te wachten tot ze genoeg is uitgerust, voorbereid; Vrijheid wil haar terstond
geleiden in de vereeniging.
55-56 de storme die uit dien tweestrijd komen, de wisselende gemoedsbewegingen, maken blijdschap
in vorme; onduidelijk: naar buiten, in de wijze van doen? of: vormelijke, i.e. echte, formeel?
of in vorme maken: gestalte geven aan = doen ontstaan?
57 Dit is hun onbekend die niet wilden sterven.

*
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*

60

Die alre doet
vore minnen noedt59
Te smakenne nie en gheteemden.

VI
Daer minne die jonghe met nuwen troest,61
So wanen si dan al sijn verloest,
So sijn si alse te hove
Ende leven hen selven alrevroest,64
65 Ende wanen hebben voldaen die joest*
In allen vollen love.
Alse hen dan hare redenne wect,
Ende si hen dat werc ontdect
Dat si hebben te doene,
70
Met nuwen moede,70
werden si bloede
Die teersten waren coene.

75

80

*

59
61
64
70
73
76
78

VII
Ay minne, die fine doghet,73
Die alles es voghet,
Ende alle dinc mach dwinghen,
Si moete hare melden,76
Ende si sal ons ghelden;
Sine sal ons niet ondringhen.*78
Die alle rouwen
Gesmaken met trouwen,
Si moghen wel blide singhen.

*

CIIIJ d.

*

68 d.

VI. 61 de 62 B dan erb. 63 B alse: se erb. 64 A vrost (?) B vroest: r erb. 65 de 67 redene 68
A hem; ontect 72 B tiersten.
VII. 74 B voeghet 76 B haer 78 ontdringhen. 82 R. A iement B yement; twifelt 86 niet 87
oersaten.
zooveel als: voor de daartoe dwingende Minne.
met nuwen = steeds opnieuw, vgl. met nuwen uren, v. 21.
hen selven na leven, wederkeerig! of na vroest wel tevreden met zich zelven.
met nuwen moede met veranderde gemoedsstemming; of te verbinden met te doene?
doghet: Charitas is immers ook een deugd.
Zij moge zich openlijk bekend maken.
ondringhen = ontwijken, eerder dan ontsnappen.
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Dats yemant twivelt, dats grote scade:82
Minne loent altoes al comt si spade.83
Die hen te hare verlaten,*
85 Ende volghen haren hoechsten rade,
Ende bliven inden nied ghestade,
Si saelt met minnen orsaten.87

Zestiende lied
Inhoud.
INLEIDING. Het is met mij gedaan, zoo de Minne mij niet spoedig troost (I).
EERSTE DEEL: Mijn leed heeft zijn krijgstocht op mij gericht; Minne alleen kan
mij helpen (II). Help mij zegepralen, Minne! Help mij begrijpen wat het al lijden
kost, hier te wachten op de genieting (III). Door Minne kom ik, ja, mijn nood te
boven. Maar hoe dikwijls ik reeds heb moeten sterven! Doch ik wil alles derven, tot
ik Haar bezit (IV). TWEEDE DEEL: wat al mooie beloften mij Minne heeft
voorgehouden van in mijn jonge dagen (V). Maar Zij heeft mij verraden en mij al
die zaligheid ontnomen (VI). Doch Zij leeft; daarom wil ik alles verdragen; Zij zal
alles vergelden (VII). DERDE DEEL: Ik heb mij geheel aan Minne weggeschonken;
Zij heeft alles verslonden; maar Zij waarborgt het ons: al lijden om Haar is winst
(VIII). Waarlijk, Zij is het wel waard, dat men Haar alles geeft om Haar te voldoen
(IX). Daarom weze alle ware minnaar bereid om zich geheel aan Haar weg te schenken
(X). SLOT: de beloften der Minne zijn onherroepelijk.

Algemeene beschouwingen.
Het lied is een kreet om hulp in uitersten nood; waardoorheen voortdurend de
berusting, het vertrouwen, de volledige offergave blijven opklinken. Telkens opnieuw
komt de noodklacht; doch telkens opnieuw de zekerheid dat het zoo goed is, en de
bevestiging der onkreukbare trouw. Zoo staat het lied dramatisch gespannen, als een
zielsconflict, een geweldige innerlijke tweestrijd, waarin de ziel de Minne tegen zich
zelf verdedigt.
‘Bij dit nieuwe jaargetijde mogen vogelen en bloemen weldra aan den druk van
den winter ontkomen. Maar met mij is het gedaan, zoo Minne mij niet spoedig ter
hulp komt’. Zoo ziet nu de dichteres haar Smart, als een machtig leger, oprukken
tegen de burcht harer ziel: ‘geen uitkomst meer, al hare wegen zijn door den vijand
bezet. Geen rust, geen vrede meer. Ontsnap ik ooit tot den zege der Minne, U, Minne
zal ik het te danken hebben’. Zoo

82
83
87

Dats = dat des; het tweede dats = dat es.
is datgene waaraan men niet twijfelen mag; of v. 79-81.
anacolouthon.
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roept zij tot Minne, dat Zij haar helpe; doch - en dit besef komt van haar ander Ik dit zal voornamelijk hierin bestaan, dat Zij haar late begrijpen, wat ze al moet lijden
in afwachting van de blijde, zaligende genieting. ‘o Dit is het juist: die raad, die
schikking, bedroeft haar meest. Ik weet het wel; Minne zal mij al mijn nood te boven
helpen komen. Maar wat ik al onspoed heb gehad, wat ik al heb moeten sterven!’
Dan, zich toch vermannend: ‘doch ik wil alles derven, tot mij de Minne in haar rijk
wil opnemen’. De gedachte echter aan haar verleden vreugde dringt nu boven: ‘wat
heeft Minne mij al niet getoond en beloofd in mijn jonge dagen! toen ik met Haar
mocht omgaan en ik het, opgetogen, op mij nam Haar de volle schatting te betalen,
gaarne hechtte Zij me toen innig aan Zich. Maar die zaligheids-storme zijn nu wel
zeer gestild!’ En zij klaagt het opnieuw: ‘Minne heeft mij verraden, met veel, wat
Zij mij voorhield, met zoo menige verzadiging die Zij mij schonk en die mijn jeugd
vernieuwde. Die lekkere beten, met opgewekt genoegen, waardoor ik alles gaarne
geleden heb, heeft Zij mij onthouden’. Doch als verrast door de stoutheid van haar
klacht, komt dan plechtig de verzekering: ‘Minne leeft, al sterf ik ook nog zoo
dikwijls. Daarom wil ik alles in blijdschap verduren: onspoed of begenadiging, kwaad
of goed. Ik aanvaard het, zonder er om voor de niet-minnenden te pralen. Tot geen
lage gedachten wil ik afzinken: Minne zal alles wel vergelden. Ik heb mij geheel aan
Minne weggeschonken; verlieze ik of winne ik, ik wil haar volstrekt alles geven, als
datgene waarop Zij recht heeft, wat haar verschuldigd is. Hoe nu? Ik behoor mijzelven
niet meer toe. Minne heeft al verslonden. Doch Zij geeft de zekerheid dat alle lijden
van Minne slechts winst is. Ja, ik belijd het: Minne is wel waard dat men Haar alles
schenkt: verliezen, winnen, om het even, daar wil ik niet verder om bekommerd zijn.
Ik heb dit toch feitelijk steeds begeerd: Haar ghenoech te zijn. Ook heb ik steeds al
Hare slagen verdragen: om Haar was dit het rijkste levensleen. Daarom raad ik allen
die Minne ghenoech willen leven, zich niet te sparen, maar zich weg te schenken,
om steeds te leven in de beoefening der hoogste daad, die de Minne den minnenden
in het geheim meedeelt en leert, maar die den niet-minnende blijft onthouden, die
het wezen der ware Minne niet verstaat: het zoete dolen in der Minne school weet
hij niet die er niet in gaat’. En kort luidt het besluit: ‘wat ik ook moge verduren, hoe
ik ook gekweld worde, wat Minne mij heeft voorgehouden zal onherroepelijk
geschieden’; Hare beloften zullen vervuld worden.

Bijzondere opmerkingen.
Het lentetafereeltje staat contrasteerend met de heerschende stemming.
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Mystieke beelden zijn vooral: het sterven aan zich zelven, hier in 't bijzonder in
lijden; de Minneschichten (37); de Minne-school (99); de Minnehonger (saden, 53
ontbite 55) de Minnezee (storme 50, hier van vreugde); de Minneleendienst (90
rijcste leen, 37 Minnen pacht). De Minnestrijd (de ziel als een belegerde burcht, str.
II, de Minne die ieghenvacht, 42, verwinnen) het Minne-waagspel (verliesic ochte
winne. 73, 82); het Minnerijk (40, 44). De Minnevereeniging (49). De Minne-schuld
(scout, 74 minnen pacht (47).
Uit str. V zou men willen besluiten dat Had., toen ze dit lied dichtte, niet meer zoo
jong was. Indien zij alleen bedoelde te spreken van haar vroegste minnebeoefening,
zou ze zich niet zoo uitgedrukt hebben; alleen iemand die niet meer zoo jong is
spreekt aldus van in minen jonghen daghen.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 b4 a3 b4 c2 c2 b4 c2 c2 b4
tornada c2 c2 b2
Ik lees: 2 Wél bekínnen óver ál. 12 Síne heerváert ghestícht op mí. 23 Ende si die
álle noét bekínt 35 Doen ic met Háer omghínc 71 Ic hebbe der hóghere Mińnen ál
87 Alś ie wél scéen kan moeilijk met vier heffingen gelezen, of ieder lettergreep moet
beklemtoond worden. 102 Dat Minne mi hévet bevólen zou ook met slechts twee
heffingen moeten gelezen worden.
RIJMEN: 26/28 komt hetzelfde rijm raet voor. 72/74/77/80 zouden alle -in of -en
moeten hebben.
Een der mooiste gedichten, om de machtige beeldspraak van str. II, om de
dramatische stemming, om de plechtige, verheven opvattingen, b.v. str. VII, om, als
steeds, de heerlijkheid der taal.
TAAL. - v. 17. De bet. is niet duidelijk. Ik versta: merkt, d.i. gaat na, ziet, of smart
(rouwe zooveel als ongheval) nog eenigen uitweg voor mij weet, nog eenigen raad
weet.
v. 26. Haddics raet deze uitdrukking beteekent gewoonlijk: zag ik er kans toe;
maar dit geeft hier geen zin; of het zou moeten slaan niet op te ontbeidenne, maar
op ghebruken en zou dan zooveel als een uitroeping zijn: kon het maar gebeuren! Ik
vat het vers op als: kon ik er toe besluiten! nl. te ontbeidenne; zoo ware het, bij de
erkenning van wat voor een lijden dit wachten is, de weemoedige wensch van de
weifelende; dit past psychologisch uitstekend.
vv. 95-96. verholen schijnt wel te beteekenen: den minnenden in 't geheim, als
iets geheimzinnigs, meegedeeld, bekend = alleen bekend aan de minnenden; verstolen
= aan de kennis ontrukt van, d.i. onbekend.
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*

16
I
Men mach den nuwen tijt*
Wel bekinnen overal:
Die voghele hebben delijt;
Die bloemen ontspringhen in berch in dal.*
5
Waer so si staen,
Si sijn ontgaen
Den wreden wintre diese qual.
Ic ben ontdaen,8
Mij en troeste saen
10 Die minne jeghen mijn ongheval.
II
Nu hevet mijn ongheval11
Sine heervaert ghesticht op mi;
Het gadert overal.13
Mine hoghe weghe die waren vri
15
Si sijn sere beleghet;
Mi es vrede ontseghet:
Merct ocht mi rouwe iet condich si.17
Wordic gheweghet
Daer minne[n] gheseghet,
20 Ay, edele minne, dies danckic di.18-20
III
Die minne die al verwint
Hulpe mi dat ic moet verwinnen,
Ende si die alle noet bekint
Onne mi dat ic moet bekinnen24

I. 3 A voghelen 5 soe (zoo telk.) 7 A Den vreemden B vremden; wintere 9 B mi 10 de.
II. 12 B heruaert: e van aert erb. 14 B die i.r. 15 si ontbreekt 16 B Mijn vrede es maar orde
van vr. en es door teeken hersteld 17 ochte B yet 19 A minne B Die minne ontseget 20 A
danc ic B dankic.
III. 22 moete 23 B alle 24 moete 27 A ghebrukes 28 B wreede B raet i.r. 30 Bedroeft de.
8 Het is met mij gedaan, zoo M. mij niet spoedig troost.
11 ongheval verpersoonlijkt: richt als een krijgstocht in tegen de ziel.
13 gadert: de scharen komen bijeen.
17 z. inl.
18-20 kom ik ooit ten zege, dan dank ik dit aan Minne: Minne moet mij helpen.
24 door dit te erkennen toch alleen komt de zege.

*
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*
25

Hoe swaer dat mi staet,
Hadde ics raet,
Te ontbeidene dies ghebrukens van minnen:27
Die wrede raet
Die daer jeghen gaet
30 Bedrueft die cracht van minen sinnen.*
*

CV b.

IV
Bi minnen maghic al
Verwinnen mine ellendeghe noet;
Ic weet wel dat ic sal.*33
Doch hebbic meneghen wederstoet
35
Die mi doet sterven
menich werven,
Sint minne mi ierst van binnen scoet.
Ic wille alles derven,*38
Tote dat mi wilt erven
40 Die minne int rike dat si mi boet.
V
In minen jonghen daghen,
Doen mi die minne ierst jeghen vacht,
Tonetsi mi grote ghelaghen:43
Hare wise, hare rike, hare goedde, hare macht.
45
Doen ic met hare omghinc,45
Ende ic ontfinc46

*

27
33
38
43
45
46

IV. 31 mach ic 32 minen ellendeghen C 35 en 36: op één regel maar door punt gescheiden
37 A eerst 40 De.
V. 42 A Doe; de m. A eerst 43 Tonesi B groet ghelaghe 44 hare (telkens) B h.w.h.g.h.r.h.m.
45 Doe 48 C omghinc uit ont. A en B ontghinc 50 de.
is onderwerp van v. 25, 28 wat er daartoe te doen is.
sal: verwinnen.
erven = tr. tote dat M. mi wilt erven int Rike: mij in 't bezit wil stellen van; of misschien
eenvoudig: tot M. mij ten deele valt.
tonetsi: tonedesi vgl. Franck, 21, 5. ghelaghen = wat aan iets gelegen is: voordeel.
omghinc A en B hebben ontginc, wat moeilijk zin geeft: ontsnappen, past niet; en beginnen
te gaan, heeft het woord nooit beteekend.
ontfinc: opdracht kreeg, of op mij nam.
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*
Al te geldene der minnen pacht,
Gherne boven alle dinc
Si mi een ane hare hinc.49
50 Nu scijnt die storm wel sere ghesacht.
VI
Dus heeft mi minne verraden,
Met vele dat si mi hadde ghetoghet,
Met menegher sueter saden,
Daer nuwe joghet bi wert ghesoghet.
55
Verweende ontbite55
Met nuwen delite*
Daer ic al gherne bi hebbe ghedoghet,
Ic claghe ende verwite
Met nuwen vlite,59
60 Houtse op, die mi heeft verhoghet.60
VII
Ic weet wel dat de minne
Levet, al stervic aldus vele.62
Want icse levende kinne,
Verdraghic al wel gherne in spele:64
65
Mesval ende oetmoet,65
Si arch ocht si goet,
Ic ben diet gherne den vremden hele.67
Mijn hoghe moet
Es dies wel vroet
70 Dat minne met minnen orsaten sele.

*

49
55
59
60
62
64
65
67

VI. 51 A us: D bij 't rubriceeren vergeten; heuet 52 mi heuet 53 A soeter 54 B nuwer 55
ombite 57 B alle B hebben 60 mi hadde C verh.: ver staat boven gheh. in ander schrift.
VII. 64 wel al gh. 66 ocht ontbr. 67 A vreemden C 68 en 69: op één regel maar Es met
hoofdletter 70 A met minne; oersaten.
Zij hechtte mij aan Zich in liefdeeenheid boven en buiten al.
= lekkere brokjes met nuwen delite = die opgewekte, nuwe, vreugde gaven is vw. van Houdse
op.
opnieuw en hevig.
die heeft tegenstellende bet. die nochtans, hoewel die...
stervic = bezwijken in lijden vele = dikwijls of zeer.
spele = in blijdschap, in genoegen.
tegenslag of gunst, begenadiging, kwaad of goed.
hele: aanvaard, zonder er mee te pralen, naar buiten te toonen voor niet-minnenden.
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*
VIII
Ic hebbe der hoghere minnen al
Opghegheven dat ic ben.
Verliesic ocht winne, si al73
Hare scout noch meer no min.74
75
Wat es nu ghesciet?75
Ic ben mine niet:
Si hevet verswolghen al minen sin.*
Hare wesen fijn
Doet seker sijn*
80 Dat pine van minnen es al ghewen.

*

69 b.

*

57 a.

IX
Ic bekens die minne wel wert:
Verliesic, winnic, dies al een.82
Dat hebbic meest begheert,*
Sint minne mijn herte ierst ghereen:
85
Te sine hare ghenoech
Na hare ghevoech86
Als ie wel sceen.
Want ic verdroech
Wat si mi sloech:
90 Dore hare waest mi dat rijcste leen.

*

CV d.

X
Die minne ghenoech wilt leven,
Hine spare hem niet, dus es mijn raet.
Hi sal met al hem gheven
Int werc te levenne der hoechster daet,94

*

73
74
75
82
86
94

VIII. 71 hogher 73 A verliese ic; ochte B si sal C heeft dubbele punt na al 70 no meer no 76
A In 77 C mine sinne 80 ghewin.
IX. 81 de 83 B ye B begert 84 eerst 85 B haer 87 Alse ye 90 C mi erb.
X. 91 A minnen B der (i.r.) m. 92 A dat es B dats 94 leuene 96 vreemden 98 B suete.
R. 103 bliuet.
vgl. 6, 35.
scout = alles weze wat Haar verschuldigd is; noch meer no min na al = volstrekt alles.
zooveel als een verbaasde ontdekking daarna: ik behoor mij zelven niet meer; Zij heeft al
verslonden, maar...
dies = dit es (?); al een = al gelijk: om het even.
zooals het Haar past, volgens al wat Haar past.
te levenne = hangt af van gheven: om te leven.
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Den minnenden verholen,95
Den vremden verstolen96
Diet wesen van minnen niet en verstaet.
Dat soete dolen
Inder minnen scolen
100 En weet hi niet diere niet en gaet.
95

*

Hoe ic werde verquolen,101
Dat minne mi hevet bevolen
Dat blijft sonder verlaet.

*

R/n

Zeventiende lied
Inhoud.
INLEIDING: Hoe de minnaar ook lijde in de Minne, hij zal groeien (I). EERSTE
DEEL: ontboezeming van het matelooze, ondragelijke wee (II-VII). TWEEDE DEEL:
berustende overpeinzing (VIII-XIII). SLOT.

Algemeene beschouwingen.
Dramatisch-tragisch is dit lied in hoogste mate. Dramatisch, om de epische worsteling
in de ziel zelf, die te pletter gewreven onder den al te machtigen druk van de smart
toch nog opstijgt ter aanbidding en verheerlijking van Haar, aan Wie zij zich zelve
geheel had overgelaten; tragisch, om den dreigenden ondergang in zoo groot wee.
Een lied van vertwijfeling, mocht men meenen; zoo de zekere trilling der veilige
onderworpenheid en der onwederroepelijke offergave er, niet alleen in den grooten
zang en tegenzang van smart en berustend betrouwen, maar, en dit ook is dramatisch,
telkens weer in de smart de hoop, in de hoop, de zekerheid en de offergave, de smart
mede opklonk.
‘Al is de lente op komst, toch is alles nog duister, vorm- en kleurloos: maar de
bloei komt zeker, reeds gaat de hazelaar bloeien. Zoo ook de minnaar der Liefde: al
heeft hij ook rampspoed, al vaart hij ook ellendig, hij zal in alles bloeien’. Zoo de

95
96
101

verholen, nl. dit leven der hoechster daet z. inl.
verstolen = onthouden.
Hoe ik ook worde gekweld, wat Minne mij heeft voorgehouden, Hare beloften nl., dat blijft
onherroepelijk, zal vervuld worden; de gewone gedachte: Minne zal het orsaten. Eerder toch
dan: wat Minne mij heeft weggelegd, b.v. smarten, moet ik ondergaan.
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grondstemming: van meet af dus door het ongheval heen, de zekerheid van den
komenden bloei. Al dadelijk overweldigt haar echter haar ongheval: ‘Wat baat alle
blijdschap, alle wisselende jaargetij, hem die gaarne in Liefde vreugde had en nergens
een beminde heeft, bij wie hij waarlijk rust vindt, tot wie hij zeggen kan: Geliefde,
gij zijt die mij ten volle bevredigen kan. Hoe, waarom wel, zou hem nog blijdschap
kunnen omvangen, dien Liefde in hare boeien heeft geworpen, terwijl hij de ruimte
der Liefde wilde omgaan en Haar ten volle vrij, vertrouwelijk, veilig, genieten? Meer
dan starren aan den hemel staan heeft de minnende dan smarten’. Welk een hartstocht!
Zal de poëzie dit kunnen volhouden? Zal ze niet bezwijken na dien vollen vloed?
Kon het nog intenser? Voort gaat het in een strophe waar rythme en zielsmuziek
triomf vieren: ‘het getal dier smarten moet verzwegen worden. Die groote zware
lasten blijven ongewogen. Er is daar geen gelijkenis bij. Zoo is 't best het op te geven.
Al is mijn aandeel ervan gering, toch weet ik er van: ik heb er wat verdragen! Mij
gruwt dat ik leef’. En even machtig, even hartstochtelijk, wat die smart dan wel is:
‘Hoe mag hem het leven gruwen en rouwen, die zich gansch heeft weggeschonken,
alles gewaagd heeft, en dan in een donkeren doolweg verre verdreven wordt, waaruit
hij meent nooit meer te zullen terugkeeren, die in storm van hopeloosheid te pletter
gewreven wordt: wat wee is gelijk aan die smart?’ En als de Liefde niet hoort, dan
gaat de ziel ongedurig naar de menschen, naar hen die de Liefde genieten mogen,
die als aan Haar zijde door het leven gaan, vrij onder Hare bescherming, om erbarmen
met haar, de veroordeelde, de rampzalige. o Zij gunt hun het geluk; maar zij moet
leven in hopeloosheid. Want, en dan komt de verrukkelijke strophe met dat liefdevolle
beeld der blijde verwachting in haar duisteren nacht: ‘boven het duistere
hemelgevaarte van haar smart heeft zij een heldere wolk zien opgaan: dra zou ze vrij
met volle weelde mogen spelen in de zonne! Doch daar werd de vreugde harer
verwachting slechts een teleurstelling. Al stierf ik, snikt ze 't uit, wie zou me dit euvel
nemen?’
Een laatste kreet van smart nog: ‘toen viel de nacht over den dag’; het werd weer
alles duister. ‘Dat ik ooit geboren was, o wee!’ En 't brekende hart heeft met dien
kreet de volheid van zijn wee uitgezongen, als weer de vaste en grootsche zekerheid
van de Liefde overwint: ‘Minne zal het wel vergelden. Al ben ik weder onder den
slag, God troost allen die den adel hunner ziel niet verbeuren’. Nu is de groote storm
uitgewoed: nog flitst de bliksem, nog rommelt de donder in de verte, eer de rust zich
vastzet. In bewogen bepeinzing denkt de ziel terug aan haar jeugd, toen zij de
heerlijk-belovende Minne van ganscher harte tegenlachte.
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Maar toen heeft Zij haar doen gelijken op den hazelaar, die vroeg bloeit, als 't nog
winter is en donker, maar op wiens vruchten men lang moet wachten. Wat al weemoed
er zwelt in zulk een beeld en in zulk een vers! ‘Jawel, dat beiden, tot Minne de ziel
gansch met alles voorziet, gelukkig wien dit geschiedt! Maar daarom geef ik wel
niet: ik ben er slechts des te meer tevreden om; want ik heb mij geheel op Minne
verlaten. Maar, zoo ik al wee roep, de smart werd mij al te zwaar’. En nu, als zich
verontschuldigend: ‘'t is ook zoo zwaar, die doolqueste naar Minne, zonder te weten
waar men Haar vinden kan: in duisterheid, in klaarheid, in den toorn of in de liefelijke
bejegening. Gaf Zij eens duidelijk hare waarachtige vertroosting, dan zou het ellendig
hart tot rust komen. Een klein genoegen slechts! Liet me de Geliefde dit eens ervaren,
dit zou de Minne toch niet uitputten. En zoo zou de vreugde geen teleurstelling
worden’. Bij deze gedachte schrikt de edele ziel nu op: ‘neen, geen teleurstelling!
voor geen edelgezinde! God behoede hem en doe hem weten wat schade dit zou zijn,
zich over te laten aan teleurstelling’. Met een beroep op de ervaring der ware
minnenden besluit ze dan hare klacht en houdt zij de groote wet der Liefde voor: ‘tot
de Liefde door veel lijden’. Wat een kort refrein opneemt; ‘maar geen dorpers
begrijpen het’.

Bijzondere opmerkingen.
Het natuurtafereel geeft de stemming: als door den donkeren winter de eerste bloei,
zoo voor den minnaar door alle ongheval de zekere groei.
Mystieke beelden: Minneboeien (III), Minnestorm (V). Doolqueste (V, XI, 80),
Minnefeest (XII, 78).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 b3 a4 b3
tornada: c4 d3 c4 d3
Zelfde bouw als XIV. Ik lees: 20 Die grote sware wághen blíven ónghewéghen 34
Ende met onthópenden ellénden gheet nópen 46 Met Mińnen saelt wel orsáten noch
Mínne 64 In abólghe ocht in mińne. Gave Mińne 79 Der Minnen cómen tróest, hare
ophóuden versléet.
RIJMEN. - De onzuivere rijmen 23 verdreven en 60 lede zijn te verhelpen door te
lezen: verdreghen en leder, wat ook door den zin vereischt wordt.
Voorzeker een der machtigste smartkreten die de drang naar de Liefde ooit aan
een menschelijk hart heeft ontrukt. Nu mocht
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iemand meenen, dat dit lied vroeger had moeten eindigen, dat de laatste strophen er
den indruk van verzwakken. Dit is niet onze opvatting. Gewis, na het eerste bewogen
deel is het tweede rustiger. Maar dit werd door de dichteres bedoeld. Haar volle
gemoed had ze laten uitspreken in laaie vlam van hartstocht. Geen opstand tegen de
Liefde mocht het worden. En zoo moest, psychologisch, als in een soort van
zelfverdediging, langs meer reflecteerenden weg, de ziel opgevoerd worden tot de
erkenning van de groote wet der Liefde en tot berusting.
TAAL. - 23 De drie hss. hebben verdreven, wat voor den zin op verdreghen neerkomt,
terwijl dit woord het rijm herstelt.
str. VII. Het beeld is moeilijk te realiseeren; is het: aan den donkeren hemel is een
heldere wolk opgegaan, voorbode van de komende zon; omdat de zwarte wolken,
het omsluitende hemelgevaarte, zich begint te splitsen en een wolk zich met licht
van de zon kleurt? Lichte wolke zooveel als lichtwolk. vgl. lichte daghe, 19, str. VII.
v. 42. In dit vers ligt geen gedachte van zelfmoord, zooals men heeft beweerd. Al
storvic beteekent alleen: al stierf ik, al bezweek ik onder mijn leed; nooit zoo iets
als: al sloeg ik de handen aan mij, al deed ik mij sterven. Wanconnen, al zou dit in
het Mnl. niet voorkomen in de bet. misgunnen (wie zou zoo wreed zijn mij het geluk
te sterven te misgunnen), kan het in de gewone bet. opgevat worden: wie zou mij dit
euvel nemen? nl.: dat ik zoo zwak ben, niet sterker, om mijn leed moedig te dragen;
of, nader tot de bet. misgunnen: wie zou het mij euvel opnemen, er kwaad om zijn,
dat ik stierf en dus aan mijn lijden ontkom? Vgl. 14, 72.
str. X. Het beiden, wachten, tot Minne hem met geheele Minne voorziet, hem
geheel zich zelve schenkt, wordt per concatenatio ingeleid door v. 54; hem es wel
ghesciet: hij is gelukkig. Maar, aldus de samenhang, naar het schijnt: om dit wachten,
tot Minne mij met al versiet geef ik niet zooveel; dit wachten is niet de oorzaak van
het wee waarom ik nu klaag. Ik ben er slechts des te opgeruimder om: ik heb me
immer geheel aan de Minne overgelaten. Wat me echter nu doet weeklagen is, dat
het wee mij te sterk, te machtig wordt. v. 58 zonder meer dan ware de beteekenis
duidelijk: ik ben er des te meer om in mijn schik (omdat b.v. ik voor Minne nog
langer kan lijden). Meer dan komt echter in het Mnl. nog wel voor met comparatief;
hier dan met comparatief + te. Of kan dan tijdbepalend zijn: hij dit wachten? het
wee, dat haar te machtig wordt, wordt dan verklaard in de volgende strophe: v. 62
nergens zeker te zijn er de Minne waarlijk te vinden.
str. XII. De verklaring: ‘Als mijn lief mij iets aangenaams, een beetje troost van
de minne ontvangen liet, dan werd daarmee de minne (wederzijds) niet helemaal
gegeven en dan was het feitelijk toch maar een denkbeeldig genot’ (Van der Zeyde.
Hadewijch, blz. 205) is zeer zeker verkeerd, gelijk de geheele verklaring die van dit
lied, wel wat al te dramatisch en te subjectief, gegeven wordt. Ze beteekenen duidelijk
wat in de algem. Besch. staat.
str. XIII. wat ik meine = nl. wat ik in dit lied heb uitgezongen, wat mijn bedoeling
was in dit lied; het is een toepassing van Eert al met al wert vereent Smaect men
bitteren suere.
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17
I
Als hem die tijt vernuwen sal,*1
Nochtan es berch ende dal
Wel doncker ende ontsiene overal;
Doch gheet die <h>asel bloyen.
5 Al hevet die minnare ongheval,*
Hi sal in allen groyen.6

*

.XVIJ.

*

CVJ a.

II
Wat hulpet hem bliscap ochte tijd,7
Die gherne in minnen name delijt,
Ende niet en vint inder werelt wijt
10
Daer hi met trouwen op mach rusten
Ende vri toe seghhen: ‘lief, ghi sijt
Die minen gront mach custen.’*12
*

69 c.

III
Wat mach hem bliscap ommevaen,13
Die minne in <h>achten heeft inghe ghedaen,14
15 Ende die de wijdde van minnen woude ommegaen15
Ende vri ghebruken in trouwen?*
Meer dan sterren anden hemel staen,
Hevet die minne dan rouwen.

*

1
6
7
12
13
14
15

I. 1 Alse A de 3 donker A de hasel 5 A de m.
II. 7 blijsc. B ende; tijt 9 vindet B in diere A in die.
III. 13 blijsc. B Dien 14 hachten heuet 15 A te wide B de wide A v. minne 17 ane den 18 de.
sal = zou moeten.
in allen = in alle opzichten.
bliscap = nl. buiten, in de natuur; tijd = jaargetijde, in het algemeen: misschien is de lente
bedoeld, maar dan alleen om den samenhang.
die mij ten volle kan voldoen, bevredigen.
Wat = hoe, of waarom: om wat reden toch.
= die Minne inghe in hachten hevet ghedaen = in enge gevangenschap heeft gedaan.
ende die: heeft tegenstellende kracht: hoewel, als, hij de uitgestrektheid der M. wilde omgaan,
de geheele Minne wilde bezitten, ervaren, doormaken, beleven; en als een vrije genieten in
veilige zekerheid.
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*
IV
Dat ghetal diere rouwen moet sijn ghesweghen;
20 Die grote sware waghen bliven ongheweghen;20
Daer ne gheet gheen ghelike jeghen;21
So eest best dat mens begheve;
Al es mijn deel clene, ic hebber verdreghen;23
Mi gruwelt dat ic leve.*
*

CVJ b.

V
25 Hoe mach hem gruwelen ende rouwen tleven,
Die sijn al hevet op al ghegheven,26
Ende in donckeren dole wert verre verdreven,
Daer hi meer ne waent doen kere,28
Ende in onthopenden storme al wert tewreven:29
30
Wat rouwen gheliket dien sere?30
VI
Ay, ghi fiere, die als met minnen ghestaet31
Ende vri leeft in hare toeverlaet,32
Ontfarmt der verdeylder, die minne verslaet33
Ende met onthopenden ellende gheet nopen.
35 Och, die raets mach pleghen Leve vri in raet:35
Mijn herte levet in onthopen.

*

20
21
23

26
28
29
30
31
32
33
35

IV. 20 sware 21 en g. A gheliken 22 soe zoo telk. 23 A Js; cleyne A, B en C verdreven.
V. 26 A al op maar orde door teek. herst. B tsine al op h.g. 27 donk. 28 daer 29 onthopenen.
VI. 31 B ghestaedt 32 leuet 33 A Ontfermt B Ontfermet A verdeylder i.r. verbeterd voor
verleyder i. tekst B verdeilder 35 A Ay raeds maken dit laatste doorgeh. C op 2 reg.
de zware lasten blijven ongewogen, kunnen niet gewogen worden.
er kan niets bij vergeleken worden.
verdreghen, zal wel beter zijn dan verdreven van de hss: al is mijn deel dier rouwen slechts
klein geweest, ik weet wat het is, ik heb er verdragen, d.i. genoeg van verdragen, zoodat mi
gruwelt dat ic leve.
die alles op het spel heeft gezet, alles gewaagd.
waaruit hij meent nooit meer te kunnen terugkeeren.
en in een storm van hopeloosheid geheel wordt te pletter gedrukt, vermorzeld.
rouwen ww.? of 2e nv. mv. na wat.
die in alles gelukkig stand houdt, staat, met, aan de zijde van, Minne: die het gelukkig met
Minne hebt.
toeverlaet = bescherming.
verdeylder = de veroordeelde, verstootene, de rampzalige.
die uitkomst heeft, die er gelukkig aan toe is, leve vrij daarin.
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*
VII
Want ic sach ene lichte wolke opgaen37
Over alle swerke so scone ghedaen38
Ic waende met volre weelden saen
40
Vri spelen in die sonne:
Doen wardt mijn hoghe maer een waen!41
Al storvic, wie es dies mi wanconne?42
VIII
Doen sweec mi nacht over den dach.43
Dat ic ye was gheboren, o wach!*
45 Maer die sijn al ghevet op minnen sach,*
Met minnen saelt wel orsaten noch minne.
Al bennic weder onder den slach,
God troest alle edele sinne.

*

CVJ c.
69 d.

*

IX
Die minne es in allen beghinne g<he>noech.49
50 Doe mi minne eerst minnen ghewoech,50
Ay, hoe ic met al hare al beloech!51
Doen deedse me haesselen slachten
Die in deemsteren tide bloyen vroech,
Ende men langhe hare vrocht moet wachten.
X
55 Die beiden mach, hem es wel ghesciet,*
Tote dat minne sijn alle met al versiet.

*

37
38
41
42
43
49
50
51

VII. 40 ende 41 Doe wert C hoghe erb. 42 A storue ic C storuic: o erb. C wanconde.
VIII. 43 Doe 45 A Mer B tsijn 46 B oers... 47 ben ic.
IX. 49 A ghenoech 50 eerst minne C ghewoech: w erb. 52 Doe dede si; hazelen 54 C langhe:
e erb.; vrochte.
X. 56 B al met al; versiet 57 achte ic 58 B beens B ghemeeder 60 A Mer.
lichte = heldere, voorbode van klaarheid: nubes serena of lucida.
swerke = donkere wolken.
Mijn vreugde, blijde verwachting, werd toen slechts teleurstelling.
Al bezweek ik er onder, onder zoo groot, ondragelijk, leed wie zou me dit kwalijk nemen?
(dat ik nl. niet sterker ben om het te dragen).
toen viel de nacht (van wee) over den dag (van vreugde).
in allen beghinne = steeds bij het begin.
ghewoech = toen Zij mij eerst van Minne sprak.
met al wat ik was Hare al = al wat Zij is begroette.
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*
Ay god! dies en achtic niet,57
Maer ic bens meer dan te ghemeder:58
Der minnen ic doch mi selven al liet;
60
Maer mi dede dat wee al lede<r>.60
XI
Dat es den minnare al te swaer:
Na minne te dolen ende hine weet waer,
Het si in deemsterheit ende in claer,63
In abolghe ochte in minne: gave minne
65 Hare ghewareghe troest<e> openbaer,
Dat custe alendeghe sinne.66
XII
Ay, liet mi mijn lief lieve van minne ontfaen,*67
Daeromme en worde minne niet al verdaen,68
Ende so en ware gheen hoghe maer een waen,69
70
Dat waer groot jammer dat het ghesciede.70
Ay, den edelen fieren doe god verstaen71
Wat selke scade bediede.
XIII
Ay, wat ic meine ende hebbe ghemeent,
Heeft god den edelen wel versceent74

*

57
58
60
63
66
67
68
69
70
71
74

XI. 62 doelne 63 A in dem(?)sterh. B in demst.; ochte in 64 B in ontbr. 65 troeste 66 cust A
de; ellendege.
XII. 67 Al liete 68 werde (?) 69 A en ontbr. B en erb. A maer in w. B .I. uit in 70 B datter.
XIII. 74 heuet 75 heuet 76 Om; nature 77 Eer 78 smaket m. beteren*.
75. R ontbr. in B; A hare op minnen: minnen veranderd tot houden B haer oph. 80 de auonture
82 A uren de ghebure B uren die geburen.
ik bekreun er mij niet om: dit wachten kan ik feitelijk wel; ik ben er des te opgewekter om.
de constructie is niet duidelijk, z. inl.
leder zou het rijm goed maken en ook de beteekenis verbeteren: het wee deed me te zwaar;
dan werd leet met doen als bvl. nw. opgevat.
of hij Haar vinden zal in duisterheid en = of in klaarheid, in den toorn of in welwillendheid,
liefdebetuiging.
openbaar = onmiskenbaar.
lieve = eenig genoegen.
verdaen = dat zou Haar niet uitputten.
zoo ware geen vreugde, hooge verwachting, slechts ten slotte teleurstelling, een ongegronde
hoop, vgl. v. 39.
dat = die ontgoocheling; neen dat mag niet.
God doe den edelen fieren begrijpen wat schade het zou zijn zich aldus te laten teleurstellen:
de Minne als een teleurstelling te beschouwen; dit is feitelijk bedoeld.
versceent: geopenbaard, bekend gemaakt; niet: doen toekomen.
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75 Dien hi quale van minnen heeft verleent
Omme ghebruken van minnen natuere;76
Eert al met al wert vereent,
Smaect men bitteren suere.
*

80

Der minnen comen troest; hare ophouden versleet:
Dat swert die avontuere.*80
Ay, hoe men al met al beveet,
Dat en weten ghene vremde ghebuere.82

Achttiende lied
Inhoud.
EERSTE, ALGEMEEN, DEEL: het is lente; de minnaar, die vreugde heeft in den
Minnedienst, moge de lente begroeten, als hij zich maar bewust blijft, dat hij, om tot
het bezit der Minne te geraken, bereid moet zijn veel om Haar te lijden (I, II).
TWEEDE, PERSOONLIJK, DEEL: de vernieuwing van het jaar en de vernieuwde
Minnedienst kunnen mij slechts dieper wonden, omdat de Minne zoo lang uitblijft
(III), omdat ik slechts nog maar één tijd verlang, dien der eindelijke, eeuwige bezitting
(IV).

Algemeene beschouwingen.
Het kortste, doch wellicht het moeilijkste lied, om er de juiste beteekenis van te
vatten. Klaarblijkelijk genoeg is een tegenstelling bedoeld tusschen den tijd der lente
met de vernieuwde Minnebeoefening en den uitblijvenden tijd der eindelijke eeuwige
Minnebezitting: die hier so langhen stont ons voren is; tusschen de minnende ziel
die met het nieuwe jaargetijde kan meegaan, omdat zij vreugde aan Minne heeft, en
de anderen, die, als Hadewijch zelf, zonder delijt van Minnen, nog slechts één tijd,
dien van het volle Minnebezit, verwachten.
De eerste twee strophen zijn nog al duidelijk: Wie delijt aan Minne heeft, mag de
nieuwe lente verwelkomen: mach = het is hem geoorloofd, of het kan zijn dat... Als
hij maar blijft erkennen, dat hij steeds bereid moet zijn om voor Minne veel te lijden.
Want dit moet men te allen tijde, ook in de lente, wil men hooge

76
80
82

om tot het bezit der Minne zelf te komen: aan Had.'s gelijken dus.
swert = bevestigt de ervaring, het wisselende lot.
ghebure: in den zin van dorperlijken.
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Minne dienen en in dien dienst vooruitkomen, om tot het bezit der Liefde zelf te
geraken.
De persoonlijke toepassing is eenigszins duister: voor mij, de nieuwe lente en de
vernieuwde minnedienst waartoe die moet aanzetten en dien de lente beteekent,
kunnen mij slechts dieper wonden; er nu weer aan te denken doet mij weer lijden,
omdat ik daarbij denk hoe de Liefde zoo langen tijd voor ons verborgen blijft, zoo
lang uitblijft. De laatste strophe schijnt wel als hoofdgedachte te hebben: want ik
verlang nog slechts naar één tijd en naar ééne vreugde, die van het eindelijke
Minnebezit. Doch deze gedachte wordt met een klacht verbonden: dat er op onze
dagen in liefde vooruitkomen zou wel iets nieuws, iets wonderbaars, zijn. Want zeer
weinigen willen de Minne dienen zooals het haar recht is, zooals het Haar belieft.
Dit schijnt op het eerste deel te duiden, en eenige scepsis uit te drukken tegenover
degenen die willen Minne dienen en de vreugde van de lente begroeten. Toch wordt
de klacht algemeen gehouden; waarom Hadewijch dan verder kan spreken van de
vremde: zij allen begrijpen niet wat het hart moet lijden dat slechts naar de eeuwigheid
verlangt; wat echter persoonlijk wordt uitgedrukt, om het met str. III te verbinden.
Ook de minnenden die vreugde hebben aan de lente, begrijpen Hadewijch niet, die
slechts vreugde heeft aan het eindelijk bezit der Liefde. Of nog, doch ongeveer
hetzelfde: weinigen kunnen nu tot eenigen bloei komen in de Minne, omdat zij er
niet naar streven Minne te dienen zooals het behoort; want zij willen het verlangen
naar de eindelijke, eeuwige bezitting, met het lijden dat dit veroorzaakt, niet kennen,
niet aanvaarden. Dit wordt echter persoonlijk uitgedrukt: zij begrijpen niet eens, hoe
die tijt daer ic altoes na hake, de tijd van het eeuwig bezit der Liefde, mij mijn hart
heeft ontroofd. Vgl. 24, 71-80; men vgl. ook hierbij: 31, 30 Die tijt daer ic altoes na
hake, en 20, 20; en verbinde dit met 31, 34: Haken = na dien tijt die selve es Minne;
waaruit wel blijkt dat tijt = de eeuwigheid; het eeuwig bezit der Liefde. De overgang
van het algemeen, het onpersoonlijke tot het persoonlijke komt wel meer voor bij
Hadewijch.

Bijzondere beschouwingen.
Zoo is dit korte lied een echt stemmingslied, gedragen op de breede, zware
lijdensgolven van het verlangen naar de eeuwigheid.
Op dit verlangen loopt het uit, zoo zonder meer, als in onmacht, maar met hoe
suggestieve kracht!

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 c4 c4 b4
Eigenlijk drieledig.
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Uit de tegenstelling der gedachten vloeien de tegenstellingen in de woorden van het
eene deel naar het andere: met tijt, in allen tiden, nuwen tide; met delijt, natuere;
met stal: ghestolen; vandaar ook talrijke concatenaties; herhalingen van woorden en
klanken; woordspelingen, met nuwe, Minne, hoghe.
De emendatie van het onzuivere rijm diende tot diede ligt voor de hand. In verband
met in minnen, niet der minnen, moet dan ook diede als zeker beschouwd worden;
ook in verband met v. 10. Ik heb diede vroeger niet opgenomen, omdat diende ook
wel eenigen zin kon geven, juist als v. 15 delijt.
TAAL. - v. 12 die natuere daer die Minne in mint met minnen is niet meer dan een
omschrijving voor: de Minne in Haar zelf.
Str. III. Voor nuwe delijt van C hebben A en B tijt: wat ik heb opgenomen, hoewel
men ook delijt kan verdedigen; in enen gront: beide steken eenzelfde wonde = in
denzelfden gront. 17 dat ik daaraan nu weer opnieuw, over nuwe, moet denken. 19
Het verband is: want dit verlevendigt de smart, omdat dit mij doet denken dat Minne
steeds uitblijft. Figuere omschrijving voor Minne verborgen in Haar zelven; subtile:
misschien omdat zij geestelijk, onzichtbaar is, of, zoo moeilijk te kennen en te
achterhalen.
*

18
I
Dit nuwe jaer es ons ontstaen.*
Dies si god ghebenedijt.
Hi mach gherne den tijt ontfaen3
Die van minnen hevet delijt,
5 Ende die dan kint in sinen sinne5
Dat hi pine om hoghe minne
Gherne wilt doghen in allen tijt.

*

.XVIIJ.

II
In allen tiden moet men doghen
Die hogher minnen dienen sal,9
10 Ende sinen dienst in minnen, hoghen,10
Sal hi van hare hebben gheval

*
3
5
9
10

I. 1 ontstaen 5 B zinne 6 A omme.
mach: het is hem geoorloofd, of: het kan zijn dat hij gaarne...
Ende die dan: zooveel als; als hij maar.
die na men.
hoghen=verbeteren, vermeerderen. II sal = wil hij, zal het geschieden dat.
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Ende sal hi die natuere bekinnen
Daer die minne in mint met minnen,
Die hem sen ende herte stal.
III
15 Nuwe tijt ende nuwe minne,
Dat wondet beide in enen gront.
Dat ict over nuwe bekinne,17
Dat heeft mijn herte nu ghewont:
Dat die edele figuere
20 Verborghen in hare subtile natuere
Vore ons es so langhen stont.19-21
IVIV
Die nuwen tide in minnen die[n]de
Dat scene nu harde nuwe sake.
Want men vint nu lettel liede
25 Die staen na rechter minnen smake.
Want den wreden vremden blivet verholen
Hoe mi mijn herte hevet verstolen
Die tijt daer ic altoes na hake.26-2828

Negentiende lied
Inhoud.
EERSTE DEEL: weemoedige, ietwat ironische, overpeinzing van de uitgebleven
beloften der Minne; maar, zij heeft het begrepen, Rede moest

II. 12 C hi eronder; nature 13 de 14 C sinen h. B zin ende.
III. 15 C delijt 17 B ouer nv 18 heuet 19 figure 20 C figuere uit 19 herhaald 21 soe.
IV. 22 B nuwe tide A tiden 23 B sceen; herde 24 vindet B luttel 26 A vreemden 28 C na erb.
en i.r. herhaald.
17 over nuwe misschien niet meer dan opnieuw: dat ik daaraan, aan die nuwe tijt en die nuwe
M., nu weer moet denken, of: als iets nieuws erkennen met de hevigheid van een eerste
kennis; met nieuw bewustzijn.
19-21 legt uit wat wonde dit eigenlijk is: dat vernieuwde jaargetijde de Minne niet brengt, dat deze
steeds uitblijft.
IV nuwen tide vgl. 1, 10.
26-28 Die tijt is onderwerp Hoe die tijt, daer ic... mi mijn herte hevet verstolen; den wreden vremden:
hier mag men zich afvragen of dit wreet wel zoo sterk moet opgevat worden; het schijnt niet
meer te beteekenen dan: vijandig aan de Minne, omdat zij Haar niet dienen zooals 't behoort,
daarom niet vijandig tegenover Hadewijch.
28 vgl. 31, 31.

*
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eerst de ziel voorlichten, opdat zij zich trouw tot de Minne zou voorbereiden; kon
ze zoo trouw al wat ze is en heeft aan de Minne afbetalen, dan zou zij niet meer
verzoeken, maar Minne opvorderen om het haar te vergelden (I-VI). TWEEDE
DEEL: lyrischer, persoonlijker: bede om verlichting (VII), om door Minne
overwonnen te worden (VIII). Dan mag ze niets sparen, wat ze wellicht nog niet
genoeg gedaan heeft (IX). Maar ik wil in hooge Trouw voort leven: dan zal Minne
mij zeker nog eens omvangen (X). Want hoe Minne de ziel ook geweld aandoet, zij
verzoet den band (XI). Zoo handelt Minne steeds: Zij trekt de ziel aan door wat
genoegens, maar dan komt Rede: die tot het verschuldigde werk aanzet (XII).
BESLUIT: Wat ik ook over Minne zou zingen, het zou me weinig baten. Zij heeft
de dagen, ik de nachten en den oerwoet (XIII en rf.).

Algemeene beschouwingen.
De sleutel tot de eenheid van dit, mocht men meenen, eenigszins onsamenhangende
lied, wordt gegeven door de laatste strophe: door haar lied van Minne tracht de
lijdende afwisseling en leniging te zoeken in haar wee. Zoo wordt het lied een
weemoedige klacht over vroegere beloften, met telkens daartusschen den wil om
Minne te begrijpen in haar handelwijze, om Haar te verdedigen bij zich zelven en
zich aldus aan te moedigen.
De eerste drie strophen zeggen op verschillende wijze, dat het de uitgebleven
beloften der Minne zijn, die het meest bedrukken. ‘Groote goederen vóór den tijd,
en groote beloften vóór het geven mag ons niet te zeer verblijden: van beide komt
dikwijls weinig. De vroege schijn-vreugden vóór het bezit van der Minne heerlijkheid
hebben mij zoo ook uit mij zelven gedreven. Bij schone dageraden hoopt men heldere
dagen, die dikwijls uitblijven. Zoo heeft mij de Minne door hare beloften verdrukt,
en menig anderen, die het van zich zelf weet. Ik weet het van mij, dat ik steeds over
Minne moet klagen. Zelfs de dorper weet het: men zal den dag niet vóór den avond
loven. Dat ik dit te laat begreep, doet mij nu roepen: wee! Waar is nu de vertroosting,
de vrede, waarmee Zij mij eerst zoo schoon voorzag? Hoe schoone beloften Zij mij
in 't begin heeft gedaan, maar sedert wreet werd, heb ik ervaren. Dat Ze me niet
bedroog of bespotte, kon ik het maar begrijpen!’ En nu probeert ze het te begrijpen:
‘Zij heeft mij willen doen begrijpen, dat Rede den grond mijner ziel eerst moet
verlichten. Rede toch keurt het goed en raadt het met hoogste Minne aan, eerst met
haar den tuin der ziel te onderzoeken of er van alles genoeg in staat, opdat Trouw
met hooge daad van deugd er in voorzie, als er iets ontbreekt’. En alsof ze wilde
beamen, dat het dit wel is, waarom Minne haar zoo weinig geeft: ‘inderdaad, kon ik
in trouw al mijn schuld afbetalen met al wat ik ben en heb, o, dan zou ik niet meer
tanen, als vroeger, Haar prikkelen, Haar uitnoodigen, ik zou Haar stout uitvorderen
om mij alles te vergelden’.
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Doch hier dringt het wee, dat zij aldus wilde onderdrukken, door, in een smeekende
bede: ‘dat Minne haar toch eens heldere dagen moge geven! Maar, Gij weet hoe ik
dit bedoel, of ik iets anders wensch dan Uw welbehagen!’ Zoo dadelijk de
onderwerping. Met dan opnieuw de bede: ‘Overwin mij, dat ik U overwinne!’ Maar
ook die wensch brengt het besef: ‘ik heb dat overwinnen vroeger gekend, maar daarin
dan ook de kennis opgedaan, die mij juist steeds meest verdrukte: dat men om Minne
niets sparen mag’. Ja, zoo verklaart ze dan plechtig: ‘niet aan Minne ligt het: die
blijft Zich zelve trouw. Maar aan mij: het werk waarmee Trouw mij tot het volle
einde moest helpen heb ik nog niet genoeg erkend noch bemind’. Toch heeft zij zich
reeds lang tot dit werk van Trouw gezet. ‘Zij heeft alle droefheid, die niet zuiver om
Minne is, opgegeven. Zoo blijft ze nu ook vertrouwen, dat Minne haar nog wel eens
geheel zal omvangen en aan Zich drukken’. En zoo, als nog meer Minne willende
voor zich winnen: ‘al doet Minne de ziel geweld aan, Zij verzoet de boeien. Daarom
wordt ze overal geroemd en geprezen’. Maar de werkelijkheid van haar wee roept
de ziel tot de werkelijkheid van de Minnewet terug: ‘De vroege genoegens waren
slechts een verleiding, waardoor Minne de ziel aan zich trekt. Daarna echter komt
Rede, die haar steeds moeilijker, volmaakter werk voorhoudt; zoo is die eerste
vreugderoes spoedig over’.
Vruchteloos heeft de dichteres aldus door haar lied leniging gezocht voor haar
wee. In de laatste strophe barst het uit. ‘Wat ik ook van Minne zonge, het zou weinig
baten. Ouden en jongen koelt zang van Minne hun gemoed. Ik echter heb weinig
heil, weinig geluk, aan de Minne. Mijn zang, mijn weenen blijft zonder baat’. En
een kort refrein vat hare geheele grondstemming samen: ‘Minne heeft de dagen; ik
de nachten en den orewoet’.

Bijzondere opmerkingen.
Het natuurtafereel ontbreekt. Doch in de plaats komen een paar mooie natuurbeelden;
verder: 8-9; 15-16. Met dit laatste vergelijke men Ruusbroec, XII Beghinen, waar
de derde sprac:
Hi en es niet vroet die lovet den dach
Eer hi die aventstonde siet,
Suet ende saechte.

wat wel, als de meeste verzen die deze beghinen spreken, navolging is van Hadewijch,
maar hoe zwak en flauw.
Mystieke beelden zijn: de zieletuin (31), de Minne schuld (VI), de Minnestrijd:
Minne overwinnen, om door Haar overwonnen te worden (VIII). Minneboei (74).
Voorts: de rol van Rede (V, XII).
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De handelwijze van Minne (XII). De beelden van dag en nacht, als symbolen van
vreugde en wee. De orewoet is geen extaze, maar weevolle drang naar Minne. De
rol nog van Trouw: die tot volmaakte werken moet aanzetten en tot Minne voeren
(63, X).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 c2 c2 b4
tornada: d2 d2 b4
Drieledig; met enkele moeilijk dus te lezen c-verzen. Ik lees: 8 Bí scónen dágheráden
9 Hoéptmen der líchter cláere dághen 12 Maer hi weet van hem sélven diet sí. 54 Ic
plach te kińnene dat verwínnen 55 Daer es int verwínnen kińnen.
RIJMEN: onzuiver is cracht, v. 53; 85/87 hebben songhe / jonghen.
TAAL. - Moeilijke plaatsen zijn:
Str. IV, v. 22-28. Hoe scone dat sijt mi eerst toende Ende sint wart wreet, es mi
nu cont: is mij nu bekend, heb ik ervaren. ‘Dat ze me niet bedrogen of bespot heeft
met wat wee ook dat ik heb geleden, zoo ik het verstond! Kon ik het verstaan!’ Een
wensch. En dan probeert ze het te begrijpen. Of eenvoudig: zoo verstond ik het; nl.
dat zij me niet bedroog.
vv. 40-42. Ofwel: vroeger, in het begin was (waest) het slechts een tanen, een
verzoek, een aanzetting; maar dan zou ik de Minne manen; ofwel: dadelijk = tierst,
was het, zou het zijn, een verzoek, maar was dit niet genoeg, dan een manen der
Minne: Haar uitvorderen; in alle ghebrukene vri kan beteekenen: om Haar vrij te
genieten; maar ook eenvoudig: in alle vrijheid, als iemand die vrij over Minne
beschikken mag; en ik vermoed dat wel dit laatste bedoeld is; met ghebruken moet
men niet steeds aan genieting denken, ook aan vrije beschikking over iets.
43-46. Vgl. voor de gedachte 17, str. VII.
61-62. Misschien staat de komma beter na minde dan na kinde opdat men niet zou
meenen dat werc ook niet van kinde afhangt.
64. ghevolghede: Mnl. Wdb. denkt hierbij aan folgern: afleiden, besluiten; dit is
niet noodig; de zin is eenvoudig: sedert ik volgde in hooge trouw, opdat Minne mij
zou baten; volgde absoluut gebruikt, waarbij men kan denken: de Minne, sedert ik
in Haar gevolg ging in hooge trouw.
Een zeer mooie strophe is voorzeker nog de laatste: over de macht van het lied op
het gemoed: alsof de koelheid, de frischheid van dit lied over ons kwam! Hierin voelt
men nog het best, hoe Hadewijch zong uit hartsnood.
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*

19
II
Groter goede vore den tide*
Ende groet gheloven vore dat gheven
Dies en darf niemant sijn te blide.*
Ons es van beiden vele ontbleven:4
5
Die vroeghe blike5
vore der minnen rike
Hebben mi verre ute mi verdreven.
II
Bi sconen dagheraden
Hoeptmen der lichter claere daghe.
10 Der minnen tonen heeft mi verladen10
Ende meneghen dies ic niet en gehwaghe.11
Maer hi weet van hem selven diet si;*
Ic weet van mi13
Alse die mi altoes van minnen beclaghe.14
III
15 Dat seghet die dorpere: ‘jeghen avont15
Salmen loven den sconen dach.’
Dat ic so spade dat verstont
Doet mi nu roepen: ‘arme, o wach!’
Waer es nu dat solaes,
20
Ende der minnen paes,
Daer si mi ierst scone met versach?

*

I. 1 Groeter: in C zoo ook, maar e van oe doorgeh. en geexp. B tijde 2 A den verand. tot dat
3 A nieman B niemen 5-6 C op één regel, zoo ook 47-48, 54-65, 69-70 5 C blike: k op ras.
e erb.
II. 9 claerre 10 heuet 12 B zij.
III. 15 de 18 B zolaes 21 A eerst B met scone.
I goede: mv. goederen 2e nv. na blide, hoewel groet gheloven.
4 van beiden is ons weinig of niets gekomen.
5 blike: schijnsels, d.i. schijnvreugden, vóór de heerlijkheid der Minne zelf; rike kan hier
opgevat als bezit: vóór het bezit der M. zelf.
10 tonen: wat Minne mij voorhield: haar voorhouden, beloven.
11 meneghen = en menig ander, van wien ik niet gewaag, maar die het van zich zelven weet.
13 weet: weet het.
14 alse = also dat ic ben die.
15 nog spreekwoord: men zal den dag niet vóór den avond loven.
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*
IV
Hoe scone dat sijt mi ierst toende22
Ende sint wart wreet, es mi nu cont.
Dat si mi niet en bedroech noch en hoende
25 Met wat wee, so ict verstont!*
Mer si woude mi verclaren
Ende openbaren*
Dat redenne dorelicht alle der minnen gront.28
V
Verlichte redene ghevet orlof29
30 Ende metter hoechster minnen raet30
Met hare te doresiene alder minnen hof
Ochte daer van allen ghenoech in staet:
Ghebrect daer iet,
dat ment versiet;34
35 Dat trouwe voldoe met hogher daet.35
VI
Mochtic mi so in trouwen houden
Dat minne niet en hadde te segghenne te mi,
Ende so al dat mine met al vergouden38
Ja, alsic mach ghelden selc mensche ic si.39
40
Tierst waest een tanen,
Dan soudic manen
Die minne in alle ghebrukenne vri.

*

22
28
29
30
34
35
38
39

IV. 22 A eerst 26 A Maer 28 redene B doer; alder.
V. 20 A orlof: f uit ch 31 B dorsiene 33 B yet.
VI. 37 segghene 38 C dat al: maar orde door a en b herst. B vergoude uit... den 39 B sulc B
zie 40 .I. 42 A allen B alle ontbr.; gebrukene.
sijt: het, onbepaald, eig. hoe schoon Zij, wat Zij me toonde; z. inl.
dorelicht: haar licht spreidt, met haar licht onderzoekt; feitelijk is, wat Minne wilde verclaren,
geheel de rol van Rede als in volg. str.
ghevet orlof = eerder goedkeuren, dan toestemming geven.
raet hangt ook af van ghevet; metter = te zamen met; of: in den naam van...
versiet = indic. in plaats van conj.
dat = dattet: opdat men er in voorzie.
en zoo al wat ik ben en heb volmaakt afbetalen.
ja zoo geheel als ik kan, zulk mensch als ik ben: met mijn geheele menschheid.
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VII
Ay, edele minne, welc tijt, wanneer*40-43
Seldi mi gheven lichte daghe,
45 Dat mijnre deemsterheit werde een keer;45
Hoe gherne ic die sonne saghe!
Ghi wet allene
hoe ic dit mene:48
Ochtic iet wille dan uwe behaghe.
VIII
50 Ay, die gheweldeghe wondre minne,*50
Die al met wondre verwinnen mach,*
Verwinne mi, dat ic di verwinne,52
In dine onverwonnenne cracht.
Ic plach te kinnenne dat verwinnen:54
55
Daer es int verwinnen kinnen,
Dat mi ye alre seerst verwach.
IX
Noch sidi, minne, dat ghi ie waert:
Dat weten die met u zijn in al.
Ic sals gheloven, en docht ghespaert.59
60 Mi heeft ghelettet een ongheval:60

VII. 43 A heeft bij dit vers Nota B wel tijt uit welctijt: c weggekrast 45 miere B demst.; .i.
46 de 49 Ochte ic B yet C nuwe.
VIII. 50 A heeft hier nota; du gh.; wondere 51 wondere 53 A onuerwonnene B onuerwonne
55 A Daer e.k. int v. B had dezelfde orde maar heeft die door teeken herst. tot die van C 56
ie.
IX. 57 ye 59 B saels; dochte B gespart 65 heuet; .I. 62 C werc: r erb. 63 B volhulpen.
40-43 z. inl.
45 opdat er een ommekeer, einde kome aan de duisterheid waarin ik leef.
48 hoe = met welke gezindheid, nl. met onderwerping.
50 die waarschijnlijk te lezen: Du.
52 dat = opdat; door de Minne overwonnen te worden is te overwinnen.
54 vroeger heb ik dit verwinnen gekend en daarin de kennis opgedaan die mij steeds meest
gedrukt heeft, nl. kennis van de noodzakelijkheid van het lijden, of van het lijden zelf.
59 gheloven: in vertrouwen aannemen; of: prijzen; en doecht ghespaert: sparen d.i. zich ontzien;
niet alles geven, of doen, of lijden, zou tot niets dienen.
60 ongheval = ongelukkige handelwijze, tekortkoming; verklaard door v. 61-62 werc hangt ook
af van Kinde.

*

Hadewijch, Strofische gedichten

*

Nota

*

CVIJ d. 70 c.
Nota

*

121
*
Dat ic noch niet en kinde
Dat werc noch en minde,
Daer mi trouwe met volhelpen sal.63
X
Sint ic ghevolghede in hogher trouwen
65 Dat mi minne soude in staden staen,65
Begavic alle vremde rouwen
Ende ben in toeverlaet ghestaen,67
Daer ic in kinne*
dat mi noch minne
70 Met hare al een sal ommevaen.70

*

58 b.

XI
Dat es der gheweldegher minnen sede:
Dien si al saket te hare hant,
Aldoet si hem cracht ende gheweldichede,
Si doet hem ghenoech ende suet den bant.74
75
Dies gheet van hare
Hoghe mare
Ende grote [n] prijs over alle lant.
XII
Dien minne ierst veet, dien luuc<t>se die oghen*78
Met ghenuechten: so dunct hem tsine al best,
80 So en waent hi niet dan joye doghen;
Dus trect si al met hare lest.
Dan comt redenne die sterke
Met nuwen werke
Der scout: so wert die woet ghecest.

*

63
65
67
70
74
78

X. 66 A begaue ic; uren de r.* 68 B al ontbr.; 69 .I. A omuaen.
XI. 72 haerre 73 Al doetse C crach 77 groet.
XII. 78 A ierst B erst C veet uit voet; luuctse A en B de ontbreekt 79 A ghenoechten 81 sijt
al; haerre 82 redene A de starke 84 de w.
waarmee Trouw mij tot het volle einde helpen zal.
dat = opdat Minne, de minnedienst, mij ten goede zou komen.
heb ik stand gehouden in het vertrouwen.
mij nog eens in eenigheid zal omvangen: al een zoodat wij één in liefde zijn.
suet den bant is even min valsche beeldspraak als het woord van Christus: jugum meum
suave est.
= verblindt Ze.
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XIII
85 Dat ic van minnen vele songhe,85
Dat hulpe mi niet vele, maer lettel goet.86
Maer dien ouden ende dien jonghen
Coelt sanc van minnen haren moet.
Maer van minnen mijn heel89
90
Hevet so clenen deel:
Mijn sanc, mijn wenen scijnt sonder spoet.
*

Ic roepe, ic claghe:
Die minne heeft die daghe,
Ende ic die nachte ende orewoet.

*

R/n

Twintigste lied
Inhoud.
INLEIDING: nooit kan men genoeg voor Minne doen (I). EERSTE DEEL: buiten
de Minne is alles last (II); erger dan dood (III); daarom moge Minne ons verheffen
boven alle laagheid (IV); ons met Haar zoo innig mogelijk vereenigen (V); een
zaligheid die alleen kennen zal wie ijverig is (VI). TWEEDE DEEL: opwekking ter
Minne. Zij vergeldt alles heerlijk (VII). Laat u niet afschrikken door hen die Haar
nooit genoten, maar wees tot alles om Haar bereid (VIII). Zij is het hoogste en
overwint alle kracht (IX). Zij zal duren in eeuwigheid (X). Niemand kan het geluk
der omhelzing in de Minne uitdrukken. SLOT: Erbarmt u mijner, dat Minne een
einde make aan mijn wee (XII en Rf.).

Algemeene beschouwingen.
Men zou het lied willen verklaren uit dezelfde psychologische stemming als het
voorgaande. Hier echter is het eerder de vernieuwing van het jaar, die de stemming
opwekt.
Het is een lied geworden van de Hoogheid der Liefde.
Innig als een gebed, statig als een hymne. De Liefde alleen geeft waarde aan het
leven. Daarom kan ook niemand ooit genoeg voor Haar doen. Verre dan van ons alle
laagheid, om ons alleen aan de Liefde te hechten, in allen ijver! Op dan, alle
edelgezinden!
*
85
86
89

XIII. 86 holpe 90 A cleine d. B cleine .I. d. 91 C spoet; staat bov. moet.
92 R. 93 De minne B heuet; de d. 94 de n.
songhe = zou zingen.
dan = dat en; hulpe = zou baten; lettel goet = zeer weinig.
mijn geluk van Minne heeft zoo klein een deel; of: mijn geluk heeft zoo klein een deel van
Minne: ik heb zoo weinig geluk aan Minne; of heil: genezing.
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Ziet hoe de Liefde loont. Volgt Haar, waar Ze u ook heenzendt. Want Liefde is het
hoogste. Eens zal Zij zich openbaren in al Hare heerlijkheid, met al de onuitsprekelijke
vreugde van Hare eeuwige omarming.
Met eene in al haar eenvoud treffende bede vangt het aan: ‘het nieuwe jaar is
begonnen. Geve God dat wij het zoo beginnen mogen dat het der Minnen doghe’.
Dit vergt geheele offergave. Want niemand vermag het, voor Haar genoeg te doen.
Met de eenvoudigste woorden het direct-diepste effect. ‘Wat de aardsche mensch
zich ook verheuge aan de uitwendige blijdschap, wie mint voelt alles als een last,
zoolang hij niet in den band der Minne leeft’: met dit lieve, aanschouwelijke beeld
der onmiddellijke, uitwendige blijdschap; tegenover dan die eenige levensblijdschap
der Liefde. Ook, ‘moge de Liefde ons allen (voor)-spoedig tot Zich helpen; want het
leven buiten de Liefde is erger dan dood’.
Zoo innig bidt de fiere, vrie ziel. Maar bij die bede komt de zwakke mensch in de
dichteres even in opstand: die reactie van het menschelijk hart bij Hadewijch mogen
wij nooit vergeten: ‘erger dan dood? neen, beter de dood dan leven in smart!’ Doch
slechts één oogenblik. Dadelijk roept de edele: ‘Ay, Minne, wat zeg ik? help ons
boven al wat laag is! Dat ik zoo sprak, was omdat we zoo ver van u verdreven zijn!
Erbarm u onzer! Moge dan God, de Almachtige, die zelf Liefde is, gedoogen, dat
Liefde de minnende ziel nog eens zoo innig met Zich verbinde, als Zij dit kan. Hoe
innig Zij dit kan, zal hij alleen weten die om Haar ijvert, met onophoudelijken drang
om Haar te omarmen. Daarom, geen stilstaan, geen rust!’
Pramender wordt nu de opwekking, rechtstreeks tot de edelvoelende ziel: ‘waar
kunt gij rust nemen, hoe u niet geheel aan de Liefde overleveren, gij, redelijk schepsel,
edelste aller schepselen, verkoren om de Liefde zelf te genieten? Zie toch hoe de
Liefde vergelden zal: onophoudelijke vernieuwing, blijdschap en voortdurenden
bloei’. Zoo slingert de natuurstemming door het lied heen, als een muzikaal motief.
En voort gaat de opwekking: ‘wat blinden ook schrikken mogen voor de Liefde, zie
tot u zelven; wilt gij minnen, zeg: Gaarne wil ik heen waar Zij me zendt, in
onstuimigen, rusteloozen drang of in weenen en lijden’.
Want, en nu volgt de prachtigste, verhevenste beschouwing die tot dien
onvoorwaardelijken dienst moet aanzetten, met een plechtig beroep op de algemeene
leer der H. Kerk: ‘De Liefde is het hoogste, wat de mensch kan doen. Zij overwint
alle sterkte en Hare kracht zal duren. Wanneer alles zal vergaan, zal de Liefde blijven
en Hare heerlijkheid geheel openbaren, als gij Haar in
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een nieuw begin zult aanstaren, en Zij u zeggen zal: Zie, dit ben ik nu! Als dan Liefde
de geliefde beminde zoo gelijk aan Zich maakt en acht, en de geliefde met de Liefde
mag omgaan, geen gelijkenis kan uitdrukken de weelde dier omarming!’ Hoe vast
die strophen gebouwd zijn! Hoe 't rythme telkens de ziel opvolgt in haar vervoering!
Maar de herinnering aan die zaligheid wekt nu weer in de ziel het volle gevoel op
van hare ellende, en zij besluit met de klacht en het verlangen: ‘dat haar wee dra een
einde moge hebben, dat Liefde haar zegge: val in Mijn armen!’

Bijzondere opmerkingen.
Een nieuwjaarslied, waarvan de stemming door de strophen als motief heenklinkt.
Mystieke beelden zijn: Orewoet (35; als storm 48) Minneomarming (31 vlg. 61
vlg. 75). Minnebloei (41). Bijzondere leerstukken zijn nog: de adel der ziel, die alle
laagheid misprijst (22), die tot Liefdegenieting is uitverkoren (37 vlg.). God, die de
Liefde zelf is (26). De Kerk als hoogste leerares der Liefde, die de leer der apostelen,
van den H. Paulus, blijft voorhouden (49 vlg.).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 b3 a4 a4
tornada: a3 b3 a3 b3
Treffend is, dat dit lied gebouwd is als het zeventiende, ook een der merkwaardigste.
Toch verschillen beide hierin voornamelijk: dat in het hier behandelde de slepende
rijmen veruit overheerschen, waardoor het rythme als uitdeint in verlangen en
vervoering, terwijl daar de staande rijmen de overgroote meerderheid zijn, als de
slagen der smart. Op de volheid van klanken en rijmen, die zich als van zelf in de
rijke muziek der woorden komen schikken, moet niet eens gewezen; geen enkel rijm,
dat ook maar eeningszins gewrongen of minder noodzakelijk schijnt.
Ik lees: 11 Die mińt hem és ál wághe. 23 Wí síjn te vérre verdréven. 34 Hi saélt
(= sal het) nóch wéten. 46 Ocht ghí wilt minnen séghet: Ic wille hénen. 47 Gérne
daér sí mi sént. 71 Sál mí Mińne bescármen. 73 Ic sál dí wármen. Dus meermaals
het 5e vers dat korter schijnt gebouwd.
RIJMEN: onzuiver zijn 40/42 smake / orsaten.
TAAL. - De eenige moeilijke plaats v. 19 verklaar ik als in Alg. Besch.
SLOTBEMERKING. - Dit is een bijna vlekkeloos gedicht. Gewis, er zijn er andere
onstuimiger. Dit echter gaat geheel op in de hoogheid der Liefde.
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Twee groote gevoelens loopen voortdurend dooreen: de verhevenheid en de weelde
der Liefde, die telkens het verlangen wekt en tot onvoorwaardelijken dienst oproept.
Doch ook de lijdende ziel breekt meermalen door. De hartstocht is hier van een
bijzondere soort: de hartstocht van het verlangen, die in het gebed zich uitstort, die
alles last vindt buiten de Liefde; die omhoog wil boven het aardsche, die aanspoort
tot voller offergave; die geen duur kent en geen duur gedoogt, die pramend allen
winnen wil voor de Liefde; tot hij opgaat in de vervoering voor de alles overwinnende
kracht, de alles overtreffende heerlijkheid van de eindelijke eeuwige omarming; en
dan terugvalt op zich zelven, in al zijn nood en ellende. En hoe machtig dit gedragen,
ruime, plechtige rythme, dat zich beweegt op iedere golving van het gemoed, dat
dynamisch breekt en opzwelt onder den drang van den hartstocht, dat de strophe zoo
vast opbouwt, als met de kracht van de Liefde zelf.
*

20
I
Dit nuwe jaer es ons begonnen.*
Nu moet ons god met minnen onnen*
Dat wijt also beghinnen connen
Dat der minnen doghe.4
5 Hine levet onder der sonnen
Die der minnen g<he>noech vermoghe.6

*

.xx. CVIIJ b.
Nota bene

*

II
Nuwe jaer ende nuwe daghe
Wetic dat hem wel behaghe
Die gherne altoes bliscap saghe
10
In oghen ende in hant:10
Die mint, hem es al waghe,
Hine leve in minnen bant.12
III
Met eneghen fieren vrien moede13
Selen wi bidden der minnen goede*
15 Dat si ons te hare selven hulpe met spoede,

*

4
6
10
12
13

I. 2 A moete 6 genoech.
II. 9 altoos (B altoes) gherne B blijssc. 10 A ogen uit hogen.
III. 15 Datse; helpe 16 wi 17 leuet.
dat = dattet; doghe = deuge, waarde hebbe.
die genoeg voor M. kan doen.
onder zijn oogen en bij zich, zoodat hij er over beschikken kan; vgl. 12, 5.
Hine = zoolang hij niet.
eneghen = hier, innig: in zichzelf verzameld; fieren = moedig; vrien = van het aardsche
onthecht.
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*
Want wij hebbens noet:
Die leeft buten der minnen hoede
Hi es argher dan al doet.
IV
Beter es die doet dan bitter leven.19
20 Ay, minne, woudi ons volgheven
Dat wi boven al worden verheven
Dat nederheit es.
Wij sijn te verre verdreven
Van u: ontfarme u des.
V
God, die ghemaecte alle dinghe,*
Ende boven al es minne sonderlinghe,
Hem biddic dat hi ghehinghe
Na sijn ghenoeghen
Dat minne nu minne Also na noch dwinghe29
30
Alsi can voeghen.

*

CVIIJ c.

VI
Dat minne can voeghen, dats herde na;
Maer hoe na, ic ben dies niet en versta.
Maer die omme minne es haeste ende ga33
Hi saelt noch weten,
35 Altoes in woede hoemen minne ommeva:35
Hier en doech gheseten.*
*

71 a.

*

19
29
33
35

IV. 19 de B doot; better 20 A wouddi 21 A wij B wy; werden.
V. 26 al m. es 28 A genoege 29 C op 2 regels 30 Alse si.
VI. 33 om A minnen; haest 35 A Altoos; omua.
bitter = in wee (van Minne toch).
hangt af van ghehinghe: dat het Hem behage, dat Minne de minnende zoo eng nog aan zich
drukke... zoo eng mogelijk, als zij kan.
haeste ende ga = snel handelend, ijverig: die niet blijft zitten, v. 36; waarbij vgl. 19, 59.
verklaart dit haeste ende ga. woede hartstochtelijke drang.
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*
VII
Ay, edele vol redenen, waer mogdi dueren?37
Ja, edelste alre creatueren,
Vercoren ter minnen natueren39
40
In ghebrukenne van weldeghen smaken:40
Nuwe materie, bliscap, bloyen alle uren41
Sal gheweldeghe minne orsaten.
VIII
Ende ocht gruwelt den ghenen die zijn blent43
Ende der minnen smake sijn onbekent,
45 U vraghic wes ghi u onderwent:45
Ocht ghi wilt minnen, segghet ‘Ic wille henen*46
Gherne daer si mi sent,
Eest in storme, eest in wenen.’
IXIX
Want ons orcont die heyleghe kerke,
50 Hare meerre, hare mindre, hare papen, hare clerke,
Dat minne es vanden hoechsten werke
Ende edelste bi natueren:
Al verwint si ons, si verwint al sterke,*53
Ende hare cracht sal dueren.

*

VII. 37 Ay, ay A moghedi op ras. B moegdi; duren 38 A creature B creaturen 39 naturen 40
ghebrukene 41 A Nuwe bliscap mat. bloeyen a.u. B had dezelfde orde, doch heeft die door
teeken hersteld tot die van C* B blijscap 42 B oersaten.
VIII. 43 B heeft §; ochte 44 onbekint 45 wies; onderwint 46 Ofte 48 B weenen.
IX. 49 B §; orcondet A de; heileghe 50 minderen 51 A hoochset; werken 52 edelst; naturen
53 verwintse; alle 54 duren.
37 edele = de ziel; dueren = gheseten bliven; met iets minder tevreden zijn.
39 natueren = Minne in Haar zelf.
40 waarin men weldeghe smaken geniet.
41 nuwe materie = omschrijving voor vernieuwing; bliscap en bloyen zijn eveneens voorwerp
van orsaten = als vergelding schenken.
43 ocht = of ook: wat er ook met hen gebeure, u vraag ik.
45 wat is 't dat gij wilt, waartoe gij u zet.
46 Ocht indien.
IX Plechtig beroep op de leer van de H. Kerk over de voortreffelijkheid der Liefde.
53 sterke = sterkte, niet sterken.
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*
X
55 Alse alle dinghen selen vervaren,
So sal die edele minne waren56
Ende hare clare gheheel openbaren,57
Als ghi in een nuwe beghin58
Met minnen die minne seelt ane staren:
60
‘Siet, dit eest dat ic bin.’60
XI
Alse minne dus effenne haer lieve weghet,61
Ende minne der minnen met minnen pleghet,
Ic en weet hoe, het blivet ongheseghet
Ende oec onverstaen,
65 Want dies ghelike ghene en leghet,65
Hoe minne can lieve bevaen.
XII
Hen allen die minnen moet ontfarmen*
Dat mi minne aldus laet carmen
Ende so dicke roepen: ‘wacharmen!
70
Welken tijt ende wanneer
Sal mi minne bescarmen
Ende segghen: dijns rouwen si keer.72
Ic sal di warmen;73
Ic ben dat ic was wilen eer;*
75
Nu valle in minen armen
Ende ghesmake mijn[s] rike gheleer.’76

*

CIX a.

*

*

56
57
58
60
61
65
72
73
76

X. B heeft § 57 haer claer 58 Alse; .I. 59 de m. A selt B sult 60 A dit in rand; ben.
XI. 61 A h.l. dus effene w.B.h. dus effene w.l.: orde herst. door teek. tot die van A 62 B E.
minne met m. der m. pl. 64 A oec 65 B geen.
XII. 67 A die: i erb. 69 A dicken 70 A Welke 71 bescermen.
73 R. 75 B v. mi in m.a. 76 smake mijn.
1 Cor. XIII, 8.
clare = klaarheid.
nuwe beghin Apoc. XXI, 5: ecce nova facio omnia.
en Zij zal zeggen: Zie zoo ben ik.
effene weghet = aan zich trekt en gelijk maakt 66 hangt af van 63.
te beschouwen als tusschenzin: dies, hiervan.
aan uw wee zij een einde.
op te vatten als voortzetting van de toespraak.
mijns van C is moeilijk te verdedigen.
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Een en twintigste lied
Inhoud.
INLEIDING: de edelhartige wil kost wat kost de Minne overwinnen (I). EERSTE
DEEL: hem zou geen leed geschieden, wilde Minne tot hem afdalen (II). Nu moet
hij de Minne al doortrekken (III). Maar Zij is zoo zoet, dat Zij alle smart lenigt (IV).
TWEEDE DEEL, tegenzang: ik voor mij kan Hare wilde wonderen niet begrijpen;
men moet Haar geweld te keer gaan (V). Ik kan niet verder; Zij heeft mij bedrogen
(VI). Had ik wat geluk toch; ik zou onversaagd verder omzwerven (VII). DERDE
DEEL, slotzang: echter niet gevreesd; Hare slagen zijn al goed (VIII). Niemand klage
over de Minne, maar strijde dapper. Zij brengt hem zelf de verzoening (IX). SLOT:
wie op Minne wil leven, krijgt van Haar volle vrijheid (rf.).

Algemeene beschouwingen.
Ook deze inhoudsopgave is zeer schematisch. Ik zie in dit lied een merkwaardige
poging om den psychologischen strijd uit te beelden van de fiere gezindheid om
onversaagd alles aan te durven, tegenover de menschelijke vertwijfeling, met beider
onscheidelijk heen- en weerbewegen, in één levensvloed.
‘Gelijk men in den zomer als de bloemen gekomen zijn de vrucht verwacht, zoo
is de edelgezinde: bloeiend, in afwachting der vrucht. Intusschen wil hij in alle
bestorming van Minne stand houden, Hare macht overwinnen of er zich geheel bij
inschieten’. Zoo de fiere gezindheid, ‘Hoe zou zoo iemand, die al aanwendt om
Minne te veroveren, ooit eenig kwaad overkomen? Dat zou ook niet gebeuren, gave
Minne wat Zij zou moeten geven; werden Hare bergen dalen, kwam Zij neer tot ons,
en mochten wij dan hare tochten voltrokken zien’ - met een woordspeling van toghe
= van vertoghen, uiterlijk vertoon, uiterlijke handelwijze, treek, of van voltien =
tocht; met voltien = voltrekken - ‘dan kwame ons nog alles ten goede, dan zou nog
alles ten goede afloopen. In plaats daarvan echter moet hi trecken sere (zware tochten
doen) die Minne zal voltien (ten einde trekken), zal Haers wonder wonder hem
bekend worden’. Waarbij de gansche symboliek van den moeizamen arbeid in 't
streven naar de ongenaakbare Liefde: met Hare zeeën en woestenijen, Hare bergen
en afgronden, als van de verre ellende en van de zware avonturen, die de ridder der
Liefde moet doorstaan. Maar zoo is juist de ridder der Liefde en zoo juist de Liefde:
‘Hare zoetheid overtreft alle zoetigheid; toch wondt Zij hart en zin; maar hij dien Zij
eens trof, begeert in zijn drang naar Haar steeds nieuwe ontmoetingen, nieuwen strijd.
Niets ontziet noch vreest hij: geen nood, geen moeite, geen angst, geen dood, als het
hem maar wel ga ter Liefde: Ay! God zegene hem! Fiere herte en was nie bloede!’
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Maar met dat al, verzet zich de natuur. ‘Dan wil zij de Liefde laten varen, laten zijn
wat Zij is. Haar wilde wonderen kan zij toch niet verstaan’. En met een soort van
zich-er-boven-zetten: ‘al kan ik het in mij zelven genezen’, verwijt ze dan: ‘Zij heeft
menigeen groot geweld gedaan’. Dat juist vermant haar dan weer: ‘wel dat men Haar
geweld niet met woorden verdrage, maar met daden, met krachtig verweer; want wie
de Liefde nooit bevocht, leefde ook nooit vrije dagen’. En toch, dadelijk daarop weer
het verzet: als een breuk voor goed met de Liefde. Minne heeft haar toch te zeer
teleurgesteld: ‘ik had gedacht Vrouwe te zijn aan Haar hof. Nu kan ik het niet langer
uithouden. Hare belooningen blijken nu wel te zijn als de schorpioen: naar buiten
schoon, maar hoe hij daarna in 't verderf stort! Ay, wat bedoelen zulke vertooningen
en beloften?’
Dat het daartoe komen zou: de Liefde een schorpioen! Dat ze 't zegde breekt het
verzet, in wroeging, die 't verlangen wekt in klacht: ‘had ik maar geluk ter Minne!
Ik zou nog overwinnen en leven in vreugde; wijl ik nu omzwerf in ellende te wreed,
te bitter’. En met de klacht, de aanspraak: ‘dat het nu wel mocht gedaan zijn’. En
onmiddellijk weer het protest: ‘dat ze onversaagd blijft omzwerven, waar de Liefde
haar doet volgen zonder baat, en waar Zij voor haar steeds ongenaakbaar blijft’.
En 't verzet met de klacht versterft in een bede tot God om voorspoed voor allen
die minnen. 't Verstandelijk besef, dat het zoo wezen moet, komt boven: ‘dat de
Liefde zich meedeelt naar eigen wil en genegenheid. Waarom dit geducht? Die Haar
kennen schenken zich geheel weg aan Haar. Al Hare slagen zijn goed’, Dan weer
met 't laatste vers als 't besluit: ‘in plaats van te klagen, terugslaan, strijden’.
Het slot luidt nu als een zelf-bestraffing: ‘het is ongehoord over de Liefde te klagen.
Haar naam is zoo beminnenswaardig, dat men van Haar alles verdragen kan. Hij,
dien Zij nu in de war brengt, gewage er liefst niet over: hij weet daar niets van (van
die verwarring, dien storm, dien drang naar Liefde) dien Zij niet zoo verdrukt. Maar
wie fier en koen is, zorge voor zich zelven en were met slagen den slag. Dan ziet hij
nog den dag der vreugde. Liefde brengt hem zelf de verzoening’.
Daarom, als besluit: ‘wie het aandurft op de Liefde te leven (of misschien beter
hier: de Liefde er onder te brengen), Liefde schenkt hem volle vergiffenis en maakt
hem vrij. Zoo mogen wij dan wel zeggen: ay, hoe krijgen wij het over ons eenige
rust te houden?’
Zoo wisselt hier de volle liefdepsychologie voortdurend af in strijd en tegenstrijd
van het menschelijke hart tegen de opvorderingen
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en eischen der Liefde; tot de fiere gezindheid het haalt over de bange bezorgdheid
en de bittere ellende. En het lange rythme met de vele binnenrijmen is als het heren dergeklots der machtige zeebaren van de woelige ziel. Wat een onsamenhangend
gerijm van allerlei tegenstrijdige gevoelens mocht dunken, blijkt de meest
onmiddellijke, haast tastbare, uitdrukking, veraanschouwelijking, te zijn van een
geheelen, zeer ingewikkelden, en toch zeer reëelen zielstoestand: door geen
verstandselementen verbroken, omdat het geen redeneeren is, maar een directe
uitstorting van de geheele ziel. De didactische uiteenzetting wisselt bij Hadewijch
steeds af met de spontane, onmiddellijke reacties van de ziel.

Bijzondere opmerkingen.
Een zomerlied. Eigenlijk nog lente: de bloemen zijn vooral de bloemen aan de
bloeiende boomen, die de vrucht laten verwachten.
Mystieke beelden zijn: de Minnestrijd (waarop door het geheele lied gezinspeeld
wordt, vooral: 8, 43; het verweer: 31, 72, 81; de verzoening door de M. zelf; daarbij
de storme, 30). Verder de symboliek van den Minnedienst als een omzwerven in
ruimten, hoogten, diepten, str. III; Minnehonger 29, 82; Minnewonden 30; Minnehof
47 vlg. De hoofdgedachte schijnt te liggen in de noodzakelijkheid van den strijd.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a5 b5 a5 b5 c3 c3 d3 d3 c3
tornada: c3 c3 d3 d3 c3
Drieledig. Str. IV, V, VII hebben binnenrijmen in 1e en 3e vers. Str. VI, VIII, IX ook
in 2e en 4e vers.
Sommige verzen zijn moeilijk te lezen volgens het schema; vv. 2, 3, 31 lezen
moeilijk met vijf heffingen, tenzij men aanneme, dat meermalen de dalingen
ontbreken, b.v. Al núwe óntmoète beghéert. Andere moeten met drielettergrepigen
voorslag gelezen. als 19, 20, ook 59, 64, 76, 81; ook in het midden van het vers staan
meermalen drielettergrepige dalingen, b.v. 30, 48 dat men b.v. leze: Ic waénde
gheweest sijn vróuwe int hóf sint icśe ierst coés. een vers als 25 leze men: Die hóghede
dorevliéghen ende doreclémmen. Zoo is het rythme tamelijk vrij.
TAAL. - 17 uwe toghen al voltien: toghe bet. gewoonlijk trek; komt van den stam
van tien; ook wijze van doen (hierbij wordt de plaats aangehaald in Mnl. Wdb.) of
treek. In verband met wat voorafgaat: dat Minne moge afdalen en tot ons neerkomen,
en in verband met de volgende strophe, zou men eerder toghe willen opvatten als
tocht: uwe tochten, de tochten dan waartoe gij ons dwingt, voltrokken zien. Doch
bedoeld kan ook zijn: uwe vertooningen,
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beloften, toghen van tooch dan, althans door Had., zoo opgevat en met tien verbonden
(verl. dw. voltoghen). Ik meen dat het hier de tochten zijn, waartoe Minne dwingt.
Voltien infin. voor verl. dw., dan intr. alsof het de tochten waren die ten einde trekken,
komen; of intr. in plaats van wederkeerig, zal voltrekken. Dan beteekent oec van de
volgende strophe: dan ook; hij moet dan ook sere trecken, = zware tochten afleggen.
76 het: wat is hem onbekend? Dit verward-zijn in Minne: d.i. feitelijk die
onstuimige drang naar Minne, die het goed der Liefde is.
82 te verdoene: eig. te verbruiken, hetzij door op de Liefde te willen leven, zooals
het woord door Had. dikwijls gebruikt wordt; hetzij door Liefde er onder te willen
brengen, in welken zin het ook bij Had. voorkomt. Misschien in verband met het
geheele lied past deze opvatting beter.
84 Ende maecten Haers al vri: Zij geeft hem volle vrijheid; Haers = omdat Zij
hem uit hare boeien bevrijdt en de ware vrijheid schenkt; steeds in den zin van de
geestelijke vrijheid: de vrijheid der kinderen Gods. Vgl. 3, 46 vlg.
*

21
I
Als ons die bloemen vanden somere comen sijn,*
Daerna sijn wij der vrucht in waen.
Also doet die edele herte fijn,3
Die elken storm van minnen wilt ghestaen.
5
Si sprect van fieren sinne:
‘Ic gruete u, minne, al minne,6
Ende bens fier ende stout;*
Ic verwinne noch uwe ghewout,
Ocht ic scietere mi al inne.’9
II
10 Hoe mochte dus fier<r>e herten yet messchien,
Die al toe settet om dat si minne vercrighen wilt?
En mochte haer nemmer comen in dien,12
Woudi volgheven, minne, Dat ghi volgheven selt,13

*

3
6
9
12
13

In A en B is het XXe stuk het VIIIe gedicht van C: van XXI af hebben dus de drie hss. weer
dezelfde volgorde.
I. 1 Alse; de 2 wi; vrocht 4 A stoerm A minne 7 beens 8 v 9 A Of B Oftic B scieter.
II. 10 A fierre B fierer B iet; messcien 11 A omme 12 C Ende 13 Wouddi 14 Alsoet 15 A
berghen 16 B wi.
hij wacht ook op de vrucht.
al minne (zelf) al minne: in alle liefde.
of ik schiet er mij geheel in: ik ga er geheel in op, te gronde.
En = het en; mochte, zou nooit mogelijk zijn dat; comen in dien = daarin, dat hem kwaads
geschiede.
selt = op te vatten als = zoudt: wat Gij zoudt moeten volgheven....
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*
15

Also het sijn moet altemale;
Ay, worden uwe berghe dale,
Ende wij dan mochten sien*
Uwe toghen al voltien17
So quaemt ons al wale.18

*

59 a.

III
Oec moet hi trecken sere die minne sal voltijen:19
20 Hare wide wijt, hare hogheste hoghe, Hare diepste afgront.
Hi sal in alle storme die weghe doresien;21
Hem wert haers wonders wonder cont:22
Dat es, die we[e]lde wide te gane,23
Te dorelopenne ende niet te stane;
25
Die hoghede dorevlieghen ende doreclemmen,*
Ende dien afgront doreswimmen,
Daer minne al minne te ontfane.27
IV
Ay, dat hoghe minne, Die so soete scijnt
Dat haer sueticheit al andere soetheit verteert,
30 Soe wondet herte ende sinne, Dat hi van storme dien si gherijnt30
Al nuwe ontmoete begheert,31
Dat hi en ontsiet ghene node,
Noch pine, noch anxt, noch dode,
Hine hebbe ter minnen spoet.34
35
Ay, diet werct, god gheve hem goet!
Fiere herte en was noyt bloede.

*

17
18
19
21
22
23
27
30
31
34

III. Het begin van de 3e str. is in A of B niet aangeduid; van deze strophe af kunnen de vier
eerste verzen van elke stroof ook in twee verdeeld worden. 19 A hi moet ooc B hi moet oec
B de; uoltien 20 B haer; h. hoechste A hoeghe B haer d. 21 allen; de A weghen B doer z. 22
B hars wonder w. 23 dats de 24 B doer; lopene B ende te doer stane 25 hoechde B doer vl.
26 B doer zw.; swemmen.
IV. 28 B zuete 29 hare soetheit B vertert 30 A stoerme 31 C oetmoede; beghert 32 A noede
34 A minne 36 w. nie b.
zie inl.
quaemt = quame het.
trecken = met woordspeling op voltien, in den zin van: (landen) doortrekken.
doresien = doorschouwen en begaan, ervaren.
zooveel als: wil hij Haar diepste wonder kennen.
dat es = verklaring van v. 21. weelde = welde, wilde.
daer = om daar.
dat hi, dien Si gherijnt, van storme = uit liefdedrang.
steeds nieuwe ontmoetingen, strijd, begeert.
Hine = zoolang hij niet, of: ten-
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*
V
Ic late die minne al wesen dat sisi.
Ic en can hare we[e]lde wondere niet verstaen;
Al eest dat ics ghenesen mach in mi,
40 Si hevet meneghe grote ghewelt ghedaen.
Dies moete hi hebben plaghe,
Diet hare met worden verdraghe,
Hine were met crachte hare cracht.*43
Want die minne nie en vervacht,44
45
Hine leefde nie vrie daghe.
VIVI
Ic gheve der minnen orlof nu ende altoes.
Die wille, volghe[n] haren hove; Mi es wel wee ghesciet.
Ic waende gheweest sijn vrouwe int hof sint icse ierst coes;
Ic leide al toe in love; Ic en caen ghevolghen niet.*49
50
Nu scinen mi hare lone
Ghelijc den scorpioene,*
Dat toent scone ghelaet,
Ende na so sere verslaet.53
Ay, wat meynen selke ghetoene?
VII
55 Haddic gheluc ter minnen Dat mi ye vloe
Ende mine daghe was onghereet,
Ic soude noch verwinnen Ende leven vroe,
Daer ic nu dole in alenden te wreet.58
Waert tijt, ic naems gherne een inde.59

*

V. 37 de 38 B haer A welde 40 B grot 41 A moethi B moethi: h erb. 42 m. vreden uerdr.*
44 die de m. A nye 45 A leuede nye.
VI. 46 minnen der minnen A altoos; in C op 2 regels, zoo ook de volgende en 49; 47 volge
48 A weende B waende uit weende* A ierste B iersten 49 caent 50 B haer 51 A scorpione
54 A meine B meinen: de verkort van l.h. A ghetone B ghetoene uit ghetone.
VII. 55 Hadde ic A minne 58 ellende 59 .I. 60 B gheminde 61 de m. 62 B haer 63 bliuet.
43 Hine = indien hij niet.
44 vgl. IX, 76.
VI orlof gheven = afscheid nemen van.
49 Ik kan niet langer volgen, tegenover v. 47.
53 na = daarna.
58 daer = terwijl.
59 waert tijt = kon het zijn, ware het gelegen: beleefdheidsformuul; naems = name des.
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*
60

Ic dole met gheninde
Daer mi die minne doet
Hare volghen, sonder spoet*
Ende si blijft mi te onghehende.

*

CX c.

VIII
God gheve hen allen die minnen Te rechte goet gheval.64
65 Al hebbic ende menich man Der minnen so cleyne deel,65
Diese al kinnen Si gheven al om al.
Si ghevet dienne sijs an Hare selven al gheheel.
Hare hadde ye die mochte.68
Wat holpe dat men dat dochte,
70
Dat emmer wesen moet?
Hare slaghe sijn alle goet.
Maer die wedersloeghe, hi vochte.
IX
Hets onghehoert nu die over Minne yet claghen:
Hare name es so ghemint Dat men hare al verdreghet.
75 Die si nu stoert Ic rade hen dat sijs niet en ghewaghen.
Het es hen onbekint Dien si so niet en verweghet.76
Maer die fier es ende coene
Sie selve te sinen doene78
Ende were met slaghen den slach;
80
So siet hi noch den dach:*
Die minne brinct hem selve[n] die soene.

*

64
65
68
76
78

VIII. In A is deze str. evenals de volgende niet aanged. B plaats telkens § 64 A hem a. A die
erb. 64, 65, 66 in C op 2 reg. 65 hebbe ic; cleine 67 dien B haer 68 mochte C mocht uit ...
te 69 holpet.
IX. 73 A ongehoort B ongehort 74 B haer; ghement 75 sijs nu n. 76 onbekent B h. es. o. hen
79 B slage 81 de m. bringhet; de s. 82 R. A Dien 83 geuet B volle (uit ... len)perd. 84 maectene
B hars 85 B wy w.s. 86 teme A wij B wy; yet.
te rechte = zooals het zijn moet.
vgl. 19, 90.
dienne sijs an = aan wien Zij het gunt = naar eigen believen.
die mochte = die het van Haar verkreeg.
Het = ghestoert sijn, wat een goed is; hen = hem.
zie tot zich zelven, drage zorg voor zich zelven.
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85

Die minne nemt te verdoene,*82
Si gheeft hem vollen perdoene
Ende maecten haers al vri.84
So moghen wij segghen wel: ay mi
Hoe temen wij iet te gheroene!

Twee en twintigste lied
Inhoud.
EERSTE DEEL: al willen mij de menschen van den minnedienst afbrengen, ik wil
er in blijven (I). Wat men mij ook doe lijden, het gebod van hooge Trouw ken ik en
zal ik naleven (II). Mijn vreugde is het daarin veel zuurs te smaken (III). TWEEDE
DEEL: altoos wil ik Minne onderdanig zijn, in hoe wreede woestijn zij mij ook doe
omzwerven (IV). Want wreede woestijnen kan Zij aanrichten (V). Spaarde ik eenige
inspanning, ontzag ik eenig offer, ik zou nooit overwinnen (VI). DERDE DEEL: 't
valt mij zwaar, dat ik mij geheel moet verloochenen; maar ik wil; wat is 't dat mij
belet en mij telkens wekt als ik rusten wil? (VII). Ontrouw misschien, die mij nu zoo
slaat? (VIII). Ja. Ik kan haar alleen ontsnappen door hooger Trouw (IX). SLOT: mijn
zangen verergeren slechts mijn kwaal. Tegen Minne vermag ik niets. Waarom mij
geweld aandoen tegen Haar (X); ik zal verkrijgen wat mij toekomt, al maken de
menschen mij den weg nog zoo eng (Rf.).

Algemeene beschouwingen.
De grondstemming schijnt te zijn: niets kan mij van de Minne scheiden, mij beletten
mine natuere te volgen, te pleghen dat ic ben, wat de menschen, wat de Minne, mij
ook aandoen. In haar dienst wil ik niets sparen; alleen steeds trouwer staan. Tevens
blijkt uit str. X dat de dichteres weer leniging zoekt van haar smart in het lied.
‘De menschen zijn hard voor mij; zij willen mij van den minnedienst afbrengen;
zij begrijpen er niets van en ik kan het hun niet uitleggen. Zoo blijft er mij niets over
dan te volharden in wat ik ben, waartoe mijn natuur mij aanzet en wat Minne mij
heeft aangeraden. Ik wil er mij met nieuwen moed toe zetten. Wat lotsverwisselingen
en wederwaardigheden men mij ook doe ondergaan, zij kunnen mij slechts ten bate
komen; smart, rust; sterven, leven: om hooge Minne is alles winst. Want ik ken het
gebod van hooge

82
84

Die = hij die het aandurft op M. te leven, of M. er onder te brengen in den strijd: welke laatste
bet. uit den samenhang de juiste schijnt te zijn.
haers: na vri, omdat Zij hem van Hare boeien bevrijdt, en Zij Zich hem vrij te genieten geeft.
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Trouw. Dit gebod brengt mijn zinnen in verwarring, drijft mij op den dool: men kan
het zien noch tasten, alleen smaken; toch is het mijn blijdschap waar ik steeds naar
haak: zoo moet ik ook in menige bitterheid leven, die het mij smaken doet’. Vreugde
dus in het smaken van wee om Liefde.
Zoo belijdt zij het hier moedig, tegen haar dieper voelen in, dat haar straks zal
doen klagen, als om zich moed in te boezemen en tot koenen strijd aan te wakkeren.
‘Van Minne wil ik geen wee klagen. Wat Zij ook gebiede, lude ende stillekine = in
storm van wee of in stilte van genieting, mij past het, haar steeds onderdanig te zijn.
Dit doet mij wel omzwerven in een wreede woestenij: want men kan Haar niet kennen
en ervaren dan in Haar zelf. Hoe wreede woestijn de Minne in haar landschap kan
maken! Want Zij doet hevig naar Haar verlangen, Zij geeft zich te smaken, maar
zonder dat men Haar kan kennen; zij vertoont zich even; men spoedt Haar achterna;
Zij zelf blijft ongezien. Dit is de woestenij die Zij aanricht; wat het hart ellendig
maakt, en steeds in zorg houdt.
Maar, niets gespaard! ‘Spaarde ik eenige inspanning, het ware verkeerd: ik kan
nu vrij beschikken over wat ik anders zou moeten afsmeeken, en ik zou dan nooit
zoo groote schade te boven komen. Zoo neem ik nu in mij zelven delijt, wat mij
Minne en opgewekten vlijt schenkt, daarom wil ik nooit in ijver verzwakken’.
Tot de kennis echter der Liefde zelf kan de ziel niet geraken of zij moet zich zelf
verliezen, zich geheel verloochenen. Dit is een zware, lastige taak. ‘Dikwijls wil ik
het mij in rust aangenaam maken. Maar dan komt iets mij wekken, en onzacht
aantrekken. Al zou Begeerte mij het hart verpletteren, al zou de kracht, door
Minnenood, mij te kort schieten, nog zal ik weten wat dit is. Dat ik dus niet genieten
mag, maar de Minne moet ondergaan, die mij dus slaat, kan ik moeilijk verdragen,
omdat Zij mij zoo hoog eens opleidde. Dit wil ik klagen, zoo iemand mij veroordeelde.
Ik heb geluk noch spoed ter Minne: Minne zelf doet dit wel niet. Ik vrees dat het de
valsche lagen der Ontrouw zijn. Ja, ontrouw is 't, die mij meest gepijnigd heeft, die
mij heeft afgebracht van wat ik bedoelde, het volle Minnebezit. Haar ontkomen kan
ik alleen door hooger Trouw’.
‘Doch mijn zangen verergeren slechts mijn kwaal. Tegen Minne ben ik niet bestand:
waarom mijne natuur, die minnen moet, geweld aandoen? Zij zal blijven wat zij is:
zich zelf trouw in Minne; zoo zal zij verkrijgen wat haar toekomt, Minne, hoe de
menschen het haar ook lastig maken.’

Bijzondere opmerkingen.
Geen natuurtafereel. Ook geen aanwijzing van jaargetijde.
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Wat leed de menschen haar aandoen, blijkt nergens: alleen willen zij haar van haar
Minnedienst afbrengen, als in Lied I dus. Die minnedienst is een drang van haar
eigen hart: daaraan trouw te zijn is pleghen dat ic ben: blijven in wat zij is; daartegen
ingaan is hare natuere dwinghen; wat dus ook kan gezegd worden als een inghe
wech, dien de menschen haar opleggen.
Als mystieke beelden treffen wij hier vooral aan: de woestenijen der Minne; het
zich-vertoonen der Minne als in een vlien: even vluchtig, als in de vlucht.
Het geheele lied blijkt een protest te zijn van trouwe volharding in wat haar natuur,
die minnen moet en die wil gehoorzamen aan Minne, haar oplegt. vv. 5, 40, 70, 71.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a5 a5 a5 a5 b4 b4 a5
tornada: c4 c4 a5
Moeilijk zoo te lezen zijn in 't bijzonder: 16 dat brínct (l. bringhet) míne sínne in
ávontúere 16 En héeft (= hevet) fórme, sáke nóch figúere 22 Ván mińnen clághic
ghéne píne. 30 Só die Mínne in háer lántscap can máken. 66 Mét wat nóde mí die
Mińne bevínghe.
RIJMEN: onzuiver zijn: 19/20 bliscape / hake. 29/30 ghescapen / maken. 43/44
vercrighen / ontbliven; waarbij v. 46 herhaling van hetzelfde rijm. 58 l. scene 71/72
vercrighen / bliven.
TAAL. - Er komen in dit lied eenige vrij vage en onduidelijke plaatsen voor.
v. 5. pleghen dat ic ben: ik begrijp: Minne houdt mij in Haar macht; ik moet Haar
minnen en dienen; welnu, ik kan niet anders dan te doen datgene waartoe ik door
Minne en door mijzelf gedwongen ben; ik moet volharden in het plegen en leven dat
het mijne is. Waarop dan volgt: ik wil blijven in wat Minne mij heeft aangeraden.
str. III. Het gebod der trouw in den Minnedienst brengt mij in de war. Het is iets
onbeschrijflijks. onbegrijpelijks: men kan het zien, noch tasten, het heeft niets wat
men door de uitwendige zinnen kan waarnemen: forme = gedaante, sake = manier
van doen misschien; figuere = uitwendige verschijning; men kan het alleen smaken
en als iets werkelijks ervaren. Dat gebod doet mij veel lijden, v. 11-12; maar het is
ook oorzaak mijner blijdschap, en ik verlang er steeds naar: in alle trouw te dienen,
nl. al doet dit mij zooveel zuurs smaken: het zure staat in verband met het smaken
van v. 18. Het gebod heeft forme noch sake enz. omdat het iets is waarvan men alleen
de bitterheid smaakt.
str. IV. lude ende stillekine: vat ik op als een verklaring van daer: hetzij in storme
= lude; hetzij in stille genieting = stillekine. 25 Zou men geneigd zijn op te vatten:
men kan Haar alleen in een schijn kennen. Doch in scine beteekent in het Mnl.:
duidelijk, als iets dat men vóór zich ziet. Daarom zal
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de beteekenis wel zijn: men kan Haar alleen kennen in Haar zelf, daar, als ze vóór
ons staat. En omdat Zij zich aldus niet geeft, omdat ze vliet, moet ic dolen in... daarom
ook doet zij Hare wesen smaken sonder kinnen. Toch geeft in schine = van buiten,
niet in haar wezen, ook een goeden zin; dan is het vers een klacht.
str. VII. Het valt mij pijnlijk dat ik mij niet tot het kennen en ervaren (van Minne)
kan brengen, zoolang ik mij niet ten volle verloochen. Al moge mi vercrighen = mij
door strijd brengen, vreemd zijn, de lezing Minne voor mi maakt niets gemakkelijker
met int bekinnen = als er dan nog stond te kinnene of zoo iets. vv. 45-46. ‘Al zou
Begeerte mij het hart verdrukken en de kracht van Minnen-nood, nog zal het mij niet
ontsnappen’, nl. wat volgt: ik zal nog weten. A en B hebben: mi soude ontbliven wat
den zin gemakkelijker maakt: en al zou kracht, door den nood, het wee, der Minne,
mij tekortschieten; ik zal nog weten. Toch meen ik dat de lezing van C de juiste is,
parallel met v. 44 voor de constructie; in rasten nl. in de genieting van Begherte,
waarin zij ook zegt: al soude mi Begherte therte tewriven; zij moet de genieting van
Begeerte verzaken, om te weten wat haar wekt.
*

22
I
Mine noet es groot ende onbekint den lieden.*
Si sijn mi wreet, want si mi gherne scieden
Daer mi die cracht<e> van minnen al toe rieden,
Sine kinne[t]s niet, ende ic en caent hen ghedieden.4
5
Dus moetic pleghen dat ic ben;
Dat minne bracht hevet in minen sen,
Ic ben indien: dies willic mi ghenieden.

*

.XXIJ.

II
Wat kere men mi dade dore die minne,8
Daer willic dueren sonder scade inne.
10 Want ic versta in edelheit miere sinne
Dat ic in doghen om hoghe minne winne.
Daeromme willic mi gherne gheven
In pine, in raste, in sterven, in leven:
Want ic dat ghebod van hogher trouwe kinne.*
*

CXJ a.

*

4
8

I. 1 groet 3 A de; crachte 4 A kinnes B kinnens; bedieden* 6 zin 7 A wille ic C ghenieden
uit ghemieden.
II. 8 A dor de B dore 9 duren 10 B zinne 11 Ai n i.r. A doege B doegen A hoeghe 13 B pinen
Jn rasten 14 C trouwe staat boven minnen als verbetering; trouwen.
Kinnets = zou kunnen zijn kinnen des, waartoe vergl. FRANCK, 22, 2; A heeft kinnes = kinnen
des, B kinnens.
kere = lotsverwisselingen, lijden door lotsverwisselingen, vgl. v. 13.
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*
III
15 Dat ghebod dat ic bekinne in minnen natuere15
Dat brinct mine sinne in avontuere:
En heeft forme, sake noch figuere;17
Doch eest inden smake alse creatuere;
Hets materie miere bliscape
20
Daer ic in alre tijt na hake;*
Dus leidic mine daghe in meneghen suere.

*

72 c.

IV
Van Minnen claghic ghene pine:
Mi staet altoes! haer onderdaen te sine,
Daer sijt ghebiedet lude ende stillekine.24
25 Men canse niet bekinnen dan in scine.25
Hets een wonder onverstaen
Dat mijn herte dus hevet bevaen,
Ende doet dolen in ene wilde woestine.
V
Soe wrede wuestine wert nie ghescapen,
30 So die minne in haer lantscap can maken.
Want si doet met begheerten na hare haken
Ende sonder kinnen hare wesen smaken.32
Si toent hare als in een vlien;*
Men volghet hare ende si blijft onghesien:*
35 Dit doet alendeghe herte altoes waken.

*

15
17
24
25
32

III. 15 B heeft §; nature 16 bringet; zinne; auonture 17 Hen (in A verb. uit Het) heuet vorme
noch B zake; figure 18 creature 21 leide ic C daghe i.r. B mijn dage in meneghe z. A meneghe.
IV. 22 minne en clagic 23 A haer altoes B haer altoes* 24 A ghebiedt B ghebiet A stilkine
26 Hets in w* 28 welde wostine.
V. 29 A wostinen B wostine C wu uit o A wart noyt B noit; gescepen 30 de m. A landscap
31 begherten 32 haer 33 alse in .I. 34 B hare ontbr.; bliuet 35 ellendeghen herten A altoos.
in minnen natueren = in Minne zelf, als daarin, daartoe passende.
vgl. bijz. opm.
vgl. bijz. opm.
in scine: in Haar zelven, vgl. 32.
Zij doet zich smaken, maar zonder zich bekend te maken, omdat Zij zich slechts laat zien
als in een vlien: in de vlucht, vluchtig.
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*
VI
Spardic eneghe cracht van minnen rade,
Dat kinnen alle die minnen dat ic mesdade,
Ic mach nu meester zijn dies ic dan bade,38
Ende so en verwonnic meer so grote[n] scade.
40
Nu nemic in natueren delijt,
Dat mi gheeft minne ende nuwen vlijt;
Dies ic in niede nemmermeer en sade.
VII
Mi swaert dat ic mi niet en can vercrighen
Int bekinnen, ic en moet mi selven ontbliven.
45 Al soude mi noch begherte therte tewriven*44-45
Ende cracht van minnen node, mi en soude ontbliven,46
Ic sal noch weten wat mi trect,
Ende dicke so onsachte wect
Als ic mi stelven in rasten soude gheriven.
VIIIVIII
50 Waer iemant die mi richte, Ic soude hem claghen
Over mi selven: ic en caent niet wel verdraghen,
Dat mi die minne ye leidde so hoghe staghen*
Ende icse nu ontmoete met selken wreden slaghen.
In hebbere toe gheluc no spoet.
55
In weet ocht minne selve doet;54-55
Ic duchte der ontrouwen wrede valsche laghen.

VI. 36 Spaerde ic B Spaerdic 37 A de m. B die uit de* 38 A sijn 39 verwonne ic mere; grote
40 naturen 41 gheuet; nuwe 42 A in i.r. A nemmirmer B zade.
VII. 45 C te erb. 46 C van erb.; mi soude* 47 A trecht 48 A onsaechte.
VIII. 50 A iemen B yemen; rechte A claghe 52 de m. A leidde ye soe B leide ye soe* 53 A
met soe meneghen wreden slaghene B soe menegen wreeden slagen 54 hebber B toe ontbr.
55 Jnne; ochte 56 wreede laghen (uit sl.).
38 z. bijz. opm.; daar ook v. 40: in natueren, in te pleghen dat ic ben.
44-45 dat ik niet tot de kennis der Liefde kan komen zonder mij zelven te verliezen. Voor samenhang
zie alg. besch.
46 het vers is eenvoudigger zonder en in: mi en soude ontbliven van C. Met C ware dit hoofdzin:
mij zou niet ontbliven, maar ik zou nog weten.
VIII die mi richte = die mij zou vonnissen, over mij te rechte zitten zou. claghen heeft dan ook
een min of meer rechterlijke beteekenis, echter die van klacht ter verontschuldiging.
54-55 In = ic en.

*
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*
IX
Dat ic ontrouwe ontsie, dats wonder clene:
Si heeft mi ghepijnt meer dan ye scene;
Want dat ic ben ghestoert van dat ic mene,59
60 Dat doet ontrouwe ende ander sake enghene.
Si heeft mi selke scade ghedaen!
Salic haer emmermeer ontgaen,
Dat sal met hogher trouwen sijn allene.
X
Wat hulpet mi dat ic van minnen singhe,
65 Ende nu mi selven mijn quale linghe?
Met wat node mi die minne bevinghe,
Vore hare ghewout en hebbic gheen ghedinghe.66-67
Ic lie alle dies hi lien sal,
Die der minnen cracht sijn herte stal.*
70 Wat hulpet ic mine nature dwinghe?

*

73 a.

*

Want mine natuere sal al bliven
Dat si es, ende dat hare vercrighen,*72
Al maken die menschen haren wech so inghe.*

Drie en twintigste lied
Inhoud.
De tijd is nu gunstig ten goede; werkten wij nu 't goede, we zouden dra overwinnen;
waren we vroed in omzichtigheid, wij zouden ook anderen voorlichten; nu dolen we
(I). Legden wij alle onstandvastigheid af, gedroegen wij ons naar de leer der Minne,
we zouden Haar verwerven (II).

*

IX. 57 A dat w. B dats (uit dat)* A cleine B cleene (uit cleine)* 58 heuet C sceen 59 B meere
60 andere B gheene 61 heuet.
X. 64 A dattic B dat ic (uit dattic)* 65 nu ontbr.; mine 66 A noede; de minnen 67 h. wout
68 B lye; al dies hi liden 69 A Dien 70 dat ic C nature: na erb.
R. 71 B nature i.r. 72 A si es et dat B ende uit et* 73 de C menschen boven liede A hare B
soe hinge.
59 dat ik niet tot mijn doel kom.
66-67 wat Zij mij ook lijden doe, tegen Haar heb ik niets in te brengen, kan ik niet pleiten. Ik moet
volle bekentenis afleggen; instemmen met al wat Zij wil.
72 dat hare = wat haar toekomt, de Minne, in Haar zelven, waartoe zij geschapen is; waarheen
zij streven moet.
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Zetten wij ons met kracht boven al onze nooden, wij zouden Minnen ten volle behagen
en sterk staan tegen alle vreemden (III). Wie voor de Minne in zich plaats zou maken,
zou Haar gelijk worden en in Haar ten volle verzadigd (IV). Wie zich om Hoogheid
der Minne inspant, wil al lijden om Haar (V). Was ik trouw gebleven aan den adel
mijner ziel, ik zou mij geheel aan Minne hebben geschonken, met al wat ik kan, en
zoo zou ik vereenigd met Minne hebben geleefd (VI). Wie in de diepte der smart de
hoogheid der Minne, de hooge gezindheid, bewaart is van riken sinne; daarom wil
ik alles om Minne verduren (VII). Wie hooge verwachtingen van Minne koestert zal
Haar met Minnen werk beoefenen en sterk in hartstochtelijken ijver standhouden
(VIII). Ons nadert angst om Minne, omdat wij haar verwaarloozen (IX). Mocht Minne
mij trouw vergelden! (X). Geen geleerde kan begrijpen hoe schoon het hem zou
staan, die in Minne sterk werk verrichtte; hij zou overwinnen en in orewoet gansch
in Haar wegsmelten (XI). Wij maken het ons gaarne veilig, zoeken dadelijk troost,
waarom Minne ons versmaden moet (Rf.).
Elke strophe wordt besloten met de bede: God moge ons nu beraden: helpen,
beschermen, ondersteunen, genadig zijn.

Algemeene beschouwingen.
In dit zeer gekunsteld lied is het moeilijk een vasten, duidelijken, samenhang te
ontdekken. Elke strophe schijnt een onafhankelijke gedachte te behandelen, die soms
wel wat ter wille van den vorm verwaterd wordt. Het is in 't algemeen een opwekking
tot meer ijver, meer offergave, meer standvastigheid. De verschillende strophen raken
aldus verschillende tekortkomingen aan, oorzaken waarom het volle, ware, bezit der
Minne uitblijft; met redenen die aansporen tot verbetering en moediger dienst.

Bijzondere opmerkingen.
Geen natuurtafereel; maar blijkbaar in de lente gedicht: de tijd die ten goede spoet
geeft.
MYSTIEKE BEELDEN: van den Minnenstrijd en de overwinning (3, VIII, XI). Van
de Minneschool (II, IX); van Minnehonger (IV); Van Minneghewat (V) met de
noodzakelijkheid van het lijden (VII) dat men moet te boven komen (III). Eenheid,
gelijkvormigheid met Minne (36, VI); Minnebrand (XI); het dolen om Minne (VII);
het erf der Minne (17, 32). Voorts: de trouwe Minnedienst, de sterke werken om
Minne; met de pacht: de schatting van al wat men kan, die men de Minne betaalt.
De leer over den zielenadel (VI).
De gedachte van het apostolaat komt uit in str. I.
Blijkbaar was het er in dit lied meer om het muzikale te doen, dan om de gedachte.
De woordmuziek overheerscht. Het muzikaal-mystieke temperament van Hadewijch
laat zich hier ten volle gelden. Toch is die woordvirtuositeit geen louter spel met
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wat vaag is, wel wat aan den vorm opgeofferd, maar
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niet zóó, dat ze er door overwoekerd wordt. De eenheid ligt in de eenheid der
stemming: de mystische drang naar een mooi lied, met mooie, rijke klanken en
rhythmen, over de al-Hooge, heerlijke Liefde. In de muziek, die de ziel een boodschap
brengt van hooger, heeft die drang zich hier voornamelijk ontladen.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 b3 a4 a4 b3 b3 b3 b3 c3 c3
tornada: b3 b3 c3 c3
De rijmen zijn zeer gekunsteld. De vv. 1/2 en 4/5 van elke str. hebben dubbelrijmen,
zoo dat de woordstammen der beide rijmen in het tweede vers in omgekeerde orde
voorkomen: deze grammatische rijmen vormen chiasme: ten goede spoet / metten
spoede goet (uitzondering str. X). De c-rijmen zijn door het geheele lied op -aden,
telkens rijmende met beraden van een soort stoc of refrein, waarmee ieder str. sluit.
In str. XI zou in plaats van ghewerc moeten staan ghemerc, wat feitelijk een veel
beteren zin zou geven: consideratio.
Ik lees: 27 Wine souden Mínnen ghenoéch gheríven 38 Hine woénde in hońghere
van Minnen grónde 46 Dat hi die Mińne ende ál hare wáre 49 Hare diepste ghewát
móghe dorewáden 57 So mochtic mínne met Mínnen léven 78 Dit es daer toe roúpt
die heíleghe Kérke 88 Connen wij, der waérheit vrémde túmen 98 ende met toeverláte
an Háre al cléven (?). Elders nog al drielettergrepige voorslag.
Str. X, die in A en B ontbreekt, zou niet oorspronkelijk kunnen zijn: de
dubbelrijmen ontbreken in vv. 1/2; v. 98 staat al cleven waar elders steeds een cleven.
TAAL. - v. 8 wat si minnen versta ik: zij weten niet wat het is dat zij minnen, d.i. zij
minnen nl. de wereld en zij weten niet wat die Minne is, wat de wereld is die zij
minnen. Misschien ook: zij weten niet wat zij minnen, zij kunnen hun liefde nog niet
vestigen. Er is hier spraak van onvroede die zich zelven nog niet kennen, omdat zij
nog niet tot de kennis der ware Liefde gekomen zijn. Er is hier geen spraak van
vreemden. Dit geeft, meen ik, een voldoenden zin, om niet met Leonard Willems
(Verslagen en Med. der k. Vl. Ac. 1932, blz. 568) te moeten verklaren: zij weten niet
wat minnen is. Tegen si als conjunctiefvorm heb ik geen bezwaar, daar Hadewijch
herhaaldelijk conjonctiefvormen voor indicatiefvormen gebruikt. Wel tegen de
gewrongen uitdrukking voor wat minnen si; ook hebben A en B sij.
Wat zijn die onvroede? Waarschijnlijk dezelfden, die er een andere wijze van
Minne-dienst op nahielden en de beoefening der Minne door Hadewijch en hare
genooten niet goedkeurden. Hadewijch meent hier: waren wij in hoeden vroet:
beoefenden wij de Minne als vroeden, die met spoede goet werken, en zich daarbij
in hoede nemen (tegen alle zonde of gevaar van zonde, of tegen alle kere b.v.), dan
zouden ook die anderen goed bezorgd zijn, die
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niet de ware Minne dienen en beoefenen: door onze Minne-beoefening, door ons
leven, zouden we ze tot de kennis der ware liefde gebracht worden.
vv. 11-13. Voor werden heeft L. Willems (ib. blz. 547) voorgesteld te lezen
weerden, en hij begrijpt: ‘de keren (listen) vechten ons zeer aan, maar zoo wij list
(keer) met haar zeer willen weren, dan moeten wij keer kapot maken’. werden staat
zeker voor weerden van weren; indien het werden van werden zou zijn, dan zou hier,
als verder v. 15 en als v. 5, worden staan. Hieruit blijkt ten duidelijkste dat Hadewijch
de lange klinkers nog enkel heeft geschreven, zooals de dichter van LUTGART, Willem
van Afflighem. De beteekenis dunkt mij toch niet juist te zijn weergegeven; keer,
kere zijn veeleer de wisselvalligheden, de onstandvastigheden; wat ons aanvecht zijn
onze onstandvastigheden; willen wij ons daartegen verweren, dan moeten wij die
onstandvastigheden, met al het leed dat ze ons veroorzaken, afleggen, doen sterven.
Zeer juist heeft L. Willems gewezen op de volgende strophe als toelichting waar we
wederstoet moeten doodslaan om onze node te verdriven.
74-75. De woorden zijn vrij vaag. Er schijnt een woordspeling bedoeld tusschen
ghestaen en gaen. Ik versta: ende so gaen te ghestane met storme: zoo er toe overgaan
om stand te houden met hartstochtelijken ijver; en door aldus dóór te gaan, stand te
houden voor Minne.
86-89. Ook vrij vaag; ik versta; daarom verwijderen wij voor ons zelven, connen
wij: waar en zooveel wij kunnen, de vreemde luimen der waarheid. Dit sluit aan bij
v. 83 dies wij die Minne versumen. Minne toont ons waarin ware Minne-beoefening
bestaat, en als wij dit inzien, dan verwijderen wij..., ons selven is dan niet van
wederkeerig ww. hem rumen, maar 3en nv. te onzen behoeve, bate: wij doen er zoo
weinig mogelijk aan mee.
94-95. Nog eens vrij onduidelijk: Ik heb altijd in Minnen trouwe geschouwd = om
Haar trouw te zijn? Dat ik nu niet zie: ghetrout vore Minne = dat ik in de oogen van
Minne vertrouwd word, als trouw geld. Dus: dat ik nu zie dat M. mij niet als trouw
behandelt.
*

23
II
De tijt gheeft ons ten goede spoet,*
Ende wrachten wij metten spoede goet,
So mochten wij verwinnen.
Ende waren wij dan in hoeden vroet,4
5 So worden die onvroede behoet,
Die hen noch niet en bekinnen6
Ende blent sijn van binnen;
Want sine weten wat si minnen.

*

I. 1 Die; gheuet 2 B wi A mochtewi 4 warewi 7 ontbr. in A en B: toch noodig voor het
strophe-schema. 8 A sij 9 wi B alle 10 A en B steeds moete.
I spoet = geschikte gelegenheid.
4 hoeden = behoedzaamheid.
6 die zich zelven nog niet kennen, door zelfkennis, door inkeer.
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*
10

Dus dolen wij in allen staden.9
Nu moet ons god beraden.

II
Ons vechten ane die kere seer,11
Ende we<e>rden wij metten sere keer,12
So moeten wij keer doen sterven;
Verstonden wij der minnen ghehere gheleer,14
15 Ende worden wij mettien ghelere gheheer,
Wij souden minne verwerven,
Ende in al hare rijcheit erven,17
Diere wij nu alte langhe derven,
Te onser groter scaden.
20
Nu moet ons god beraden.
III
Wi hadden crachte grote noet,21
Dat wij onse node groet22
Met crachte mochten verdriven,
Die ons doen wederstoet ter doet.*
25 Sloeghen wij met doede wederstoet,25
Sone mochte ons niet ontbliven*26
Wine souden minnen ghenoech gheriven
Ende jeghen alle vremde verstiven
Die ons mochten verladen.
30
Nu moet ons god beraden.

*

9
11
12
14
17
21
22
25
26

II. 11 de 12 A werde wij B werde wi B zeere 13 A moetewij 14 verstondewij; C ghehereghe
leer 15 A wi 16 A wi; verweruen 17 C in erb. C verwinnen.
III. 21 A groten 22 wi C noet 23 crachten 24 B wederstoot; ter doot 25 A Sloeghe; wi met
dode 26 so en 27 minne 29 mochte.
staden = van stat: overal; misschien zooveel als: in alle opzichten; eig. op alle plaatsen.
kere = eerder onstandvastigheden.
z. Bijz. opm.
daar gheherich niet bestaat, zal wel met A en B moeten gelezen ghehere gheleer.
erven in: in 't bezit komen van, beschikken over.
crachte 2n nv.
dat = opdat.
wederstoet = verpersoonlijkt: tegenstand, nl. onser node: zetten wij er ons boven.
het zou ons niet ontsnappen, wij zouden zeker 26 M. ghenoech gheriven = behagen; wine
na negatieven zin met ontbliven = maar wij zouden... het kan niet uitblijven of...
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IV
Die ghenoech der minnen rike wijct,31
Ic segghe dat hi bi wike rijct;32
Dies ghevet trouwe orconde.33
Want hi hare so ghelike blijct,34
35 Ende so een met dien blike ghelijct,
Dat mense beide een vonde,36
So datse gheen sin ghesceden en conde,
Hine woende in honghere van minnen gronde38
Met allen vollen saden.*
40
Nu moete ons god beraden.
V
Die dore der minnen hoghe poghet,41
Wat hi met dien poghe hoghet,42
Dat werct hi openbare;43
Want hijt met allen ghetoghe doghet,44
45 Ende so met vollen ghedoghe toghet
Dat hi die minne ende alle hare ware
Metter minnen minne anestare,*
Ende met volre vriheit sonder vare48
Hare diepste ghewat moghe[n] dorewaden.49
50
Nu moet ons god beraden.

*

31
32
33
34
36
38

41
42
43
44
48
49

IV. 35 .I. 36 .I. 37 sen A ghesceiden 39 zaden.
V. 41 dor; hoeghe A poeghet 42 mettien C hoghe: uit hoghet: p uit h 43 A openbaere B
oppenbare 44 A ghetoeghe; doeghet 45 gedoeghe toeghet 46 de A alle haer B al hare i.r. 49
moghe B doer waden.
wie voor de macht, de heerlijkheid der M. wijkt, plaats in zich maakt, om zich door Haar te
laten overweldigen.
door dit wijken zou hij rijk, machtig worden.
Trouw waarborgt hem dit; dus: op voorwaarde dat hij trouw blijft.
hij die zoo wijct komt tot zulke gelijkvormigheid met Haar, de Minne.
dat men ze beiden, hem en Minne, één vonde, vereenigd door gelijkvormigheid in Liefde.
hine = maar hij zou wonen, in honghere van Minnen gronde in honger van het innigste der
M.; levende dus op de innigste M.; de negatie is te verklaren uit voorafgaanden negatieven
zin, waar ghesceden de bet. heeft van: scheiden, beletten, afbrengen; dus: geen zin zou ze
kunnen scheiden en hem beletten te wonen.
die om de hoogheid der M. zich inspant.
hoghet = wat hij optilt, d.i. aanvat, onderneemt.
ik versta: uit zijn werk- en levenswijze blijkt dat hij dit om Minne doet.
want met alle duidelijkheid doogt hij het, zoodat hij door dit doghen toont, dat hij de Minne
met al hare waarheid, steeds met ware Minne vóór oogen houdt en om Haar lijdt.
en vrij, zonder vrees.
Haar diepste ghewat = al Haar wee (ghewat als beeld der smart) bij machte is te doorwaden.
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VI
Haddic mijn hoghe geslachte bedacht,51
Ic hadde[n] edelen ghedachten gheslacht52
Ende mi der minnen al ghegheven,*
Gheheel, met alre machte pacht,54
55 Ende vercreghen metten pachte macht55
In minnen natuere een cleven.
So mochtic minne met minnen leven,
Dat mi te langhe nu es ontbleven
In minen nederen daden.
60
Nu moete ons god beraden.
VII
Men vindet in minnen sale dal;61
Die dan vindet in dien dale sal,62
Die es van riken sinne.
Sint minne mi ierst quale beval,
65 Wie mi iet anders bevale, mi qual:
Quale nemic vore alle ghewinne.66
Want ict mijn naeste leven kinne,67
Sint mi te doelne bevolen hevet minne,
In clemmenne ten hoechsten graden.
70
Nu moet ons god beraden.

*

51
52

54
55
61
62
66
67

VI. 51 A hoege B slachte 52 hadde 54 aller 55 uercreghe mettien A pachte: p uit m 56 .I. 57
A mochtich 58 ontbleuen (A on i.r.).
VII. 61 A vendet 62 vendet 63 A rike 65 A iet el B yet el 66 neme ic vor 67 B naeste uit ...
en 68 B beuoelne; heeft 69 clemmene A hoochsten B grade 70 A god ontbr.
gheslachte = hooge afkomst, nl. van de ziel: had ik den adel mijner ziel steeds bedacht,
overwogen.
gheslacht = ik zou mijn afkomst hebben betoond door edele gedachten te onderhouden;
gheslacht = de eigenaardigheden van zijn afkomst vertoonen, en zoo: in mijn leven gelijkheid
met edele gedachten dragen.
met aanwending aller krachten.
met dit opbod, die aanwending, zou ik macht hebben verkregen om mij innig te hechten aan
de Liefde in Haar zelf.
sale dal = in de hoogheid der Minne vindt men diepte, van wee, van beproeving.
wie in die diepte hoogheid houdt, de hoogheid der Minne, de hooge gezindheid, waarsch.,
niet verliest.
nemic = acht ik, of misschien: verkies ik, beschouw ik.
naeste = wat mij dichtst aan 't hart ligt.
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VIII
Die ghereet steet te bevane waen,*71
Hi sal, met hoghen wane bevaen72
Die minne met minnen werke;
Ende so met storme te ghestane gaen,74
75 Ende minne met doregane ghestaen75
Ende werden even sterke,
Dus na dat ict ghemerke.77
Dit es daer toe roupt die heyleghe kerke78
Hen allen dies hare ghestaden.*
80
Nu moet ons god beraden.
IX
Ons naken van minnen vare baer:81
Hets recht dat ons van minnen verbaere vaer,82
Dies wij die minne versumen,
Die ons gheeft so claer hare waer
85 Ende, met allen ghehelen ware, claer
Leeret al hare hoechste constumen.*
Dies wij ons selven gherne rumen,87
Connen wij, der waerheit vremde tumen
Jeghen der minnen gaden.
90
Nu moete ons god beraden.
X
[Ic hebbe langhe ghetoent rouwe.
Hets recht dat mi minne trouwe.92

*

71
72
74
75
77
78
81
82
87
92

VIII. 72 A hoeghen 73 werken 74 A stoerme 75 minnen 77 A nae B na uit nae* 78 roept B
roept toe maar orde door teeken hersteld A de.
IX. 82 B dit vers i.r.; uerbare 83 B wi; de A uersinne B versumen uit versinnen* 84 gheuet
B clare uit claer 85 A clare waer B claer ware maar orde door teekens hersteld, ware uit
waer 86 leret A hoochste 87 B wi A cunnewi B connen wi uit cun. 89 gade.
waen = hooge verwachting.
met die hooge verwachting zal hij Minne bevaen, aangrijpen, beoefenen, met Minnen werke.
onduidelijk: en zoo gaan, zich zetten tot, standhouden (gaen te ghestane) met storme, met
hartstochtelijken ijver.
en doorgaande, volhardende, Minne staan, tegen Haar standhouden.
na(sterc), zoo dicht, gelijk, sterk, als ik het kan uitdenken.
dit is datgene waartoe de H. Kerk hen allen oproept, uitnoodigt, die het Haar veroorlooven,
die Haar gewillig zijn.
vare mv. is onderwerp; baer = openlijk, duidelijk.
verbaere = ten deel valle, overkome.
z. bijz. opm. taal.
trouwe: trouw late blijken.
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Mi berout dicke dat ic moet leven.
Ic hebbe in minnen trouwe bescout;94
95 Dat ic niet en bescouwe ghetrout
Vore minne dats mi groet sneven.
Doch willic mi gheheel hare gheven,
Ende met toeverlate an hare al cleuen
Sine sal mi niet ontspaden.
100
Nu moete ons god beraden.]
XI
In al der kerken clercke ghemerc,101
So segghic dat en merke clerc
Hoe scone het den ghenen stoede103
Die in minnen wrachte sterc werc:
105 Hi worde so mettien werke sterc,*
Ende verwonne sonder moede;106
Hi soude in minnen oerewoede
Verbernen in hare diepste vloede108
Ende versmelten alse caden:109
110
Nu moete ons god beraden.
Wi sijn te gheruun in onse hoede,111
Ende nemen troest ten eersten spoede:112
Dies moet ons die minne versmaden;
Nu moete ons god beraden.

*

CXIJ d.

*

*

94
101

103
106
108
109
111

112

X. Ontbreekt in A en B.
XI. 101 clerken; ghewerc 104 A wrachten; sterke B werc i.r. 105 met dien 107 A orewoeden
B orewoede (uit...den) 108 uerberren B haren 110 A en B hebben hier moet.
R/n 111 C gherne; gherwm (A uit gherwin B rw op ras.) 112 iersten 113 de A minnen.
z. bijz. opm. taal.
in de handelwijze, misschien: de geleerdheid, of beter: ghemerc = consideratio, van al de
geleerden der Kerk, is er geen geleerde die kan begrijpen; d.i. het overtreft alle menschelijke
kennis.
het wordt uitgelegd door 105 vlg.
sonder moede = zonder zich te vermoeien.
vloede = wel paradoxaal.
caden = kaden, stukjes vet, als vet.
wij maken het ons te gaarne veilig. In plaats van gherne hebben A en B gherwm = gheruum:
laks, vrij; of: zoodra het ons eenigszins voor den wind gaat; zoodra het ons wat goed gaat.
dan: wij zijn te laks om ons in acht te nemen (tegen de in- en uitwendige vijanden der M.):
lijkt oorspronkelijker.
ten eersten spoede zoo spoedig mogelijk; versterking van ter of ten spoede; bij de eerste
vertroosting (spoed = voorspoed).
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Vier en twintigste lied
Inhoud.
INLEIDING: Het is de tijd van bloei en vreugde. Zoo mogen allen, die in nood van
Minne zijn er eens aan ontkomen (I). EERSTE DEEL; ALGEMEEN: In waarachtige
Minne smaakt men menigen dood, als ik (II). Wat raad voor hem, dien de Minne zoo
heeft bedrogen en neergeworpen? (III). Maar steeds onderdanig te blijven (IV).
TWEEDE, BIJZONDER DEEL: Minne heeft mij alle vrijheid genomen en arm
gemaakt (V). Vrienden, eer en rust, heb ik om Haar verlaten (VII). Zoo blijft Zij mij
alleen nog over (VII). Wat de wreede vreemden mij ook afkeuren en doen lijden, zij
kunnen de Liefde niet begrijpen die mijn hart heeft vervuld (VIII). SLOT: Wie zich
geheel aan Minne overlevert zal Haar eens zelf kennen (IX).

Algemeene beschouwingen.
In dit overzichtelijk en klassiek gebouwde lied overheerscht het vertrouwen nog eens
het leed te boven te komen, dat van de Minne zelf of van de wreede vremde komt.
In de inleiding wordt dit vast vertrouwen reeds uitgesproken. In een drietal strophen
van algemeenen aard wordt uitdrukking gegeven aan de overtuiging van de
noodzakelijkheid van het lijden in de Minne: ‘in ware Minne smaakt men menigen
dood. Hij dien de Minne met Haar zelf eens heeft aangeraakt moet hier in ongheduer
en onghenade leven’; waarbij zich dan de persoonlijke ervaring lucht geeft. En, uit
de eigen ervaring eveneens, komt de vraag: ‘wat raad voor hem dien Liefde zoo
zwaar met hare lasten heeft verdrukt, hoewel Zij hem eens zoo hooge beloften
voorhield en dan heeft neergeworpen, zoodat hij meent er nooit meer boven op te
komen, tenzij wellicht onverwachts, door orewoede misschien? Er is daar geen andere
raad toe’, luidt dan het antwoord, ‘dan zich geheel aan de Liefde over te laten; wie
eenige pine, moeite en leed, van Minne weigert, hij zal klaarblijkelijk lang zonder
de Liefde blijven’.
Na deze vaststelling van het pijnlijke moeten, komt de persoonlijke ontboezeming.
‘Van minne ben ik onder. Wat wonder? Zij is sterk, ik ben zwak; Zij berooft mij
steeds ondanks mii zelve van al mijn vrijheid; Zij doet met mij wat Zij wil; Zij heeft
mij alles genomen; alles is verloren in Liefde’. Daarbij komt dan nog het leed van
buiten: ‘vrienden en vreemden heb ik laten varen; eer en rust opgegeven, om vrij te
leven en de rijkheid en kennis van Minne te ontvangen. Niemand neme het mij
kwalijk: maar ik moet op Minne leven, ik heb niets anders. Ik ben nu van allen
verlaten. Mag ik de Minne niet winnen, wat zou ik dan zijn? Ik ben nu klein, dan
ware ik niets; ik ben ellendig, indien Zij er niet in voorziet. Ik zie geen uitkomst: Zij
moet mij geven waarop ik vrij kan leven’.
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Dit deel wordt besloten door een strophe, die als een protest van trouw schijnt bedoeld
te zijn: ‘de valsche raad der vreemden doet mij overmate leed. Zij willen mij laken,
veroordeelen. Zij kunnen de Liefde niet begrijpen die mijn hart vervuld heeft’. Het
slot geeft dan het algemeene besluit: ‘Wie Minne wil verkrijgen, geve zich aan Haar,
in Hare macht, om van Haar te ontvangen pine of schande, lief of leed, om zich
zonder ophouden in te spannen voor wat zijn hart verkoos. Eens zeker wordt hem
het diepste wezen der Liefde kond’.

Bijzondere opmerkingen.
Lentelied, met het heldere gezang der vogelen en de ontbloeiende bloemen, voorboden
van bevrijding.
Het voornaamste onderwerp is de noodzakelijkheid van het lijden in de Liefde,
zoo sterk uitgedrukt als meneghe doet smaken. Mystieke beelden zijn: De minnelasten
(23) Minneboeien (35, 88, 34; voorts ghevaen en bevaen worden in Minne).
Minnehonger (60, 70). Minnestaghen (26) en de vroege beloften (III). De vrijheid
in Minne (56, waartoe Zij van eigen vrijheid berooft 45).
Het lied vertoont overeenkomst met het eerste; waar ook vrienden en vreemden
haar van de Liefde wilden afbrengen. Ook dit moet verklaard worden in dien zin,
dat de bijzondere Liefde-beoefening, levenswijze, opgave wellicht van allen stand
(allen rijkdom, eer en rust) door velen niet werd goedgekeurd, ja gelaakt. In dien zin
moet het doemen (77) opgevat; niet van een officieele veroordeeling. Vgl. ook met
lied 22; vgl. verder 18.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 a3 b3 c3 c3 b3 d4 d4 e3 e5
Drieledig? Maar de ‘kop’ is asymmetrisch.
Zoo theoretisch. Sommige verzen laten zich weer moeilijk volgens het schema
scandeeren. Ik scandeer: 26 Altoés móet síjn 44-45 zie bijz. o.m. 54 Ere ende rásten
hébbic beghéven 64 'Oht íc in Mińnen 65 Niét en mách wínnen 66 Wat sóudic dán
síjn? 69 Ic en hébbe raét si moet mí 83 Hine gheve hem sélven der Minńen altoés.
85 sóndér fínen: 44/45 en 84/85 zouden slechts twee heffingen kunnen hebben: een
rhythme als in 11. 15 of 16 heeft misschien verwarring gesticht.
Het lied doet hier en daar wat onbeholpen aan: is het één der vroegste?
De concatenatie is soms bijzonder opvallend: tusschen I en II; tusschen II en III
18 met haren rade, 21 gheraden; tusschen III en IV als vraag en antwoord. Tusschen
IV en V: schijnt sonder v. 40,
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het rijm onder 41 te hebben aangebracht. Tusschen V en VI al verloren uitgebreid
door: afghestaen, begheven; tusschen VI en VII door begheven 54 en 61; op minne
teren 60 bi leven 70.
RIJMEN. Onzuiver zijn: 37/38 hevet / ontseghet 77/78 doemen / comen 81/82
vercrighen / ontbliven.
De stoplap: dats openbaer in scijn komt tweemaal voor 39, 63. Verder keeren
dezelfde of gelijke rijmen nog al eens terug. 7/8 weder / neder 26/27 neder / weder
9/10 vergaen / bevaen vgl. 33/36 53/56 79/80; het rijm ade 17/18 21/22 74/75; het
rijm ijn 13/16 39/40 63/66; het rijm ande 34/35 87/88.
TAAL. - vv. 17-18 men zou ook komma kunnen plaatsen na onghenade, en komma
punt na rade; toch dunkt mij de punctuatie als in den tekst beter.
44-45. Hier schijnt wel iets te haperen: si doet mi onvri of zich zelf is reeds vreemd.
Een bepaling als sijn: si doet mi sijn mijns selfs onvri schijnt vereischt: zij doet mij
mijns zelfs onvrij zijn, zij berooft mij van mijn eigen zelfbeschikking, zij werpt mij
immers in Hare boeien. A heeft sijns, wat geen zin geeft, doch waarin sijn mijns zou
kunnen schuilen. Echter: Si doet mi sijn m.s. onvri past niet in het strophenschema.
Alleen: Si doet mi dat ic si. Is de uitdrukking si doet mi onvri te vergelijken met
soortgelijke, als si doet mi doot?, te ghemake doen? zoodat doet hier beteekent:
maakt, Zij maakt mij mijns zelfs onvrij; voor 2e nv. vgl. 24, 86.
*

24
I
Die voghele singhen clare,*
Ende die bloemen openbare
Melden ons den tijt.3
Die tiersten altemale
5
Sweghen ende waren vale,*
Hebben nu groet delijt,
Dat si den tijt nu hebben weder,
Daer si so langhe na laghen neder.8
Also moet hen allen vergaen9
10 Die in node van minnen sijn bevaen.

*
3
8
9

I. 2 B oppenbare 8 A langhen 9 A met allen vergaen (moet onbr.) B moet (erb.) hen (aan
hen werd verbeterd).*
verkondigen welk jaargetij het is, d.n. lente, daarom is tijt nog niet lente.
waarnaar zij zoo lang kwijnend verlangd hadden.
Zoo moge het allen vergaan: dat zij nl. hun nood ontkomen.
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II
In gherechter minnen noet12
Ghesmaect men meneghe doet;
Dats dat gheloeve mijn:
Dien si gherijnt in hare natuere
15
Dat hi in ongheduere*
Altoes moet sijn*
Ende in groter onghenade.14-17
Mine hulpe minne met haren rade,18
Der gheenre ben ic een
20 Die vander minnen pine hevet in leen.
III
Wat mach men hem gheraden
Dien minne dus hevet verladen
Met haerre swaerre waghen,
Dien si leide int beghin
25
Ende toende groet ghewin
Op hare hoghe staghen,
Ende nu so hevet gheworpen neder
Dat hi en waent vercomen weder,
Hen si al onversien,29
30 Bi orewoede van minnen, maecht ghescien.30
IV
Dat es die naeste raet
Die hier beneven gaet:32

II. 11 A noet 12 A meneghen B menege uit gen; door B gelove 14 nature 15 A onghedure
16 A altoos 17 A groete B grote onghenaden 19 ghere 20 B minnen erb.
III. 21 B heeft § i.r. A gheraken B gheraden (uit ken) 23 B zwarer; waghe 24 A leidde 25 A
groot 26 staghe 30 maget.
IV. 31 Wat; de 33 beuaen 36 A altoes 37 A minnen 39 openbare 40 sal der m.s.s.
12 moet men meermalen sterven, aan zich zelven, in ondragelijk wee (van offer).
14-17 dat, dien si gherijnt in hare natuere = met haar zelven, in ongheduere = een harts-tochtelijken
toestand van onbevredigd verlangen, ende in groter onghenaden, omtrent hetzelfde: hevige
beroering, of: in smartvolle behandeling van wege de M.
18 helpt M. mij niet met haar raad om er aan te ontsnappen.
29 hen = het en.
30 maecht ghescien = misschien; schijnt licht ironisch te zijn: bij orewoet van Minne misschien?
die immers lijden doet, maar tot de M. voert.
32 die daarbij past, om er in te verhelpen.

*
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Dien minne dus hevet ghevaen
Ende ghebonden met haren bande,
35
Dat hi hem gheve in hare hande35
Ende altoes si onderdaen36
Alden bedwanghe dat minne hevet.
Die eneghe pine van minnen ontseghet,
Dats openbaer in scijn,39
40 Dat hi langhe der minnen sal sonder sijn.
V
Van minnen benic onder:*41
Dat en heeft mi gheen wonder,
Want si es starc ende ic ben cranc.
Si doet mi43-44
45
mijns selfs onvri
Altoes an minen danc.*
Si doet met mi dat si ghebiet;
Mijns selves en es mi bleven niet;48
Dies ic rike was te voren,
50 Dies benic arm: in minnen eest al verloren.

55

VI
Beide vremde ende vriende
Dien ic te voren diende
Bennic af ghestaen;*53
Ere ende raste hebbic begheven,
Omdat ic wille leven
Vri ende in minnen ontfaen

V. 42 heuet 44 C m.s. onvri op één regel A mi sijns B mijns uit zijns 46 A altoos; ane 47
doe B (boven es geexp. en doorgehaald) ghebiedt 48 selfs 50 A arme B arm (uit arme).
VI. 53 benic 54 B Eere 56 B Ende: E eerst rood doorstreept, dit uitgekrast en een lijn vóór
Ende tusschen gevoegd A minne 58 B verhan 60 A moete.
35 zich aan hare macht overlevere.
36 steeds gedwee allen dwang van M. onderga.
39 dats = dat es.
41 onder = in een ellendigen toestand.
43-44 z. bijz. opm.
48 niet niets mijns selves.
53 heb ik opgegeven, heb ik verloren.

*
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Hoghe rijcheit ende conde.
Dies mi veran heves sonde.58
Ic en machs niet ontberen,59
60 Ic en hebbe el niet: ic moet op minne teren.
VII
Ende ic ben nu begheven
Van alle dien die leven:
Dats openbare in scijn;
Ocht ic in minnen64
65
Niet en mach winnen,
Wat soudic dan sijn?66
Ic ben nu clene; in ware dan niet.
Ic ben alendich, sine versiet.68
Ic en hebbe raet, si moet mi69
70 Gheven daer ic bi mach leven vri.*
*

CXIIJ c.

VIII
Mi doen die vremde wrede
So onghemate[n] lede72
In dit alende swaer
Met haren valschen rade:74
75
Sine hebben mijns ghene ghenade;
Si doen mi meneghen vaer.
Want si mi met hare blintheyt doemen.77
Sine connen daer toe niet comen
Dat si die minne verstaen,
80 Die mijn herte met luste hevet ghevaen.

*

58
59
64
66
68
69
72
74
77

VII. 62 B die gene die 63 oppenbaer 64 A ochte inc 67 cleine 68 ellendech 69 B Si en moet.
VIII. 71 de 73 ongemate 73 ellende 75 B geen 77 A haerre blentheit B harer blentheit 79 de
minne 80 B beuaen.
wie het mij kwalijk nam, het euvel duidde, zou verkeerd doen; heves = hevet des begaat er
zonde om.
ontberen nl. v. 57.
ocht = indien.
in = ic en...
sine versiet = zoo Zij het niet verhelpt.
ik weet geen uitkomst.
onghematen: A en B onghemate; kan -ten bijwoordelijke uitgang zijn?
met ... rade door den raad dien zij mij geven; of: door wat zij zoo valsch tegen mij beramen.
met h. bl. = blind als zij zijn; doemen = afkeuren, veroordeelen, laken.
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IX
Die minne wilt vercrighen
Hine late hem niet ontbliven,82
Hine gheve hem selven der minnen altoes
Ende hi sal pinen
85
Sonder finen
Om dat sijn herte coes,*
Ende gheven hem selven, in pine, in scande,
In leet, in lief, in minnen bande:*87-88
So sal hem werden cont
90 Dat fiere wesen inder minnen gront.90

Vijf en twintigste lied
Inhoud.
INLEIDING: in alle jaargetijden leeft de minnende ziel in blijdschap en angst (I).
Zij moet zich daartoe geheel aan de macht van Minne overlaten (II). STRIJD VAN
GHENOECHTE EN BEGEERTE MET REDE: het gerucht te midden der stilte van
genieting brengt mij in de war (III). Te midden der stilte van genieting wekt Begeerte
(IV). Maar erger nog Rede (V); die de ziel de zwaarste lasten wil opleggen (VI); en
die haar in de genieting steeds komt voorhouden hoe ze daartoe nog niet opgewassen
is (VII). Wie zal de gekwetste Minne, die steeds door Rede aangedreven, in het nauw
gebracht, wordt, genezen (VIII)? Rede alleen is der Minne geneesheer: zij moet de
ziel tot het hoogste opsieren en voorbereiden (IX). Zij alleen beslecht den strijd (Rf.).

Algemeene beschouwingen.
Dit lied schetst in 't bijzonder de opvoedende rol van Rede, die de ziel moet beletten
zich aan de lagere vertroosting over te leveren, en opwekken om zich Minne steeds
waardiger te maken. Dit wordt voorgesteld als een strijd in de ziel tusschen
Ghenoechte, de verpersoonlijkte Genieting, en Rede. In de stilte der Genieting gaat
een hoog gerucht op van den storm, dien Rede veroorzaakt. Zoo is de
Minne-beoefening ook steeds een blijdschap en een vaer, angst; een wee en een
vreugde, als in de inleidende strophen aangekondigd wordt.
‘Steeds moet de minnende ziel leven in bliscap en in vare. Dat zij nog niet heeft
wat haar ellendige dagen kan verzoeten doet haar roepen: ‘Ay mi!’ wat eens wezen
zal: ‘Ay, ic ben al di, Lief,
IX. 83 A altoos C 84 en 85 op één regel, maar gescheiden door punt en hoofdletter 86 omme
87 B pinen; scanden 89 A minne B fier.
82 Hine late ... ontbliven hine = hij zal niet nalaten zich te geven...
87-88 in M. bande hangt rechtstreeks af van hem gheven.
90 wesen = de Minne in haar innigste, diepste wezen.

*

Hadewijch, Strofische gedichten

*

61 b.

*

74 c.

158
wes al mi’. bevredigt het klagen. Dit moet trouwens zoo zijn: de ware minnaar moet
zich geheel aan de macht der Minne overlaten, om steeds te zijn in troost, in angst.
Steeds vervulde Minne gaarne Hare beloften met Hare klare waarheid. Wat men om
Haar in 't verborgen doet en lijdt openbaart Hare zoetheid’.
Na deze algemeene leer volgt de toepassing uit de eigen ervaring. ‘'t Verwondert
mij zeer, dat de zoete Minne mij zoo in wee heeft gebracht. De verborgen wegen
(van lijden) waarlangs Zij me zendt hebben me aan me zelve ontroofd. Het gerucht,
die hooge gave der nedere stilte, brengt mij in de war. Wat een gerucht die nedere
stilte kan maken! Begeerte wekt dra de ziel uit de stilte der genieting met een hevigen
storm. Ghenoechte zou gaarne verder genieten. Maar Begeerte wil steeds meer,
geheel Minne. En daar komt dan vooral Rede, die haar zegt: ‘Zie, dit moet gij nog
alles worden’. Dit is de pijnlijkste kwetsuur, als Rede dus Ghenoechte tekeer gaat
en verdere genieting weigert. Begeerte zwijgt niet; Rede houdt haar het werc der
hoechster daet voor. Ghenoechte zou veilig met den Geliefde willen omgaan; maar
Rede komt, houdt haar het hoogste voor, en legt haar de zwaarste lasten op. o! Had
Ghenoechte dan Rede dood, ze zou die lasten zich weinig aantrekken! Wanneer
echter in 't innigst verkeer met den Geliefde Rede alles stoort en de ziel toont dat zij
tot den Geliefde nog niet is opgegroeid, daar kwetst zij de minnende ziel wel meest.
Wat zal er dan met de gekwetste gebeuren? Wie zal haar genezen, als Rede haar
voortdrijft en haar voorhoudt wat er haar nog alles ontbreekt? Ay’ - en het persoonlijk
gevoel breekt door - ‘wie geeft mij uitkomst voor Minne, wie laat me wraak nemen
over Rede?’
En hoog klinkt het besluit: ‘Dat kan niemand. Rede is zelf der Minne heil. Wie
met schranderheid haar volgt waar hare treken leiden, hoort haar nog eens, die haar
toespreekt: ‘Zie, neem bezit van de hoogste voltooiing!’ Want Rede alleen kan den
strijd beslechten en de verzoening brengen. Wie dit weet, verstaat genoeg van hare
leering’.

Bijzondere opmerkingen.
Buiten alle jaargetijde; wat dan ook voor alle jaargetijde geldt: blijdschap en angst.
Ghenoechte is de verpersoonlijkte genieting. Begherte de verpersoonlijkte drang
naar voller genieting. Rede stoort de Ghenoechte, wil haar niet laten rusten in de
lagere vertroostingen, zet tot steeds hooger, voller deugdbeoefenen aan, moet de ziel
voorlichten in dit werk, tot ze haar met de hoogste gelijkvormigheid met de Liefde
heeft uitgerust, het hoechste ghereide. Str. VII handelt over Lief
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en lieve: omdat hier nog spraak is van de lagere, eerder zinnelijke, genieting.
Mystieke beelden zijn vooral: de aanraking der Liefde; toch niet eigenlijk mystiek
bedoeld (35); Minnehonger en -verzadiging (37, 63); Minnelasten (58); Minnewonden
(VIII en IX). Rede als geneesheer der Minne (IX).
Voorts bijzonder de strijd tusschen Ghenoechte en Rede, met zijn storme; met het
hoghe gheruchte en de nedere stille.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 c4 b4 c4 b4 c4
tornada: d4 e4 (of c4) d4 e4 (of c3 of c4)
Ik lees: 10 'Alsét dí behághe. 17 Die Minne goúdt ye ghérne dat sí onthiét. 18 Mét
háren cláren, wáre. 61 Ay te swáer es daér de slách.
In de laatste strophe ontbreken de laatste twee verzen.
RIJMEN: 8 het rijm vergt claghe, wat cost de claghe veronderstelt. 25 en 27 zouden
op -int moeten rijmen. 47/49 seghet en ontseghet, zwakke rijmen, zijn onzuiver
tegenover -even.
Zwakke rijmen zijn: in de 1e, 2e, 3e, 5e strophen, het 9e vers, dat telkens een rijm
of de laatste lettergreep van het rijmend woord herhaalt. Str. VI is v. 59 zelfs een
weesrijm. In str. VIII en IX keert het rijm op -eken terug. Ook het rijm -aect, in str.
IV en VII.
TAAL. - vv. 19-20. Wat M. gebood verborgen te houden (wat men van M. doet of
lijdt, de verhoelne weghe die M. mi sent, v. 27) brengt (verschaft) hare zoetheid (de
zoetheid die zij is) op klare wijze: zij vergold immers steeds dat si onthiet met haren
claren ware. Het verborgen lijden om de M. schenkt de zoetheid der ware M. De
woorden zijn vaag; maar deze verklaring zou ten minste passen bij wat juist voorafgaat
en bij het algemeen thema der suete pine, der bliscap en vare. Met sueticheit als
onderwerp vind ik geen bevredigende verklaring.
v. 26 is ook vrij vaag: wat ik gevoel kan ik niet prijzen (?) of kan ik niet gelooven
= ik kan er niet aan uit (?)
v. 78 soude is hier loutere omschrijving van het ww. voor: ontbrect di noch, z.
Mnl. Wdb. sullen c. 2927. Anders: zoudt gij u dit nog laten ontbreken?
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25
I
In allen tiden vanden jare,*
Hoe dat el metten tide si,2
Hevet hi bliscap ende vare
Die doghet allende om minne vri,
5 Ende gherne dan lieve ware bi
Om te suetenne sine alendeghe daghe.
Dats noch niet en es, doet roepen: ay mi!*7
Dat wesen sal dat ceste claghen:8
‘Ay ic ben al di; lief, wes al mi,
10 Alset di behaghe!’
II
Die minnen wilt, hi moet hem gheven
In hare ghewoudt daer sijt ghebiedt,
Het si in sterven ocht in leven,
Daer minne sijn wesen in versiet.14
15 Hem en mach anders werden niet
Dan in vrien troeste, in bedwonghenen vare.16
Die minne goudt ye gherne Dat si onthiet17
met haren claren ware.18
Ay, dat die minne helen hiet
20 Brenghet hare sueticheit openbare.19-20

*

I. 3 B blijscap 4 ellende A omme 6 omme A zueten B zuetene; ellendeghe 8 cost de 9 B wes
mij.
II. 12 gewout 13 A ochte 14 A heeft in tekst leuen doorstr., i.r. wesen 15 hem wert anders
niet* 16 A Die A troest B troeste: e door l.h. A bedwonghene B bedwongen 17 goud C Dat
si onthiet staat op reg. 18 18 B hare claren 19 de 20 bringhet; suetecheit oppenbare.
2 Welk jaargetijde het ook moge zijn.
7 Dats = dat des of es: wat nog niet is, nl. de Minnegenieting.
8 dat wesen sal = die Minnegenieting, die zeker komt, zou het klagen doen ophouden; een ind.
presens zou beter passen: cest te claghen of de cl.; A en B hebben cost, van custen, costen:
bevredigen. vv. 7 en 8 geven de reden aan voor de bliscap en de vare, die de minnende steeds
heeft.
14 sijn wesen in versiet = hem in wil.
16 vgl. 5, 45, weer de dubbele zielstoestand.
17 goudt = vervulde, van beloften gezegd: wat zij beloofde.
18 past bij goudt: waarmee Zij hare beloften vervulde.
19-20 zie inl.
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III
Mi wondert vander sueter minnen21
Dat hare suetheit alle dinc verwint,
Ende si mi dus verdoet van binnen
Ende miere herten noet so clene bekint.
25 Si hevet mi so int wee bewent:
Dies ic ghevoele in caent gheloeven.26
Die verhoelne weghe die minne mi sent,*
Die sijnt die mi van mi al roeven.*
Dat gherochte, dat hoghe prosent29
30 Der neder<r>e stillen, doet mi verdoven.
IV
Hare nedere stille es onghehoert31
Hoe hoghe gheruchte dat si maect,
En si allene dies hevet becoert33
Ende dien minne in hare al hevet ghesaect,
35 Ende met diepen gherijnne so na gheraect,35
Dat hi hem al ghevoele in minne.*36
Alse sine met wondre also doresmaect,37
Cesseert een ure tgheruchte daerinne;38
Ay, saen wect begherte die waect
40 Met nuwen storme die inneghe sinne.40

*

21
26
29

31
33
35
36
37
38
40

III. 21 A van s.m. B van der: der erb.* A minne 23 A sij 24 B mire A herte; soe cleine 26
ghelouen 27 wegen 29 C gherechte; prosent 30 B die A nederre.
IV. 31 onghehort 32 gerochte 33 B en C: Ende B becort 34 B vóór in: in minne doorgeh. 35
gherijnnen 36 datti 37 C Al s.B. doersmaect 38 .I.; tgherochte 40 A m. uwen stoerme B nuwen
verb. uit uwen*.
wat mij verwondert is: dat hare zoetheid alles overtreft en Zij mij toch van binnen verteert,
te gronde richt.
in = ic en; gheloeven: is dit: prijzen? goedkeuren? ik kan er geen genoegen mee nemen; of:
ik kan er niet aan uit.
het gerucht, die hoghe (= luide, tegenover nedere = geen geluid-gevende) gave van de nedere
stille doet mi verdoven = brengt me in de war. Dit gerucht en die stilte worden verder
uitgelegd.
onghehoert = het is onghehoert, wonderbaar, onbegrijpelijk, paradoxaal met stille....
en = het en si: alleen hem niet die.
en met Haar diepe aanraking zoo innig, dicht, heeft geraakt.
dat hij zich geheel in Minne voelt.
doresmaect = eerder: met Haar smaak vervult.
tgheruchte = der storme van begherte, van redene; de stilte is de rust der genieting, als alle
storme, beroering, hevige beweging, zwijgt.
inneghe = de inwendige; of misschien: de in rust en genieting ingekeerde zinnen.
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V
Ghenuechte loke wel die oghen41
Ende plaghe gherne dies si hevet,
Mocht die verwoede begherte ghedogen
Die altoes in woede levet.
45 Want si <haer> alle uren daertoe ghevet
Te roepenne: ‘ay, minne, wes al mine!’
Oec wec<t>se redenne, die hare dat seghet:47
‘Sich hier, dit steet di noch te volsine.’*
Ay, daer redenne ghenuechte ontseghet,49
50 Dat quetst meest boven alle pine.
VI
Begherte en mach niet swighen stille,
Ende redenne ghevet hare clare den raet,52
Want sise verlicht met haren wille,*
Ende toent hare dat werc der hoechster daet.
55 Ghenoechte name gherne toeverlaet55
Te pleghenne haers liefs in sueter rasten.
So toent hare redenne den hoechsten graet57
Ende verlaetse metten swaersten lasten.58
Ay, hadde ghenuechte dan redenne doet,
60 Si soudse wel clene bevasten.60

*

41
47
49
52
55
57
58
60

V. 41 de 42 dies hi 44 A altoos 45 A en B si haer alle C heeft ook haer willen beginnen: heeft
h maar doorgeh. 45 roepene 46 A al inne B mine uit inne* 47 redene; haer A zeghet 48 B
di steet dit noch: noch erb. 49 redene A en B begherte; in C werd begherte boven ghenuechte
geschreven, maar weder uitgekrast.
VI. 52 redene; haer claer 54 haer 55 B ghenuechte 56 pleghene B hars 57 haer redene A
hoochsten 58 A uerlaedse 59 A ghenoechte; redene B doot 60 cleine.
Ghenuechte = het verpersoonlijkte genieten. loke zou gaarne de oogen luiken. Zij wordt in
hare genieting gestoord door Begherte, die steeds meer wil, en vooral door Redene.
wectse = se, de Ghenoechte.
C ghenuechte, A en B begherte: het moet wel Ghenuechte zijn; ontseghet = te keer gaan,
haar verdere genieting weigert.
hare = ghenuechte, eigenlijk de genietende ziel: den raet gheven = algemeen: beraden.
toeverlaet nemen = hulp krijgen; of: veiligheid hebben om.
graet = in de Minnegenieting, waartoe de ziel zich waardig voorbereiden moet door het werc
der hoechster daet.
verlaetse van verladen.
bevasten = zij zou die lasten wel weinig op zich laden, aan zich hechten.
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VII
Maer daer lief met lieve so vaste gheraect,61
Dat lief van lieve lief niet en mach,
Ende lief met lieve so lief doresmaect
Dat lief levet lieve op lieves sach,64
65 Ende redene dan doet wederslach
Ende toent daer onghewassenheit inne,66
Waer redenne ye ghelieve oneffenne wach,*67
Daer werdt ie seerst ghequetst de minne;
Ay! te swaer es daer de slach
70 Daer men lief lief dan lief al kinne.70
VIII
Wat sal ghequetster minnen wesen?
Hoe mach haere yeman raet ghegheven?
Wat visikere salse dan ghenesen,
Die gherne soude der minnen al minne leven,74
75 Ende onder redenne so wert bedreven
Die hare gheet met nuwen storme anespreken*
Ende toent hare wat hare es ontbleven:
‘Sich hier, dit soudi noch ghebreken.’78
Ay, wie sal mi van minnen gheven*
80 Raet, ende over redenne wreken?80

*

61

64
66
67
70
74
78
80

VII. 61 B daer lieue; met lieuen so uaste C so lief zie reg. 60 62 van lieuen 63 A heeft ende,
e rood doorstreept, maar het rood maakt de e onduidelijk, terwijl juist er onder een fijne
streep van de h in mach uitloopt in het eerste beentje van n, zoodat en op gi gelijkt, zoo heeft
B ook ghi gelezen, evenals de vroegere uitgevers* 64 A l.l. lieue B l. leuet op lieues 65 C
rendenne 67 redene; oneffene 68 C werdt i.r.; wert ye A minnen 69 C te 70 daer lief men
lief d.l.a.k. C in 't eerste lief: lie erb.
VII. 71 A ghequester 72 haer A iemen B yemen 73 A fisisine B fysisine; dan ontbr. 75 redene
A uerdreuen B so vutverdr. 76 haer B stormen 78 soude di.
waar de geliefde ziel met de Geliefde Minne zoo vast geraakt.
dat de ziel van lieve lief = van de lieve Geliefde, niet meer kan, en de ziel met lieve = liefde,
zoo de Geliefde geniet.
dat de ziel voor de Geliefde leeft op lieves sach.
onghewassenheit = doordat de ziel nog niet tot de volle Liefde is opgegroeid, zoodat Rede
beide geliefden oneffene wach = nog als ongelijk, niet tot elkander opgegroeid, achtte.
de constructie wijzigt zich lichtelijk.
daer bepaalt daer van v. 69 daar waar men, lief, zelf geliefde, de Geliefde dan als Geliefde
al kent en ervaart.
die = se (ghequetste minne, ziel) gaarne al minne voor Minne, zou leven.
dit soudi noch ghebreken = dit ontbreekt u nog: soude is louter omschrijving van ww.
raet = uitkomst; van Minnen = met betrekking tot, voor M.
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IX
Ay, weet god, datne mach nieman sijn
Die over die redenne iet mach wreken.82
Si es selve der minnen fisisijn:
Si can best heylen al hare ghebreken.
85 Die met leste volghet al haren treken85
In allen weghen daer sine gheleide,
Dien[e] sal si met nuwen wondere ane spreken*87
‘Sich hier, besitte dat hoechste ghereide!’88

*

CXIIIJ d.

*

Ay, daer en da[e]rf gheen vremt versoenre gaen
90 Om te versoenenne die veede:
Ende die dit kinnen, si verstaen91
Ghenoech van haren crede.

Zes en twintigste lied
Inhoud.
INLEIDING: Minne, mijn eenige vreugde, er blijft mij niets meer over (I). EERSTE
DEEL: Geliefde, gij wilt dat men U al Liefde geve (II). Gelijk de koningin van Saba
aan Salomon (III). En zij had groot gelijk (IV). TWEEDE DEEL. Van hen alleen
die zich uitsluitend aan de Liefde hechten en daarin volharden zal men nog eens de
wonderdaden verhalen (V). Daarom alles weggeschonken! Het is de schoonste
gevangenschap en een onoverwinbare macht (VI). Wat Rede over de natuur der
Minne voorhoudt en over Hare vergelding spoort den mensch meest aan om alles
aan te durven (VII). SLOT: Helden zijn zij, die zoo strijden en overwinnen; wie
eenige rust zoekt verdient gelaakt te worden.

Algemeene beschouwingen.
Liefde eischt de geheele ziel, uitsluitend, onvoorwaardelijk, onophoudelijk, zonder
voorbehoud: hoe de Liefde zoo exclusief is in hare eischen bezingt in

*

82
85
87
88
91

IX. 81 wet; dat en B niemen 82 de; yet 83 C heeft i.r. in fijner schrift: phisisijn fysisijn 84
heilen 85 B liste uit leste B hare 86 B alle 87 dien salse 88 besich; dit A hoochste.
R/n 89 A derf B darf B vreemt 90 Omme A te uersoene B versoenen; vede 91 bekinnen.
iet = in iets: niemand die in iets wraak kan nemen over Rede, die Rede in iets bestraffen kan.
leste = schanderheid.
diene = dien.
ghereide = de hoogste uitrusting, luister waarmee de ziel dient versierd te zijn.
dit kinnen = die dit weten: dat Rede alleen de veete, den strijd, tusschen Rede en Ghenoechte
of Begherte moet bijleggen.
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't bijzonder dit lied, met treffende kracht en onmiddellijkheid. Aan het voorbeeld der
koningin van Saba wordt dit toegelicht.
De dichteres gaat uit van haar eigen gesteldheid. Het is winter. Maar de droefheid
van het jaargetijde is van korten duur. ‘Dat Gij echter, Beminde, zoo verre van mij
zijt, als al mijn vreugde aan U ligt, dat zijn bestendige smarten. Dit is maar natuurlijk.
Al wat mijn hart verlicht en opbeurt doolt naar U uit’. En hare ontreddering als vóór
Hem openleggende: ‘Zie wat ik zal: niets is mij nog gebleven’. Maar ook, zij bekent
het: ‘hoe zou mij iets anders ter wereld zijn, aanbelangen, dan Gij, nog wel geheel?
Maar dat ik U niet ten volle kan bezitten, dat is mijn lot: dat ik mij ook niet ten volle
kan wegschenken, U niet ten volle ware Minne, fier ende vri, geven! En gaf men U
iets minder, dat ware in Uw oogen groot sneven, groote tekortkoming, verlaging.
Want gij wilt geheele Liefde, met hart en zin en met de gansche ziel. Een andere
Liefde is waan’.
Met zoo volledige Liefde beminde de koningin van Saba: ‘zij zocht Salomon op
om zijn wijsheid. En nadat zij hem gevonden had, zie, daar stroomden haar zijn
wonderen toe, en zij vloeide weg in weeldevolle beschouwing: zij gaf hem alles; en
die gave stal meteen al wat ze in zich had: hart en zin; er bleef niets in; het werd alles
verzwolgen in Liefde. Te recht had zij hem alles gegeven. Had zij zich wat
opgehouden op vreemde wegen onder het lagere volk, het hooge wonder der Liefde
ware haar niet te beurt gevallen. Nu werd ze geheel in Liefde tewreven, te niet gedaan,
omdat Liefde oppermachtig in haar heerschte. Dit ontberen nog velen. Zij zoeken te
vroeg hun genoegen onder 't volk. Daarom zal men ook wel laat hun daden van Liefde
te bewonderen verhalen. Van hen echter die zich tot de vrije, edele, Liefde opmaken,
uitrusten, die op den weg niet in gebreke blijven, niet vermerren, die Hare
ellende-brengende treken verduren, zal men nog wonders wonder spreken. Want zij
geven zich op, bereid om alles door te maken, zonder eenig sparen, als ze Liefde
maar genoeg behagen; in angst ter dood dat het groote Goed van Liefde hun niet
toekomen zou’. En nu, opgewekt, grootmoedig: ‘Ay, dus alles verloren in de kracht
der Liefde, ja, en dan aldoor maar betaald de schatting, den tol, der Liefde, zooals
het betaamt. Dit is de schoonste gevangenschap en een onoverwinbare, forsche,
macht. Waarom? Omdat men nooit genoeg kan geven; en dat juist is de volste
liefdegave: het inwendig tekortschieten, onmachtig worden. Want zij kunnen niet
genoeg doen; wat zij geven en doen is spoedig op, als 't ontvangen wordt in hooge
Liefde. Zoo komen ze buiten den geest: radeloos uit zich zelven, in den drang om
steeds meer te geven’. Het eeuwige paradoxe der mystiek: de hoogste
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macht in de uiterste onmacht, volle vrijheid in de scoenste hachte.
De laatste strophe opent een vergezicht op de uiteindelijke vergelding: de Liefde,
die dan ook tot zulke offergave aandrijft. ‘Als de machtige Rede hun blikken opent
op de Liefde en hun toont haar grootste Goed dat Zij in zich zelf is, en hun wijst dat,
indien zij Haar in Liefde genoeg zijn, ten volle doen, dienen, Zij, de Liefde hun al
dat Goed vergelden, als vergelding geven, moet: dat wekt de menschen op; dat doet
ze opstaan en al aandurven in innige weelde, en dat belooft hun een Rijk zonder
eenig gelijke in eeuwige zaligheid’.
Samenvattend besluit het refrein: ‘Wie dus strijden en overwinnen in stormdrang
van Liefde, dat zijn ware helden. Wie echter eenige rust neemt en niet ten einde
voldoet, hij moet gelaakt, versmaad worden’.
Ernstig, gestreng, grootmoedig, en toch opgewekt, in volledige toewijding, die
hooge Liefde wel waard.

Bijzondere opmerkingen.
Een winterlied: tegenover de kortstondige droefheid de blijvende droefheid der
Liefdesmart in de volledige offergave, met het uitzicht op de eeuwige Lente.
Het lied van de onverbiddelijke eischen der Liefde: een in zijn geheel prachtig
lied. In 't bijzonder vind ik de derde strophe eenvoudig verrukkelijk. Waarom? Is het
om het sublieme dier volledige offergave: daerne bleef niet in? Is het om die
machteloosheid van den mensch tegenover de Liefde, die hem geheel uit zich zelven
rukt: het wert al verswolghen in Minnen? Is het omdat hier de Liefde in al Hare
weelde en heerlijkheid, waarvoor de mensch zich levert, zoo direct en zoo vol wordt
aangevoeld? Of is 't ook om de schoonheid van het beeld? om 't verrukkelijke rythme?
Behalve die leer van de noodzakelijkheid der volledige offergave, treft weer de
leer over Rede: die den mensch de heerlijkheid der Liefde voorhoudt, met al haar
Goed, zoo men haar genoeg doet.
Mystieke beelden zijn: het omzwerven naar Minne (10; het vermerren op de wegen
str. IV; 50, dorevaren 55). De pacht der Minne (62 met de vergelding 77). De
gevangenschap der Minne (64). Het ridderschap der Minne met de hooge daden, het
niet connen volleesten, den strijd in storme van M. rf.; Minnehonger (36).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 b3 a4 a4 b3 c2 c2 d3 e2 e2 d3
tornada: f2 f2 d3 g2 g2 f3; of d3 onafhankelijk, andere?
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Drieledig. Een zeer zangerig rhythme.
Ik lees: 55 Alse omme ál doreváren 55 Sonder énich spáren. 59 dat hen dat gróte
góet; in str. VI kunnen de verzen met twee klemtoonen, de c- en e-verzen, moeilijk
zoo gelezen worden, tenzij met langen voorslag.
RIJMEN: 7/8 recht / licht; 37/38 ghegheven / weghen; 58/59 doet / goet; 73/76
opdoet / ghenoech doet. 87 heelde / scelde die dan nog rijmen met -eelden, zijn
onzuiver: of helde rijmend alleen met scelde.
TAAL. - Moeilijke plaatsen. v. 14. In de eerste uitgave heb ik een streepje na dats
mi geplaatst, evenals na vore u v. 18, om aan te duiden, dat groet sneven ook na dats
mi moest toegevoegd. De ervaring heeft mij geleerd bij Hadewijch geen zoo gewaagde
constructies te veronderstellen. In mijn Poëzie van Had. verklaarde ik: dat es mi wat
mij toekomt, nl. naar mijn ideëele bestaan: ‘dat ik U zoover ik U moet volhebben
nog niet bezit!’ Nu vat ik het eenvoudig op als: dat es mi = dat is mijn lot; v. 15 en
16 zijn ook onderwerp van dats mi.
v. 23 sonder beghinnen: vaag; beteekent waarschijnlijk: zonder door de oefeningen,
het lijden, de volledige offergave te gaan van beginnelingen; dus, zij die dadelijk
willen Minne genieten, minnen, zonder de noodige voorbereiding.
v. 45 onder die ghesellen = schijnt parallel met onder dat arme diede: die zich op
hun wegen naar de Liefde gaan verlustigen met hun gezellen; niet uitsluitend de
Liefde zoeken.
*

26
I
Al es verdruevet dach ende tijt,*
Dies si al god ghebenedijt;
Men saelt saen beter scouwen.
Lief, dat ghi mi te verre sijt
5 Ende ane u steet al mijn delijt,
Dat sijn ghestade rouwen.
Dat es wel recht:
Miere herten licht8
Daer ic bi soude leven
10
Doelt na u al.

*
8

*

.XXVJ.

I. 1 B verdroevet 2 A sij 4 mi so 5 aen; staet 6 ghestaden rouwe 7 Dats 10 en 11 C op één
regel, gescheiden door punt. 12 A .I. twent B mi es twent.
licht = het licht, de vreugde, wat mijn hart verlichten en opbeuren moet.
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*
Siet wat ic sal:11
Mi en es een twint niet bleven.
II
Ay, wat soude mi iet, lief, dan al ghi?
Dat ic u niet en volhebbe, dats mi,14
15
Ende ghenoech niet en mach volgheven
Gherechte minne fier ende vri.
Wat men u gave dat iet min si*
Dat ware vore u groet sneven.18
Want ghi wilt al minne*
20
Met herten ende met sinne
Ende met geheelre zielen.
Die wanen minnen
sonder beghinnen23
Dat warense ye die vielen.
IIIIII
25 Die coneghinne van saba
Si[e] volgde salamoene na;*
Dat was om wijsheit sueken.
Als sine vonden hadde, ja,
So worden hare sine wondre ga
30
Ende si affeleerde in rueken.30
Si gaf hem al,
ende die ghichte stal
Wat so si hadde in binnen,
Beide herte ende sin,
35
daerne bleef niet in:
Het wart al verswolghen in minnen.

*

II. 13 mi lief dan 15 A niet ne 17 men A si B zi 18 vore ontbr. A groot 19 A wilt i.r. 22 en
23 C op één regel, gescheiden door punt, zoo-ook 32 en 32, 34 en 35.
III. 25 A connincghinne B coninghinne 26 uolgede A salemoene nae B salomoene 27 omme
28 alse A hadden B hadde uit ...en 29 A wondere B wonderen 30 affleerde 32 gichten 35
daer en.
11 wat ic sal: wat er met mij moet gebeuren.
14 dats mi = dat es mi, is mijn lot.
18 sneven = tekortkomen, verlaging; vore u = in uw oogen.
23 sonder beghinnen, zie bijz. opm.
III ga werden = schielijk toekomen.
30 versta ik: zij vloeide, smolt weg, in zalige beschouwing; of misschien beter: in verlangen
(eig. zijn gedachte, zijn zin op iets zetten).
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*
IV
Hets recht si hadde hem al ghegheven.
Hadse iet vermert in vremden weghen
Onder dat arme diede,
40 So ware hare dat hoghe wonder ontbleven.
Nu wertse al in minnen tewreven.
Dies derven noch vele liede:
Si nemen te vroech
al haer ghevoech
45
Onder die ghesellen.45
Dies salmen spade
Der minnen dade
Van hen te wondere tellen.
V
Maer die hen ter vrier minnen reken,*49
50 Ende inden weghe niet en ghebreken
Ende hen ane minne al cleven
Ende doghen hare ellendeghe treken,
Daer mach men wonders wonder af spreken.*
Want si hen also opgheven
55
Alse omme al dorevaren,55
Sonder enich sparen,
Ochte minnen ghenoech gheriven,57
An anxt ter doet58
Dat hen dat grote goet
60
Van minnen soude ontbliven.
VI
Ay, dus al verloren in minnen cracht,
Ja, ende dan al vergouden der minnen pacht,

*

45
49
55
57
58

IV. 37 A alle 38 yet 41 A minne 44 hare 45 de.
V. 49 Waer* A hem A vóór reken heeft keren geexp. en doorgeh. 51 aen minnen 52 haer 54
A sien B sien aaneengeschreven dan gescheiden door streep A up 58 Om B anxtt; doot 59
A grote groet C had groet maar r werd doorgehaald.
VI. 62 C ende erb. 64 B .I. 65 B een onverwonnene 67 B rechste 70 A haer B haere: tweede
e erbijgev. 72 B geeste uit geesten.
vgl. v. 39 en z. Bijz. opm.
hen reken = zich uitrusten.
also alse = met die gezindheid.
ochte: sonder sparen ocht = of anders; zooveel als: geen sparen maar.
in an zie ik nu het voorzetsel ane = in, als in uitdrukkingen gelijk an roere = beroering; de
bet. zonder geeft hier geen zin.
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*
Also men te rechte al soude:
Dats ene die alre scoenste hacht
65 Ende ene onverwonne nuwe macht,
Ende wel dat god al woude.66
Want dat rech<t>ste volgheven van minnen
Dat es dat ontbliven van binnen.
Want sine connen niet al volleesten,*
70
Ende dat hare dat es saen verdaen
Inder hogher minnen ontfaen.
Dus comense buten den gheesten.
VII
Alse die gheweldeghe redene der minnen opdoet73
Ende si hen toent hare grote goet*
75
Dat si es bi natueren,
Ocht men haere in minnen ghenoech doet
Dat si al dat verghelden moet:76-77
Dat wect die creatueren,
Ende doetse opstaen,
80
Ende alle ommevaen
In herteliker weelden,
Ende gheloeft hen een rike82
Sonder enich gh<e>like
In eweliker seelden.
85

90

*

62 b.

*

CXV c.

*

Die dus verwinnen
In storme van minnen
Dat sijn gherechte he[e]lde;
Ende die iet gheroen,*
Ende niet en voldoen:
Hets recht datmense scelde.

*

R/n

*

76 a.

VII. 73 de A redenen 74 A sien B sien cf. r. 54 75 naturen 76 ochte C haere uit hiere A haer
gen. i.m.d. B haer gnoech i.m.d. 77 B dat al 78 de A creaturen 79 Ende de doetse* 80 al 81
B herte seker 82 .I. 83 gelike A eweliken zeelden B euweliken zeelden.
R. 86 A minne 87 B heelde: eerste e geexp. 89 rechte.
66 ende wel = wel recht dat...
73 der Minnen opdoet = de oogen opent voor de M.: opendoet der M.
76-77 = ende toent dat, ochte = indien, men Hare in M. ghenoech doet, Si al ... in 75 is si = de
Minne.
82 gheloeft = ow. is Rede; of wat voorafgaat: hetgeen Rede hun voorhield, dit vooruitzicht.

*
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Zeven en twintigste lied
Inhoud.
INLEIDING: de leer der Minne wordt zeer geschonden (I). EERSTE DEEL; de leer
der Minne: Zij is almachtig; geeft Zich vrij; wij moeten Haar slechts onderdanig zijn
(II). Hij wien Zij Minne geeft wordt door Haar gevangen; wie overwint, ten gronde
gericht; wie op Haar leeft, verteerd (III). Wee, zich zoo klein te weten en Minne zoo
groot; en dan daarbij zooveel vreugde eerst, zooveel ellende later (IV). TWEEDE
DEEL. Gelukkig de jongen, die in weelde van Minne leven, terwijl de ouden nog
slechts den lastigen dienst hebhen (V)! Maar dit is nu ons ongheval: wij willen als
kinderen slechts genot, zonder moeite hebben; zoo vallen wij af van de hoogheid der
Minne (VI). Wel mogen wij succes in Minne verlangen. Maar, niets gespaard; de
Minne tot het einde gediend! (VII). SLOT: Forsche opwekking tot krachtige offergave
(Rf.).

Algemeene beschouwingen.
Het lied is gebouwd vooral op het motief der jeugd die genieten wil, zonder zich veel
in te spannen, haastig is en onstandvastig, en der oud-heid in den Minnedienst, die
weet wat Minne al vergt en Haar slechts kent in ellende en wee. Die jeugd-opvatting
is het, die de leer der Minne testoert, breekt en schendt, waarover in 't begin geklaagd
wordt.
‘Vogelen en menschen mogen klagen over het keeren van den zomer. De ware
minnaar heeft wel anders te klagen: de leer der Minne wordt zeer geschonden. Trouw
moge hierin verhelpen en liefdevol op ons neerzien’. Wat dan die leer voorhoudt
wordt in het eerste deel bezongen: ‘Meneghe hoghe mare van de Minne hebben wij
vernomen: dat Liefde almachtig is; dat Zij al wat leeft beheerscht; dat Zij zich
meedeelt aan wien Zij wil; wie heeft Minne dan hij, wien Zij zich meedeelt? Hij,
wien Zij iets geeft, mag het ontvangen. Ons blijft intusschen niets over, dan Haar
steeds onderdanig te zijn. Laten wij Haar bidden, dat wij Hare macht mogen erkennen
en aanvaarden! Een schoone bede is dit. Maar wat al wee dit brengt! Hij dien Zij
minne schenkt wordt in hare boeien geworpen, zoodat hij niet meer kan ontsnappen;
die Haar overwint wordt door Haar te gronde gericht; wie op Haar voeden, leven,
mag, wordt door Haar verteerd. En zoo komt hij door de kracht der Minne tot den
vrede der oudheid, waarin men den cost der Minne in ellende betaalt, in ellende
dient’. Dan in zelfverwijt: ‘die ellende met dien cost heb ik niet gepleegd, ik kan er
slechts naar gissen’; de klemtoon ligt toch op cost: trouwe offergave ondanks die
ellende. Maar wie er in is, wie door Minne verdrukt wordt met die kennis en out
gemaakt, in wat wee hij zich ziet! Zich zelven zoo klein en de Minne zoo groot te
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weten! en dan daarbij de herinnering aan de vroegste beloften en de vroegste zaligheid
van Minne. Aan den jongen, die nog niet tot de kennis der Minne is gekomen, geeft
Minne hare gaven. Den edelen ouden laat ze omzwerven in ellende, waar jong noch
dorper Haar ooit in kende, beoefende.
Zoo wordt het tweede deel, dat zich rechtstreeks tot die jongeren richt, voorbereid
en ingeleid. Wel eenigszins ironisch, roept zij hun toe: ‘Gij hebt veel verloren, verliest
gij uw jeugd in de Minne. Dan zoudt gij oud in droefheid voor Liefde leven, terwijl
gij nu jong in vreugde vrij met Liefde moogt omgaan. Den vroeden ouden heugt die
weelde nog weinig: zij kennen de coste, den lastigen dienst, in de jaren der Liefde,
zij weten waar, wanneer, men moet teren en sparen’. Met de volgende strophe komt
de aanklacht er uit: ‘Geen dorper zoo dwaas, die niet weet wanneer hij zijn goed
wint, wanneer hij op zijn goed moet leven. Wij echter willen als een kind bemind
worden, zonder iets uit te geven, in pret. Zoo dalen wij uit de hoogheid der Minne
in het dal der laagheid. Bidden wij tot de Liefde dat Zij ons geleide in Haren weg,
waar wij ons waardig voor Haar uitrusten en bereiden’. En verontschuldigend: ‘wel
mogen wij naar succes in Liefde verlangen. Maar wie in de Liefde de Beminde
spaarzaam willen dienen, dat deed hen nooit goed. Wie echter de Liefde trouw dienen
tot het einde. Zij zijn fijn: Zij zijn oud en vroed te gelijk. Indien geen ongeduld of
lichtvaardigheid hen nog onstandvastig maakt; dan mogen ze zeker zijn: hoe dieper
verdronken, hoe hooger gerezen!’
Het refrein vat de leer samen en brengt het krachtdadig besluit.

Bijzondere opmerkingen.
Bij het keeren van den zomer, den overgang van jong naar oud.
Een lied, waarvan het thema verwant is met dat van het XIe. Het werkt mede de
paradoxen der Liefde uit, niet slechts in het eerste deel, maar ook in de tegenstelling
tusschen out en jonc, en in het slot (70; 76). Met de gewone beelden: van de
Minne-school (7) de minnemacht (13) de Minneboeien (24); de paradoxale
overwinning (26); den Minnehonger (27, 50); de Minne-wonden (76); het Minnerecht
(75); sale en dal (58); den Minnedienst als cost = kostbare uitgaven; den vroegen
Minneroes en de latere ellende. Het geheele lied berust op de ervaring van de vroege
‘geestelijke dronkenschap’, die een der eerste stadia is in het mystieke leven, en de
latere dorheid, als die vroege vreugderoes is overgegaan. Aan die jeugd-opvatting,
die spoet in M. wil, schijnt een concessie gedaan te worden: Alles wel, als men den
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ernst der goede werken en den cost maar niet vergeet en op tijd ook de ellende der
oudheid aanvaardt.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b3 a4 b3 c3 c3 d4 d4 e4 e4
tornada: f4 f4 g4 g4 e4 e4
Drieledig. Maar het schema staat weinig vast. In str. II, III, V, VI, VII zijn de d-rijmen
vervangen door b-rijmen. In str. I was er een neiging toe: gheeert v. 8 met keer en
meer: rijmt echter onzuiver met te stoert (gestoord). Str. III verbreekt het schema en
heeft nog een binnenrijm v. 29. Enkele verzen kunnen nog moeilijk met vier heffingen
gelezen worden. Misschien heeft ieder 7e vers der strophe slechts drie heffingen; 1.
dan 7 en 17 met voorslag tot gheleér, ghévet. Andere verzen hebben nog langen
voorslag: 18 tot háre 28 tot voéden 38 tot ghéeft 48 misschien tot vroéden 68 tot
haéste.
Ik zie dat M. Van der Kallen in alle verzen vier heffingen aanneemt: zoo gaat het
zeker niet.
RIJMEN: Onzuiver is: 7/8 testoert / gheeert; licht onzuiver: 39/40 ellende / kinde;
wat gemakkelijk te verbeteren is.
TAAL. - Eenige plaatsen zijn moeilijk, om de vaagheid vooral der woorden.
v. 26. De lezing dien der hss. geeft geen bevredigenden zin; er zal wel moeten
gelezen worden: die, nl. wie de Minne overwint wordt zelf overwonnen, verdaen.
27. so es hi ghewacht kan beteekenen: zoo is hij in verzekerde bewaking: (in hachte
v. 24) gevangen, in de wacht gehouden; of misschien, zoo is hij bediend, verzorgd,
ironisch. Of van wach = wee, in ellende, in wach, gebracht? Er hapert iets aan de
strophe; maar hoe er in te verhelpen?
vv. 31-32 klinken vreemd in den mond van Hadewijch. Maar de zin schijnt te zijn
dat zij dit allende van Minne met den cost dien men dan betalen moet niet kent, niet
pleegt; de nadruk valt op den cost dien men steeds ook in die allende schuldig is, en
zij verwijt zich dien cost niet te beoefenen.
v. 33. niet van C geeft ook moeilijk eenigen zin; het zal wel moeten zijn met. Dien
Minne met Hare kennis zoo beladen heeft dat hij er oud van is: zonder genieting,
zonder vertroosting en vreugde. 38 die niet en bekint: die tot die volle kennis nog
niet is gekomen, die de ware Minne met den zwaren minnedienst nog niet kent; die
den cost der Minne niet aanvaardt.
v. 50, vlg. Waer is het betrekkelijk bijw. en hangt af van kinnen: zij weten waer
men sal teren ende sparen. Der Minnen iaren wijst op het geheele verloop van den
minnedienst. Maar wat is juist teren ende sparen? Is het: spaarzaam leven op wat
men heeft? Dan zou de beteekenis zijn: men moet zich in de jeugd niet zoozeer aan
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die vroege vreugde overlaten, maar er dan ook voor zorgen dat men iets heeft om
later spaarzaam op te leven: zooals de dorper, die weet dat er een tijd is om ‘te winnen
sijn goet’, en een tijd om te verdoen sijn aes, om te leven op wat men bezit. Wij
zouden altijd
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maar willen genieten. Tijd van teren ende sparen is dus de tijd van het spaarzame
leven, van intéren en sparen.
v. 63. hare lief schijnt af te hangen van spaerne, maar wat is dit juist: sine lief
sparen? zuinig behandelen? ontwijken? niet den vollen cost geven?
*

27
I
Men mach biden corten daghen*
Merken des somers keer.
Dat moghen voghele ende liede claghen;
Maer die minnen hen es anders meer.4
5
Want hen es te claghene al el:
Dat men der minnen es so fel;
Hare rike gheleer wert sere testoert
Daer men bi soude sijn gheeert.8
Dat si gheclaecht der hoechster trouwen,
10 Ende met minne moet si ons bescouwen.
II
Ons es wel meneghe hoghe mare12
Vander minnen doen verstaen:
Datse over al gheweldich ware,
Ende al hevet ommevaen,*
15
Ende bedwinghet al dat levet.
Wie hevet minne dan dien si hare ghevet?16
Dien si iet ghevet hi maecht ontfaen.17
Doch selen wij hare met sconen dienste zijn onderdaen
Ende bidden der gheweldegher minnen*
20 Dat si ons hare cracht doe bekinnen.

*

4
8
12
16
17

I. 2 A dies 3 A uoglen B vogelen 4 en es 6 A minne 7 A seer 8 A na soude ontbr. sijn: i.r.
staat weer soude verkeerd voor sijn dat de verbeteraar heeft willen bijvoegen B heeft tweemaal
soude geschreven: sou werd uitgeschrapt en sijn in de plaats gezet, de blijft nog over maar
doorgehaald.* A gheheert B geeert uit geheert 9 gheclaghet A hoochster 10 A minnen; moetsi
B moete: e eraan bijgev.
II. 11 C Dus 16 minnen; diense A hare B haer 18 A selewij B selewi B haer 20 datse.
meer = te claghene.
dat ons tot een eer zou moeten zijn.
Ons es doen verstaen zullen wel samenhooren.
wie heeft Minne dan hij aan wien Zij zich geeft? Zij deelt zich mee aan wien Haar belieft.
maecht = met de bijgedachte van kans hebben: mag het.
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*
III
Hets ene harde scone bede
Te biddenne om hogher minnen cracht.
Maer dien si ghevet minne na minnen sede,
Si worptenne in selke ene hacht,
25
Dat hine mach meer ontgaen.
Die[n] de minne verwint, hi wert selve verdaen:
So es hi ghewacht;
Ende diense ghevet voeden vertertse Al tsijn in nuwer jacht.
So leert hi an minnen cracht Vrede oude ghewinnen29
30 Ende der minnen cost in alenden bekinnen.
IV
Dat allende kennic bi gheraden*
Ende met pleghene niet.
Dien minne met kinne hevet out verladen,33
Hoe leede hi hem besiet!*
35
Dats: hem clene ende minne so groot,
Ende die joye die hem ierst minne boet,
Ende die welde doen hi was een kint.
Die minne gheeft den jonghen die niet en bekint,
Ende laet den edelen ouden dolen dellende,39
40 Daer jonghe noch dorpre nie minne en kinde.
V
Ghi, jonghe, ghi hebt vele verloren,
Verliesdi uwe kindsche joghet;

*

29
33
39

III. 21 herde 22 B minne 23 A na minne B met m. 24 worptene 26 die de A minnen 27 B
diese A Al is ook rood doorstreept: in deze verzen wordt het rijmschema niet gevolgd: ik
druk ze zooals ze in de handschriften staan, maar reken slechts 10 verzen voor de strophe
28 ane 29 A oudde 30 A ellende B int ellende.
IV. 31 ellende A kenne ic B kinne ic 32 C pleghet 33 die C niet 34 A lede B hoe mach lede:
mach doorgeh. 35 cleine A groot 36 A ioie A boot 37 A doe; .I. 38 ontbr. in B, A geuet 40
dorpere.
V. 42 A kintse B kintsche 43 minne 45 A minne 46 A alse 47 al 48 luttel 49 de corde* A
minne.
vrede oude = de rust, den vrede, van ouden in M.
hij dien M. met kennis van Haar heeft verladen, verdrukt, zoodat hij er out van is.
die niet en bekint: nog iet tot de ware, volle kennis der M. gekomen is, of: die dat alende met
den cost niet kent.
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*
So levedi out minnen in toren,43
Daer ghi nu jonc leven moghet
45
Ende in weelden van minnen vri,
Als: ‘ic al minnen ende minne al mi’.
Dat es nu alle uwe doghet;47
Derre weelden den vroeden ouden lettel hoghet;48
Want si kinnen die coste vander minnen jaren,
50 Waer men sal teren ende sparen.
VI
Hets enech dorpre cume so dwaes,
Hine weet wel wanneer hi sal
Winnen sijn goet ochte verdoen zijn aes,
Al hebben wij dat ongheval54
55
Dat wij willen sijn als een kindt,
Al sonder cost in joyen ghemint.
Dit es dat onse nu al:*
Nu rumen wij der minnen sale int tdal.*58
Bidden wij der minnen dat si ons gheleyde
60 In haren weghe ende in hare hoghe ghereide.60
VII
Ic en scelde niet dat wij gherne nemen
Inder soeter minnen spoet.
Die hare lief in minnen te spaerne temen,
Hetne doet hen nemmer goet;
65
Ende dies moghen wij seker sijn:
Die hare lief doreminnen, die sijn fijn,
Ende beide out ende vroet,

*

43
47
48
54
58
60

VI. 51 dorpere 53 B ocht 54 hebbe B wi 55 alse .I. A kindt 57 C sal 58 A rume A minne; dal
59 bidde A wi; minne datse; gheleidde 60 hare B wegen.
VII. 61 A wi 62 sueter A minne 63 B hare uit haer: e geexp., en e aan 't einde bijgev. A minne
B sparne 64 het en A hem 65 A moghewi 66 B haer A minne 68 C op twee reg., no doot; 69
moghense 70 B dieper; uerdronken.
R. 71 B De w.; de m. B an schijn 72 A dat minne es B minne geexp., i.r.: mine 73 B doer;
wert B gespart; sen 74 m. no 75 minne 76 B so sachter.
out = als ellendige ouden in droefheid voor M.
doghet = al wat gij te verduren hebt: ironisch.
hoghet zich herinneren; of ook wel: zich verheugen.
ongheval = ongelukkige handelwijze, schadelijke.
wij geven de hoogheid der M. op voor het dal der laagheid.
ghereide versta ik ook hier: opsmuk, bereiding.
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Op dat hen haeste noch lichtCoep wanc en doet;
So moghen si seker wesen:
70 So diepere verdroncken, so hogher gheresen.*70
*

76 c.

*

Die werke doen die minne in scijn.
Die mint hi seghet: ‘minne, dat mine es dijn;
Dore di en wort meer ghespaert sin noch moet,
Cracht noch march noch herten bloet.’
75 Want in minnen vonnesse es ghelesen:75
So diepere ghewont, so saechtere ghenesen.

Acht en twintigste lied
Inhoud.
INLEIDING: de fiere herten, die lang om Minne hebben geleden, zullen spoedig
van Haar vergelding ontvangen. EERSTE DEEL: wie al Minne wil ontvangen, moet
bereid zijn alles te doen wat Minne verlangt (II). Onbegrepen zal hij omgaan, tot hij
zijn nood overkomt in oerwoet (III). TWEEDE DEEL: wat oerwoet vermag (IV-VII).
BESLUIT: Wie voor Minne niet meer deugt, bidde toch om leniging en diene in
geloof; hij zal genezen. Hooggezind is, wie in Minne al zijn vonnissen wil lezen
(VII, Rf.).

Algemeene beschouwingen.
Dit is het lied van den orewoet: wat orewoet is en wat zij vermag.
Uitgaande van de blijdschap der vogelen om de verlossing uit den druk van den
winter, wordt nog eens verzekerd, dat de fiere harten, die in vertrouwen op de Minne
lang om Haar geleden hebben, van Haar een alle begrip overtreffende vergelding
zullen ontvangen. Wat dit lijden moet zijn wordt vooreerst verkondigd: bereid zijn
om alles te doen en te verduren wat Liefde verlangt, tot de staercste doet toe: offergave
van wat meest kost. Zoo zal hij onbegrepen onder de menschen leven, die zijn nood
niet kunnen verstaan, tot hij dien te boven komt in orewoet. Orewoet van Minne is
het rijkste levenslot. Orewoet, vereenigt, verzoent de paradoxen: wat eerst zoet
smaakte, de aardsche genietingen, wordt zuur; wie

70
75

verdroncken = verloren in M of in 't ghewat, als beeld der smart.
vonnesse = hier: recht, uitspraak.
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vreemd was aan de Liefde wordt onafscheidelijk aan Haar getrokken; wie laag was
wordt hooggezind. Wie sterk was (vóór hij minde, of liever vóór hij in orewoet kwam)
wordt (in de Liefde) krank; wie recht ging wordt mank; wie de wegen der Liefde
nog niet kende wordt daarin gevoerd, waar hij dolen moet. Maar de zieke (in de
Liefde) wordt gezond; de gewonde der Liefde geheild. Zij leert hem al wat men
leeren zal in de school der Liefde; dat is orewoet. Wie (te voren) wel bij zijn verstand
was, wordt van zijn zinnen beroofd; wie eerst ongheval (in den dienst der Liefde)
had, wordt aangesteld tot Heer over alles waarover Liefde Vrouwe is, en geheel
Liefde deelachtig gemaakt.
Daarom raadt de dichteres allen aan die nog niet tot dien orewoet gekomen zijn
en niet meer kunnen, toch om leniging te bidden en niet af te laten in geloof te dienen:
zoo lang men nog niet dood is, is er hoop. Intusschen blijve men hooggezind: zóó
onder de kracht, de heerschappij, der Liefde, dat men al zijn vonnissen in haar wil
lezen.

Bijzondere opmerkingen.
Nog een lentelied, met de blijdschap der vogelen om de eindelijke verlossing uit den
winter.
Orewoet; zoo zonder lidwoord, onbepaald. Blijkbaar de aestus, insania amoris,
furor amoris, die zoo dikwijls in de latijnsche biographieën der mystieken uit de 13e
eeuw, van Beatrijs van Nazareth, Lutgardis, en anderen, wordt aangetroffen. Het
geheimzinnige woord, met den brand van oorlog en strijd; het woord dat de mystiek
der dertiende eeuw kenmerkt, met haar onstuimigen drang naar de Liefde, dat in de
veertiende uitsterft, evenals Lief, voor de minnende ziel en den goddelijken Geliefde,
blijkbaar omdat ze wel als te hartstochtelijk werden gevoeld. Orewoet het rike leen,
is datgene wat den mensch afkeerig maakt van het aardsche, wat hem vast in Liefde
trekt; daar wacht hem lijden en wee. Daar verliest hij zijn, natuurlijke, sterkte, zijn
staan op zichzelf, als Jacob die ten strijde mank bleef; de zieke wordt gezond; de
gewonde geheild; na lang ongheval, in 't bezit van het Rijk der Liefde gevoerd.
Orewoet is het, die de ziel onafscheidelijk in de Liefde vestigt, maar dan ook in vele
smarten, de volle, ware Liefde brengt. Het is die toestand waarin de ziel, geheel door
Liefde overheerscht, geen duur meer heeft, waarin de ongheduricheit, onder de
aanraking der Liefde, steeds aangroeit en de drang naar het bezit der Liefde onstuimig
wordt. Maar die orewoet zal mede de verlossing brengen, met het bezit van het Rijk
der Liefde. Het is niet de eigenlijke extase, maar wellicht de voorbereiding er op.
Behalve de leer over orewoet, treffen wij hier nog aan als MYSTIEKE BEELDEN: de
school van Minne (50, VI); den Minnestrijd,
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met de Minnewonden (17, 44); het Minnerijk (58); de Minnevonnissen (Rf.).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 b3 a3 b3 x3 b3 c3 d3 d3 c3
tornada: c3 e3 e3 c3
Ik lees: 5 Die fiere hérten die háre pine 6 Ghedóghet hébben overlánc. 72 Die ontfaen
hévet der Mínnen crácht.
Het vijfde vers van elke strophe is een weesvers.
TAAL. - Eenigszins moeilijke plaatsen zijn:
MOEILIJKE PLAATSEN: na de verklaring der paradoxen, als in de alg. besch.,
blijft alleen over: v. 61 Die minnen niet en doghen. Minnen is 3e nv.; zoo kan doghen
moeilijk iets anders beteekenen dan deugen: die voor Minne niet deugen. In verband
met v. 63: dat si niet meer en moghen, moet dit niet deugen daaruit voortkomen, dat
ze afgejaagd zijn, dat hun scilt dorehouwen is: dat ze niets meer waard zijn, dat hun
kracht hun ontzinkt. Zoo begrijpt men ook wat ze moeten pensen: ‘'t Kan goed zijn
dat de Minne mij nog geneest, Hare kracht is zoo groot. Om niet meer te genezen
moet men reeds zoo goed als dood zijn’. Zij zullen dan om leniging smeeken; maar
den trouwen dienst niet opgeven!
*

28
I
Die voghele sijn nu blide*
Die de winter dwanc.
So selen in corten tijde,3
Dies hebbe die minne danc,*
5 Die fiere herten, die hare pine
Ghedoghet hebben over lanc,
Op toeverlaet van minnen.
Si hevet so rike ghewout:
Si sal hen gheven sout
10 Boven allen sinnen.

*

.XXVIIJ.

*

CXVJ c.

II
Een die van hogher minnen
Wilt al minne ontfaen,
Hi sal in allen sinnen
Gherne daer na staen,
*

3

I. C 1-2 op één regel; vogle 3 A Si B so uit si A tiden B tide uit ...en 4 des; de 5 pinen 7 A
minne 9 hem B alle; sinne.
II. 11 hoghere minne 15 A hi de de starcse B hi de starcste doot 18 A minnen 20 sijt ghereet.
so selen = nl. blide sijn.
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*
15 Dat hi die staercste doet15
Van minnen wilt anegaen,
Ende altoes even coene,17
Wat edele minne ghebiedt
Dat hi dies niet en ontsiet,
20 Hine sijdt ghereed te doene.20
III
Ay, wat sal hen dan ghescien*
Die levet na der minnen raet?
Want hine sal nieman sien
Die sine noet verstaet.
25 Men sal met vremden oghen
Hem toenen wreet ghelaet;
Want hem sal niemant kinnen27
Wat node hi ghedoghet
Eer hi sinen noet verhoghet29
30 In orewoede van minnen.

*

63 a.

IV
Orewoet van minnen
Dats een rike leen;*32
Ende die dat woude kinnen33
Hine eyscede hare el negheen:*
35 Die tiersten waren twee
Die doetse wesen een.
Dies ic die waerheit toghe:37
Si maect dat soete es soer
Ende den vremden nagheboer,38-39
40 Ende si brenct den nederen hoghe.

*

76 d.

*

CXVJ d.

*

III. 23 A niemene B niemen 26 B tonen; uremt gh. 27 A hen sal nieman B en sal niemen 29
sine.
IV. 32 .I. 34 A eischede B eyschede; haer 36 B .I. 38 C soete erb.; suete; suer 39 A ghebuer
40 bringhet.
15 die staercste doet = door te doen of te geven wat hem het pijnlijkste is.
17 even coene gaat met niet en ontsiet.
20 hine = na negatieven zin met ontsien = maar hij; dies hangt af van ontsiet: dat hij er niet
beducht voor weze, maar bereid het te doen; ontsiet indic. voor conj.; sijdt = sij het.
27 hem hangt af van kinnen: eenigszins overbodig met wat hi ...
29 eer = totdat.
32 dats = dat es.
33 kinnen = erkennen.
37 eenigszins stoplap = ik verklaar u de waarheid er van.
38-39 soer / gheboer A en B suer / ghebuer: wie vreemd was aan de Liefde wordt innig in Haar
aangetrokken.
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*
V
Si maect den staerken cranc
Ende den sieken al ghesont,
Si maect den rechten manc;
Si heyelt dien die was ghewont.
45 Si maect den onbekinden45
Die wide weghe cont,
Daer menich in moet dolen;
Si doet hem weten al
Watmen leren sal
50 In hogher minnen scolen.
VI
In hogher minnen scolen
Leert men orewoet.
Want si brenghet dien in dolen
Die hem wel verstoet.54
55 Die tiersten hadde ongheval,
Dien doetse hebben spoet.
Si maectene al dies heere
Daer minne selve af es vrouwe.
Ic ben dies wel ghetrouwe
60 Ende dies meer en kere.59-60
VII
Die minnen niet ne doghen*
Ic gheve hen goeden raet:*
Och<t> si niet meer en moghen,63
Si bidden hare doch aflaet,64
65 Ende dienen met ghelove65

*

CXVIJ a.
63 b.

*

V. 41 starken 43 maket 44 heilt 46 A die wide weghe wide cont B heeft het tweede wide
doorgehaald, maar ook cont 48 A si.
VI. 51 scole 53 bringet; dole 56 B die 57 B alle: here 58 A minnen 60 B keere.
VII. 61 A en 62 hem 63 ochte 64 so A haer B har A afflaet 65 C met: t erb. A gheloeue 67
peisen A het mach wel w. 68 A groot B soe groet 69 herde; doot.
R. 71 Die 73 m. cracht. 74 vonnesse.
45 onbekinden = hij die er niet mee bekend is.
54 die wel bij zijn verstand was; zoo is in dolen brenghen = in de war brengen.
59-60 dit is mijn overtuiging, ik kom er niet meer van af: eenigszins stoplap, sterke bevestiging.
63 och = A en B ochte = indien.
64 aflaet = leniging.
65 dienen = conj. als si bidden.

*
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In hogher minnen raet,
Ende pensen: ‘het mach wesen67
Datter minnen cracht es groet’.
Hi es harde na der doet
70 Die niet en mach ghenesen.69-70
*

De sin es hoghe gheresen71
Die ontfaen hevet der minnen cracht,
So dat hi inder minnen macht
Sine vonnessen sal lesen.

Negen en twintigste lied
Inhoud.
Na drie strophen INLEIDING, die aanmanen tot volharding en nederigheid, volgt
de VERHEERLIJKING VAN MARIA, die door Hare nederigheid de ware Liefde
mocht baren en in de wereld brengen, waarnaar de propheten hadden verlangd. Maria
bracht de ware Liefde, het Offer van de Nieuwe Wet, waar de Liefde zelf gegeten
wordt.

Algemeene beschouwingen.
Nederigheid is het, de nederigheid van Maria, die de ware Liefde uit den schoot des
Vaders op aarde heeft neergehaald; door die nederigheid werd de ware Liefde
uitgelaten tot Maria en zoo tot ons; Maria heeft zoo het conduut gelegd, dat nu voor
alle ootmoedigen bereid is: tot de ware Liefde, het groote Bruiloftsmaal. Dit zijn de
hoofdgedachten van dit lied, een der innigste en verhevenste uit de middeleeuwen
ter eere van Maria.
Drie strophen leiden het thema in: het leed dat ik draag om hogher trouwen Minne,
om gehechtheid aan hooge Trouw, zal mij zeker ten goede komen: Hij, de Geliefde,
om Wien ik dus lijd, heeft mij doen verstaan, dat ik er nog eens aan ontkomen zal
met Hooge Liefde, in 't bezit van Hooge Liefde. Zal Hooge Liefde mij

67 het kan gebeuren: 't kan goed zijn dat de Minne mij nog geneest; Hare kracht is zoo groot.
69-70 spreekwoordelijk gezegde = men moet al bijna dood zijn om niet meer te kunnen genezen;
zoo lang er leven is, is er hoop.
71 = hij is hooggezind, die zoo door de Liefde overheerscht wordt, hare kracht ondergaat, dat
hij al zijn vonnissen wil, moet, lezen in Hare macht; wat Zij in hare almacht over hem
beschikken moge.
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mijn ztnnen behouden (bedriegt Ze me niet, brengt Ze me niet van streek, wat zeker
niet zal zijn), dan zal de Geliefde, zoo volmaakt, niets dan Liefde als vergelding
willen schenken. Daarom zullen zij die hooge Liefde dragen, zooals Maria, tot alle
lijden, tot alles wat de Liefde verlangen mag, leven of sterven, vrij zonder vrees,
bereid zijn met diepe ootmoedigheid. Zoo is het ook, dat hooge Liefde ons eerst
geopenbaard is geworden.
Plechtig, hooggestemd, vangt het nu aan. De grootste gave van God aan de
menschen is die van de Liefde, zijn Zoon. Wat al goed ook God ons ooit gunnen
mocht, toch kon nog niemand de ware Liefde verstaan, tot Maria Haar ontvangen
had. Vroeger was de Liefde wild, nu werd Ze tam. Maria gaf ons voor den Leeuw
van Juda het Lam; zij heeft de duisterheid, waarin de wereld zoo lang gedompeld
lag, met het Licht der Liefde bestraald. En wie was die Liefde? De Zoon, dien de
Vader van eeuwigheid in zijn schoot verborgen hield, tot Maria Hem ons, door hare
diepe ootmoedigheid, op geheimzinnige wijze ontsloot. Toen vloeide de berg, God
zelf, ten diepen dale der menschheid; het dal der menschheid vloeide omhoog tot de
zaal der Godheid: God werd mensch, opdat de mensch zou vergoddelijkt worden,
toen werd de burcht, waarin de menschheid zoo lange jaren gevangen zat, ingenomen
en de menschheid verlost.
Zoo wordt eerst het mysterie der Menschwording vooropgezet: theologisch stout
en toch zoo juist, zoo verheven, met die diepe opvatting der Menschwording die de
Liefde brengt, en die den mensch verlossen komt, door hem op te voeren tot God
zelf. In hoe innige taal, met hoe mooie mystieke geluiden, in hoe machtige
beeldspraak!
Om nu de ootmoedigheid van Maria te vieren, in verband met de Menschwording,
laat Hadewijch de profeten, met de helderklinkende namen, optreden in lange rij:
wat ieder over Hem voorspeld had, die ons Vrede van Liefde zou brengen; hoe ze
visioenen zagen, parabelen spraken, van al wat God ons nog schenken zou. Toch
bleef de ware Liefde door hen nog onbeoefend: zij hadden nog niet geleerd allen
eigen wil af te leggen, om geen anderen wil te hebben dan dien der Liefde, zooals
Maria, die sprak: Mij geschiede wat God beschikt. Zelfs David, de sterke, die zóó
beminde dat, als hij slechts aan God dacht, teeder geroerd werd, zoodat hem de geest
bezweek, minde niet als Maria, die God geheel ontvangen mocht, God en Mensch.
Aan Haar kon men voor 't eerst het klare werk der Liefde kennen.
Hoe heeft Maria de Liefde gewonnen? Door hare diepe ootmoedigheid, haar drang
naar nederigheid. Omdat zij niets anders wilde, omdat haar niets anders aanbelangde,
had zij datgene, waarover

Hadewijch, Strofische gedichten

184
ieder Joodsche vrouw las, den Verlosser. Zoo werd de Liefde uitgelaten dien edelen
wive van hoghen prise, aan die hoogst edele, lofwaardige Vrouw. Maar zoo heeft
Zij ook het conduut gelegd, de Liefde vermiddeld, het Bruiloftsmaal, het Offer van
de nieuwe wet, waarvan de bloedige offers der profeten slechts voorafbeeldingen
waren. Zij lieten zich met het bloed strijken; maar hier wordt de Zoon, de Liefde
zelf, gegeten: allen die de Liefde in het groote bruiloftskleed gesierd vindt, komen
tot het groote feestmaal! Toch mogen wij het doghen, lijden, onzer vrienden de
profeten, niet vergeten; zij hebben lang ellende en bitterheid der Oude Wet geleden;
hun sacramenten waren slechts gelijkenissen; de ware Liefde hadden ze niet. Dat ze
bereid waren om daaronder te bukken, om zich onder de wet en hare offers te
onderwerpen, moet met dank van hen vermeld worden. Maar de deugd, de
ootmoedigheid van Maria was veel grooter.
Een laatste strophe met een refrein verbindt het slot met de inleiding: ootmoedig,
vrije zinnen (ootmoedig vrij-gezinden), wilt gij geheel Liefde zooals Liefde voor
zich zelven, in zich zelven, leeft, wat gij dan ook mocht lijden, weest trouw en
verzaakt alles. Zoo wordt uw hart wijd en diep, om de geheele Liefde te kunnen
ontvangen; zoo zal u de Liefe toevloeien, zooals tot Maria, overvloedig, sonder mate.
Bidt hoghe Trouwe dat ze het u toevloeien late. Want aan hoghe Trouwe is het
opgedragen allen die ootmoedigheid doredolen, die in volle ootmoedigheid wandelen,
te geleiden tot waar Maria met de Liefde één is; waar Maria met Jesus één is in de
Eenheid der Liefde.

Bijzondere opmerkingen.
Het natuurtafereel ontbreekt, al laat de aanvang een lentelied vermoeden.
Van belang is dit lied, niet slechts voor de algemeene leer over de Menschwording,
of om de verheerlijking van Maria, maar ook om de bijzondere leerstukken: over de
Liefde, als vereenzelvigd met den Zoon, over de rol van Trouw; over de
noodzakelijkheid der nederigheid. Niet het minst ook om de leer over de Eucharistie,
waar Christus, de Liefde zelf, gegeten wordt; als over de verhouding van de oude
Wet tot de nieuwe: een voorafbeelding er van.
Bij elke lezing van dit lied, brengt niet alleen de poëzie, maar niet minder de
verhevenheid der theologische beschouwingen nieuw genot. Het Mysterie van de
Menschwording als de grondslag voor 's menschen vergoddelijking, een mysterie
van Liefde, waarin ons de Liefde geschonken wordt; waarvan het laatste doel niet
zoozeer is geweest de verlossing van de zonde, als positief, de vergoddelijking van
den mensch door de goddelijke Liefde; de oude wet voorafbeelding van het nieuwe
verbond, waarin wij niet meer de
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schaduw, maar de Liefde, God zelf, bezitten; Maria, de Moeder der Liefde door hare
nederigheid, de Moeder van Gods Zoon, Gods Moeder, geworden; Maria ook de
Middelares tusschen den mensch en God, omdat zij God met onze menschheid heeft
verbonden door den Godmensch, en zoo met de Liefde, waarvan de H. Eucharistie
het ware sacrament is, waarin de Liefde zelf zich te eten geeft. Met daarbij dien
zuiveren liefdedienst in volle nederigheid, dat is, in volle onderworpenheid, onder
allen wil der Liefde, verzakende aan allen eigenwil en aan alle eigenliefde, opdat het
hart des te dieper en des te ruimer worde, om des te overvloediger de Liefde te kunnen
ontvangen en in de eenheid der Liefde, met Maria, met alle heiligen, vergaderd te
worden, ut sit Deus omnia in omnibus.
De schriftuurplaats 71 volgt Ps. 77 (Vulg. 76) v. 4: memor fui Dei et delectatus
sum ... et defecit spiritus meus, de latijnsche vertaling, al is de oorspronkelijke
beteekenis een andere.
De voorstelling v. 49 van de burcht waarin het menschdom gevangen zat tot
Christus het verlossen kwam, is in de mdl. vooral verspreid door een preek van den
H. Bernardus, die in de Liturgie van Palmzondag opgenomen is.
Mozes verschijnt als Propheet, om de belofte van de Menschwording vooral, om
de patriarchen, die Christus voorafspiegelden. Salomon als dichter van het Hooglied;
Job., omdat hij den levenden Redemptor voorspelt (19, 25); Tobias, om zijn danklied
waarschijnlijk (c. 13) met de belofte van den Verlosser en de verheerlijking van het
nieuwe Jerusalem.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 a3 b3 c2 of 3 c2 of 3 b3 d4 d4 a3 e5
tornada: f4 f4 g3 g5
Ik lees: 59 Tobías, Isaías, Daniél 60 Jób, Jherémiás, Ezéchiél. 74 Nochtan hetet hí
van wérke stérc 75 Maer Maria wráchte stérkere wérc. 91 Die prophéte ende ál hare
kínder 91 Offerden scápe ende rínder 94 Si dáden hen metten bloéde stríken 95 Hare
sácraménten wáren ghelíken v. 80 is moeilijk met vijf heffingen te scandeeren. De
c-verzen vaak moeilijk met twee of zelfs met drie.
RIJMEN: 61/62 visioene / scone; 63/66 doen / ongheploen; 84/95 Wive / prise;
104/105, alendicheit / bitterheit zijn minder zuiver.
Al maken enkele verzen den indruk wat onbeholpen te zijn, de eenig-ruime,
machtige stijl van Hadewijch is onmiskenbaar: met de
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volle taalmuziek, met de strophe als een zuil op breede basis (vgl. 24), met de stoute
beeldspraak, vooral met het sterke intellectualisme en den hartstocht der Liefde.
Overvloedig, mocht men meenen, en toch weer zoo vol! Zelden werd zoo diepe
theologie, de kern van het christelijk dogma, toch niet dogmatisch, maar met zulk
een vlucht van echte lyriek bezongen.
TAAL. - Eigenlijk MOEILIJKE plaatsen zijn er geene, alleen enkele wat vage. v.
10. = dat ik er van zal af komen met hogher Minnen = schijnt niet te beteekenen:
door hoghe Minne, maar: in gezelschap van h.M., die ik dan zal verwerven.
v. 30. Dat: die liefdebeoefening, is ow., Minne vw.
*

29
I
Doer hogher trouwen minne*1
So sijn alle mine sinne*
In menichfoude pine;
Mijn swaere draghen
5
sonder claghen
Werdet mi wel in scine.
Die ghene daer ic omme douwe
Ende doghe so meneghen rouwe,
Hi hevet mi doen verstaen
10 Dat ic met hogher minnen sal ontgaen.

15

II
Sal mi hoghe minne
Behouden mine sinne,11-12
So bennic seker des,
Met verstane van binnen:*
Dat die minnare onser minnen

*

.XXIX.
77 a.

*

*

CXVIJ b.

*

I. 3 B menechfouden 6 A werd B schine 8 A doeghe.
II. 12 A minen 13 B benic 15 A es ontbr., in B erb.* 17 A doen ontbr., in B erb.* 18
ghenoeghet A voer B vor B geen A oersate 19 A hoeghe A nieman B niemen.
1 Doer = om minne van hoghe Trouw, misschien niet meer dan: om de Minne die h. Tr. moet
brengen, of: om h. Trouw. of: om h. Minne.
11-12 zal h.M. mij niet in de war brengen: vorm van bevestiging.
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*
Wel volmaket es.
Want al sijn doen es sonder mate;
Hem en ghenoecht vore minne ghene orsate.18
Dat bekinnen wel
20 Die hoghe minne draghen, ende niemant el.
III
Die hoghe minne draghen
Si selen luttel claghen,
Wat leede hen overgheet.23
Si selen sijn alse die vroede
25
Altoes met diepen oetmoede
In hoghe minne ghereet,
Daer minne ghebiedet, si verre, si bi,
In sterven, in leven, so wat dat si,
In vriheit sonder vaer:*29
30 Dat maecte ons hoghe minne ierst ope<n>baer.

*

63 c

IV
Wat so ons god ye onste,
En wardt nieman, die conste
Gherechte minne verstaen,
Eer dat maria, die goede,34
35
Met diepen oetmoede,
Die minne hadde ghevaen.
Tierst was si wilt, doen wardt si tam:37
Si gaf ons vore den leeu een lam;38
Si maecte die deemsterheit claer,39
40 Die hadde gheweest doncker wel menich jaer.*
*

CXVIJ c.

*

18
23
29
34
37
38
39

III. 22 A lettel 23 A want lede B wat uit want* 27 B ghebiedt 28 A in wat so et sij B wat soe
zij 30 A eerst B eest geexp. i.r. ierst A openbaer B oppenbaer.
IV. 32 hen A wert 34 de 37 A welt; doe wert 38 leeuwe .I. 39 A de B die erb. 40 donker.
de zin is: dat Hij zich niet zal tevreden stellen met iets anders te geven dan Minne; niet: dat
Hij zich zal vergenoegen met iets anders van ons.
leede mv. na wat.
geeft de gezindheid aan waarmee men nog tot alles bereid moet zijn: vrij = onthecht van
alles, zonder vrees.
eer = tot dat.
si = de Minne.
Si = Maria.
Et lux in tenebris lucet.
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*
VV
Die vader van anebeghinne
Hadde sinen sone, die minne,
Verborghen in sinen scoet,
Eerne ons maria,44
45
Met diepen oetmoede ja,
Verholentlike ontsloet.*
Doen vloeide die berch ten diepen dale,47
Dat dal vloyde even hoghe der sale.
Doen wardt die casteel verwonnen,
50 Daer langhe strijt was an begonnen.
VIVI
Ons dede elc prophete
Te voren scone behete:
Dat hi rike ware ende scone
Die ons soude brenghen vrede
55
Van minnen, ende mechtich mede.
Moyses met Salamoene
Prijsden alle sine cracht besondere,
Sine wijsheit ende sine wondere.
Tobyas, ysayas, daniel,
60 Job, Jheremias, ezechiel.

65

*

VII
Si saghen visioene;
Si spraken parabilen scone:
Wat ons god noch soude doen.
Mar, na minen sinne,
Die clare, vrie minne

V. 41 A heeft tweemaal vader B ook, maar 't tweede doorgeh., aneghinne
42 A sine A de 46 uerholenleke 47 A die vloeyde B doe vloyde; de 48 uloyede 49 doe A
ward B wert 50 ane was.
VI. 52 A beheete 53 A scoene 54 bringhen 56 salemoene B salomoene 58 B Ysaias 60
Jeremias.
VII. 62 perabolen 64 maer 67 hare zeden A andre B ander 68 A had vóór an nog eens of
maar geexp. 70 A dan ontbr., voorts: Nu werde god dat uersiet B had Nu, heeft dit
doorgeschrapt, erb. dan mi en heeft door teekens de orde van A hersteld tot die van C.
V anebeghinne = hier van eeuwigheid = in principio.
44 Eerne = eer hem, totdat hem.
47 vlg. z. alg. besch. en b. opm.
VI Onder de profeten komen hier Mozes, Salomon, Tobias, Job.
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*
Bleef van hen al ongheploen.*
Want si hadden hare seden alse andere man*
Nu hier, nu daer, nu af, nu an;68
Maer maria en sprac el niet
70 Dan: ‘mi werde dat god versiet.’70

*

CXVIJ d.
63 d.

*

VIII
David seide: hem ghedachte
Van gode, het dede hem sachte
Ende hem ghebrac sijn gheest.
Nochtan hetet hi van werke starc;
75
Maer maria wrachte sterkere werc.
Ja hi hads wale meest,76
Sonder maria, diene gheheel ontfinc:77
God ende man ende jonghelijnc.
Daer mochtemen der minnen
80 Ierst clare werc bekinnen.

85

*

68
70
76
77
81
84
88

IX
Dat was bi diepen niede81
Dat hare dat grote ghesciede,
Dat die edel minne uut wert ghelaten
Dien edelen wive84
van hoghen prise
Met overvloedegher maten;*
Want si el ne woude, noch haerre el ne was,88
So hadse al daer elc af las.

VIII. 72 gode dat dede 74 B werken 75 A sprac geexp. i.r. wracte A starkere B sterker 78
A ionghelinc B iongelinc 80 A had beghinnen: heeft g geexp. h tot k veranderd.
IX. 81 nyede 83 C edel: 1 erb.; edele A vte 85 A mer B had dit ook, maar heeft de verkeerde
verkorting uitgeschrapt en die van et er bijgevoegd 86 hare 90 A daer B daert: t van later
hand.
Beeldende voorstelling van den eigen wil, die niet in de Liefde gevestigd is en zich eigenwillig
beweegt, nu hier dan daar, nu zus dan zoo. Zoo meermals in de brieven.
Lc. I, 38.
hi = David, hads = had des = des wercs....
diene die Hem.
door haar drang naar ootmoedigheid.
3e nv. na wtghelaten.
elc = elke Jood, elke Joodsche vrouw.
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*
Dus heeftse dat conduut gheleit,
90 Dat elker oetmoedegher herten es ghereit.
X
Die propheten ende al hare kinder
Offerden scape ende rinder:
Dat was hare sacrament.
Si daden hen metten bloede striken.
95
Hare sacramente waren gheliken;
Eer marien dat hoghe prosent,96
Die sone, ghesindet wart vanden vader.
Nu comt ten groten etenne allegader,
- Die brulocht es ghereet 100 Die de minne vindet gheciert in brul<o>chtcleet.99-100
XI
Onser vriende der propheten
Harer doghet en doech vergheten:102
Si was scone ende claer;
Si dogheden alendicheit
105
Ende grote bitterheit
Der wet wel menich jaer.
Hare sacramenten waren bi gheliken.107
Dat si daer vore wouden wiken*
Men maechs hen dancken wel,
110 Al segghic dat marien was el.110

*

X. 92 A offerde 96 maria 97 ghesent A ward 98 A etenen A allegadere 100 vint A ghechiert;
int brulocht; C brulochtcleet.
XI. 102 haerre 104 A doecheden B doechden; ellendecheit 105 A betterheit 107 B zacramente;
bi ontbr. 108 voren B woude 109 maghes; danken.
96 Marien = 3e nv. na ghesindet wart.
99-100 zinspeling op de parabel van het koninklijke bruiloftsfeest Mt. 22, I - 14.
102 doghet = deugd, maar met de gedachte van lijden, vgl. 104.
107 = dat zij zich wilden vernederen om zich daaraan te onderwerpen.
110 Marien: 3e nv. Haar was veel dieper nederigheid.
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*
XIIXII
Oetmoedeghe vrie sinne,*
Wildi gheheel al minne
Also minne hare selven levet,113
Ic rade v: dore trouwe,
115
al lidi rouwe,
Vertijt alles ende beghevet.
So wert u herte wijt ende diep;
So sal u comen dat conduut dat liep
Marien sonder mate.119
120 Bidt der hogher trouwen dat sijt u vloyen late.

*

CXVIIJ a.

*

Want hogher trouwen es bevolen,
Al die oetmoedicheit doredolen
Dat sise volleiden sal
Daer maria es met minnen een in al.*

*

R/n

*

77 d.

Dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: De Liefde moet men blijde dienen, steeds tot lijden bereid (I). EERSTE
DEEL: ik heb mij aan den Minnedienst gewijd (II). Ik wil dan ook geheel in Haar
macht staan (III). Want het lijden om Haar zal niemand beklagen (IV). Ook zal men
steeds zich toeleggen op werken van deugd (V). TWEEDE DEEL: Toen ik bijna
Liefde begon te bezitten, kwam er Rede tusschen; nu vlucht Liefde voor me heen
(VI-VIII). DERDE DEEL: hoe Rede leed doet, maar waerheit leert leven (IX-XII).
BESLUIT: tot volharding, hoe Rede gewond heeft, die gherecht ghebruken van
Liefde leert. Aan de goedkeuring van Rede ligt alle volmaaktheid van den Liefdedienst
(XIII-XV).

Algemeene beschouwingen.
Nog een lied, dat voornamelijk handelt over de rol van Rede: die leert waerheit leven
en gherecht ghebruken van Liefde.
De Liefde moet men blijde volgen, waarheen Ze ook leidt; maar steeds houde men
zich bereid om voor Haar te lijden: het Gaudete in Domino semper, iterum dico
gaudete, de soete pine, keert voortdurend terug in deze mystiek. ‘Ik heb mij op den
dienst der Liefde toegelegd, wat de vreemden mij euvel duiden; maar God
*

XII. 113 haer 114-115 C op één reg. 115 A al lijddi 117 A werd.
R. 122 alle B dor B .I.
XII sinne = zooveel als: gezinde.
113 gelijk M. voor Haar zelf leeft: geheel Minne nl.
119 Marien = 3e nv. na liep = toestroomde.
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geve dat ik Haar doge: deuge! Sedert ik mij in Liefde opgaf, op verlies of winst, om
het even, wil ik Haar alles dank weten en geheel in Haar macht staan: om Liefde te
lijden is al winst. Trouwe Liefde vergt dat men het oog gericht houde op deugd, dat
men de werken der Liefde verrichte, gelijk de Godmensch ons eerst heeft
geopenbaard’.
Doch na die fiere, hooge gezindheid is de ervaring gekomen: ‘ik begon te ervaren
wat zij al winnen die zich geheel aan de Liefde geven. Ik begreep toen wat mij nog
al ontbrak; dat gaf mij smart. Mocht Liefde zich mij ten genoege toch meedeelen!
Ik ging er mij toe zetten, dat al in mij lachte en jubelde. Rede kwam en deed mij zien
wat mij nog al ontbrak’.
‘Nu is 't heel anders dan in 't begin, toen Liefde mijn zinnen uitzette en niets dan
winst voorhield. Liefde vlucht nu voor mij heen. Ik moet omzwerven inder vremder
land, buiten de vreugde der Liefde’. En pijnlijk-gelaten klinkt het: ‘het is zwaar ook,
het te durven bij Rede over Liefde te rade te gaan. Toch kan men van haar alleen
geheele Liefde ontvangen’. Zij heeft het ervaren, hoe pijnlijk dit is: ‘Liefde ging haar
reeds volle Liefde voorspiegelen. Nu dunkt het mij, dat Ze me slechts wilde prikkelen.
Toen ik dan Liefde wilde manen, aan Hare schuld herinneren, sprak Rede: ‘wat zijn
dat voor wenschen! Gedenk dat gij nog mensch zijt’. Dan, eenvoudig, doch
diepgevoeld: ‘Toen deed mij Rede leed. Ik vond het een vijandige, leelijke, streek
van haar, mij den tooi, dien Liefde zelf mij gegeven had, weg te nemen (dat gherede
= de opsmuk der genietingen en voorspiegelingen, die eerst door een anderen opsmuk,
van de Rede, zal moeten vervangen worden). Maar de ziel heeft begrepen: Rede leert
waerheit leven. Zij weet nu, gedeeltelijk althans, wat die hoghe Karitate beteekende,
die Liefde haar liet zien, toen Zij haar hart geheel nam. En zoo komt het besluit: ‘hoe
zeer Liefde mij ook hebbe teleurgesteld, ik moet Haar volgen. Zij heeft de ziel uit
het diepste van mijn hart in Zich opgenomen. Hoe Rede mij ook heeft gewond: zij
leert hoe men te recht tot de Liefdegenieting komen moet, als men beiden, de Liefde
en de Genieting er van, ten volle heeft bevredigd, ghenoech ghedaen. God geve allen
die minnen, dat ze de hulde, de genegenheid en de goedkeuring, van Rede mogen
winnen: daaraan is de volmaaktheid van de Liefde, van de volle Liefdebeoefening,
gelegen.

Bijzondere opmerkingen.
Buiten alle jaargetijden, en dan ook weer vreugde en smart samen.
De rol der Rede is een zeer verhevene: zij leert waerheit leven. Zij stoort de vroege,
welbehaaglijke, Minnegenietingen; zet aan
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tot deugd, lijden, werken van Liefde, wil dat men Liefde ghenoech zou doen, leert
gherecht ghebruken van Liefde = de genieting, het bezit, dat overeenstemt met alle
recht en waarheid; wie hare leiding aanvaardt, komt tot de volmaaktheid van de
Liefdebeoefening: van Minnen volmaectheit = van alles wat met den Liefdedienst
en de daarop volgende Liefdegenieting in betrekking staat.
Mystieke beelden: van de Minneboeien en Minneheerschappij (18, 28); de
Minnequeste (46, 48); Minneschuld (57); Minnestrijd (62).
Zou dit een lied zijn uit Hadewijch's jeugd? Ic hebbe minnen beghonnen. Doch
aan zulke uitdrukkingen kan men weinig belang hechten: men moet immers steeds
opnieuw beginnen.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a3 a3 a3 b4 a3 b4
Het vijfde vers van iedere strophe is een herhaling of een variante van het tweede,
maar sluit zich toch voor den zin aan bij het volgende. Ik lees: 43 Mi maecte ríke int
iérste die Mínne 44 Si dobbeléerde míne sínne 56 Mi duncket nú het wás een tańen.
RIJMEN: het rijm -innen komt wel wat dikwijls voor.
TAAL. - v. 36. De drie handschriften hebben ran (A ron, B ran verbeterd uit ron).
Deze lezing geeft moeilijk een zin; ik zie dat Mnl. Wdb. i.v. rouwen voorstelt te
lezen rou of rau, imperf. van rouwen: smart, droefheid veroorzaken, wat inderdaad
zeer goed past: ik erkende al wat mij nog ontbrak en dit deed mij smart. Deze strophe
schijnt trouwens een dubbelstrophe te zijn met de volgende, die slechts op andere
wijze hetzelfde uitdrukt; toch schijnt wat mi was ontbleven eerder te beteekenen: wat
mij van de Liefde nog ontbrak; terwijl: wat di eer noch moet ghescien doelt op de
tekortkomingen van de ziel.
55. De woorden zijn weer eenigszins vaag: spanen, hier wel voorspiegelen; vgl.
63-64; 65 dan tanen = prikkelen: zij wilde mij slechts aansporen of misschien beter:
verleiden; want toen ik er Haar om ging manen...
*

30
I
Men moet in allen tide*
Der minnen wesen blide
Ende hare volghen in elke side,
In allen weghen daer si gheleidt;
5
Men moet hare leven blide

*

*

.xxx.

I. 1 A tiden 3 A elken 4 B alle 5 B haer 6 ghereit.
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Ende den rouwe dan also na ghereidt.6

6

ghereidt = gereit sijn, of leven.
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*
II
Die minne moets mi onnen.7
Ic hebbe minnen begonnen;
Dies mi die vremde wanconnen,9
10 Dies mi benemen niet en moghen.10
Ic hebbe minnen begonnen:
God gheve dat ic hare moet doghen!*12
*

CXVIIJ b.

III
Sint ic mi gheve in minne
Verliesic ofte winne,14
15
Soe steet in minen sinne:
Ic wille hare alles weten danc;
Verliesic ofte winne:
Ic wille staen in haer bedwanc.
IVIV
Die minnen wilt behaghen
20
Hine sal hem niet beclaghen
Sijn menichfoude draghen
Dat hi dore minne draghen moet;
Hine sal hem niet beclaghen:
Om minne doghen het es al spoet.

25

*

V
Die minnen wilt met trouwen,*
Hi moet die doghet bescouwen26
Ende die werken bouwen,27

*

64 b.

II. 8 minne 11 minne 12 A dattic; doghen.
III. 13 B minnen 14 ochte 17 A verliese ic; ochte 18 hare.
IV. 19 A minne B minnen uit minne 21 B minnen uit minne 24 omme; hets.
V. 25 A minne B minnen uit minne 26 de 27 de 28 A minne 29 hen ontbr.* 36 dies B de;
br. ierst int.
7 moge mij daarbij gunstig, genegen zijn.
9 Dies = wat, 2e nv. na wanconnen: wat de aardschgezinden mij euvel duiden.
10 dies = die es.
12 doghen: deugen, een deugdelijk minnende worde.
14 duidt de gezindheid aan: op verlies of winst.
IV hangt af van beclaghen.
26 bescouwen = het oog houden op: zich toeleggen op.
27 bouwen: verrichten.
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*
Wilt hi leven in minnen bant.
Dat mochte men ane hem scouwen
30 Die ons die minne ierst bracht int lant.30
VIVI
So na quamic der minnen
Dat ic begonste kinnen
Wat si algader winnen
Die hen geheel der minnen gheven;
35
Alsic dat mochte bekinnen,
So rau mi wat mi was ontbleven.
VII
Mochte mi minne ghenoeghen!*37
Ic gingher mi toe voeghen
Dat al mine aderen loeghen;
40 Doen quam die redenne ende dede mi sien:
‘Sich waer du di wils voeghen,*
Ende wat di eer noch moet ghescien’.
VIII
Mi maecte rike int ierste die minne.
Si dobbeleerde mine sinne44
45
Ende toende mi alle ghewinne.45
Twi vlietse nu wech als een truwant?
Si dobbeleerde mine sinne;
Nu dolic inder vremder lant.48

*

VI. 31 A minne B minnen uit minne 33 alse ic 36 C ran A ron B ran uit ron.
VII. 37 A ghenueghen 38 A Jn B Jc uit Jn 39 alle A minne 40 Doe A de.
VIII. 43 A na maecte iets uitgeschrapt, erb. rike, int ontbr. B int verb. uit iets anders; de 46
alse .I.
30 De Godmensch; vgl. Br. I en X.
VI rau z. bijz. opm.
37 ghenoeghen = ten volle toekomen.
44 dobbeleerde = doen aangroeien, uitzetten, mine sinne: omdat de eerste vreugde steeds als
meer van zinnelijken aard beschouwd wordt.
45 alle ghewinne = niets dan winst.
48 vremder lant = buiten de Liefdevreugde.
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*
IX
Het es wel swaer te bestane
50
Van minnen in redenen te gane.
Doch steet daer af te ontfane
Die minne gheheel, salmense ghewinnen.52
Van minnen in redene te gane
Es onghehoert ende te swaer den sinnen.54
X
Minne ghinc mi minne al spanen.55
Mi duncket nu, het was een tanen.
Alsic woude minne al manen,
Seide redenne: ‘wiltu nu wenschen,58
- Het was van minnen een tanen 60 Ghedencke dattu noch best een mensche’.
55

XI
Doen dede mi redenne lede.*
Het dochte mi ene veede
Dat si mi nam dat gherede63
Dat mi minne hadde selve ghegheven.
65
Het dochte mi ene veede;*
Doch leerde mi redenne waerheit leven.
XIIXII
Die hoghe karitate,
Die mi minne toende in ghelate
Doen si mi sonder mate

*

IX. 50 minne; redene 51-53 ontbr. in B; 53 A minne 54 B Ende es; onghehort; ten s.
X 56 dunket; .I. 54 alse ic 58 redene 59 A minne; .I. 60 ghedinke; .I.
XI. 61 A soe B doe uit soe; redene; leede 63 A ghereede B 63-65 boven i.r., van latere hand
66 d. dede mi; redene.
XII. 67 caritate 68 B toende minne 69 A Doe 70 A nam i.r. al ontbr. B te male haer nam
geheel C nam al maar orde herst. 71 int 72 A heeftsi; .I.
52 salmense = zal het gebeuren dat, wil men ze.
54 te swaer d.s.: te pijnlijk voor den zinnelijken mensch; niet: alle begrip te boven gaand.
55 z. alg. besch.
58 wenschen: wilt gij wenschen, dan moeten uw wenschen aangepast zijn aan uw staat van
mensch.
63 gherede = wat Liefde mij bereid had; of liever, z. alg. besch.
XII Karitate als onderscheiden van Minne, omdat Minne verpersoonlijkt wordt. Zij toonde liefde;
in ghelate: uitwendig.
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*
70 Mijn herte te hare al nam gheheel,
Wat si meinde in ghelate
Heeft si mi nu ghetoent een deel.
XIII
Al hevet mi minne verbolghen,
Nochtan moetic hare volghen.
75
Want si hevet al verswolghen*
Die siele uut mijnre herten gront.76
Ic wille gh<eh>eel hare volghen,
Hoe mi redenne heeft ghewont.78

*

78 b.

XIV
Men mach bi redenen ghewinnen
80
Gherecht ghebruken van minnen,80
Daer redenne claer mach bekinnen
Dat men hen beiden hevet ghenoech ghedaen;82
Gherecht ghebruken van minnen
Laet redenne dan van minnen ontfaen.
XV
God gheve hen allen die minnen*
Dat si der redenen hulde ghewinnen
Moeten, daer si bi moeten bekinnen
Hoe men der minnen ghebruken sal.88
Ane der redenne hulde ghewinnen
90 Leecht ons van minnen volmaechtheyt al.
85

*

76
78
80
82
88

XIII. 74 C nochtan: tan erb. B haer 76 B zielen: n erb. A mier B miere 77 gheheel B haer
78 redene heuet C rendenne.
XIV. 79 redene 80 A gebruuc B gebruken uit ghebruuc 81 redene 84 A redenen B redene.
XV. 85 A alle die minne 86 redene 87 moghen bek. 89 redene 90 A leighet B leighet: i geexp.;
volmaectheit.
gront: niet technisch, alleen het diepste van mijn hart.
hoe het ook.
gherecht = wat met recht en waarheid overeenstemt.
hen beiden = Rede en Minne; of misschien beter: Minne en Ghebruken.
hoe ... sal: op welke wijze het zal gebeuren, dat men tot de Liefdegenieting komt.
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Een en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: steeds wil ik hooge gedachten over Liefde koesteren. Als ik me vrij
wil verlustigen, benauwt Zij me meest (I). EERSTE DEEL: over de wonderbare
handelwijze der Liefde: troost en smart geeft zij samen (II-IV). TWEEDE DEEL:
dat is de kracht der Minne, die alle aardsche gezelschap doet versmaden (IV); die,
onbegrijpelijk voor aardschgezinden, den fieren hare heerlijkheid openbaart (VII);
die een vrede schenkt die allen aardschen vrede stoort (VII). SLOT: daarom in 't
‘allernauste van Minnen rade’ gebleven!

Algemeene beschouwingen.
De algemeene strekking van dit lied is duidelijk genoeg: de zonderlinge handelwijze,
de wonderbare kracht der Liefde, om vreugde en smart te gelijk uit te deelen; waarom
ook telkens vreugde en smart samengaan; met een aan de muziek ontleend motief,
van den toon die allen zang overtreft, dat er door heen slingert, met een eenigszins
gezochte woordspeling en rijke muzikale klanken en geluiden. Dit alles maakt enkele
plaatsen in 't bijzonder wel wat duister.
Het lied zet in met een hooggestemde verklaring, die wel past bij het thema, dat
ze zal behandelen: om zich niet door die zonderlinge bejegening vanwege de Liefde
te laten van streek brengen. ‘Steeds wil ik hooge gedachten koesteren over groote
Liefde. Zij heeft mijn hart zoo verruimd, dat ik mij Haar gansch in pacht gegeven,
weggeschonken, heb, opdat Zij in mij geboren worde’. En wel is dit noodig; want
nu ik mij zoo heb opgegeven ‘als ik mij vrij in Haar wil verlustigen, werpt Ze mij in
Hare boeien’. De tweede strophe, psychologisch eenigszins gelijk gebouwd, begint
ook weer met de ‘hooge’ verstands- of geloofsovertuiging, dat ze haar leed wel zal
te boven komen, ook al doet Liefde haar langs Haar engste paden gaan. Waartegen
dan weer de ervarings-waarheid: ‘maar intusschen als ik rusten wil in Hare genade,
jaagt ze me weer op. Welk een zonderling verslaen: hoe meer Ze mint, hoe meer Ze
verdrukt. Ja, zonderling inderdaad, gaat het dan voort, onbegrijpelijk, de handelwijze
van Liefde: als Ze mij troost brengt, wordt het een sidderen en beven. Dat toch de
edele herten zich niet daardoor laten afschrikken!’ Daarom bidt ze Liefde ‘dat Zij
die harten moge aanzetten om steeds in den juisten toon der Liefde te blijven: in
ootmoedige of neerhoudende bezorgdheid, vrees, en in verwachting die verheft te
gelijk’. Die toon heeft het muzikale thema ingeleid. Nu wordt daarop wat
voortgeborduurd. ‘Troost en misloon te gelijk is het wezen zelf van den smaak der
Liefde. Zelfs Salomon zou ons dit niet kunnen verklaren. De zang
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overtreft allen toon’. En, eenigszins onduidelijk als samenhang: ‘die tijt daer ic altoes
na hake, d.i. de tijd der eindelijke, volle vereeniging, de eeuwigheid, brengt zelf den
loon: d.i. zal alles oplossen en de zuivere, onvermengde, belooning brengen. Juist
die tijd, de eeuwigheid, de zaligheid, die Liefde zelf is, doet hier alle aardsche
gezelschap versmaden, om zich slechts aan één wezen te hechten, aan de Liefde. Het
vooruitzicht dier zaligheid toont verliezen, van aardsche, tijdelijke dingen, en groote
winsten. Die toon, wat aldus getoond wordt, overtreft alle zangen, al wat men er in
zang over kan verkondigen. Wat is dit? Wat is die toon, wat wordt geopenbaard?
Liefde in al Hare macht. Zoo kort. Het baat immers niet er iets van te willen verklaren
aan aardschgezinden, die weinig om Liefde hebben geleden. Zij begrijpen er niets
van, van de heerlijkheid die Liefde openbaart aan de fieren, onversaagden, die in de
Liefde worden ghesoghet. Die macht der Liefde die alles overwint is te verstane
onghehoert: zij brengt ons bi en verre in verwarring; en schenkt een vrede die allen
vrede van aardsche dingen stoort’. Daarom, zoo luidt het besluit, ‘wie in Liefde wil
vooruitkomen, kracht en steun hebben, zal geen cost, geen schade, geen inspanning
vreezen, maar trouw staan in wat ook de Liefde over hem moge beschikken; Haar
in alles onderdanig zijn, in Haar komen, met vertroosting, in Haar gaan, wat lijden
doet. Wie dit vertrouwend op de Liefde zou verrichten, hij zou in Liefde geheel liefde
geworden voldoen.

Bijzondere opmerkingen.
Nog een lied buiten alle jaargetijde; en weer van vreugde en smart te gelijk.
Het thema der soete pine, die als de macht der Liefde gevierd wordt. Met de
mystieke beeldspraak: van de Minne-boeien (8, 10); den Minne-honger (48, 55, 57);
het dolen om Minne (11, 51); de Minne-vereeniging (31 vlg.).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 a4 a4 b4 a4
Ik lees: 13 Alsic mi wáne ruśten in háre ghenáde.
RIJMEN: 25 persone van C zal om het rijm moeten zijn: persoen, als A en B.
TAAL. - vv. 5-6 verpachte de gewone beeldspraak met pacht: zich zelven in pacht
geven, zich geven; in = met de beteekenis van tot, doelaangevend: opdat de Minne
van hoghen geslachte in haar geboren worde, door gelijkvormigheid met Haar.
v. 23 in minnen toene, waar A en B hebben doene; toch is wel toene bedoeld, wat
dan het motief der volgende str. voorbereidt: toene = toon, door
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de dubbele stemming gemaakt van nederen twifele en hoghen wane; dit is de juiste
toon waarin men blijven moet. vv. 30 en 40 wordt dan gezegd: die sanc verhoghet
allen toen en omgekeerd die toen verhoghet alle sanghe. Die toen, dit samengaan,
die soete pine als het elders heet, is dan Minne in al hare ghewout. 46 de vreemden
begrijpen niet hoe men zoo voor Liefde moet lijden, omdat zij niet weten dat Liefde
haar rike belooft, wat die pine zoo zoet maakt en in hoghen waen houdt.
v. 30 Die sanc verhoghet allen toon: toen herneemt in Minnen toene van v. 23:
het samengaan van in nederen twivele in hoghen wane, de soete pine. Er kon echter
mede een zinspeling bedoeld zijn op v. 36: ende toent verliese ende grote ghewinne
en op v. 46 dat Minne vertoghet; en toen = vertooning, wat de Minne toont, voorhoudt,
belooft. Wat is dan juist: de zang gaat allen toon te boven? de zang overtreft alle
toonhoogte, alle vertooning of voorstelling; het overtreft alle voorstelling? Wat
verder, v. 40, heet het omgekeerd: die toen verhoghet alle sanghe: daar schijnt die
toen te bedoelen: een wesen boven alle sinne of zooals het v. 42 heeft: Minne in hare
ghewont: die overtreft dan alle sanghe: men kan het niet bezingen; het is
onuitsprekelijk, onbegrijpelijk? Iets anders kan ik er niet van maken.
v. 31 herinnert aan L. 18, 28 en is de tijd der eeuwigheid, de tijd: die selve es
Minne: die heeft in zich zelf nog den loon; brengt den loon en de oplossing.
vv. 41-48. Een punctuatie, die v. 42 Die mein ic en v. 43 tot een luttel als
parenthesis beschouwt en en doech ghetoghet rechtstreeks met die toen verbindt,
geeft geen zin, weet met v. 42 geen weg, en stoort de kracht der uitdrukking; v. 43
en = het en v. 48 ghesoghet = gekoesterd, gevoed. Mnl. Wdb. meent: er in opgaan,
er voor leven; doch men verwacht hier wat anders: een den vreemden onbekend
geluk; hoewel na die sijn stout ook: die opgaan zou passen; maar ghesoghet drukt
toch wat anders uit, zooals v. 55 ghesoghet in hare confoert waar de bet. gekoesterd
worden duidelijk is.
v. 50 zegt misschien hetzelfde als v. 40. De volgende verzen zijn eveneens duister.
Ik zie er een tegenstelling in tusschen: in dole en een vrede: het brengt te gelijk in
verwarring, in dole, en schenkt vrede; dan behooren ende bi ende verre samen: of
nabij of verre, ze brengt in verwarring; men ervaart (bekint) de Minne bi ende verre,
bi als men meent haar te genieten, bezitten, verre, als ze heen gaat, als men meent
dat ze zich aan ons onttrekt, vliedt; maar bi of verre, ze brengt in verwarring. En ze
schenkt vrede, maar een vrede die allen vrede stoort; v. 53 den vreden staat in 4n nv.
door attractie met dien, versint. v. 54, = zijn zinnen zetten op, als in Gode versinnen
op hem denken en acht geven: waarmede men hart en zinnen geheel op Haar zet; of
anders = versient, opsmukt, versiert; v. 55 ghesoghet = gekoesterd; het ow. die is
dus niet vrede, maar men; of anders na versint een punt. En dan: Hij wordt gekoesterd
... die ... wat dan opgenomen wordt door v. 57 vervaen.
str. VIII. v. 57 vervaen = steun, kracht hebben, dus zooveel als vooruitkomen. v.
64 volstaen nog een vaag woord, dat kan synoniem zijn van voldoen; of: tot het einde
staan, in Liefde al Liefde geworden.
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*

31
I
Om grote minne in hoghe ghedachte*1
Willic wesen al minen tijt;
Want si mi met harer groter crachte
Mine nature maect so wijt,4
5 Dat ic mijn wesen al verpachte5
In die hoghe gheboert van haren gheslachte.
Alse ic wil nemen vri delijt,7
So werpt si mi in hare hachte.
II
Ic waent wel liden sonder scade,9
10 Dat ic in minnen dus ben bevaen,
Wiltsi mi alle die nauste pade11
Van haren weghe doen verstaen.
Alsic mi wane rusten in hare ghenade,
Verstormt si mi met nuwen rade.*14
15 Dits een wonderlijc verslaen:*15
Sosi meer mint, sosi meer lade.
III
Dit es wonder groet te verstane:
Der minnen nemen ende hare gheven;

*

1
4
5
7
9
11

14
15

I. 1 A hoghen B hogher 2 A m. leuen geexp. tijt 3 A haerre; cracht 4 C nature verb. uit materie
door latere hand 6 de A geboert B geborte A gheslachten 7 B alsic; wille 8 werpet.
II. 10 B die ic 11 al 12 B wegen 13 alse ic; ghenaden 14 A verstoermt 15 A .I.; wonderlec
16 soe si; soe si.
III. 17 A groot 18 B haer 19 A alse si 20 werdet 21 A minne bidde ic 22 de 23 A i.m. doen
dus leuen B in erb. doene: e.v.l.h. 24 A twifel B twifile B ende oec in wane.
om: na ghedachte.
wijt = ruim = edelmoedig, ruimgevend.
mijn wesen = mij zelven.
vri: contrasteerend met hachte.
liden = lijden, en er door heen komen.
ook al wil Zij mij doen verstaen door ervaring bekend maken met, de nauste pade = de engste
paden, waar Ze meest bedrukt, meest lijden doet, van haren weghe = algemeen: behandeling,
die Zij doet ondergaan, waarvan dan de pade de bepaalde toepassingen zijn.
brengt Ze mij in beroering door iets nieuws dat Ze over mij beschikt.
dits = dit es; een wonderlijc verslaen: haar verslaen, neerslaan, is wonderlijk; het wonderlijke
zit hierin: dat ze hem neerslaat, verdrukt, dien Ze meest mint.
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*18
Alsi mi gheeft troest te ontfane,
20 So wordet vruchten ende beven.
Der minnen biddic ende mane,
Dat si die edele herten spane
Dat si in minnen toene dus bleven
In nederen twivele, in hoghen wane.
IV
25 Troest ende meslone in enen persoen25
Dats wesen vander minnen smake;26
Al levede die wise Salamoen,
Hi liet te ontbintdene so hoghe sake.
Wine werdens berecht in gheen sermoen:
30 Die sanc verhoghet alle<n> toen.
Die tijt daer ic altoes na hake
Hevet in hem selven noch den loen.
V
Haken, merren, beiden langhe
Na dien tijt, die selve es minne,
35 Doet versmaden vremde ghemanghe,35
Ende toent verliese ende groet<e> ghewinne.*36
Fierheit ra<e>dt mi dat ic hanghe
So vaste in minnen, dat ic bevanghe
Een wesen boven alle sinne:39
40 Die toen verhoghet alle sanghe.

*

18
25
26
35
36
39

IV. 25 persoen C persoene: e van oe geexp. 27 B de A Salemoen B Salomoen 28 liete;
ontbendene 30 allen 31 A altoos 32 A loon.
V. A haken. b.m.l. B had dezelfde orde, maar heeft ze door teekens hersteld tot die van C:
kende hij dus C? 34 A na staat boven een geexp. d B had eerst gelezen en geschreven dan:
heeft d in n veranderd en n uitgeschrapt* 35 uremden 36 uerlies A grote B groten 37 radet
38 A minne 39 B allen.
nemen ende gheven = gezamenlijke uitdr. voor: de handelwijze der Liefde; haar berooven
en Haar geven.
meslone = eenig voorbeeld van dit woord: slechte belooning, behandeling; in enen persoen
bet. alleen: te gelijk.
dats = dat es; daarin bestaat het wezen zelf van den smaak der Liefde: men moet steeds beide
te gelijk smaken.
ghemanghe = mv. gezelschappen, met wereldlingen.
verliese: van aardsche dingen.
een wesen dat alle begrip te boven gaat, of bovenzinnelijk; de Liefde nl. of de vergoddelijking
door de Liefde; dat ik dit alleen aankleve; tegenover vremde ghemanghe, die men zal
versmaden.
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VIVI
Die toen die alle sanghe verhoghet,*
Die meinic: minne in hare ghewout.
Ic segs een luttel, en doech ghetoghet
Den vremden herten, die sijn cout
45 Ende cleine om minne hebben ghedoghet:
Sine weten niet, dat minne vertoghet
Hare rike den fieren die sijn stout
Ende in die minne werden ghesoghet.
VIIVII
Ghewout van minnen die al verwint
50 Die es te verstane onghehoert,
Ende bi in dole ende verre bekint,
Ende een vrede die alle vreden stoert:
Den vreden dien men in minnen ghewint
Daer men hare wesen al met versint,
55 Die wert ghesoghet in hare confoert*
Die hem met minnen in minnen dus mint.
VIII
Die dus in minnen wilt vervaen,*
Hine sal ontsien cost noch scade
Noch pine; hi sal met allen staen
60 Int alre nauste van minnen rade,60
Ende met hoghen dienste sijn onderdaen,
In al hare comen, in al hare gaen:62
Die dit op minnen trouwe dade,63
Hi soude in minnen al minne volstaen.

*

VI. 42 dat meyn ic 43 .(. A ghetoeghet 45 omme 46 A uertoeghet 43 C die erb. minnen A
ghesoeget.
VII. 50 B ongehort 51 dole verre: ende ontbr. 52 .I.; B vrede st. 53 urede; diemen B in i.r.
54 B haer 55 A ghesoeghet B confort 56 in minne.
VIII. 58 A noch cost no B no cost noch: ch v.l.h. 59 B hi erb. 62 B haer B haer 63 B trouwen.
VI z. inl.
VII z. inl.
60 int alre nauste ook in het engste, pijnlijkste, van wat Liefde beschikt; alrenauste zou ook
kunnen bet.: allerstiptste, om allerstiptst te doen.
62 comen is de tijd der vertroosting, gaen de tijd der verwijdering, der smart.
63 op Minnen trouwe = in de verzekering van de trouw der Liefde.

Hadewijch, Strofische gedichten

*

78 d.

*

65 a.

*

CXX a.

204

Twee en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: In Liefde zet ik mijn heil; dat ik steeds in Hare macht blijve! EERSTE
DEEL: wat den trouwen minnaar te wachten staat, vanwege de vreemden (II);
vanwege de Liefde, in wier dienst hij niets vreezen, ontzien, mag (III). Liefde doet
alle smart om Haar aanvaarden (IV); zonder klagen aan vreemden; wat der Liefde
zeer onaangenaam ware (V). TWEEDE DEEL: Wie Liefde wil dienen, spare niets,
duchte geen bedillers, verrichte hooge daden, als een vrije (VI, VII). Wie de
inspanning en den strijd ducht, de slagen en wonden, wint Liefde nooit (VIII). Voor
lauwen en laaggezinden blijft het groote Goed der Liefde steeds verborgen (IX).
SLOT: Mogen zij die alle lijden om Liefde aanvaarden eens Hare wonderen
aanschouwen! (X).

Algemeene beschouwingen.
Het lied van de edele fierheid in den dienst der Liefde, die alle traagheid en lage
gezindheid verafschuwt.
‘Het is de lente, de tijd der bevrijding. Ook zal men, (i.e. de vremden, die de ware
Minne niet dienen) de edele harten rampzalig heeten en laken, die nu in de macht
der Minne leven. Wat mij betreft, ik wil blijven in de macht der Liefde; in Haar zet
ik al mijn heil; in hare handen geef ik al mijn macht. Geen andere vergelding verlang
ik dan dat ik moge blijven in hare banden’.
Dit is de stemming, die door het geheele lied gaat. Met den vernieuwden
Liefdedienst komt de vernieuwde tegenkanting der vreemden. ‘Wie nu Liefde wilde
dienen zooals Zij het verdient, zou dra ervaren hoe de vreemden er zich mee zouden
bemoeien. Zij willen hen die in de hoede der Liefde staan groote vrees aandoen;
maar hoe zij hen ook trachten te verdrukken, Goddank, het baat hun weinig’.
Zoo richt zich dan de dichteres tot die trouwen: ‘wie hoghe Liefde wil dienen,
vreeze geen inspanning, geve al om al, ten einde Liefde te voldoen. Talmt hij, zoo
wordt hij Liefde nooit meester’. Dit meesterschap is weer een ondergaan van de
meesterschap der Liefde: ‘sedert ik Haar voor het eerst smaken mocht’, zoo leert zij
uit eigen ervaring, ‘lig ik Haar steeds te voet en smeek Haar, dat Zij voor aangenaam
hebbe al wat ik om Haar lijd, zelfs tot kwelling ten dood zonder genezing toe, zonder
dat ik het vreemden klaag’. Want dit moet de minnaar: een blij uiterlijk vertoonen,
niets van zijn smart aan vreemden laten blijken; ‘dat zou Liefde hoogst kwetsen.
Vreemden begrijpen toch niet, wat men om Liefde al moet lijden aan pijnlijke
lotsverwisselingen, zal Liefde zich in hun dienst verheugen’.
Na deze voorbereiding volgt de fiere opwekking: ‘Om Liefde te voldoen zal men
niets sparen; met vurigen ijver in storme dorevaren,

Hadewijch, Strofische gedichten

205
ten spijt van benijders en bedillers: hoe die hen ook mogen verdrukken, de ware
minnenden zullen steeds als vrije zijn. Een vrij man herkent men in den ridderstrijd
en in hooge daad; zoo ook den minnaar, die fier volhardt, waar storm van Liefde
hem weerstaat. In zulk ridderspel toch is 't, dat men lof ontvangt, waardoor men de
Liefde waardig blijkt. Liefde is zoo heerlijk een toeverlaat: het past wel, dat men
zich om Haar inspanne. Wie eenige inspanning vreest, gewis, nooit zal hij begrijpen,
wat zij winnen, die de Liefde in alles onderdanig zijn, die zware slaghe van haar
ontvangen, waarvan ze nooit meer genezen, die door Haar nu eens verheven, dan
weer neder geslagen worden, tot ze de Liefde ten volle hebben behaagd’.
En niet minder fier luidt het besluit: ‘traghen herten ende nederen sinnen zal het
groote Goed steeds verborgen blijven. Alleen hun komt het toe, die in orewoet van
Liefde leven, die haar schoon te gemoet treden, een schoonen strijd met Haar
aanbinden. Het betaamt, dat zij voorspoed hebben in hooge Liefde!’
Een gebed besluit de opwekking: ‘God geve hun voorspoed, die er naar streven
om de Liefde te behagen, die gaarne om Haar zware lasten willen dragen, die veel
willen lijden, wat zij de Liefde waardig achten. Ik gunde het hun wel, dat zij nog de
wise wonderen der Liefde mochten aanschouwen!’

Bijzondere opmerkinngen.
Een lentelied, een lied van bevrijding, waarmee de stemming opzettelijk in contrast
staat: geen bevrijding van den band der liefde!
De vreemden, de bedillers, mercaren, waarvan hier voor het eerst gewag wordt
gemaakt, zijn, als gewoonlijk de aardschgezinden, bepaaldelijk de vijanden van de
begijnenbeweging. Zij zijn wellicht machtig, zoodat er heel wat moed toe noodig is
om zich openlijk voor de beweging te verklaren. Het woord doemen v. 3 kan nooit
van een komende officiëele veroordeeling opgevat worden: niets laat zoo iets
veronderstellen.
Behalve de leer van de fiere, volledige offergave in den Liefdedienst, komt de
mystieke beeldspraak voor, van: de Minneboeien (8) in 't bijzonder den Minnestrijd:
als van een vrijen, met de joesten en de hoghe daden, die scoen ghemoet doet, in
storme en avonturen.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 c4 b4 c4
Ik lees: 24 méester ván réchter Mínnen. 29 Ic bidde haér dat haér ghenoéghen móet.
38 wat mén dore réchte Mińnne moet
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dóghen. Elders tweelettergrepige voorslag, of geen; tusschen tweede en derde heffing
ontbreekt wel eens de daling (b.v. 4: dié léven in Mínnen ghewóut; 24, 37; 45, 68:
die léven iń Mínnen orewoét; of die léven in Mínnen órewoét.
RIJMEN: 9/11 minnen / onderwinden: men schrijve of leze onderwinnen 26 suete
van C = soete. Het rijm -innen keert nog al dikwijls terug.
TAAL. - Moeilijke plaatsen zijn er eigenlijk geen. v. 40 kan hoghen moeilijk iets
anders beteekenen dan: zich verheugen: zal zij (Liefde) zich in hunnen dienst
verheugen; dan concatenatio met ghenoeghen. 48 bet. niet dat zij zullen bevrijd
worden, (altoes!) maar dat zij zich steeds als een vrije moeten gedragen: die vrijheid
dan herkent men aan joesten ende hoghe daet, wat, geestelijk opgevat, beteekent:
met fierheiden te dorewaden daer ... vv. 51-52. 51 die heeft als antec. hoghe daet of
slaat op hem van v. 52.
*

32
I
Tsaermeer ontspringhen ons die bloemen,*
Ende andere crude menichfout.
Oec salmen die edele herten doemen,3
Die leven in minnen ghewout.4
5 In minnen settic mijn behout,
Ende mine ghewout in hare hande;
Van hare en eysic ander scout,*
Dan ic al blive in haren bande.8
II
Die nu droeghe band van rechter minnen,
10 Als men wel minne sculdich ware,
Des souden saen hen onderwinden11
Die wrede vremde al openbare.

*

3
4
8
11

I. 1 A Tsiaer meer A de 3 B herte 7 haer A eyschic B eischic.
II. 9 bant B gerechter 10 alse 11 dies souden hen saen 12 B wreede; oppenbare 13 hem A
meneghe grote 14 hogher 15 B hem 16 A Gode A ten cleynen B cleinen.
Oec d.i. nu de natuur verlost wordt uit den druk van den winter, zullen de vreemden hen
afkeuren, of rampzalig noemen, die in den druk der M. blijven.
ghewout = in de macht, den dwang.
dan = dan dat ic.
Des hetzij: diens te zijnen opzichte, of onz. voor al wat voorafgaat, met anacoloethon: dit
schijnt de juiste bet. te zijn.
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*
Si doen hen meneghen groten vare
Dien die staen in hoghere minnen hoede;*14
15 Maer wat si hen doen te sware,
God danc, dat es te clenen spoede.

*

CXX b.

III
Die hogher minnen dienen sal,
Hine mach ontsien ghene pine;
Hi sal hem gheven al om al,
20 Om hogher minnen ghenoech te sine;
Ende eest tsake dat hi iet fine,21
So mach hi wel die waerheit kinnen:
Dat hi meer ne werdet in scine23
Meester van rechter minnen.
IV
25 Minne es meester meneghere dinc:
Si ghevet ghereet suer ende suete;
Sint ic van hare ierst smaken ontfinc
Ligic altoes op hare voete;
Ic bidde haer dat haer ghenoeghen moete
30 Dat ic dore hare ere draghe
Quale ter doet, al sonder boete,*
Ende ics den vremden niet en claghe.30-32

*

65 b.

V
Die den vremden dade cont
Wat men verdraghet om minnen ere,
35 Hi maecte hare herte wel onghesont,*
*

CXX c.

*

III. 18 enghene 19 omme 20 omme A hoegher 21 es dat sake B datti; yet 22 A de 23 wordet
24 gerechter.
IV. 25 menegher 26 gheuet ontbr. 27 A ierste; smake 28 A licghic altoos B ligghic 29 hare
B d. hare 30 A dor h. eere 31 doot 32 A niet ne.
V. 34 A omme; eere 35 hine B haer; therte 36 quetse; nature A seere 37 A men B min i.r.
38 A want B doer 39 A auonture B ...turen 40 hoeghen.
14 hoede: misschien, verzekerde bewaring, bewaking; liever: onder de hoede = waarom ook
alles te clenen spoede is.
21 iet fine = eenigszins talme, ophoude.
23 in scine = stellig. 24 meester = in 't bezit van.
30-32 is onderwerpszin van moete ghenoeghen.
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*
Ende quetste hare natuere sere;36
Want sine verstaen min noch mere
Wat men dore rechte minne moet doghen*
Avontueren ende sware kere,39
40 Ochte si in hare minne sal hoghen.40
VI
Die minnen willen wel ghenoeghen,
Ic rade hen dat si niet en sparen,
Ende si hare wesen daertoe voeghen43
Dat si met niede in storme dorevaren,44
45 An haren danc diere mercaren,
Die so staen na hare pine.
Wat sise dan moghen swaren,
Hen staet altoes vri te sine.48
VII
Vriheit mach men wel bekinnen49
50 In joesten ende in hoghe daet,
Die met fierheiden dorewaet van sinnen
Daer storm van minnen hem jeghenstaet.
Want men in joesten prijs ontfaet
Daer men bi minnen waerdich scine.
55 Minne es so riken toeverlaet:55
Hets recht datmen dore hare pine.

*

36
39
40
43
44
48
49
55

VI. 41 A wille 43 B haer 44 A sij m. nyede B doervaren 45 ane A dien B diere uit dien 48
C Het B steet A altoos.
VII. 50 hogen 51 A dorevaert B dorvart C heeft doervaert boven dorewaet v.l.h.; sinne 52 A
stoerm 55 B soe rike 56 A doer B haer.
hare natuere = zooveel als Haar zelf.
avontueren ... kere zijn bedoeld als 2e nv. na wat: wat voor avonturen...
zal Zij zich in hunne minne verheugen.
hare wesen = zich.
dorevaren is intr. = volharden; in storme = hartstochtelijk ijverig.
het past hun steeds vrij te zijn, als vrijen te strijden; of: zij zullen vrij zijn.
Vriheit = de vrijheid, adel, van een vrij man.
toeverlaet = hulp; steun, waarop men vertrouwen mag. riken = rike een.
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VIII
Die e[n]neghe pine ontsien in minnen,*
Seker, sine moghen niet verstaen,
Wat die ghene moghen winnen
60 Die minnen altoes sijn onderdaen,
Ende van hare sware slaghe ontfaen,
Daer si al onghenesen af bliven,
Ende hoghe oprisen ende nederslaen,*63
Eer si der minnen ghenoech gheriven.
IX
65 Traghe herten ende nederen sinnen
Hen blijft verborghen tgrote goet,
Dat die ghene wel bekinnen,
Die leven in minnen orewoet;
Want si doen menich scoen ghemoet69
70 In storme ende in avontuere:
Hets recht dat si hebben spoet*
Inder minnen hoghe natuere.72
X
God gheve hen spoet, die daerna staen
Dat si der minnen willen behaghen,
75 Ende gherne dore hare ontfaen
Groten last met swaren waghen,
Ende altoes vele om hare verdraghen
Dies si die minne wa<e>rdich kinnen.*
Ic onste hen wel, dat si noch saghen78
80 Die wise wondre vander minnen.80

*

63
69
72
78
80

VIII. 57 enege 59 A de 62 B aue uit ane: in A lijkt de v op n* 63 A up 64 Ende si* A geuouch.
IX. 66 bliuet B tgroete 67 A de erb. 68 B oerewoet 70 stormen; ... turen 72 nature.
X. 73 B hem A daernae 75 B doer; haer 77 A omme B haer 78 de; waerdech A kennen 79
B soghen 80 wondere.
oprisen, nederslaen: parallel met slaghe ontfaen, vw. van ontfaen.
ghemoet = aanval: beeldspraak uit den ridderstrijd; zoo ook storme en avonture hier.
weinig meer dan in de hoghe Minne.
dies = vele dies.
wise wondre: waarom juist wise; omdat die wonderen de Wijsheid der Liefde, in zulke
behandeling der minnenden, zullen openbaren; de wonderen van wijsheid.
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Drie en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: wie zich in den Liefdedienst vernieuwt, wat hij lijdt is al winst (I, II).
EERSTE DEEL: De ware minnaar laat zich geen moeite, geen leed te zwaar vallen
(III-VII). TWEEDE DEEL: hoe de Liefde verzadigt, honger geeft, verlicht, in storm
behagen doet (VIII-XII). SLOT: wensch en opwekking (XIII-XIV).

Algemeene beschouwingen.
Een lied dat eenige der meest gewone mystieke beelden en paradoxen toelicht.
In een dubbele inleiding wordt eerst gezegd, dat bij deze vernieuwing van het jaar
men er zich over zou kunnen verwonderen, dat wie naar Liefde streeft en haar nog
niet heeft, niet vervaert, niet te gronde gaat. Maar dan, positief, wie zich voor Liefde
niet ontziet, zijne pine is al winst. Dit motief wordt nu in een eerste deel uitgewerkt:
‘wie eenige moeite spaart, wat zijn laagheid zou openbaren, wie zich in aardsche
genoegens voorziet, het is slechts naturlijk, dat de Liefdedienst hem zwaar valt. Maar
wie een echtgeboren minnaar is, spaart geen inspanning: zijn leven is één heilige
toren. Wie eens door de ware Liefde werd aangeraakt, slooft zich gaarne af, als aan
zijn werken wel blijkt; het dunkt hem nooit genoeg of te veel. Schade ware het ook
dat hij, door wereldschen raad, de hooge daden naliet, die honger geven in nieuwe
verzadiging. Want honger en verzadiging te gelijk is het leen, het aandeel, lot, der
edele Liefde.’
Zoo wordt het thema voorbereid en verder ontwikkeld. Eerst in een algemeene
strophe; waarna elk paradoxe in een afzonderlijke strophe behandeld wordt ‘Hoe de
komst der Liefde verzadigt? Men smaakt in bewondering dat Zij het is; Zij doet hare
hoechste stat bezitten; Zij deelt Haar rijkheid, dien grooten schat, mede. Hoe het
heengaan der Liefde honger geeft? De ziel kan de Liefde nog steeds niet genoeg
ervaren noch genieten; dit doet den honger aangroeien. Hoe het verlichten, het lichter
maken, het vervroolijken, der Liefde de ziel bedrukt? Omdat men hare groote gaven
niet kan ontvangen, Haar gheen ghelike dichten, zoodat men geen duur kan hebben.
Hoe doet de edele Liefde storm en slach steeds aangenaam zijn? Omdat men niets
anders kan doen, dan zich te verlaten op de Liefde.’
Het slot is een aanbeveling aan de heilige Liefde van allen die er naar streven om
zich in Haar te vestigen; en een opwekking tot vernieuwing, waarin de paradoxen
door elkander verwerkt worden.
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Bijzondere opmerkingen.
Een lied van vernieuwing, bij het nieuwe jaar; waarbij alleen het lichten = lichter
worden der dagen vermeld wordt; met mystieke woordspeling op het verlichten van
later, tegenover het verladen.
Drie mystieke beelden worden in 't bijzonder behandeld: honger en verzadiging;
verlichten en verladen; storm en slach. Ook hier moet aan geen bepaald mystieke
toestanden gedacht worden.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 a4
v. 43 heeft voorslag tot cán; in 55 en 56 zal nuwen en nuwe eenmaal moeten
onderdrukt worden.
RIJMEN: alle zuiver.
TAAL. - Enkele moeilijke plaatsen hebben wij zonder verklaring gelaten.
v. 4 vervaren: zou kunnen zijn: in angst verkeeren; of: vergaan, te gronde gaan.
Dit laatste schijnt bedoeld, als tegenstelling met het heropleven van 't jaar.
34 dat si es dat: dat Zij het is die men smaakt: ja 't is wel Liefde! 35 is vaag: hare
hoechste stat, in de ziel nl., wat schijnt te beteekenen: Zij vervoert hen, maakt hen
ten hoogste opgetogen.
38 bekinnen: door ervaring kennen, wat si souden = naar hun inwendigen drang,
wat zij zouden moeten bekinnen.
41 verlichten: het wegnemen der lasten, het opruimen, vervroolijken. 43 wat
bedoelt dit? Men kan Haar geen gelijkenis uitdenken? Zoodat de bet. ware: men kan
ze niet begrijpen; vlg. 40. 59? of misschien beter: men kan zich er niet mee
gelijkvormig maken, men kan er geen gelijkenis mee stichten, geen gelijkvormigheid,
in zich zelf.
53-56. Deze strophe is bijzonder duister. Verlichtenne neemt zoowel het lichten
der dagen als het verlichten van de lasten der Minne op: met het nieuwe lichten, met
nieuw verlichten der lasten, hebt nuwen vlijt; v. 54 sat is bijw. met nuwe en beteekent
vol, ten volle (vgl. Vis. 1, 191); het wordt vooral gebruikt om het beeld der verzadiging
op te wekken; delijt, evenals hongher, hangen af van hebdt v. 56 dat het nuwe steeds
opnieuw eweliken tijt verslinde, de eeuwigheid wil bezitten: honger naar de
eeuwigheid, die Minne zelf is (31, 34). L. Willems, Versl. en Med. der k. Vl.
Academie, 1932, bl. 564, wil sat en wijt opvatten als imperatieven, welke vormen
weinig waarschijnlijk zijn en ook geen zin opleveren. Vgl. mijn bespreking, ib. 1936,
bl. 327). Ik geloof ook niet dat sat = sade verzadiging, waarbij nuwe delijt dan
appositie zou zijn.
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33
I
Die tijt vernuwet met sinen jaren;*1
Die daghe lichten, die doncker waren.2
Die minne begheren ende moeten ontbaren
Het es wonder datse niet en vervaren.4

*

.XXXIIJ.

II
5 Dit nuwe jaer es comen in.
Die hevet ghekeert sinen sin,6
Dat hine wilt sparen meer no min
Vore minne, sine pine wert al ghewin.
III
Maer die eneghe pine vor minne spaert,
10 Ende also sine nederheit openbaert,*
Ende in vremden ghenuechten hem zere bewaert,11
Hets recht dat hi in dienste verswaert.12

*

79 d.

IV
Maer die van minnen sijn gheboren,13
Ende te haerre natueren sijn vercoren,14
15 Sine sparen ghene pine daer voren,
Si leven altoes in heyleghen t[h]oren.*
*

CXXJ b.

*

1
2
4
6
11
12
13
14

I. 2 daghen 3 A moete 4 hets.
II. 7 noch 8 voer minnen A wter: de verkorting verkeerd na de t geplaatst, B had hetzelfde,
maar die verkorting werd uitgeschrapt en na w geplaatst*.
III. 9 A vore p: p geexp. B voer A minnen B spart 10 B oppenbaert 11 A genoechten; hem
soe b. 12 B verswart.
IV. 14 haerre naturen 15 A en ghenen B en ghene 16 A altoos; heileghen toren.
tijt = de weergesteldheid in 't algemeen.
lichten: helderder worden.
vervaren = te niet gaan, wegkwijnen.
die er toe besloten heeft.
hem bewaert = zich goed voorziet.
verswaert = het lastig krijgt; dat zijn dienst hem zwaar begint te vallen (Mnl Wdb. een
moeilijken en ondankbaren dienst hebben).
= de rechtgeaarde minnaars.
te haerre natueren = zooveel als: tot Haar zelf, tot gelijkenis met Haar zelf.
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V
Dien hogher minnen natuere gherijnt,
Hi es die altoes gherne pijnt,
Als ane sine werken wale scijnt:
20 Het dunct hem emmer onghefijnt.20
VI
Dat ware den finen mensche scade,21
Dat hi, bi vremden nederen rade,
Liete te werkene die hoghe dade,
Die hongher gheven in nuwen sade.
VII
25 Sat ende hongher, beide in een,
Dat es der vrier minnen leen,26
Als ye den ghenen wale scheen
Die minne met haerre natueren ghereen.28
VIII
Dats sat: comt minne, menne canse ghedraghen;
30 Dats hongher: houtse op, so eest een claghen;
Hare scoenste verlichten zijn sware waghen;*31
Hare scarpste storme sijn nuwe behaghen.

*

65 d.

IX
Hoe maect der minnen comste sat?
Men smaect met wondere dat si es dat;
35 Si doet besitten hare hoechste stat;
Si gheeft hare rijcheit, dien groten scat.*
*

CXXJ b.
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20
21
26
28
31

V. 17 nature 18 B die ontbr. A altoos B ghepijnt 19 alse A aen.
VI. 21 B menschen 22 datti: in A boven ti staat hi. 23 A de 24 in minnen zaden.
VII. 26 dats 27 alse 28 B dien B harer; naturen.
VIII. 29 A dat sat B dats: s toegev. B minnen; men 30 dats .I. cl. 31 B haer 32 B haer.
IX. 33 C maect verb. uit macht; A coemste B coenste 35 B haer A hoochste 36 A gheuet.
onghefijnt: onvolmaakt; nooit genoeg.
scade = schadelijke handelwijze.
leen = aandeel; levenslot, der vrier Minnen als in de ziel.
met haerre natueren = met Haar zelf.
sijn na enkelvoud, maar volgens meervoudig gezegde.
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X
Hoe maect hongher der minnen ophouden?*
Sine connen bekinnen dat si souden,
Noch niet ghebruken dat si wouden:
40 Dat doet den hongher menichfouden.

*

80 a.

XIVIII-XI
Hoe maect verladen der minnen verlichten?
Men en can ontfaen hare grote ghichten,
Ende men en can hare gheen ghelike dichten:
Soe en weet men waer ghedueren stichten.
XII
45 Hoe doetse behaghen storm ende slach,45
Die edele minne, nacht ende dach?
Want men niet els ghepleghen en mach,47
Dan toeverlaet op minnen sach.
XIII
Nu, ic bevele der heylegher minnen
50 U allen die minne wilt bekinnen,
Ende daer voren en spaert in ghenen sinnen
Met nuwen vlite te wonen daer binnen.52
XIVXIV
Met nuwen verlichtenne hebdt nuwen vlijt,
Met nuwen werken sat nuwe delijt,
55 Met nuwen storme nuwen hongher so wijt,*
Dat nuwe verslende nuwe eweliken tijt.

X. 37 C maect uit macht 39 B woude.
XI. 42 menne B haer 43 A menne B men can B gelijc gedichten 44 ne.
XII. 45 C Soe.
XIII. 49 A nu: n alleen rood doorstr., zoo ook in B die § erbij gevoegd heeft; heilegher 50
minnen 51 voer A en spaerd B spart 52 uwen vl. A woenne B woenen.
XIV. 53 met: in A en B hetzelfde als 49 nu; verlichtene; hebt B hebdt; d erb. 55 A stoerme
56 A uerslinden B versunden.
VIII-XI z. bijz. opm.
45 storm ende slach = onderwerp van behaghen; nacht ende dach: tijdsbepaling; storm = het
steeds in hartstochtelijken ijver zijn; wat hier misschien gedacht wordt als een aanval der
Liefde.
47 Want = omdat.
52 te wonen = om te wonen, na spaert: niets verwaarloozen om.
XIV z. bijz. opm.
*
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Vier en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: wie te allen tijde de Liefde trouw dient wordt nog eens met Haar
vereenigd (I). EERSTE DEEL: noch nie en wart sake in Minne verloren, hoewel
hare wegen in 't begin donker en woest zijn (II) zoodat men weifelt om daarin te
verdolen (III). Maar Liefde loont steeds met Zich zelve (IV); wie in Haar wil verdolen
zal Haar Rijk en Heerschap met Haar bezitten (V). TWEEDE DEEL: welk een alles
overtreffende weelde dit is (VI); onuitsprekelijk, die vereeniging in Liefde (VII).
Hoe berouwt het mij niet gewerkt te hebben int hoechste van haren ambachte (VIII),
dat is: in trouwen, volledigen Liefdedienst (IX). SLOT: opwekking en bede (X).

Algemeene beschouwingen.
Een der meest opgewekte liederen; dat tot allen offervaardigen liefdedienst aanzet
in het vooruitzicht van de eindelijke Liefdevereeniging.
De eerste strophe geeft de leidende stemming aan: ‘in alle jaargetijde zal men de
Liefde met vollen dienst beoefenen; zoo wordt men dra Minne met Minne; dat kan
niet uitblijven. Wel is waar zijn der Liefde wegen in haar begin zuur en donker en
woest. Eer men Haar met vollen dienst voldoet, geraakt men dikwijls van streek.
Men meent alles te zullen verliezen en het is louter winst. Dit zal men ervaren, als
men zich hoegenaamd niet spaart, maar zich geheel in Liefde geeft. Menigeen weifelt
om zich aan Liefde te geven, omdat hun de arbeid te zwaar dunkt en zij er
aanvankelijk niets bij ontvangen, winnen, mogen. Zij denken: zoudt gij daar gaan
omzwerven? Zagen ze eens klaar vóór oogen de belooning die Liefde ten einde geeft,
ik durf het wel te zeggen: zij zouden den zwerftocht in Liefde aanvaarden’. En
opgetogen luidt de zekere verklaring: ‘noch nie en wart sake in Minne verloren wat
men om Haar gedaan heeft. Liefde beloont in alle geval, vroeg of laat. Zij is haar
eigen loon; Zij kent het best der Liefde zede; Haar nemen is altoos geven, zelfs
wanneer Zij, behendig als Zij is, menigen dood in 't leven geeft’. En even verrukkelijk
blij: ‘het is overzoet in Liefde verdoold te geraken langs de wilde wegen die Zij doet
gaan. Aardschgezinden begrijpen er niets van. Maar zij die met waarheid Liefde
voldoen, zij zullen met Liefde in liefde geheel het Rijk doortrekken en bezitten, waar
Liefde Vrouw is, en met Haar vereenigd geheel de heerschappij ontvangen en Haar
edele Trouw ten volle smaken.’
En als in vervoering zingt de dichteres nu van die zaligheid: ‘de smaken en
genietingen die Trouw in Liefde geeft, wie iets anders zaligheid noemt, heeft nooit
zaligheid genoten. Het is hemelsche genoechte, vrij, ten volle, waar niets aan
ontbreekt: ‘Du mi al,
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Lief, ende ic al Di’ daar is geen ander spreken. Hoe het hun staat, die dus in Liefde
vereenigd zijn, ik mag daar wel over zwijgen. Noch zien noch spreken is mijn aandeel.
Want ik ken het niet in zichzelf, hoe de Gelieven daar elkander omhelzen en één
geven genieten’. En als ze nu daaraan denkt: ‘is 't wonder’, roept ze uit, ‘dat droefheid
mij neerslaat, omdat me dit nog ontbleven is?’ Zoo volgt dan innig zelfverwijt: ‘dat
ik de Liefde ooit te kort ben gekomen berouwt mij zeer. Met recht moet ik er
rampspoed om lijden, dat ik ooit zoo laag afdaalde. Liefde toch beloofde mij niets
dan Goed, indien ik het hooge plan wilde opvatten te werken in het rijk, dat zij mij
gebood int hoechste van haren ambachte: in zoo hoogen dienst mogelijk. Dit rijk,
dit ambacht, is anders niets dan Liefde beoefenen, met al den dienst die daartoe
behoort. Wie het wel verstaat dit trouw te werken in alle opzichten, Liefde zal hem
eens vervullen en met Zich vereenigen’.
Het besluit past wel: een uitnoodiging en opvordering tot alle die fine, die Liefde
met liefde willen voldoen: steeds aldus in den dienst der Liefde te staan, in al Haar
komen, in al Haar gaan. Hare opheffen, Hare nederslaen weze hun al even aangenaam.
Zoo worden ze Liefde met Liefde dra. God helpe ons daartoe!

Bijzondere opmerkingen.
Buiten alle jaargetijde: onze dienst moet onafhankelijk zijn van alle weersgesteldheid
en tijd.
Gewone mystieke beelden: het Minnerijk (38, 63) de ballingschap (20, 24) de
Minnesmaken (40, 41 vlg.); het Minneambacht en de Minnedienst (64, 65 vlg.). De
Minnevereeniging (7, 49 vlg., 79).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 c3 b4 c3
Drieledig; zonder tornada.
In vv. 26, 27, 28, 31 is Minne voorslag.
RIJMEN: 22/24: men leze ellinde of ende. 61/63 onthiet / hiet. 78/80 suete / moete
leze men soete.
TAAL. - Moeilijke plaatsen zijn er feitelijk geen: 19 vat ik op: innemen = en omdat
zij in 't begin niets ontvangen, winnen.
30 voor het verband z. alg. besch. Men moet gheeft niet met het voorgaande gheven
in verband brengen. Zij doet menigmaal levende sterven (aan zich zelven, door
nieuwe offers te vergen). En toch is dit zoet.
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34
I
In allen tide, nuwe ende out,
Si hi der minnen onderdaen,*
Dien somer heet, den winter cout,
Die minne van minnen wilt ontfaen.
5 Hi sal met vollen dienste staen
In hogher minnen hantieren;6
So wert hi minne met minnen saen;
Dat ne mach hem niet faelgieren.
II
Suer ende doncker ende overwreet
10 Sijn der minnen weghe in haere beghin;10
Eer selc met minnen dienste ghesteet,11
Faelgeert hi dicke ane den sin:12
Daer hi waent verliesen, hets al ghewin.*
Waer bi machmen dat bekinnen?14
15 Dats die en sparen meer noch min*15
Dan al hen gheven in minnen.16
III
Die meneghe twivelen ane die minne,17
Dies hen die arbeit dunct te swaer*
Ende si ten iersten niet en nemen inne;*19
20 Si dincken: soustu dolen daer?20

*

6
10
11
12
14
15
16
17
19
20

I. 1 A tiden 3 A de somer B den z. de w. A den wenter 8 en A failieren B faelieren.
II. 9 donker B ende ontbr. 10 C heeft tweemaal der; haer 11 B met dienste der m. 12 A
failieert B failiert 15 A en i.r. B spart 16 B Dan hen al.
III. 17 A twifelen A de 18 A hem 19 eersten 20 C duncken maar een beentje der u geexp. A
soutsu B soutstu: t tusschengev. 21 A hen de loon A de oghen 22 die A minnen; gheuet 23
A segghen i.r. B oppenbaer 24 si.
hantieren = omgaan met, om hare eischen te vervullen.
haere = der Minne.
ghestaen = kan hier telkens vertaald worden door voldoen (36, 74).
= omdat hij er niet wijs uit geraakt.
De zin is: hoe kan men dit ervaren (dat hets al ghewin)? door zich niet te sparen.
dats = dat es.
dan na ontkenning = maar alleen.
twivelen ane = in weifeling zijn omtrent.
z. bijz. opm.
vgl. 9, 6.
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Ware hen die loen vore die oghen claer,
Dien minne gheeft ten inde,
Ic dar wel segghen openbaer:
Si doelden hare ellende.
IV
25 Noch nie en wart sake in minne verloren
Diemen dore minne ye ghedede;
Minne gheldet emmer, na ocht voren;
Minne es altoes der minnen mede.
Minne kindt met minnen der minnen sede;29
30
Hare nemen es altoes gheven.
Minne gheeft met hare behindichede31
Wel meneghe doet int leven.
V
Hets oversoete in minne verdolen
Hare wilde weghe die minne doet gaen.34
35 Het blijft den vremden wel verholen;
Maer die met waerheiden minne ghestaen,
Si selen met minnen in minne doregaen
Al dat rike, daer minne es vrouwe,
Ende al dat heerscap een met hare ontfaen,
40
Ende doresmaken hare edele trouwe.
VI
Die smake, die trouwe in minnen ghevet,*41
Wie el iet seghet dat weelde si,42
Die hevet ye sonder weelde ghelevet,*
Na dien dat ic versinne mi.

*

29
31
34
41
42

IV. 25 minnen 26 doer 27 A minnen; ochte 28 A altoos 29 minnen kent 30 A haere A altoos
B es i.r. 31 gheuet A behendichede B behendechede 32 doot.
V. 33 ouersuete 34 welde A weghen B wege (uit wegen) 35 bliuet C verholen: h verb. uit b
36 A minnen 37 in minnen doergaen 39 B eerscap; een ontbr. 40 B doer sm. haer.
VI. 41 A minne 42 B wye A sij 44 dattic 45 B ghenuechte.
sede = de welvoeglijkheid in den hoofschen dienst.
z. alg. besch. meneghe doet = door pijnlijke offers te vergen.
weghe is interne acc. na verdolen.
smake is mv.
een gemakkelijk anacolouthon.
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45 Want hets hemelsche ghenoechte vri
Te vollen, sonder ghebreken:
‘Du mi al lief ende ic al di’
Daer nes gheen ander spreken.
VII
Die dus in minnen sijn worden een,
50 Ic mach wel swighen hoet hen steet:
Noch sien, noch spreken, dats mijn leen;51
Want ict met wesenne niet en weet52
Hoe lief daer lief al ommeveet
Ende ghebruken een gheven.54
55 Wat wondere eest dat mi rouwe versleet*55
Dat mi dat noch es ontbleven?
VIII
Dat ic der minnen ye ure ghebrac
Berout mi sere; dat es wonder niet.
Met rechte doghics onghemac59
60 Dat ic mi ye so neder liet.
Want mi die minne al goet onthiet,
Ochtic so hoghe ghedachte62
Te werkenne int rike dat si mi hiet,*
Int hoechste van haren ambachte.

51
52
54
55
59
62

66 b.

*

CXXIJ c.

IX
65 Dat rike daer ons die minne toe riet,
Ende dambacht dat si ons werken heet,
Dats minne pleghen ende anders niet
Met alden dienste die daertoe gheet.

*

*

VII. 49 A .I. 52 wesene 54 .I.
VIII. 58 berouwet A dan nes B dat en es 59 A doeghics 61 A de A minnen 62 A ochte ic ye
so B ochte ic ye hoghe soe: maar orde door teekens hersteld B ghedathte 63 werkene 64 A
hoochste.
IX. 65 de 66 A tambacht dats ons B si erb.; hiet* 67 minnen 70 werkene A zinne B alle z.
71 A est B die; minnen 72 A .I. B een ontbreekt.
leen = mijn aandeel, wat ik hierbij kan: ik heb het niet gezien, ik kan er niet over spreken.
met wesenne = of: in zichzelf; of: door het zelf te zijn.
een gheven = zij geven zich elkander.
Wondere is 2e nv. na wat.
doghics = doghic des daarvan, daar om.
voor het geval dat ik zoo hoog mijn gedachte wilde zetten om.
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Die dit met trouwen wel versteet69
70
Te werkenne in allen sinnen,
Hi eest dien minne al beveet
Ende hi wert al een in minnen.
X
Hier toe manic alle die fine,
Die minne met minnen willen ghestaen,*
75 Aldus in minnen dienste te sine
In al hare comen, in al hare gaen;76
Hare opheffen, hare nederslaen77
Si hen al even suete;
So werden si minne met minnen saen:
80
Dies ons God hulpen moete.80

Vijf en dertigste lied
Inhoud.
KLAAGLIED. De geliefde klaagt haren nood aan de Liefde (I). De last wordt al te
drukkend (II). Helpt Liefde mij niet, dan ben ik verloren (III). Liefde blijft
onverschillig voor mijn nood (IV). Het baat mij niets om Hare genegenheid te werven
(V. VI). Liefde heeft mij tot een leven van droefheid bestemd (VII). Hoe kan de zoete
Liefde mij zoo laten lijden? (VIII). Maar ik wil mij tot Trouw wenden (IX). BESLUIT:
overgave aan alle welbehagen der Liefde (X).

Algemeene beschouwingen.
In dit lied, een der meest overzichtelijke, in zijn psychologische stijging langs ééne
lijn van hartstocht best begrijpelijke, verheft het wee zich tot een vormelijke aanklacht
tegen de Liefde, om in een heilige offergave van geheel zichzelven aan alle
welbehagen der Liefde uit te loopen.
‘'t Is winter. Vogelen en dieren treuren. Maar de harten lijden heel wat anders die
in hun fierheid willen minnen, en wien de Liefde dan niet ten deel mag vallen. Wie
ook oprijze’, zoo klaagt nu de geliefde, ‘ik moet blijven in het dal der troosteloosheid.
Het wee drukt mij te zwaar, het houdt maar niet op, bij geen

*
69
76
77
80

X. B heeft R/ A toe so m. B toe soe m. A de B al de A minnen 76 haer; haer 77 B haer A
haer n. 78 A hem; soete.
= die wel versteet dit met trouwen te werkenne; dit kan echter ook nog bij versteet gedacht
worden.
vgl. 31, 62; 36, 25.
vgl. 32, 53.
dies = waarin.
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nood. Hoe kan het hart het uithouden, dat zoo menigen dood moet lijden, als hij
smaakt, die zich altoos onbemind weet, en wien alles wordt ontzegd, waaraan hij
hulp of troost of steun mocht hebben. Wil Liefde mij niet onthalen, waarom werd ik
dan geboren! Is het met mij voor Haar gedaan, dan ben ik reddeloos verloren. Zoo
mag ik voort mijn leven lang jammeren en klagen. Dan hoop ik op geen geluk meer,
daar Liefde mij niet toekomen zal. Ik heb Liefde mijn nood voorgelegd. Ik heb Haar
gesmeekt zich toch te erbarmen. Zij heeft me duidelijk laten begrijpen, dat Ze er lust
noch tijd toe had. Wat mij gebeurt, is Haar volslagen onverschillig. Ik meende eens
in Haar gunst te staan; Haar vreemde nukken hebben mij wel geleerd, wat er van is.
Zoo moet ik nacht bij dag leven. Waar vind ik Liefde nog? Had ik ooit maar even in
Haar gunst geleefd, ik zou mij beroepen op Haar trouw om mij te bevrijden. Nu moet
ik zwijgen en voortdurend scherp oordeel ondergaan. Die vonnissen tegen mij richten
mij te gronde. Wilde ik om Hare genegenheid werven, het zou me niets baten.
Wanhoop heeft mij zoo ontredderd, dat ik geen opbeuring meer mag ontvangen, die
van mij dien vreeselijken rampspoed kan afwenden’.
Zoo stijgt de aanklacht nu rechtstreeks tot de Liefde zelf: ‘Liefde, Gij waart daar
te rade, toen God mij mensch wilde. Gij hebt mij in rampzaligheid gewild. U al de
schuld van wat mij gebeurt! Ik beeldde mij in door de Liefde bemind te zijn. Ik ben
verstooten, dat is de waarheid. Mijn vertrouwen, mijn hooge verwachting, is in
droefheid gekeerd’.
En toch onder die bittere aanklacht klopt de hoop, klopt steeds de warme Liefde,
de vaste trouw. En de vleitaal ruischt heen door de klacht: ‘Hoe kan Liefde, zoet als
Zij is Haar zelve, zoo verbitterd op mij zijn? Hoe mijn diepste hart zoo hevig
doorsnijden? Ik dool in duisternis, zonder eenige lichtstraal, buiten allen troost die
bevrijdt, in vreemden angst’. En de klacht gaat over in een bede: ‘Geef, Liefde, toch
liefde aan de edele fieren. Volbreng Uw werk in mij!’ Nog eens klinkt de bittere
klacht op: ‘Liefde heeft waarlijk valsch met mij gehandeld’. Maar nu ook komt de
berusting, met het inzicht: ‘Ja, ondanks alles, ik wil uitkomst zoeken bij Trouw. Zij
helpe mij om mij aan de Liefde geheel over te geven, in de hoop dat Zij er eenigen
prijs op zal stellen. Ik vraag Haar alleen dat Zij mij moge erkennen’. En de heele
aanklacht eindigt met dit sublieme gebed van volmaakte offergave: ‘Ay, Liefde, doe
met mij al Uw welbehagen. Uw recht, dat is mijn beste vertroosting. Daartoe wil ik
mij volkomen schikken, gevangen of verlost. Uw liefsten wil wil ik in alles voldoen,
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in kwelling, in dood, in rampzaligheid. Geef, Liefde, dat ik u als Liefde erkenne. Dat
is alles overtreffende rijkheid’.
Zoo bad de H. Ignatius: Da mihi amorem tuum et gratiam et dives sum satis. Zoo
dichten inderdaad de heiligen.

Bijzondere opmerkingen.
Een winterlied, van den druk der Liefde.
Louter persoonlijk lyrisme, gebouwd op de noodzakelijkheid van het Lijden, om
tot het Goed der Liefde te komen. Trouw is het, die steunen moet en tot de Liefde
geleiden.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 c4 c4 d4 d4
Drieledig; zonder refrein. Ik lees: 17 En wilt Mińne mi mińne níet ontfaén 18 Wat
soúdíc (soúde íc) dan yé ghebóren? 31 Hebben mi háre vrémde kére ontghéven. 53
ic waénde van Mińnen ghemín(ne)t síjn 60 Ende miere hérten grónt met stórme
doresníjt.
RIJMEN: 34: 36 ontseghet / ghelevet is onzuiver.
TAAL. - Moeilijke plaatsen: 15 wien = heeft als antecedens al: al wien, alles waaraan,
waarbij zij; doch hoe dien datief-vorm te verklaren? Als instrumentalis?
20 wets na wee: aldus C; A heeft wers, B wers, maar schijnt de r in t te hebben
veranderd. Ik behoud wets, van wedde, verdriet, dat in 2n nv. wets, maar gewoonlijk
met te, te wets, gebruikt wordt: in een treurigen toestand; wets kan 2e nv. zijn na
claghen: verdriet na wee, versterkende uitdrukking.
38 aflaet soeken an = verkwikking, leniging, zoeken bij, met een beroep op, Hare
trouw. Er bestaat niet de geringste reden om in aflaet het Latijnsche afflatus te zien.
65 recht loes. A en B rechte loes: waarlijk loos, valsch, bedrieglijk. Er bestaat
geen reden om rechteloes te lezen en te verklaren: vogelvrij, buiten recht. Dit woord
toch, dat poëtisch luidde verwaten, schijnt alleen in rechtsoorkonden voor te komen.
*

35
I

*

I. 1 donker 2 C Dies: s erb. A droeuen B drueuen; voghelen A ende dies dier: dies geexp. 3
A doeghen C el erb. 4 nature 5 A minnen 6 dal 7 A rike 8 A altoos.
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Die tijt es doncker ende cout:*
Dies druven voghele ende dier.2
Die herten doghen el menichfout,
Die kinnen hare natuere fier

2

*

.XXXV.

dier: men verwacht mv.; misschien bet. dier = gedierte.
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5 Ende hen dan minne ontbliven sal.
Wie oprijst, ic blive int tdal,6
Van riken troeste onberaden,*
Met swaren waghen altoes gheladen.
II
Die waghe es mi alte swaer,
10 Die niet en leghet bi ghere noet;10
Hoe mochte een herte ghedueren daer,
Die liden moet so meneghe doet12
Als hi ghesmaect, die hem bekint
Altoes van minnen onghemint,
15 Ende al ontseghet wien si ontfaet*15
Hulpe ende troest ende toeverlaet.
IIIIII
En wilt minne mi minne niet ontfaen,
Wat soudic dan ye gheboren?18
Benic vore minne dus ontdaen,19
20 So benic sonder waen verloren;
So magic claghen wets na wee21
Al minen tijt voert ane mee,
Sone hopic niet na gheen gheval,
Sint minne mi dus ontbliven sal.

*

II. 10 B die leget niet B geere A noot 11 .I. 12 B moet ontbr. A meneghen; doot 13 alse 14
A altoos A van i.r. in den tekst stond iets anders; B van tusschengev. op iets anders; v.m. al
A al ombekint onghemint: ombekint geexp. 16 A troost.
III. 19 A ben ic A minnen 21 A wers na B wers na: de r schijnt in t te zijn verbeterd 22 A
vordane meer B vort ane mee uit meer 23 A niet voer eeneghe geual B niet vor eneghe gheual
25 C sint boven sider B mi m. A minnen.
6 Wie ook oprijzen moge, ik voor mij moet in 't dal blijven.
onberaden: niet voorzien van = zonder.
10 leghet = gaan liggen, ophouden; bi ghere noet = bij geen nood, hoe hoog de nood ook zij.
12 doet = hevige smart door offergave van iets pijnlijks.
15 z. bijz. opm.
III mi minne = mij als beminde.
18 Wat ... gheboren = variante van dat ic ie was gheboren!
19 Ontdoen = rampzalig.
21 wets: z. inl.

Hadewijch, Strofische gedichten

*

CXXIJ d.

*

66 c.

224
*
IV
25 Ic toende der minnen mine pine;
Ic bad hare dat sire hadde ghenade;
Si dede mi met ghelate in scine*27
Dat sijs en hadde wille noch stade.28
Wat mi ghesciet dats hare al een.*
30 Hoe si mi ye in onsten sceen30
Hebben mi hare vremde kere ontgheven.31
Des moetic nachte bi daghe leven.32
V
Waer henen es minne? in vinder niet.33
Minne heeft mi al minne ontseghet.
35 Waer mi dat ye bi minnen ghesciet
Dat ic een ure hadde ghelevet
In hare hulde, hoe soet mi staet,37
So sochtic ane hare trouwe aflaet;38
Nu moetic swighen, doghen ende dueren
40 Scarp ordel met nuwen uren.40
VI
Die vonnessen doen mi bederven,41
Dat minne mi dus ontbliven moet.
Al woudic om hare hulde werven,
Daertoe en hebbic gheluc no spoet.

*

27
28
30
31
32
33
37
38
40
41

IV. 25 A der ontbr. in B tusschengev.* 26 bat; siere 27 mi ontbr. 28 B no 29 haer 30 B in
ontbr. B gesceen 32 dies.
V. 33 A minnen A vender B en vinder 34 A heuet mi alle 36 B ene 37 B hoe ontbr. B soet
met mi 38 aen A afflaet 39 A doeghen ende duren 40 ordeel.
VI. 43 A omme B verweruen 44 ne 45 heuet 46 Jc en B en gene 47 B mire B mach v.l.h. 48
A onghehoorden B ongehorden.
si dede mi in scine = liet mij duidelijk begrijpen, met ghelate = door Hare wijze van doen.
wille noch stade = lust noch tijd; stade hebben bet. echter gew.: de geschikte gelegenheid
hebben.
hoe, met de ironische bet.: wat er van is, van dit in onsten scinen.
vremde kere = handelwijzen, vremt, omdat men die van de Liefde niet verwachten zou;
ontgheven = uit het hoofd gezet.
nachte bi daghe: in wee waar vreugde zou moeten zijn.
in = ic en.
soet = so het, hoe het ook met mij staat.
z. bijz. opm.; ik zou een beroep doen op Hare trouw; maar ik heb nooit in hare gunst gestaan,
zoo moet ik zwijgen...
scarp ordel = wat door vonnessen wordt verklaard; met nuwen uren = schijnt niet meer te
zijn dan: steeds opnieuw, voortdurend.
vonnessen = die beschikkingen over mij, dat Liefde mij ontbliven moet.
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45 Mestroest heeft mi so wederstaen,45
In can confoert en gheen ontfaen,46
Die miere herten ontkeren mach47
Dien onghehoerden wederslach.
VII
Minne, ghi waert daer te rade
50 Daer mi God mensche wesen hiet.*
Ghi meinet mi in onghenade;51
Si al u scout wat mi ghesciet.52
Ic waende van minnen ghemint zijn;
Ic ben ontseghet, dats mi in schijn.
55 Mijn toeverlaet, mijn hoghe waen*
Es mi te rouwen al vergaen.
VIII
Soe soete natuere als minne si,57
Waer machsi nemen vremden nijt*58
Dien si alle uren sticht op mi,
60 Ende miere herten gront met storme doresnijt?60
Ic dole in deemsterheit sonder claer,
Buten vrien troeste, in vremden vaer;62
Gheeft, minne, den edelen fieren minne
Ende voldoet in mi al uwe beghinne.64

*

45
46
47
51
52
57
58
60
62
64

VII. 51 meynet A mi erb. A onghenaden B onghenade uit ... den 52 uwe 53 geminnet 54
scijn.
VIII. 57 suete nature alse A sij 58 A mach sij 60 A mier B mire A stoerme dore sijnt B doer
snijt uit sijnt* 63 gheuet.
wederstaen = zich tegen mij gezet, mij ontredderd.
In = ic en.
ontkeren = afwenden.
meinet = imperf.: gij wildet mij.
Het zij al Uw schuld = ik wijt het u toe.
soe soete ... si = Zoet als Liefde in Haar zelve is.
vremden nijt = haat die Haar natuur vreemd is.
met storme = hevig.
vrien troest = troost die bevrijdt, of: die een vrijen past; in vremden vaer = angst die een
minnende niet zou moeten hebben.
voldoet = voltooi: beghinne mv. alles wat gij in mij begonnen zijt.
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IX
65 Minne heeft mi recht loes ghedaen;65
Ane wiene salic nu soeken raet?
Dats ane trouwe: wilt si mi ontfaen,
Dat si mi om hare hoghe daet68
Vore minne gheleide, dat ic hare mochte
70 Mi al op gheven, ocht sijs iet rochte;70
Ic bidde hare troeste noch raet en ghene,*
Dan si mi hare bekinne allene.
X
Ay, minne, doet al u ghenoeghen;
Uwe recht, dat es mijn naeste troest;
75 Ic wille met al mi daer toe voeghen,74
Het si ghevanghen, ocht verloest,
Uwen liefsten wille willic vore al
Gestaen, in quale, in doet, in mesval.
Ghevet, minne, dat ic u minne bekinne:
80 Dats rijcheit boven alle ghewinne.

Zes en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: de ware minnaar blijve steeds even ijverig, gelijkmoedig in de Liefde,
wat hem ook overkome (I). EERSTE DEEL; meer algemeen: hij houde zich steeds
aan der Liefde zijde (II). In al Haar komen en gaan (III). Boven al verresen (IV).
Volgens alle vonnissen van Liefde (V). TWEEDE DEEL; meer direct opwekkend,
tot de ziel: aanschouw uw recht, volg uw natuur, die minnen moet (VI). Laat niet
minder dan Minne u genoegen (VII). Anders komt u nooit het Goed der Liefde toe
(VIII). Daag de Liefde uit zich geheel te geven (IX). Zij maakt vroed, geeft hoghen
moet, bezit de ziel geheel (X). DERDE DEEL; meer persoonlijk: over de willekeurige

*

65
68
70
74

IX. 65 heuet; rechte loos 66 wien; sueken 67 A trouwen 68 omme 69 gheleiden; haer 76 A
up; ochte B yet 71 A Jnne B haer troest; rade 72 B hare ontbr.
X. 73 uwe A ghenoeghe 76 ochte A uerloost 77 liefste 78 A doed B dode 79 A dattic uw
maar u geexp., in B ontbreekt u*.
recht loes z. bijz. opm.
om = ter wille van, de hoghe daet schijnt de daad der minnende te zijn, die ze aan hare
verpersoonlijkte Trouw toeschrijt.
ochte = voor het geval, indien, in de hoop dat Zij er eenige aandacht aan schenkt.
Naeste = dichtst aan het hart liggende, beste.
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handelwijze der Liefde (XI). Ons wee zou niet langer duren, gave Liefde ons duidelijk
Hare omhelzingen (XII). God helpe hen die in zorgen om Minne moeten leven.
SLOT: Trouw om alle smart in Liefde is waarborg van volle verzadiging (Rf.).

Algemeene beschouwingen.
Dit lied, van didactischen aard, handelt zoo wat over de geheele Liefdebeoefening,
met als hoofdthema de stemming der eerste strophe: om in allen ijver te volharden,
zonder zich te veel de genietingen of de smarten aan te trekken. Bij ieder punt in
dien Liefdedienst wordt gewoonlijk in elke strophe aangegeven wat er het gevolg
van is.
De eerste strophe geeft de algemeene stemming: ‘laat u niets van wat de Liefde u
aandoet te zeer verdrukken. Door zulke houdingen zegent de Liefde uw wonen in
de Liefde’. De tweede str. vergt die gemoedsgesteldheid om door alles heen de wilde
wide der Liefde aan te durven. ‘Wie dit doet, heet het in de volgende str., en het
verstaat alle behandeling der Liefde in Liefde te ondergaan, alle quale om Haar te
lijden, komt tot Haar volle kennis in hare hoechste sale’. Die quale opvattend, betoogt
de volgende str. dat, ‘om er van te genezen, men de Liefde in alles naar Haar
welbehagen moet staan, zich boven alles heenzetten, alles verduren zonder inspaning
te laten blijken; en al de schikkingen over hem uit de Liefde te lezen’. Op die
vonnissen borduurt str. V: ‘die dringen diep binnen; geen laaghartige kan ze begrijpen;
maar alleen hij die fier de gansche Liefde wil doormaken tot waar minne (de ziel)
met minnen Minne anestaert. Zoo overwint hij en blijft hij verclaert’, mag hij zich
blijvend verheugen in de Liefde.
Met het ontbreken der concatenatio, die de vorige strophen verbond, wordt met
str. VI een ander deel ingeleid: een meer persoonlijke opwekking, al wordt die toch
ook weer in str. VII, IX en XI vrij algemeen gehouden. ‘De ziel beschouwe haar
recht en hare natuur: hoe zij tot de Liefde geschapen is en Liefde vergt. Zij talme
niet, tot zij den dienst ten einde gedaan heeft’. Str. VII wil de ziel opwekken om zich
met niets minder dan Liefde zelf te vergenoegen, wat toch algemeen wordt
voorgehouden. Terwijl str. VIII omgekeerd betoogt, dat, ‘indien gij iets weigert dat
Trouw vergt, het u nog wel eens verdrieten zal, zonder baat. Omdat gij vlucht wat
Liefde gebood, zal ook alles achterwege blijven waarmee Liefde voorziet’. En dit
versien opvattend: ‘wien de Liefde iets schenkt, wat ook, hij weze daar niet mee
tevreden: vrij verge hij Liefde geheel. De Liefde schenkt hem dan menigvoudigen
rijkdom. Hij alleen krijgt volle macht in de Liefde’. Str. X schijnt dit nader te willen
toelichten: ‘uit Haar zelve is Liefde
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goed. Wat Zij ook doe (lijden), Zij maakt vroed, schenkt hoghen moet; neemt geheel
bezit van den mensch, zoodat hij door Liefdevuur geheel verteerd wordt’.
De volgende strophen dragen een persoonlijker accent. Dit verteerd worden door
Liefde roept de dichteres tot de werkelijkheid terug. ‘Helaas, zoo mooi is 't alles wel
niet! Waar is Liefde dan, als men ze niet kan vinden, men, dat is iemand die alles
aanwendt wat hij heeft of verkrijgen kon, die nochtans Liefde niet vindt, iemand dien
Liefde minne zendt, zoodat Zij hem geheel in wee wentelt, en hij Haar toch niet mag
ervaren? Terwijl een andere, wien Zij het gunt, spoedig voldaan heeft. Waar Liefde
is? Ja, daar, ginder, waar Ze wil, vrij, onbevreesd. Dat Zij voor mij onbekend,
ontoegankelijk, blijft, doet me leven in angst, als vele anderen die in de overzware
macht der Liefde aan Haar moeten hangen! Dit zou niet lang duren, liet Liefde ons
eens duidelijk Hare omhelzingen ervaren’.
De laatste str. is een gebed: ‘dat God hen helpe, die gaarne alles zouden doen
volgens de wenschen der Liefde, die de diepe woestijn willen doortrekken naar het
Land der Liefde, waar het hun dikwijls zorgelijk gesteld is; die in alles zich aan Haar
onderwerpen, in zware boeien. Zoo houdt ze Liefde bedrukt in gestadigen
Liefdebrand’. Een refrein geeft kort wat waarborg van Liefde heet: ‘Hij in wien
Liefde Trouw vindt, die alle inspanning om Liefde ondergaat en zoet vindt, zonder
dat het hem pijnlijk aandoet, zal eens de volle verzadiging der Liefde ervaren’.

Bijzondere opmerkingen.
Buiten alle jaargetijde, droeve en blide samen.
Het vat zoo wat alles samen wat over den Liefdedienst gezegd werd, met de gewone
beelden: de ruimte, woestijn der Liefde (20, 111, 135); de zee (50, 136), de
Minne-queste (XI, XII); de Minnevonnissen (V), de Minneschool (73); de
Minnehonger (109, 148); de Minneboeien (128, 140), de Minnelasten; de Minnebrand
(XIII).
Al die beelden worden zoo wat door elkander gebruikt. Ja, hier kan men het best
aanvoelen, in enkele beelden bijzonder, hoe die vooral intellectueele kracht hebben.
v. 135 b.v. die diepe wuestine dorewaden = de beelden van ghewat waarbij diep past,
en woestijn loopen dooreen: de idee van alle beproevingen te ondergaan overheerscht.
Zoo ook 140 vlg. bant, verladen, brant.
Als de meeste didactische liederen is ook dit eenigszins gekunsteld; de rijke
verscheidenheid der uitdrukking, de psychologische drang die blijft, de hoogheid
der stemming, de verhevenheid der leering (v. 72) maken het toch tot blijvende
poëzie.
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Men lette hier op de leer: het doel van den liefdedienst is gelijkvormig te worden
aan de Liefde (v. 72).

Vorm.
STROPHENBOUW:
Het is moeilijk alle strophen volgens eenzelfde schema te lezen. De volgorde der
rijmen blijft; ook een regelmatige terugkeer van verzen met twee heffingen in de
laatste verzen (toch ook niet v. 52, 118, 129, 141) en het weesrijm, refrein aan het
einde: in de Minne. Het eerste deel der str. vooral wijzigt zich nog al eens.
Overheerscht schema:
a4 a2 a2 a4 b2 b4 b4 b2 a2 b2 x.
tornada: b2 b4 b4 b4 (?) b4 x.
RIJMEN: 6/8 late / ghelate; 40/43 sine / sine; 60/62 moet / ghemoet; zijn zwakke
rijmen.
TAAL. - 10 sate: een vaag woord, dat kan bet. woonst (het wonen in de Liefde is
een gewoon beeld); fatsoen, betamelijkheid? houding? Ik meen: uw gevestigd-blijven,
uw verblijf.
51 alder Minnen aert: schijnt niet meer dan een omschrijving te zijn voor Minne,
als met nature; waarin aert = geslacht, natuur. 53-55 vat ik op: omdat hij zoo
overwint, blijft hij verclaert = opgeruimd, mag hij zich blijvend verheugen.
74 nuwe immermeer = ofwel: nieuw, schoon en aantrekkelijk, als de jeugd, gaande
met gheleer; ofwel: steeds opnieuw. 75 sonder verlaet = schijnt eenvoudig te bet.,
zooveel als = zonder mankeeren; 't zal niet uitblijven.
81 vat ik op: dat het u nog zal verdrieten, en al zonder baat.
92 duidt de vrijheid aan waarmee zoo iemand zich tot Liefde wendt 84 hij vordert
de geheele Liefde van Liefde op, als hem verschuldigd.
155. Daer ... in heeft als antec. een onderdrukt hij, dat ow. is van verslant; suete
ende onghehant, geeft de stemming aan waarmee hij die pine verslant: ze zoet
vindende en er niet pijnlijk door aangedaan (vgl. v. 39).
*

36
I
Hoe dat djaer hevet sinen tijt,*1
Die minnaren sijt
houdet so uwen vlijt

*

1

*

.XXXVI.

I. 1 iaer 2 A minnare 4 B uwe; ne si 7 C tsi: t erb.; si scade soe bate 10 en 11 C op één regel,
eveneens 20 en 21, 30-31, 32-33, 35-36, 41-42, 43-44, 54-55, 65-66, 74-75, 76-77, 90-91,
97-98, de verzen zijn toch gescheiden door eene punt, de hoofdletters zooals gedrukt.
welk jaargetijde het ook zij.
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Dat u sake en si te inghe noch te wijt,4

4

dat u niets te zeer bedrukke of te zeer verblijde; maar in het juiste midden.
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*
5

Maer al ghemate,
Wat minne met u doe ochte late,*.
Weder[t] tsi scade ochte bate.
Want dat sijn ghelate8
Daer minne omme benedijt
10
Uwe sate10
in die minne.

*

81 c

II

15

20

Dien minne ye ure benedide,
Si als te tide
droeve ende blide,
Ende emmer ane der minnen side,15
Ende hi si altoes ghereet
Daer hi der minnen wille weet*
In lichte, in wreet,*18
In lief, in leet:
Dat wilde wide
hi ommeveet
In die minne.

III
Die de wijdde van minnen wilt ommevaen
Hi sal minne verstaen:
25
Hare comen, hare gaen,
Hoe minne minne met minnen sal ontfaen,
Met altemale.
Sone heeft die minne vore hem gheen hale,
Sine tone hare wijdde, hare hoechste sale29

*

8
10
15
18
29

II. 12 B ye ontbr. 13 B alse 16 A sij altoos 20 welde.
III. 26 A m. minne 28 heuet; ghene 29 toene A haere h. B wide 30 komt in A en B na 31 32
A sier 33 de.
ghelate = houdingen.
sate = verblijf.
om Haar in alles goed te keuren.
lichte = wat licht is, niet zwaar.
sine = maar Zij toont; na ontkennenden zin.
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*
30

- Wet alle wale Die hevet voldaen31
Met siere quale
In die minne.

IV
Dien minne sijn quale sal ghenesen34
35
Sal minnen wesen
Na hare ghetesen
Met toeverlate boven al verresen,37
Na minne fine:
Hi doghet al leet wel sonder pine39
40 Om hogher minnen ghenoech te sine.
Hi doet in scine41
Dat hi sal lesen
Alle die vonnessen sine
In die minne.
V
Vonnesse van minnen*
Gheet diepe binnen46
Met inneghen sinnen;
Die en mach gheen neder herte bekinnen*
Die vore minne iet spaert;
50
Maer die fierlike dorevaert*
Alder minnen aert,
Daer minne met minnen minne anestaert:
Om sijn verwinnen
Blijft hi verclaert
55
In die minne.
45

*

31
34
37
39
41
46

IV. 34 B had hier na minne: versiet: zoo begint str. IX die in A op dezelfde hoogte in de
tweede kol. staat als deze str. IV, vandaar de vergissing van B*; sine 37 C bouen staat boven
met 39 B wel ontbr. 40 omme A hoogher minne 43 al B de 44 de.
V. 45 A minne 48 ghewinnen 49 minnen yet B spart 50 B dore vart 51 A aerd 53 A omme.
die = antec. is hem, van vore hem, die.
sal: wie wil dat L. zijn kwelling geneze.
boven al wat hem overkomt, verrezen, verheven, steeds strevende naar Liefde.
sonder pine = zonder dat hij het laat blijken; vgl. 147 onghehant.
hij laat blijken.
dringt diep binnen, door de inwendige zinnen gevat.
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*
VI
Ay, creatuere56
ende edel figuere,
Doghet avontuere,
Anesiet u recht ende uwe natuere,
60
Die emmer minnen moet,
Ende mint der minnen beste goet.
Om hare te ghebrukene doet scone ghemoet;
So hebdi spoet;
En spaert gheen ure,
65
Eer ghi voldoet
in die minne.
VII
Die minnen raet*
Na minne verstaet,
Ende bi minnen anevaet
70
Om minne meneghe rike daet
Al sonder keer,71
Min sijn dan minne es hem groet seer;72
Dies toent hem minne hare rike gheleer
Nuwe emmermeer.
75
Sonder verlaet
Blijft hi gheheer
In die minne.
VIII
Maer die van minnen raet ontseghet*
Daer trouwe in leghet,
80
Ende dien pine verweghet,*
Ic gheloue dat u noch treghet,81
Ende omme niet.

*

56
71
72
81

VI. 56 creature 57 A edele; figure 58 doeget auonture 59 B ziet ane; uwe r.; nature 62 omme
A ghebruke B ghebrukene: ne v.l.h. A scoen B ommoet 64 A spaerd B spart A ghene B
gheene.
VII. 70 omme 72 Men A hen groot 73 A hen 74 B nuwen 76 bliuet.
VIII. 78 A minne 83 C daedt boven hadt 84 A met minne u minnen B u minne erb. 85 A ghij
87 C Tes B de 88 de.
tot de ziel.
sonder keer = volhardend.
voor zoo iemand is.
de derde persoon gaat over in een tweeden; of: maar, gij die in v. 78.
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*
Want ghi niene daedt dat minne riet,83
Ende minne met minnen u minne onthiet84
85
Ende ghi dat vliet,
So blivet ontweghet86
Des die minne versiet
In die minne.
IX
Dien minne versiet, Met wat dat si,
90
Leve also vri
Altoes daer bi91
Als ‘ic al minnen ende minne[n] al mi’.
Fier ende stout
Maent hi al minnen minne vore scout.94
95 Dies gheeft si rijcheit menichfout;
Si es hem alles hout.96
Allene hi
Heeft volle ghewout
In die minne.
X
Die minne es bi hare selven goet.100
Wat si hem doet
Si maectenne vroet:
Hoe minne maket minnen hoghen moet*
Doet si hem weten,
105 Soe dat hijs meer en mach vergheten.
So heeftenne minne met minnen beseten.
100

*

83
84
86
91
94
96
100

IX. 92 alse ic 94 B al minne: voer 95 geuet 96 heme 98 heuet C wel 99 de.
X. 100 minnen; haer 102 B maecten A maectene 103 maect; hoeghen 104 hi hem 106 A
heeftene B heeften 110 de.
Want = omdat.
Ende zooveel als, terwijl, als.
ow. van ontweghet is: datgene des Minne versiet.
Als Liefde iemand eenige gunst deed, leve hij voort vri en zegge hij in die vriheit: Minne al
mi.
= vore scout: als hem rechtens toekomend. al Minnen Minne = een uitdrukking: al de Liefde
der Liefde.
alles: in alles, na hout sijn.
bi Haer selven = zij pijnigt nl. niet om te pijnigen.
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*
Wats hem gheweten?107
Bider minnen woet
Wert hi al gheten109
In die minne.

110
XI

115

120

Ay, waer es minne dan,
Als mense en can112
Vinden, selc man*
Die toeset al dat hi ie ghewan
Ende nochtan minne niet en vent,
Ende hem minne minne sent116
Dattene die minne in wee so went,117
Ende dat hise niet en kent?
Mer dien sijs wel an
Hi hevet saen gheent120
In die minne.
XII

Minne es al daer,
Ghinder, ic en weet waer,
Vri, sonder vaer.124
125
Dat mi minne niet en es openbaer125
Dat doet mi anghe,
Ende noch meer hem wee Die vaste hanghe
Ane minne in overswaren bedwanghe.

*

107
109
112
116
117
120
124
125

XI. 111 A minnen B minne uit ...nen 112 alse; ne 114 A toe i.r. B eerst werd zet geschreven,
dit uitgeschrapt. dan toe; ye 115 A minnen 116 A de minnen B de minne 118 hire A ne 120
ghehent.
XII. 123 A in w. B ic ontbr. 125 A minnen; oppenbaer 128 A anghen 131 A ommevanghen
B ...ge uit ...gen 132 de.
Wats = wat es hem gheweten? welk lot is hem beschoren? = wat gebeurt er dan?
gheten = gegeten, verslonden.
men = wordt bepaald door selc man = iemand nl. die ...
= en hij toch minnen moet, daar Minne hem minne zendt.
dattene = zoodat hem; went = sleurt en er in als wentelt.
gheent = hij moet niet veel doen noch lijden.
Vri = omdat Zij vrijelijk zich meedeelt, sonder vaer = onbevreesd, omdat Zij zich niet door
onze bedreigingen laat vermurwen of schrik aanjagen.
openbaer = van personen: toegankelijk, of bekend (ik weet niet waar haar zoeken).
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*
Maer dat en duerde niet langhe,
Gave minne al claer
Hare ommevanghe
In die minne.

130

XIII
Nu moet god die ghene beraden
Die gherne voldaden
Nader minnen gaden,
Ende die diepe wuestine willen dorewaden136
Nader minne<n> lant,
Daert dicken ten sorghen hen es bewant,138
Ende alles der minnen gaen in hant139
In swaren bant:
Aldus houtse minne verladen*
In staden brant,
In die minne.

135

140

Dats minnen pant,144
Daer minne met minnen trouwe in vant,
Ende alle pine om minne verslant
Suete ende onghehant.
Die volle saden worden hem bekant
In die minne.

145

Zeven en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: de zomer brengt blijdschap (I, II). EERSTE DEEL: ik zou Liefde ook
danken, maar Zij heeft steeds mijn geluk bedorven (III) mij geen goed gegund (IV)
mij vijandelijk bejegend (V). TWEEDE DEEL: toch moet Liefde geloofd; want: al
wat Zij doet is goed (VI); met een kus kan Zij ten volle vergelden (VII). Haar kracht
overtreft alles (VIII). DERDE DEEL: ik kan echter weinig meespreken van Hare
wonderen (IX). Toch smeek ik Haar

*

136
138
139
144

XIII. 133 moete; de 136 woestine; dorw... 137 minnen 138 B dicke uit ...ken 140 A sware
B zwaere uit zwaeren 141 dus A minnen 143 A die 144 B R/ 145 A daer minnen 146 omme
148 werden
z. bijz. opm. bij de beelden.
bewant sijn = gesteld zijn.
alles = in alles; in hant gaen = onderworpen zijn.
Dats = dat es, nl. wat volgt.
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mij wat vreugde te laten genieten (X). Maar, ik weet het, Liefde wil aanzetten tot het
hoogste (XI). SLOT: opwekking tot waarachtigen Liefdedienst; lof aan de Liefde
(XII-XIII en Rf.).

Algemeene beschouwingen.
Met een triomphantelijk beeld van den komenden zomer zet het lied in. Nu zullen
ook de meesten der fiere minnaars zich verblijden. Zij, wien de Liefde hun nood
verzoet, mogen Haar bij deze komst van den zomer wel dank weten.
Doch zij zelf behoort niet tot die meneghe: ‘Ik zou u ook danken, Liefde, hadt Gij
het verdiend, ten volle, als een van Uw arme vrienden. Maar sedert Gij mij in Uw
jok hebt gespannen, hebt Gij steeds al mijn geluk bedorven. Gij doet goed naar
willekeur. Me dunkt dat Gij niet kunt verdragen dat het iemand goed gaat. Daarom
is mijn hart bedroefd, klaagt mijn mond en is al mijn kracht gebroken. Waart Gij
werkelijk, Liefde, wat Gij zijt, waar komt U dan die vreemde haat vandaan tegen
hem, die u zijn kus geeft te allen tijde?’
Daar heeft ze getwijfeld of Liefde wel Liefde is. En nu komt het protest: ‘Ja, Gij
zijt al Liefde. Gij zijt zoo vroed; uw naam is Liefde; het is alles goed, het geeft alles
genoegen wat gij doet, hoe men er ook onder lijde. Uw Naam zet eer bij, Uw
verschijning maakt gelukkig. Wel doet uw uitblijven kwijnen, maar uw geven
bekroont en maakt opgetogen. Hoe zeer Gij ons ongelukkig hebt gemaakt, met één
kus kunt Gij alles vergelden. Het werk der Minne overtreft alles. Zij houdt alles in
hare heerschappij en onder haren druk. Hier is geen ontsnappen aan: men ga Haar
te gemoet’.
Doch na deze verheerlijking van de kracht der Liefde, keert het gevoel der
werkelijkheid terug; en ironisch klinkt het: ‘God zegene de Liefde! Wie wil, moge
Liefde hem op een andere wijze laten vrijmaken; ik voor mij kan weinig meespreken
van Hare wonderen en van Hare listen te mijnen gunste’. Maar wat kan ze zonder
de Liefde? En zoo vlucht ze weer tot Haar: ‘Liefde, daar Gij alles met Liefde
vermoogt, geef mij, om Liefde, wat het de minnende ziel verheugt te genieten, door
uw hoogste goedheid! Maar, jawel, Gij hebt al mijn jeugd verteerd’.
Doch als het antwoord der Liefde komt dan het besef: ‘Liefde wil dat de minnende
ziel geheel Liefde opvordere, Haar geheel aandurve. Zij heeft haar vaandel hoogst
geplant, niet tot vreugde als de Zomer, maar tot de hoogste daad. Naar dit vaandel
opziende leert men wat voor werken Zij eischt, met klare waarheid, zonder bedrog
noch twijfel’. En zoo komt de opwekking: ‘gij, edelen, zet u tot de beoefening der
Liefde; siert u op met het licht der waarheid, dat geen duisternis u overvalle; maar
dat gij u toelegt
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op den Beminde volgens alle recht der Liefde. Minne wil al Minne; Zij wil dat ze er
hun werken mee in overeenstemming brengen; dat ze met het geheugen jubileeren
en dan genotvol in haar zich verlustigen. Daarom: lof en eer aan de Liefde, aan Hare
groote kracht, Haar heerlijke leering. Zij geneze allen van hun wee, die gaarne ten
einde toe lijden in de wisselvalligheden die Liefde hun overzendt’.

Bijzondere opmerkingen.
Het natuurtafereel is een episch beeld van den Zomer, die triomphantelijk zijn banier
van bloemen over de aarde gaat planten.
De algemeene stemming schijnt te zijn die van de macht der Liefde, waaraan men
zich geheel moet onderwerpen. Tegenover het vaandel van den Zomer, staat het
vaandel der Liefde, die tot de hoogste daad opwekt.
Met de mystieke beelden van het Minnejok (II en dwang) de Minnelast (31) de
schuldvordering (41) de Minneschool (43, 54). Met de verheven leering over de
almacht der Liefde en over de noodzakelijkheid Haar geheel aan te durven (XI).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 a4 met gelijk-gebouwde tornada.
v. 41 voorslag tot dat mínne.
RIJMEN: 45/46 zouden moeten luiden ghestechte / lechte. 51/52 ook: jubilieren /
juwieren.
TAAL. - 13-14 C heeft Nu, Had. gebruikt zulk nu nog 33, 49; A heeft Du; wat
moeilijk past bij ghi; maar toch vgl. v. 18, B veranderde Du tot Ghi. Het zal wel Du
zijn. Met Nu krijgt de zin een ironische beteekenis. Maar wat is juist v. 14? Dat gij
het niet kunt toelaten? over u krijgen: goed te doen? of het geluk (v. 12) of het goed:
dat gij het goed niet kunt verdragen (nl. dat het iemand goed gaat); of: dat gij het
niet kunt uithouden (goed te blijven doen).
Str. VIII: Ik versta: het werk der Liefde overtreft alles, gaat alles te boven. Alles
is bezet, ingesloten, met Hare sterkte: Zij houdt alles in hare heerschappij. Daarom
verkies ik sterken (het mv. moet bij Had. niet verwonderen); in plaats van streken,
van A, dat in B veranderd werd; toch zou het onduidelijke loesien van v. 35 de lezing
streken kunnen steunen. 31 Hare lasten wegen zwaarder dan alle andere. Omdat Zij
alles omsingeld houdt, alles in haar druk, bedwang, houdt, kan men niet ontsnappen,
men moet Haar dapper te gemoet gaan.
Str. IX: 33 zal wel ironisch bedoeld zijn. 34 Ik versta: wie wil, moge Liefde hem
op een andere wijze laten vrijmaken; vrien, niet van: liefdesaanzoek doen; maar
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vrijmaken, het doel der Liefde toch is vrij te maken; el = op een andere wijze dan
langs de strenge wegen: door genietingen, door hare wonderen. Ik voor mij kan niet
zeggen dat ik Hare wonderen te mijnen wille heb. 35 loesien = schijnt wel niet van
jaloesien, maar van
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losie = bedrog, bedrieglijkheid, maar dan in den zin van list: ik kan niet zeggen dat
ik ooit hare wondere of hare schrandere handelwijze te mijnen wille heb gehad;
zooveel als: tot wat ik gaarne zou hebben.
51 memorien = voor het eerst hier gebruikt: het geheugen, beeld in de ziel van den
Vader, beeld mede der krachtige daden.
*

37
I
Het sal die tijt ons naken sciere*
Dat ons die somer sine baniere
Set op met bloemen meneghertiere;
Dies wert verblijt die meneghe fiere.4
II
5 Want ons die daghe werden lanc,
Ende die voghele hoghen haren sanc,*
Dien minne doet soete al sijn bedwanc
Hi mach hare segghen lieven danc.

*

.XXXVIJ.

*

67 d.

IIIIII
Ic dancke u oec, minne, haddijs verdient,
10 Met al alse een uwer armer vrient.
Maer sint ghi mi ierst in u joc spient,
Haddi ye mijn gheluc ontsient.
IV
Du doet goet den ghenen dien ghijs ont:
Mi scijnt dat ghijs ghedoghen en cont.*
15 Dies droeft mijn herte, dies claecht mijn mont;
Dies es mine cracht wel onghesont.

*

I. 1 de 2 de B zijn 3 A meneghertieren B ...tiere uit ...tieren 4 A werd; verblijdt A d.
II. 5 de daghen 6 A voglen B vogelen B haren z. hoghen maar orde door teeken hersteld 7
suete.
III. 9 dancte 10 alle; .I.
IV. 13 A Du doet B Ghi uit du C Nu 15 droeuet; claget.
4 meneghe is ow.: de fiere menigte.
III Met al = zoo goed als, juist als ...; vrient = mv.
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*
V
Waerdi minne, minne, als ghi wel sijt,17
Waer soudi nemen vremden nijt,18
Daer ghi den ghenen met doresnijt
20 Die u gheeft cussen in alle tijt?
VI
Ja, ghi sijt al, minne, ghi sijt so vroet;
Uwe[n] name es minne ende van prise so goet;
Hets emmer gh<e>noech al dat ghi doet,23
Wie dats blijft inden wedermoet.24
VII
25 Uwe name verciert, uwe ghelaet verscoent;
U ophouden verteert, u gheven croent;26
Hoe sere ghi ons hebt ghehoent,
Met enen cussenne ghi al volloent.*
*

82 c.

VIII
Dus es minnen werc boven al ghedreghen
30 Ende al met haren stercken beleghen;
Hare waghe hevet alle waghen verweghen;
Hare en es gheen vlien, men ga hare jeghen.*
*

CXXV b.

IX
God moet die minne benedien.
Die wilt, hi late hem el minne vrien.
35 Ic en mach hare wondere noch hare loesien
Te minen wille niet vele belien.

*

17
18
23
24
26

V. 17 alse 19 A den gonen B doer 20 gheuet A alre.
VI. 21 Ya A minnen 22 A uwe A minnen 23 A ghenoech 24 bliuet.
VII. 26 uwe oph. B uertert; croont 28 cussene.
VIII. 30 streken: in B werd aan stre veranderd 31 in B staat dit vers tweemaal, doch eens
doorgeh., alle waghe 32 A haer; haer.
IX. 33 moete de A benediden B ghebenedien 34 hi ontbr. 35 A Jn mach A hare; haere ontbr.
vóór A ialosien B ialosien er werd aan veranderd 36 B en te.
waart gij werkelijk Liefde, zooals Gij naar uw naam zijt.
vgl. 35, 58-60.
ghenoech sijn = voldoen, op zijn best zijn, genoegen doen.
dats = dat des: er om, ook al blijft men...
misschien moet een oppositie bijgedacht worden: wel is waar doet uw uitblijven kwijnen,
maar...
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*
X
Sint ghi al, minne, met minnen vermoghet,37
Gheeft mi dore minne dies minnen hoghet
Te ghebrukenne dore uwe hoechste doghet.39
40 Doch hebdi verteert al mine joghet.
XI
Minne wilt dat minne al minne met minnen mane.
Si hevet opgheset hare hoechste vane.42
Daer bi leert men hare werken ghedane43
Met claerre waerheit sonder wane.
XII
45 Ghi, edele, keert u in minnen ghestichte,45
Ende verchiert u metter waerheit lichte,*
Dat u ghene demsterheit ane en vechte,
Ghine pleecht uus liefs in minnen rechte.48
XIII
Minne wilt al minne van edelen fieren,
50 Ende datse hen met werken concordieren,*
Ende met memorien jubil<i>eren,51
Ende met ghebrukenne in hare juw<i>eren.*

*

68 a.

*

CXXV c.

*

82 d.

*

37
39
42
43
45
48
51

X. 37 A met minne 38 A gheuet; doer; dies minne hoeghet 39 ghebrukene A doer B dor A
hoochste B hoeste er werd aan veranderd 40 A hebdi i.r. B vertert A ghi al: ghi geexp. B
mine verand.
XI. 41 A dat minnen al minne: minne i.r. 42 A hoochste 44 B warheit sonder ghedane.
XII. 45 A minne 46 A uersiert B verciert B u erb. 47 B en ghene; aen 48 pleget uwes A
lieues.
XIII. 49 al minnen 50 B concorderen 51 A iubelieren 52 ghebrukene B haer.
dies minnen hoghet: van hoghen onpers. met 3en nv. van persoon en 2en der zaak: verheugen
of misschien, verlangen.
doghet = goedheid.
als de zomer.
werken is 2e nv. na ghedane = gedaante = aard.
ghestichte = verbale vorm van stichten = in de beoefening der L.
Ghine = na ontkenning en anevechte met de gedachte van tegenstand = maar dat ...
memorien = het geheugen als beeld van krachtige werken.
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*
*
Lof si der minnen ende ere,
Hare<r> grote<r> cracht, hare<r> rikere ghelere;54
55 Ende si moetse al troesten van haren sere
Die gherne voldoghen in minnen kere.56

Acht en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: wie de Liefde met liefde aandurft komt best vooruit (I). EERSTE
DEEL: velen hechten belang aan bijzaken (II). Wat ik ook hartenood moet klagen,
Liefde volbrenge haar wil in mij (III). Wat anderen zich verlustigen mogen, ik moet
blijven in 't dal (IV). TWEEDE DEEL: hoe willekeurig en wonderbaarlijk de Liefde
soms handelt (V, VI). Het eenige waarop het aankomt is: te niete worden in Liefde
(VII). SLOT: Tegen wie Haar zoo aandurft kan Liefde zich niet verweren.

Algemeene beschouwingen.
De leidende gedachte is wel: te niete werden in Minnen daarop alleen komt het aan;
al het overige is bijzaak of van geen tel.
‘De lente brengt de belofte van bloei. Daar zijn er velen die iets met goed
vertrouwen, in blijde verwachting van succes, hebben ondernomen, doch er slechts
spijt van meedragen. Alleen wie Liefde met Liefde aandurft komt best tot zijn doel,
wat hem toe hoort’. Aldus de grondstemming. ‘De zomer draagt ook bloemen: daar
komt het niet op aan, maar op de vruchten. Zoo zijn er ook die vroolijke liederen
zingen over Liefde, zich over hun geluk beroemen: zij mogen Haar dank weten, zoo
Liefde hun goed doet (maar dit is alles bijzaak). Van Liefde kan ik weinig anders
dan klagen foltering en hartenood. Ik kan tegen Haar niets doen gelden; mijn recht
is gering, Haar macht is groot. Men zegt dat de zwaan, den dood nabij, zingt. Zoo is
ook mijn lied: gelaten. Wat Liefde ooit van mij verlangde, dat moge Zij volbrengen’.
Zij weet wel dat dit hoofdzaak is; maar toch, de gedachte ‘dat Liefde Haren lievelingen
Hare wonderen openbaart, sonder ghetal, doet er haar weemoedig naar wenschen,
als zij bedenkt, hoe ze dikwijls niet weet wat er met haar zal gebeuren, als Liefde
haar zoo doet lijden in angst’. ‘Wie ook opklimme’, zegt ze dan, en er is wel

*
54
56

XIV. R/n ontbr. 53 B eere 54 haerre A groter A ende haerre B ende haer; 55 alle C van i.r.
Hare grote cracht, hare ... zijn 3e nv.
in Minnen kere = de wiselvalligheden der Liefde, waaraan Liefde hen onderwerpt; of listen;
vgl. loesien.
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het besef bij, dat het daar niet op aan komt, ‘ik moet beneden blijven in rampzaligheid.
Dikwijls gruwt het mij van bezorgdheid en angst hoe ik vaar’. o Dit leed, dat Liefde
ons doet. Kon Zij het toch vergeten! ‘Sommigen verteert ze geheel met Haar gloed.
Anderen worden door Haar zacht gevoed’. Jawel, maar, en opnieuw dringt het besef
door, dat dit niet het beste is: ‘Liefde bezit hen, heerscht in hen, toch niet. Liefde kan
wonderlijk handelen. Sommigen lokt Zij door het vooruitzicht van genieting; anderen
raakt ze zoo hevig, dat het hart er van breekt; anderen deelt ze zich vrij mee. Zoo
kan ze iemand het spoor bijster maken, en weer terug op den rechten weg brengen’.
En dan breekt de vaste overtuiging door: ‘Te niete werden in Minnen, dat alleen
telt: uitgaan uit zichzelven in de Liefde, dat is beter, beter dan alle vertroosting, alle
genieting, alle bloemen. En dan, zonder eigen liefde en zonder eigen zin (men is
immers uit zich zelven uitgegaan) de Liefde met hartstochtelijk verlangen aangedurfd!
Als Liefde dan eveneens dien nied met Haar nied versleet, dat is een kracht waardoor
men Liefde wint!’ En dan 't besluit: ‘Voortaan dus, lief of leed, om het even! Wie
de Liefde met niede kan aandurven, Liefde kan dien brandenden, hartstochtelijken
ijver niet afweren: hij zal met Haar gelijk daarin wonen’.
Zoo is het lied als een psychologische strijd tusschen het verlangen in de ziel naar
het lot van hen die het vredig en gelukkig hebben in Liefde, en het diepere besef, dat
het er ten slotte weinig op aan komt of men vreugde of leed hebbe in Liefde, alleen
te niete werden is hoofdzaak.

Bijzondere opmerkingen.
Een lentelied: vol verwachting, die kan teleurstellen en in vervulling gaan.
Het voornaamste leerstuk is: de noodzakelijkheid van het te niet werden. Op lief
en leed komt het niet aan. Daar zijn er die het goed hebben in Liefde; zij wil die niet
beoordeelen: Liefde kan sommigen zoo leiden. Toch beseft ze wel, dat dit minder te
wenschen is: ze blijven dikwijls van Hare onbeseten. Met de beelden van: Minnepleit
(19); Minnebrand (37, 59). De Minnehonger (38, 39), de Minne-aanraking (46), de
Minnestrijd.
Van belang is de zinspeling op anderen die nuwen sanc van Minnen maken (13).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 a4 b4 a4
Het strophenschema wordt tamelijk regelmatig gevolgd.
RIJMEN: 19/24 ghedinghe / volbringhe tegenover de twee andere
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rijmen op = inghet; 51/54 kinne / sinne tegenover de rijmen op -innen, zijn minder
zuiver.
TAAL. - Van belang is de zinspeling op anderen die nuwen Sanc van Minnen maken
(13). 16 doemen = schijnt passief gebruikt; maar is eerder: het de Liefde mij doemen
= kastijden, veroordeelen, ongelukkig maken; en zoo intr. ongelukkig zijn.
21 Het beeld der stervende zwaan die zingt komt ook elders voor in de
Minnepoëzie; ook bij Veldeke; zonder dat daarom invloed van Veldeke moet
aangenomen worden. De vergelijking steekt in de gelatenheid der stervende.
32 gruwelt ... met hoe: hier moet gruwelen een beteekenis hebben als: angstig
bezorgd zijn.
42 ik kan werke niet anders verklaren dan als 2e nv. mv. na wonder: wonder van
haar wonders werke = van haar wonderbare werken; dat heeft als antec. wonder.
47 aan sommigen deelt ze zich al vri mede: in volle vrijheid, zonder hen te boeien,
te binden, te kwellen, of: sommigen laat ze geheel vrij van haar; wat voor de bet. op
hetzelfde neerkomt: zij kwelt ze niet.
54 zonderlinge uitdrukking: sonder herte omdat men eigen hart en zin heeft
afgelegd? Of: zonder rekening te houden met wat het hart verlangt of de sin wil. Er
schijnt ook een woordspeling bedoeld te zijn van niet met nied.
*

38
I
Als ons die linten wert gheboren,*
So es men scoenre tijt in waen
Dat bloyen sal ghers ende coren
Daer die meneghe op mach vervaen.
5 Selc hevet op toeverlaet ghedaen5
Dies hem bleef int herte toren;6
Maer die minne met minnen wilt bestaen
Hi comt ten sinen best te voren.8
II
Oec bloyen inden somer bloemen
10 Vele daer clene es an belanc.
Wi willen ons vele ter minnen noemen
Die nie gherechte minne en dwanc.11-12

*

I. 1 Alse; de 3 A gars 4 de 7 minnen 8 te.
II. 9 A bloeyen 10 A cleine aen es B cleyne ane es 11 A wij; vele ontbr. 13 maket 15 B die
16 cleine.
5 op toeverlaet = in goed vertrouwen; of juister: in verwachting van succes.
6 toren = spijt.
8 te voren comen = vooruitkomen; te sinen = tot het zijne.
11-12 wi ... die ons vele = velen van ons.

Hadewijch, Strofische gedichten

*

.XXXVIIJ.

244
*
Selc maect van minnen nuwen sanc
Ende wilt hem ghelucs van hare beroemen;*
15 Dien minne doet goet, hi weets haer danc:15
Van hare hebbic el clene dan doemen.

*

CXXV d.

III
Ay, na dien dat die minne ghehinghet
Dat ic claghe doemen ende herten noet,
Sone hebbic vore hare gheen ghedinge:19
20 Mijn recht es clene, haer cracht es groet.
Men seghet, die swane, als hi die doot
Smaken sal, dat hi dan singhet.
Wat so ye minne van mi gheboet,23
Dat willic dat si al volbringhe.
IV
25 Ay, minne, al houdi mi dus swaer*25
Dat mi die tijt verswaert al,26
Ghi gheeft uwen caren openbaer
Uwe clare wondere sonder ghetal.28
Ay, dicke en wetic wat ic sal,
30 Als ghi mi hout so wee in vare.*30
Die met u climt, ic blive int tdal.31
Mi gruwelt dicke hoe ic vare.32

*

15
19
23
25
26
28
30
31
32

*

83 a.

*

68 b.

III. 17 B gehinge 18 A noot 19 A voer B soe h. B vor h. en 20 cleine A groot 21 de zw.; alse
B de; doot 22 ghesmaken A dat uit dan 23 want A ghebood.
IV. 25 A houddi 26 de; uerswaret 27 geuet B opp. 28 A u cl. w. al openbaer B u cl. w. al
opp.* bewijst ook de onafhankelijkheid van C en A 30 alse; houdet 31 Wie; clemt; dal 33 A
icke.
weets = wete des: hij weze Haar dankbaar (want dit gebeurt niet dikwijls, als 't maar goed
afloopt en geen toren nalaat.)
gheen ghedinghe: niets waarmee ik tegen Haar kan pleiten, wat ik tegen Haar kan doen
gelden. Zoo beteekent nadien v. 17 ook veeleer: vermits, indien het zoo is, dat...
van mi gheboet = van mij verlangde.
swaer houden en wee houden = bedrukken, doen lijden. Is wee bvl. nmw.? of 4e nv. met
begripswoord?
dat mij zelfs het jaargetijde lastig valt, tot droefheid stemt.
sonder ghetal = ontelbaar, misschien: onuitsprekelijk heerlijk.
swaer houden en wee houden = bedrukken, doen lijden. Is wee bvl. nmw.? of 4e nv. met
begripswoord?
die = wie ook ... dat = der rampzaligheid.
z. bijz. opm.
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*
V
Ay, minne, die doch mochte vergheten*33
Dat grote leet dat ghi ons doet,
35 Ende wat ghi den meneghen hebdt gheweten,
Den enen wreet, den anderen goet;
Den selken besitti in uwe woet,37
Dat hi van binnen al wordt gheten;38
Die selke sijn sachte van u ghevoedt
40 Ende sijn van u doch onbeseten.

*

CXXVJ a.

VI
Van minnen mach men wonder spreken
Haers wonders werke wat dat si.42
Si toent met liste den selken hare treken
Als ‘ic al di ende du al mi.’
45 Si comt den selken saen so bi,
Dat sine gherijnt op therte breken;46
Ende selken laetse hare al vri:47
Dus canse ontweghen ende weder reken.48
VII
Te niete werden al in minnen,*
50 Dat es dat beste dat ic weet
Van alle den werken die ic kinne,
Al wetict mi wel onghereet.52
Ende die de minne met niede dan besteet,*53
Al sonder herte ende sonder sinne,
55 Ende minne dan nied met niede versleet:
Dats cracht daer men bi minne ghewinne.56

*

33
37
38
42
46
47
48
52
53
56

V. 33 minnen 35 hebt 37 de zelke 38 wert.
VI. 42 B hars C werke boven wonder 44 Alse ic 46 A datse: se geexp. 47 B selke; haer.
VII. 49 minne 50 A en B: dat es tweemaal; dattic 51 alden 52 B wetic 53 B de m.n. 55 A
minnen dan niet B dan met m. niede C nied: d uit t verb. 56 A minnen.
R/n 57 B voer 58 A die: i erb. 59 A stoerme 60 A haer.
die doch = dat Gij toch.
woet = hevige liefdebrand.
gheten = verteerd.
haers wonders werke: hangt af van wonder.
op tot hartebrekens toe.
al vri: zij drukt, pijnigt hen niet.
reken: tegenover ontweghen = op het goede spoor brengen (en gelukkig maken).
nederig zelfverwijt.
dan: nadat hij te niete geworden is.
voor de hand liggend anacolouthon.
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*

Voert ane meer wien lief wien leet,*57
Die de minne met niede can ontghinnen,58
Sine can verweren die storme heet,59
60 Hine wone ghelijc met hare daer binnen.60

Negen en dertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: wie al wilde wagen, zoet en zuur, zou Liefde met liefde aanraken (I).
EERSTE DEEL: Wie kan de zonderlinge aanraking der Liefde prijzen? Over de
zonderlinge, eigenwillige, handelwijze der Liefde (II-IV). TWEEDE DEEL:
persoonlijk: wat ik daaronder geleden heb (V-VII)! DERDE DEEL: ondanks alles,
wil ik aan der Liefde zijde blijven (VIII-X). BESLUIT: de Liefde in de jeugd niet
uitwijken!

Algemeene beschouwingen.
Een lied met min of meer dezelfde strekking als het voorgaande, waarvan het thema
wordt aangegeven in de eerste str. als gewoonlijk: ‘wie al wilde wagen en al wilde
aanvaarden, zoet en zuur, zou Liefde zelf als hem toekomend mogen opvorderen;
hij zou Liefde geheel met liefde aanraken’.
Ja, wat moet zoo iemand al niet avontueren! Wien de Liefde eens aangeraakt heeft,
hoe vreemd Zij met hem handelt! Sommigen geeft zij één voor zes, anderen zes voor
één. Zij maakt den ongeleerde wijs, en berooft den wijze van zijn wijsheid. Zij doet
den ‘nederen’ tot de hoogste levensvreugde oprijzen, en met Haar gerechten voedt
Zij hem. Maar ook komt Ze onverwachts, en wondt hem 't hart, die nooit naar der
Liefde boeien verlangde. Wie in de hoede van Liefde wilde leven, brengt Zij buiten
zijn zinnen. Wie Haar gaarne wilde genieten, houdt Ze sonder spoet; zoodat hij niet
meer weet hoe met Haar te doen, hoe Haar aan te pakken’. En gelaten, pijnlijk, houdt
ze het dan voor: ‘dit zijn nu eenmaal de zeden der Liefde. Wie er genoegen mee
neemt, vatte ze aan! Maar hij zorge er wel voor, dat hij alles gelijk achte, hoe Liefde
zich ook aan hem voordoet, traag of snel. Soms meent iemand te minnen om zijn
spel; maar 't wordt hem spoedig zulk

57
58
59
60

= voortaan, om het even, wien lief wien leet: daar komt het niet op aan.
ontghinnen = aanpakken, aandurven.
zij kan die storme heet = die hevige bewegingen, aanvallen, van den Liefdebrand niet afweren.
Hine = maar hij zal wonen: na ontkennenden zin met idee van beletten; daer binnen = in die
storme; ghelijc met Hare = samen met, of Haar gelijk geworden.
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een ernst, dat hij niet anders meer kan dan alle wee aanvaarden, die Ze hem mag
opleggen’. Welk een prachtig beeld, nog eens, van de almacht en van de tragiek der
Liefde!
Die tragiek heeft zij zelf ervaren. ‘Vernedering, schande, hachelijke uren heb ik
doorgemaakt. Mij is alles zuur wat ik ooit zag. Hoe kan ik er goed van afkomen?
Liefde, die al geven kan, houdt mij gefolterd, rampzalig. Angstig gruwend vraag ik
me hoe ik het uithoud’. En als ontmoedigd: ‘Liefde mag van mijn kant zijn wat Ze
wil. Daar zijn er die opgetogen Haar lof verkondigen; zij meenen Haar te bezitten
en in Haar aanschijn hunne vonnissen te mogen lezen. Zij maakt er spoedig een einde
aan. Zij kan zoo naar Haar welbehagen schermen onder den schild en wonden geven,
waarvan niemand genezen kan’. Doch door de klacht komt het besef dat het zoo
moet zijn. En eenigszins bitter-ironisch wenscht zij, ondanks wat haar zelf is gebeurd,
‘goed heil aan hen die de Liefde beoefenen en die in haren lichten, als Zij verblijdt,
wel kunnen volgen, en in haren swaren = als Ze bedrukt, wel kunnen ontsnappen’.
Ja, maar: ‘wie wachten kan tot hem goed geschiede en intusschen de Liefde ontwijkt,
Liefde zal eens toonen wat hij is, als Zij alles zal ophelderen en hij tot dan toe gewacht
heeft!’ Hij zal immers tot dan toe mogen wachten.
Zoo komt weer de berusting, niet zonder nog eerst een pijnlijk-gelaten klacht: ‘Ik
weet wel dat Liefde mij zou kunnen troosten, indien Zij wilde. Waarom doet Ze 't
niet? Wat heb ik Haar gedaan, dat Ze me wil in 't verderf storten? Zij houdt me
radeloos in groot wee. Zoo Ze zich niet spoedig erbarmt, en mij aan Haar niet beter
laat wijs worden, het wordt nog te laat’. En dan toch: ‘Hoe bedrukt ik ook omzwerve
in Liefde, hoe lang kennis en ervaring van Haar ook uitblijve, wat diepe ghewade ik
ook door moete, ik wil Haar alles dank weten. Want ik hang geheel van Haar af, zal
ik ooit tot Haar opstijgen. Ik moet Haar ten volle bezitten; wat anders ik ook zou
doen, mijn honger bleve even sterk. Zoo blijf ik aan der Liefde zijde, wat mij ook
daarna gebeuren moge: smart van honger, blijdschap van verzadiging, weigering van
wat ik verlang of voldoening. Zoo moet een dapper minnaar strijden: hij slage zelf,
eer Liefde hem sla. Zoo komt hij moedig ten strijde. Wie de Liefde zoo hartstochtelijk
aandurft, hoe woest het hem ook verga, hij zal Haar geheel bezitten’.
En het refrein besluit met een opwekking tot jonge godgewijden: ‘Wie de Liefde
aandurft in zijn jongen leeftijd, hij wijke Haar niet uit, maar zie toe dat hij Haar
geheel aanvatte, eer Ze voor hem voorbijgaat.

Bijzondere opmerkingen.
Een winterlied, van druk.
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Een der liederen waarbij C aanmerkt: nota bene; om het belang der leer in den
mystieken Liefdedienst. Ernstig en krachtig wordt hier de leer voorgedragen: wee
hem, die ooit door de Liefde werd aangeraakt! en de noodzakelijkheid betoogd, dat
men zich in alle zeden der Liefde schikken moet. In zijn geheel een hoog-ernstig,
pijnlijk-tragisch lied.
Met die tragiek der Liefde (32 vlg.) in haar onverzadigbaren honger (79 vlg.). Met
de beelden van den Minnestrijd (aldoor, vooral 52, 86 vlg.); van den Minnehonger
(79, 84) de Minneboeien en Minnewonden (III), den zwerftocht (IX), het ghewat
(75), de Minnevonnissen (48).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 a3 a3 b3 a3
tornada: b4 a3 a3 b3 a3
Tamelijk regelmatig: het laatste vers van I en III heeft langeren voorslag.
25-26 Eńde die ghérne al Mínnen Ghebrúkede hoút si sonder spóet. Of: ghebrukede
voorslag? In 28 valt eerste heffing op ghedáne.
RIJMEN: 30/36 staan in C weghe / gheweghe, voor vueghe (of wueghe) en
ghewueghe; maar te lezen: voeghe / ghewoeghe; hoewel zoo in alle geval het rijm
voeghe of woeghe tweemaal voorkomt; het zal wel woeghe moeten zijn; ghenoeghen
de andere rijmen hebben dit n niet. v. 88 het rijm -iede met -ide-rijmen.
TAAL. - Hoe dit lied ook treffe door de zuiverheid der kunst, toch biedt het enkele
minder duidelijke plaatsen. 8 maende Minne vore scout, al wordt dit onduidelijk
genoemd, beteekent eenvoudig: zou Liefde als hem verschuldigd opeischen (vgl. 36,
94).
11. Wat is juist: diet wel versteet? Naar 't verband zou het moeten zijn: wien het
daarbij goed gaat; misschien: die het opvat, zoodat het hem ten goede komt = wel;
of misschien eenvoudig: wie er aan uit kan (maar ik kan er niet aan uit); ironisch.
50 onthilt: de vorm is vreemd; het kan moeilijk het verleden deelw. zijn van
onthouden: doen ophouden; of werd deze vorm verward met dien van het
imperfectum: onthilt? Of moet men soms lezen: onttilt? neergehaald. Ik meen van
neen. Of onttelt bedrogen?
Str. VII moet verklaard worden als in alg. besch. 59 die kan wachten tot hem goed
geschiede en die intusschen Liefde kan vermijden, Liefde zal hem openbaren: toonen
wat hij is, als Zij eens alles zal ophelderen. Die beiden mach wordt herhaald, omdat
zijn beiden wel zou kunnen duren ook tot Minne al sal verclaren.
66. Ende: moet hier verklaard worden, als dikwijls in 't Mnl.: aan het hoofd van
een vragenden zin, als uitroep van verrassing: dunkte Haar soms iets van mij scade
= heb ik Haar soms in iets benadeeld, dat...
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85 Het parallelisme met rouwe en blide duidt aan dat neen en ja zelfstandig gebruikt
worden: neen der begherte = weigering van wat ik begeer; ja der Ghenoechte =
voldoening, parallel met honghers rouwe en haerre saedde blide.
*

39
I
Almeest sijn alle creatueren*1
Bedwonghen vanden wintere cout.*
Vele meer die mint es bi natueren3
Bedwonghen in minnen ghewout.
5 Die van sinne ware fier ende stout
Ende al woude avontueren,
Dat suete metten sueren,
Maende minne vore scout:
Hi soude minne al met minnen berueren.9
II
10 Wie mach der minnen rueren prisen?*
Diet wel versleet hi ghevet haer prijs.
Den selken gheeft si al aes van sisen;12
Selken maec<t>se van aes al sijs.13
Si maect den ongheleerden wijs,*
15
Ende si ontwijst den wisen;
Si doet den nederen risen
Alse: ‘dit es mijn soete amijs’,17
Ende voettenne met harer spisen.18

*

1
3
9
12
13
17
18

I. creaturen 3 naturen 6 auonturen 9 B minnen A m. met m. al b.
II. 10 B haer 12 geuet 13 selcken B maectse B tsijs 15 B wijsen 17 mijn zuete 18 A voetene
B vuetene; haerre.
Almeest = almeest alle: bijna alle; of almeest = voor het grootste gedeelte van den tijd,
almeest den tijt: weldra.
bi natueren: uit zijn aard als minnaar.
hij zou Liefde met liefde aanraken; niet met iets anders, dat geen ware liefde is, maar
eigenliefde.
aes van sisen.
van aes al sijs: uitdrukkingen ontleend aan het dobbelspel: aes de geringste worp, zes de
hoogste worp.
tot de stemming waarin hij zegt ...
voettene = voedt hem.
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*
III
Der minnen seden en can bekinnen
20 En gheen man die nie was so vroet;20
Si wondet den ghenen therte binnen
Die nie na minnen bant en stoet;
Die gherne bi minnen levede behoet,*
Dien brenghet si al uten sinnen;
25
Ende die gherne al minnen
gebrukede, hout si sonder spoet,
So dat hise waer en weet ontghinnen.

*

83 c.

IV
Dien dies ghedane minne<n> seden ghenoeghen28
Hi gripere ane ende wacht hem wel
30 Dat hem al effenne wale w<o>eghe30
Wat minne hem scijnt, so traghe, so snel.31
Het waent selc minnen dore sijn spel:
Si es hem so onghevoeghe;
Met wat wee sine sloeghe,
35
Hine conste nochtan ghedoen niet el,
Dan dies hem minne ghew<o>eghe.*36
*

CXXVJ d.

V
On[n]ere ende swaer avontuere37
Hebbic ghedoghet meneghen dach.
Mij sijn alle die saken suere
40 Die ic ye met oghen sach.

*

20
28
30
31
36
37

III. 21 dat h. 24 bringet 26 C met hout begint het vers.
IV. 28 dus dane A minnen B genuegen 29 griper; wachte 30 heffene; uoeghe 32 B sulc; doer
35 B niet el dan: maar heeft door teekens orde veranderd tot dan el niet.
V. 37 B Onire B zware; auonture 39 Mi 41 mochtics 42 B int 43 minnen suetse; nature 45
B dat ic.
die ooit hoe vroed ook was.
dier ghedane beter waarsch. met A dus ghedane.
woeghe van weghen: effene weghen = gelijk wegen: gelijk gewicht hebben.
traghe ... snel: of Zij hem spoedig verblijdt of laat.
dan: dan dat wat Liefde hem zou zeggen.
onere = vernedering, smaad.
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*
Hoe mochtic[]hs hebben goet verdrach?41
Mi houdet wale wee in suere
Die minne, suetste boven alle natuere43
Ende die al gheven mach.
45
Mi gruwelt, hoe ic gheduere.45
VI
Ic sal die minne laten wesen
Van minen thalven wat si wilt.
Selc waent sine vonnessen in hare lesen;48
Si hevet saen sijn gheruchte ghestilt,49
50 Ende saen al sijn ghelof onthilt,*50
Daer hi bi was verresen:
Si can na hare ghetesen52
Wel scermen onder den scilt,
Al en maechs niemant ghenesen.54
VII
55 Hoe ic in minnen el hebbe ghevaren,
God gheve hen goet die minnen plien*
Ende die in haren lichten ende in haren swaren
Wel connen volghen ende vlien.
Die beiden mach na goet ghescien*59
60
Ende minne nu wel can sparen,60
Si sal hem openbaren,61
Die beiden mach tote dien
Dat minne al sal verclaren.

*

41
43
45
48
49
50
52
54
59
60
61

VI. 46 A minnen 47 B taluen dat 48 B sijn; vonnesse; haer 49 A uerstilt B verstelt 51 A
verresen i.r. 53 B den i.r. 54 maghes; nieman.
VII. 55 A in ontbr., in B erb. 56 A hem 57 haren 61 B opp.
enes goet verdrach hebben = zal wel bet.: hoe kom ik er goed van af?
natuere: is het wezen zooals het zich in zijn werking openbaart: boven alle wezen.
vgl. 38, 32.
de bedoeling is: hij meent in alles de leiding der Liefde te volgen en onder Haar invloed,
leiding, te staan.
gheruchte: van zijn ghelof.
z. inl.
heimelijk treffen, zoodat Zij zelf bedekt blijft.
van de wonden kan niemand genezen.
na goet ghescien = tot hem goed geschiede.
sparen = in den zin van derven, uitwijken, Minne is vw.
openbaren met persoon als vw. bekend maken wat iemand is.
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*
VIIIVIII
Ic weet wel, hads die minne stade,
65 Si troeste minen droeven moet.
Ende docht hare van mi iet scade,66
Dat si mi dus verderven doet?
Met groten wee al sonder spoet
Hout si mi buten rade.
70
Sine doe mi saen ghenade
Ende make mi haers bat vroet,71
Si comt mi lichte te spade.
IX
Hoe nauwe ic dole in minnen pade
Ende mi hare conde es al te lanc,74
75 Hoe diepe ic wade in hare ghewade,75
Ic wille hare alles weten danc.
Want mi es mijn al an hare belanc,
Salic volclemmen hare grade.
Want so wat ic elre dade,
80
Mijn hongher bleve al swanc,80
Sine gave mi vol hare sade.*
*

CXXVIJ b.

X
Dus blivic ane der minnen side,
Wat so mi ghesciede daer na:
Haers honghers rouwe, haerre saedde blide,
85 Begheerten neen, ghenoechte<n> ja.
Die[n] fiere gheve slaghe, eer minne sla:
So comt hi scone ten stride.

*

VIII. 64 A wel i.r. 65 B drueuen 66 yet 69 houdet 71 B hars.
IX. 76 B haer 77 ane 79 A wat soe ic eldere B w.s. ic elder.
X. 82 A minne 83 ghesciet 84 B hars B zade 85 Begherten A ghenoechten B ghenuechten
86 die A gheuen slaghen; minnen 90 wide.
R/n 91 minnen 93 hier 94 B siet.
VIII hads ... stade = had d.M. des stade: kan moeilijk iets anders beteekenen dan: had de Liefde
er lust toe; misschien te verklaren als: indien Zij er zich den tijd toe gunde.
66 Ende = uitroep.
71 haers: met vroet; bat vroet = zooveel als comparatief, of bat = eerder, te voren?
74 te lanc = te lang uitblijvend; conde in den zin van ervaring: kennis door ervaring, vgl. bat
vroet.
75 ghewade = beeld der diepte van troosteloosheid.
80 Sine = zoolang Zij niet ...
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Die de minne besteet met niede,
Hoe welt dat hem verga,*89
Hi sal bevaen Hare wijde.*

90

*

84 a.
69 a.

*
*

Ic rade den fieren die de minne besta
In sinen jonghen tide,*
Dat hire niet en mide,
Hine sie dat hise volva94
95
Eer si vore hem lide.95

Veertigste lied
Inhoud.
Wie de verre Liefde inhaalt (I, II). Wie de Liefde overwint (III, IV). Wie de zoete
Liefde zal genieten (V, VI). Hoe men der Minnen loop zal loopen (VII, VIII). Wat
heeft hen God berokkend, die dit moeten (rf.)!

Algemeene beschouwingen.
Een eenigszins gekunstelde, phantasie-voorstelling van de leer der Liefdebeoefening,
als een loop: daarmee begint en eindigt het lied. Daartusschen komen twee paar
strophen, over de overwinning en de genieting der Liefde, die losjes met de twee
strophen van het begin en de twee van het einde verbonden zijn. Twee strophen
worden telkens met elkander verbonden door het laatste vers, een soort van rim
estramp. En van strophe tot strophe loopt de concatenatio, die de ontwikkeling leidt.
‘Al is het nieuwe jaar nu daar met de verwachting van groei der vruchten, waar
velen op hopen, toch blijft de blijdschap nog uit. Zoo is het hem ook gesteld, die zich
geheel aan de Liefde heeft opgegeven, op Haar aansporing, zoolang hij niet de verre
Minne heeft ingehaald’. (De Liefdedienst toch is een wijdde; de Liefde gaat ons
voor). ‘Wie zal die snelle zijn, die de verre Minne inhaalt? De fiere, die aanvaardt
wat Minne hem gunt, die leeft bij raad en werkt met overleg, die aanwendt al wat
hij heeft, zoodat verlichte Rede erkent dat hij niets voor Minne spaart.’
Dit naloopen van, die wedloop met, de Liefde wordt nu een

89
94
95

welt: welke wreede behandeling hij ook ervare.
Hine = maar hij ...: na ontkennenden zin met ww. miden.
lide = voorbij ga; ontsnapt, en hij te laat komt; vgl. str. VII.
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strijd: ‘dat de Minne zoo ver is, die zoo dichtbij zou moeten zijn, blijkt velen en mij,
die helaas! op aardschen troost leven’ - nederig zelfverwijt -; ‘maar de fiere leve zóó
als een edele vrij, dat hij Haar aandurft tot hij er bij sterft, of bijna, of hij overwint
de kracht der Liefde. Wie dit kan, mag wel een beroemd held heeten. Want de macht
der Liefde gaat alles te boven. De wijze dan betale de volle schatting der Liefde, en
zorge er voor het zoo schoon aan te leggen, steeds met vurigen, hevigen drang, ijver,
of, d.i. tot dat, hij overwint de kracht der Liefde’.
Wat is nu de overwinning in dien strijd? Overwonnen worden door de Liefde is
Haar overwinnen. Wie dit vermocht, hem wordt Haar zoete natuur nog kond. Hij
wordt met Hare wonden gewond. Als hij dan Hare wondere heerlijkheden verbaasd
aanschouwt, zuigt hij gretig der aderen gront: het diepste der Liefde, steeds met
onleschbaren dorst; tot hij geniet de zoete Liefde. Zoo wordt het uitermate goed.
Begeerte schept, Genoegen drinkt, voor wie fier is om al het zijne in Liefde te verdoen
en vurig in Hare genieting zinkt. Zoo heeft hij ten volle het geluk der Liefde, als
Liefde met liefde Hare Liefde geheel schenkt. Zoo wordt de minnende tot geheel
minne volvoed, waar hij de zoete Liefde geniet’.
‘Dit genieten is een spel, dat alleen hij begrijpt, die het heeft beoefend: hoe Liefde
alleen liefde wil van al wat de dag ooit bescheen’. De dag, de zon, wekt dan het beeld
op van het uitspansel en van den loop van het uitspansel en van de planeten, wat
terugvoert tot den loop van het begin: zoo loopen al deze beelden door elkander. ‘De
loop van het uitspansel is niet zoo snel als de loop in de Liefde. Den loop toch van
uitspansel en planeten en van de teekenen van den dierenriem die in het uitspansel
staan, kan men nog eenigszins begrijpen en berekenen; den loop der Minne kan men
met geen menschelijke begrippen bevatten. Men moet de wijdde der Liefde hebben
vergeten, om te wanen dat men Liefde met begrippen kan omvatten. God, wat hebt
Gij hun berokkend, die den loop der Liefde moeten loopen!’

Bijzondere opmerkingen.
Lentelied, met dubbele stemming: belofte van groei, achterblijven der blijdschap.
Behalve de nieuwe aanwending der beelden van de verheit der Liefde, met den
loop dien dit vergt, en van den loep des troens, treft hier de leer van de overwinning,
die hier eenigszins omgekeerd, maar met denzelfden zin, als elders wordt voorgesteld,
als een overwonnen worden door Liefde om Haar te overwinnen (33) en de leer van
de geestelijke dronkenschap (38, str. VI). De leer ook van de eischen der Liefde:
minne ende niet el (53), al der Minnen pacht (29) met moet dat sine verdoen (43)
sijn al gheven
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(6). Verder de Minnestrijd (III, IV) de Minnewonden (geen stigmata! geen
technisch-mystieke beteekenis, 37), de Minnevreugde (VI, VII); de onbegrijpelijkheid
der Liefde (VIII rf.). Uit de verklaring die hier van gebruken gegeven wordt (v. 53:
Hoe Minne wilt minne) blijkt nogmaals dat ghebruken weinig meer is dan omgaan
met, bezitten, zelfs beoefenen.
Er komen hier enkele nieuwe woorden in voor als: kempe (26) noeit (52) en een
stoplap (23).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 a4 b4 a4 x4
tornada: a4 b4 a4 x.
De laatste verzen beantwoorden elkander paarsgewijze. Ik scandeer: 8 en 16 Eer (hi
sál) hí verlińghet die vérheit der Minnen.
RIJMEN: 37 kinnet = kinne.
TAAL. - 8 is wel het beeld van de Liefde die ons ver vóór is, wier wijdde men
omvaen; die men volgen en inhalen moet.
43-44 staat in los verband met het voorgaande: zoo wordt het utermaten goet voor
die fiere die...
56 der minnen loep schijnt niet hetzelfde te zijn als in Der Minnen Loep, titel van
het werk van D. Potter: de ontwikkelingsgang; maar het volgen, het naloopen van,
de wedloop met, de Minne. De snelheid duidt op de onbereikbaarheid der Liefde.
Zij is immers oneindig. Daarom kan men Hare wijdde ook nooit begrijpen.
59 met ghelike = L. Willems (Versl. en Med. Vl. Academie, 1932, 565) wil dit
verklaren door weerga: men zal er wel een weerga voor vinden; als in sonder ghelike
= zonder weerga. Ik heb het woord opgevat als: met gelijkenis, dat is, ja, weerga;
maar een weerga die een begrip, een voorstelling er van mogelijk maakt. Daarom
vertaalde ik (le uitg.) door: met een voorstelling, die het bevattelijk maakt; de
gelijkenis, de weerga, is de grond voor een begrip, een voorstelling van iets. Ik meen
nog dat dit de bet. is: kan men eenigszins begrijpen en berekenen; begrijpen vooral,
zooals het heet met sinne = door een voorstelling. Eigenlijk meen ik dat we het eens
zijn. Zie mijn verklaring Versl. en Med. K. Vl. Academie 1936, blz. 325).
*

40
I
Als ons dit nuwe jaer on<t>steet,*
So hoeptmen dat saen comen sal
Die tijt daer menich op verveet,
*

*

.XL.

I. 1 Alse; ontsteet 4 A groeyen 5 B bliss. 7 B hoger A minne.
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4

groyen eerder dan bloyen, omdat het op den groei, de vrucht, waar menich op verveet aankomt.
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*
5 Doch es die bliscap onghereet.
So es hem oec, die ghevet sijn al
Op hoghere minnen scone beheet,
Eer hi verlinghet die verheit der minnen.
II
Wie sal die snelle wesen dan
10 Die sal verlinghen verre minne?*
Die fiere die nempt dies minne hem an,
Ende levet bi rade, ende werket bi sinne,
Ende toeset wat hi ye ghewan,13
So dat verlichte redenne kinne
15 Dat hi vore minne niet sparen en can,
Hi sal verlinghen Die verheyt der minnen.
III
Dat ons die minne so verre si
Die ons met rechte soude zijn so na,*
Dat scijnt meneghen ende mi,19
20 Die op vremden troeste verva.
Die fiere van minnen leve also vri
Dat hise met selken storme besta,
Al toter doet, och na daer bi,23
Ocht hi verwint die cracht der minnen.24

*

CXXVIJ c.

*

84 b.

IV
25 Die dus verwint der minnen cracht,
Hi mach wel sijn kempe wel bekint.
Want men leest vander minnen macht,27
Dat si al andere dinc verwint.*
*

CXXVIJ d.

*

13
19
23
24
27

II. 9 A Die B Wie uit Die 11 A neemt B nemt A minnen 14 redene 15 datti A voer A minnen
16 C op één regel maar punt vóór Die B vriheit.
III. 17 de 20 A up; vremde 23 B doot; ochte A naer: r weggekrast B o. na der bi 24 A Hochte;
de cr.
IV. 26 A kimpe B kympe 28 alle 29 uergelden 30 A scoene B bekint 31 stoerme 32 ochte;
de cr.
Vgl. 36, 118.
scijnt = zoo komt het menigeen voor en mij: op te vatten als zelfverwijt, of als verklaring
waarom ze de Liefde nog niet heeft ingehaald: zij zoekt nog aardschen troost.
och na daer bi: stoplap.
ocht = Haer toter doet bestaen of overwinnen totdat.
leest = de meesters nl. dus men leert.
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*
De vroede verghelde al der minnen pacht,
30 Ende sie dat hijs so scone beghint,
Altoes met storme van nuwer jacht,*31
Ocht hi verwint die cracht der minnen.32
V
Dien minne verwint dat hise verwinne,33
Hem wert hare suete natuere noch cont.
35 Als hi ghevoelt die soete minne,*
Wort hi met haren wonden ghewont.
Als hi met wondere hare wondere kinnet,
Sughet hi met niede der aderen gront,38
Altoes met dorste van nuwen beghinne,39
40 Eer hi ghebruct der zueter minnen.40

*

69 b.

*

CXXVIIJ a.

VI
Soe werdet utermaten goet:
Begherte scept, ghenuechte drincket,
Die fiere die dat sine in minnen verdoet43
Ende met woede in hare ghebruken sincket.
45 Soe heeft hi vol der minnen spoet
Daer minne met minnen haer minne al scincket;
Ende so wert die minne al minne volvoet,
Daer hi ghebruket der sueter minnen.
VII
Der minnen ghebruken dat es een spel
50 Dat niemant wel ghetonen en mach.*
Ende al mocht dies pleghet iet toenen wel,
Hine const verstaen dies noeit en plach:52

*

31
32
33
38
39
40
43
52

V. 33 minnen 34 nature 35 alse; de s. 36 A Word 37 Alse B haer 38 nide 39 A altoos 40 B
gebruket.
VI. 42 B drinket 44 sinket 45 heuet 46 hare A scinket 47 A werdt A uoldoet B uoluoet: u uit
d C v. 47 i.r.
VII. 49 B .I. 50 A nieman B niemen; ghetoenen 51 B yet tonen 52 A noyt B noit 53 C ende
erb. 54 B ye 55 A die loep die es B dies tr.: op ras.
altoos hevig in nieuwen of krachtigen drang, hartstocht.
ocht = Haer toter doet bestaen of overwinnen totdat.
dat = zoodat.
der aderen gront = het diepste der ‘aderen’ der Liefde.
met den dorst van een nieuw begin = met steeds vernieuwden, onleschbaren dorst.
Eer = tot.
anacolouthon, z. inl.
dies = die es.
const = conste het.
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*
Hoe minne wilt minne ende niet el*
Van al dat ie besceen die dach.
55 Die loep des troens en es niet so snel
So der minnen loep es inder minnen.
VIII
Die loep des troens ende diere planeten
Ende der tekenne die metten trone gaen
Machmen iet met ghelike weten
60 Ende met maten van ghetale bevaen.60
Maer gheen meester mach hem dies vermeten,*
Dat hi minne met sinne mach doen verstaen,
Alle die minne ye wisten ende selen weten63
Ende selen loepen den loep der minnen.63-64

*

Nota bene.

*

CXXVIIJ b.

*

Si hebben der minnen wijdde vergheten
Die minne met sinne wanen bestaen.
Ay, deus! wat heeft hen god gheweten,
Die loepen moeten den loep der minnen!

Een en veertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: grootste smart is: naar Liefde te streven en Haar niet ten volle te mogen
smaken. EERSTE DEEL: hoe komt het, dat men Liefde niet mag smaken? Hoe kan
men Haren wil kennen? (II-IV). TWEEDE DEEL: Liefde handele vrij; wij moeten
alleen willen wat Zij wil (V-VII). SLOT: die vereeniging met den wil der Liefde is
een burcht waaruit Liefde niet meer ontsnappen kan.

Algemeene beschouwingen.
Dit lied is als een gebed tot de Liefde, om verlichting over de wijze waarop Zij de
minnenden

VIII. 57 A die es tr.; der B planeeten: maar e van ee geexp.. 58 tekene 59 A Mach iet B Mach
yet 60 mate 61 en mach 63 A wissten 64 lopen.
R/n 65 B wijde 66 B sinen 67 C deus: e erb. 68 A lopen.
60 met maten van ghetale = met berekening.
63 de drie hss. hebben alle: is allen bedoeld: ‘aan hen die de Liefde reeds kenden kunnen die
meesters dit niet doen verstaan’. De zin moet echter zijn dat: allen die Minne ye wisten ook
wel weten dat ghene meester Minne met sinne mach doen verstaen; zoo zou.
63-64 ook een anacolouthon kunnen zijn als vv. 43-44: dit begrijpen allen die; of: gheen meester
van allen die, en alle appositie bij gheen meester: dit is nog het eenvoudigste.

*
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behandelt en hoe men Haar kan behagen, om Haar niet te verliezen.
‘Al is het nieuwe jaar begonnen, nog ontbreken de klare dagen en andere blijdschap,
die jonge harten verheugen kan. De Lente is de tijd der Liefde: zij blijft nog uit. Maar
boven al heeft hij leed, die naar Liefde verlangt en Haar niet ten volle kan smaken.’
Dit leed zingt de dichteres eerst uit, met de angstige vraag, hoe dit komt. ‘Hem
verdrieten de diepe wegen, die verre ballingschap moet ervaren; die naar Liefde moet
omzwerven, zonder geluk; dat hij maar niet weten kan wat Liefde lief, wat Haar leed
is, doet hem wee; zoodat hij menigen droeven dag beleeft. Liefde, Uw toorn en Uw
genegenheid kunnen wij niet onderscheiden; noch Uwen hoogen wil en onze schuld,
waarom Gij komt of vlucht. Bij geringen dienst kunt Gij Uw zoete heerlijkheden in
groote klaarheid schenken; dat blijkt bij klein misdrijf verdreven, en dan geeft Gij
slagen en bitteren dood.’ En dan komt de prangende vraag: ‘hoe kunnen wij te weten
komen, waarom Gij komt en waarom Gij vlucht? Waar zullen wij Uw ontsnappen
beletten en de storme afweren waarmee Gij ons verslaat? Door wat kracht zullen ons
blijven Uw zoete heerlijkheden in wijze klaarheid? zoodat wij door laagheid niet
verdrijven, indien 't zijn mag, wat ons anders zou vrijwaren en beschermen, zou
steunen?’
De volgende strophe bereidt het antwoord voor: ‘Ja, Liefde laat ons omzwerven
in ellendigen, donkeren weg; in menigen storm zonder heil, waar Zij ons wreed en
vijandig schijnt te zijn. Sommigen geeft Zij, zonder dat ze zich inspannen, Hare
groote vreugde menigvoud. Dat zijn voor ons wel vreemde manieren. Maar hun, die
Hare vrie ghewout kennen, is dit genoegen. Liefde, waarin Gij ook zendt, Uw
heenvaren schijnt toorn: maar toch, voor wie fier en vroed is, is 't best U volmaakt
te volgen, in 't zoete, in 't zure, in troost, in angst, tot hij ten volle weet wat Gij hem
wilt. Als Gij hem dan Uw wil zoo duidelijk toont, is zijn wee dra gestild. Want dit
is de wet: wie een verre reis onderneemt moet verduren wat de avonture hem brengt.
Zoo moet, wie mint, angstig zich inspannen, eer hij door zijn leven de Liefde
voldoening heeft gegeven. Hij moet te allen tijde willen Haren hoogsten Wil, en niets
anders; hij mag zich over niets bedroeven noch verblijden, wat hem anders ook
geschiede.’
En het slot komt met dit prachtig beeld: ‘wie dus den geheelen wil der Liefde mint,
in hem heeft Liefde haar volste welbehagen, in opgetogenheid, in stille gelatenheid,
in al wat Liefde hem ooit meldde, waarvan Liefde hem ooit gewaagde. Die
vereeniging met den wil der Liefde is de allersterkste vesting, het schoonste bolwerk
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dat men ooit zag; de hoogste wal en de beste gracht, waaruit Liefde nooit meer
ontsnappen kan.’

Bijzondere opmerkingen.
Een lentelied: op nieuwjaarsdag, den eersten mede der maand. Is dit op eersten
Januari; of b.v. op eersten April? De stemming schijnt dezelfde te zijn als in het
voorgaande lied; men zou gaan meenen, dat het op denzelfden dag gedicht werd.
Een zeer innig lied; met een zeer zuivere uitwerking van het diepe gevoel, die
eindigt met een prachtig beeld. De oplossing voor alle vreemde handelwijze der
Liefde, ligt in Haar volkomen vrijheid (hare vrie ghewout: Zij is almachtig en
volslagen onafhankelijk) en in de algeheele vereeniging van den wil met dien der
Liefde. Met de beelden van de Minnequeste (II, V, VII); den Minnestrijd (24, 61 vlg.
ook de woorden seghe en onseghe herinneren er aan). De Minnestormen (28, 35,
59).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 c4 d4 c4 d4
Scandeer v. 40 met voorslag tot ghenoechte.
RIJMEN: alle zuiver.
TAAL. - 31-32. De moeilijkheid ligt in de bet. van gheware. Ik versta: dat wij door
laagheid niet verdrijven wat ons anders een bescherming zou zijn: zou vrijwaren,
beschermen, dus gheware van ghewaren. Dit geeft een zeer goeden zin, waardoor t
van wijt ook verklaard wordt: wijt ... dat, welk dat anders zonder antecedens bleef;
en waardoor de beeldspraak (vv. 61-64) van het slot voorbereid wordt: die scoenste
ware. L. Willems (Versl. en Med. Vl. Acad. 1932, 553) verklaart: gheware is een
vorm van ghesijn. En wij moeten vertalen alsof er stond: ‘Ocht sijn mach dat (=
dattet) ons el ware = als het maar mocht zijn dat het voor ons anders ware (dan door
nederheit (laagheid) verdreven te worden van de Minne’. Ik moet bekennen dat ik
niet begrijp wat dit wil zeggen, noch hoe het in den samenhang past; ook blijft wijt
onverklaard. Zie mijn bespreking Versl. en Med. k. Vl. Academie 1936, blz. 323.
Verkiest men toch gheware van ghesijn, dan ware de beteekenis: dat wij het toch
door onze laagheid niet verdrijven, als 't zijn mag, wat ons anders zou toekomen. In
ieder geval schijnt de beteekenis parallel met 28-29: (hoe) selen ons bliven? Nu: hoe
zullen wij niet verdriven en de t van wijt zou als antecedens hebben: het werken van
die soete wondere in wise clare, dat ons zou toekomen, of dat ons zou bevrijden,
beschermen.
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*

41
I
Al es dit nuwe jaer begonnen,*
Beide die maent ende dat jaer,
Hier es bliscap noch cleyne ghewonnen;3
Want ons ghebreken die daghe claer,
5 Ende andere bliscap menichfout
Die jonghe herten blide maket.
Maer boven al heeft hi onghedout
Die minne begheert ende niene volsmaket.*

*

.XLI.

*

69 c.

II
Ay, hem vernoeit der dieper weghe*9
10 Die verre ellende besueken sal;10
Die doelt na minne ende hevet onseghe
Hem doet wel wee sijn ongheval,12
Dat hi so vele van hare niet en weet
Daer hi bi seker wesen mach
15 Wat minnen lief si ende leet;
Hi levet wel dicke droeven dach.
III
Ay, minne, uwe abolghe ochte uwe hulde
En connen wij onderkinnen niet,
Uwen hoghen wille ende onse sculde,*19
20 Waeromme ghi comt ochte vliet.
Want bi cleynen dienste condi gheven
Uwe soete wondre in claerheit groet;
Ende dat scijnt bi clenen mesdoene verdreven,*
Ende dan ghefdi slaghe ende bittere doet.

*

3
9
10
12
19

I. 2 de 3 B blijs.; cleine 5 B blijs. 7 heuet 8 beghert; niet ne.
II. 9 A vernoeyt B vermoyt 11 A al zeghe: al geexp. on erb. 13 A haer 15 ochte 1. 16 A leuet
ontbr. in B i.r. B drueuen.
III. 18 A conne; wi B Ende: de doorgeh. 21 cleinen 22 suete 23 A cleine B cleinen; uergheuen
24 geue di; doot.
hier = bij dezen stand van zaken.
vernoeit: onpers. met 2n nv.; diepe: met de gedachte aan het diepe wee.
besueken = onderzoeken, afgaan.
ongheval wordt verklaard door wat volgt.
hangt ook af van onderkinnen; doet als dikwijls = erge smart, met de gedachte van iets dat
men offert.
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IV
25 Ay, minne, hoe selen wij gheleren
Wies ghi comt ende wies ghi gaet?26
Waer selen wi u ontgaen ghekeren
Ende die storme daer ghi ons bi verslaet?
Ende bi wat crachte selen ons bliven
30 Uwe soete wondere in wise clare?
Dat wijt bi nederheiden niet en verdriven,31
Ocht sijn mach, dat ons el gheware!
V
Ay, in alendeghen donkeren weghe
Laet ons die minne dolen wel,
35 In meneghen storme sonder seghe,35
Daer si ons scijnt wreet ende fel;
Ende selken gheeft si sonder pine
Hare grote joye menichfout:*
Dit sijn vore ons wel vremde scine,39
40 Maer hen ghenoechte die kinnen hare vrie ghewout.
VI
Ay, minne, in welken so ghi doet,41
U henenvaren scijnt abolghe;
Maer die fier es ende vroet
Hem es best dat hi met allen volghe,*
45 In sueten, in sueren, in troeste, in vare,
Tote hi vol weet wat ghi hem wilt:
Als ghi hem toent uwe wille so clare
So es sijn wee in vreden ghestilt.*

*

86 a.

*

CXXVIIJ d.

*

69 d.

*

26
31
35
39
41

IV. 25 A sele; wi 26 A cont 27 B sele 28 A stoerme 29 crachten 30 suete 32 C macht.
V. 33 ellendeghen A weghen B wege uit ... gen 34 de m. 35 A stoerme 37 geuet 38 A ioie
B yoie 39 voer 40 kennen hare.
VI. 41 ghijt 42 uwe hene 44 A datti 47 alse; B wel cl.
wies = waarom.
Dat = opdat; of anders ook onafhankelijke wenschzin.
storme, als v. 28 zijn de hevige hartsbewegingen, die de Minne veroorzaakt, waarbij men
kan denken aan het beeld van de stormende zee of van een aanval: het geweld.
scine = manieren; vrie ghewout = de almacht, die onafhankelijk is.
eenigszins onduidelijk: doet = in een zekeren toestand brengen: waarin Gij ook brengt; of
misschien: hoe Gij ook doet.
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*
VII
Ay, die verre verzeylt hi moet ghedoghen49
50 Dat hem daventuere ghevet.
Also die mint moet nauwe poghen,51
Eer hi der minnen ghenoech vollevet.
Hi moet willen in allen tiden
Haren hoghen wille ende anders niet,
55 Ende els niet verdroeven noch verbliden,55
Wat hem anders meer ghesciet.
VIII
Ay, die dus al mint der minnen wille,
Daer mach sijn minne haer selven ghenoech,58
In hoghen gheruchte, in nederen stille,59
60 In al dies minne hem ie ghewoech.
Dit es ene die alre staercste veste,
Ende die scoenste were die ye man sach,
Ende die hoechste muere ende die Grachte beste,*
Daer minne meer bi ontvlien en mach.

Twee en veertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: dat Gij, Beminde, heen zijt, is onoverkomelijk leed. EERSTE DEEL:
klacht om vroegere begenadiging en bede om hulp: Gij zult ons eens tot U verheffen
(II); indien wij U in ons verheffen (III). Help ons, want hoewel Uw naam als olie
uitgegoten is, weinigen worden er door gevoed (IV). TWEEDE DEEL: opwekking.
De opwassenden gaan in Liefde te gronde (V); strijden volhardend (VI); willen niets
minder dan geheele Liefde (VII). BESLUIT: Helaas! hart en zin zoeken afleiding
voor hun leed in krank genot (VIII).

*

49
51
55
58
59

VII. 49 uerseilt 50 die auonture 51 na uwe.
VIII. 58 A hare 59 gheruchten 60 B alle; ye 61 B dits A de B starcste 62 B sc. w ben. i.r. 63
B hoecste; de 63 en 64 in C op twee regels 64 A bi meer B zoo ook maar orde hersteld tot
die van C.
verzeilt: uit zijn koers zeilen.
nauwe: met de gedachte van angst, beklemdheid = angstig.
els 2e nv. na verdroeven, verbliden intr.
daer: in hem.
gheruchte = duidt op de opgetogenheid; stille op het wee dat men gelaten draagt; vv. 59-60
verklaren v. 57 en 58 is de apodosis: hij die aldus der Minnen wil bemint in hoghen gheruchte
... ghewoech, in hem mach sijn minne ... ghenoech: ghenoech sijn haar genoegen hebben in.
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Algemeene beschouwingen.
De ziel herdenkt, maar in volle gelatenheid en vertrouwen, den nood om het heengaan
der Liefde. Hun, die afleiding zoeken in aardsche genieting, houdt ze nog eens het
hooge ideaal voor dat men zal nastreven.
‘Daarbuiten is het droef, maar nog meer in de harten. Liefde is heen. Haar goed,
dat Ze ons schonk weleer is ons door vreemde lotswisseling ontvallen, zoowel als
Hare rijke leering en Hare heerlijkheid. Dit is een onoverkomelijk leed.’ In dien
toestand bidt de dichteres tot de Liefde: ‘Wat moeten we doen zonder U? Wilt Gij
ons uit Uw erf sluiten, waarheen zullen wij vluchten? Dan moeten we allen te gronde
gaan: waarin zouden we nog steun en behoud vinden? Maar wij willen troost zoeken
in Uw woord; dat is waar, het zal geschieden; hierin geen weifeling: Waart Gij
verheven, Gij zoudt alles tot U trekken.’ Ja, dit is het. ‘Men moet Liefde in zich tot
het hoogste verheffen; zoodat Zij, zoo geheel als Zij is, hen aantrekt, hem maakt tot
wat Zij zelf is. Maar daartoe moet men de diepe dalen der beproeving door, de hooge
bergen over, de wijde vlakte; met diepen ootmoed, in steeds jeugdigen vlijt, met
betrouwen in hooge vreugde, sterk in den strijd. o Liefde, help ons daarin spoedig.
Het is hoog tijd!’ Ook dit is waar: ‘Uw naam is als olie uitgegoten, zoet en zacht,
uiterst aangenaam. Maar boven al zijt Gij zelf genoechte voor den inwendigen zin.
Toch zijn ze zeer dun gezaaid, die daarin vet gevoed worden, en die erkennen en
ervaren wat men aan U al wint.’
Deze gedachte brengt de opwekking: ‘Sinds Uw Naam uitgegoten is en alles
overtreft met overvloedige heerlijkheid, zoo zijn de opwassenden vervuld, er van
doorstroomd, en minnen zij hartstochtelijk, boven raad; zoo doen zij menige machtige
daad en roepen: al vrij in betrouwen is al mijn raad! Ay, hoe hij in zich te niet gaat
(en overwonnen wordt), waar hij dus ten einde toe volstaet, volhardt en stand houdt!’
Dat is het: ‘men moet zich dapper weren, geen moeite ontzien. Hij is een bloodaard,
die vlucht voor wat hem zelf opjoeg; voor Liefde, die ons Hare heerlijkheid beloofde.’
Ay, en moedig klinkt het besluit: ‘Niets minder dan geheele Liefde mag ons
aanbelangen. Zoo iets minder dan geheele Liefde zelf de ziel zou verkwikken,
verlustigen, dat zou buiten den smaak der ziel gaan. Haar kan niets anders voldoen
dan de immer heftige opkomst der geboorte der Liefde met hare onzeggelijke
heerlijkheden, tot de ziel in Liefde verzinkt en Liefde aan de nu Liefde geworden
ziel geen liefde meer onthoudt. Zoo Liefde aan de beminnende ziel nog iets onthield
dat ware voor haar een zware slag; zoo zou ze in hongers brandende begeerte kwijnen,
die alleen door Liefde kan verzadigd worden’. Maar helaas! jammert
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ten slotte de dichteres: ‘het ziet er wel anders uit! In tijdverdrijf en plezier, in arm
genot, zoeken ze afleiding voor hun leed’.

Bijzondere opmerkingen.
De tijd, winter, juist aangegeven, zonder natuurtafereel. Het is ook winter in veler
hart.
Twee schriftuurplaatsen worden hier bijzonder verwerkt. Het woord van Christus:
Ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum (Jo. 12, 32). Daarop
zinspeelt v. 16: waart Gij verheven, Gij zoudt alles voltrekken (in de minnende ziel),
vv. 17-18 beteekenen dan: wie zal u in zich zelven verheffen (exaltare), zoo dat Gij,
zoo geheel als Gij zijt, haar aantrekt en maakt tot al wat Gij zijt? Dit beeld van trekken
beinvloedt dan wat volgt: door de diepe dalen, enz.
Str. IV en V verwerken Cant. 1, 2 oleum effusum nomen tuum, ideo adulescentulae
(opwassende v. 35) dilexerunt te nimis.
AUTHENTICITEIT. Indien men bij een lied zich mocht afvragen, of het wel van
dezelfde dichteres is als de andere, dan is het bij dit. Hier treft, niet alleen het
verwerken van twee schriftuur-plaatsen, de mystieke termen opwal en inval, maar
ook een zeker aantal nieuwe woorden voor anders gewone begrippen: verwale,
overgaet, dorevloten, volwassen zelfs; hermaken, dachcortinghe; gheniet - tot nog
verder zelfs verdriet. Ook de vorm is niet zoo volmaakt. Toch zou ik op grond hiervan
het lied aan Hadewijch niet willen ontkennen. Het is wel dezelfde hooge
voornaamheid, dezelfde hartstocht, dezelfde paradoxale uitdrukking, dezelfde drang
naar het hoogste, dezelfde opvatting van de Liefde, die in de ziel geboren, deze zelf
liefde maakt, dezelfde gewone gedachten en beelden. En wallen is een woord van
de Visioenen, evenals volwassen; de overige woorden beteekenen al niet veel om
iets over de echtheid of onechtheid te laten beslissen; zelfs de inneghe sinne (38)
verbindt het met l. 25, 40; en 36, 47.
Behalve de groote leer van de Liefde die men geheel moet aandurven, waarin men
volwassen, en aan zich zelven te niet moet gaan, komen de gewone beelden voor van
de Minneschool (7) de Minnequeste (III) de Minnestrijd (22, 45, 41) de Minnehonger
(43, 59, ook IV en VIII).

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 b4 b4 b3 b4
Ik scandeer: 15 Men en sál niet twívelen in dién. 23 Staérc iń den stríjt. 24 Des húlpet
saen, Mińnne, dies es noét, het es tíjt. 28 Maer boven ál sidi ghenoéchte den ínnighen
sínne. 39 Es ál
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míjn raét. 47 Dat es Minne die ońs Hare ríke onthiét: moeilijk met drie heffingen;
het is alsof Dat es Minnen buiten het vers stond.
RIJMEN: 13/15 tweemaal in dien; 36/39 tweemaal raet; de laatste vier verzen van
de laatste strophe hebben een ander schema: c4 c4 d3 d4: bedoeld als tornada?
TAAL. - 8 hoe ghi u selven sijt gheheer hoe gij voor u zelven heerlijk, voortreffelijk
(of lief) zijt; maar wat beteekent dit juist? Het is onderwerp van ontblijft: ons ontgaat
hoe gij u zelven heerlijk of lief zijt; is dit: de u eigen heerlijkheid? Of u selven gheheer
en dus ook voor hen die u vereenigd, gelijk zijn?
Behalve 15-18 reeds verklaard (zal: het zal, met onderdrukt ow.); v. 27 verwale
= van elders onbekend. Mnl. Wdb. meent voor overwale, alhoewel versterking met
ver niet voorkomt. Misschien ook: vorewale als in verwaer. vorewaer; het kan
moeilijk iets anders beteekenen dan: zeer wel, uiterst wel; en te verbinden met
bequame uiterst aangenaam.
40 een gewone paradoxale gedachte: naarmate men volstaet = stand houdt en
voldoet, gaat men te niet aan zich zelven, en wordt men overwonnen. Men moet aan
dit beeld van strijd denken, dat dan in volg. str. wordt opgenomen.
43. Die sonder voeden wert verteert: wie zich tegen uittering niet flink voedt; de
uitdrukking schijnt een spreuk of spreekwoord te zijn en niet meer te beteekenen
dan: men moet zich flink weren om niet te vergaan.
49 hermaken = niet: vernieuwen naar den innerlijken mensch; maar eenvoudig:
verkwikken, opbeuren; het woord wordt ook gebruikt door Ruusbroec ter vertaling
van: Et ego reficiam vos; 53 opwal is het heftig opkomen: immers de Liefde wordt
met woede en storme in de ziel geboren. Inval = tot de ziel in de Liefde valt, verzinkt,
waar nl. die woet voorbij is en men Liefde in stilte geniet.
*

42
I
Comen es die drueve tijt*
Van buten, ende vele van binnen meer.
Dat ghi ons, lief, ontbleven sijt,
Dat es ons een onverwinlic seer.*
5 Dat goet dat ghi gaeft wilen eer,
Dat ontblijft ons bi vremden keer,6
Ende uwe rike gheleer,
Ende hoe ghi u selven sijt gheheer.8

*
6
8

I. de B droeue 4 A ons ontbr. in B i.r.*; .I. C had ontwiuelec erb. onuerwinlic 5 gauet 6
ontbliuet 8 A uwe.
bi vremden keer: lotswisseling, of gril.
u selven gheheer. z. taal.
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II
Wildi ons, minne, van u onterven,
10 Sone weten wij waer ontvlien;
Soe moeten wij altemale verderven,
Wine wisten onthouden sijn van wien.12
Wij selen ons troesten doch in dien13
Dat ghi seidt, het es waer, zal ghescien,
15
Men en sal niet twivelen in dien:14-15
Waerdi verhoghet, ghi soudet voltien.
III
Ay, minne, wie sal u in hem volhoghen
Dat ghine vertrect al dat ghi sijt?
Wie sal die diepe dale poghen,*19
20 Die hoghe berghe, die velde wijt,
Met diepen oetmoede in nuwen vlijt,
Met toeverlate in hoghe delijt
Staerc inden strijt?*
Des hulpet saen, minne: dies es noet, Het es tijt.

*

CXXIX b.

*

70 a.

IV
25 Het es ghelijc uwe hoghe name25
Als olye ute gheghoten, minne,
Soete ende sachte, verwale bequame;
Maer boven al sidi ghenoechte den inneghen sinne.
Sij sijn ghesayt doch herde dinne
30 Die vet werden gevoedt daer inne,
Ende die wel bekinnen, minne,
Van uwen name die rike ghewinne.*
*

85 c.

*

II. 9 ontheruen 10 A soene A wete; wi 11 A moete; wi; bederuen 13 wi 14 seidet; het sal 15
twifelen.
III. 18 voltrect 19 A dalen 20 A velde uit welde 21 uwen 23 starc 24 dies, in C op twee regels.
IV. 26 alse A olie C ghetoghen 27 suete; sachte 28 B genuechte B inneghen ontbr. 29 si;
ghesaeyet; dunne 30 w. geuoelt daer C geuoedt ontbr.
12 van wien waarsch. onzijdig.
13 in dien = in hetgeen dat Gij zegdet; nl. Si exaltatus fuero a terra omnia traham ad meipsum.
14-15 soort van parenthesis; zal met onderdruk ow.: het zal.
19 poghen = trans. met inspanning doortrekken.
25 Ik verbind ghelijc met als: het es uw hoghe name ghelijc als; de constructie is te verklaren
uit het onpersoonlijk begin met het es; of het = het verhoghet werden.
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V
Dies, minne, u name es uutgheghoten,
Ende met wonders vloede al overgaet,34
35 So sijn die opwassende dorevloten35
Ende minnen in woede boven raet;36
So doense meneghe rike daet
Ende roepen: ‘al vri in toeverlaet
Es al mijn raet.’
40 Ay, hoe hi tegheet daer hi volstaet!
VI
Hine vecht niet die hem niene weert.
Die volwassen wilt, hine spare hem niet.*
Die sonder voeden wert verteert,43
Het es selden dat hem ere ghesciet.
45 Hi es bloede die dat vliet
Dat hem selven jaghen riet,46
Dat es minne, die ons hare rike onthiet.
Ay, niet min dan al en si ons iet.48
VII
Mach enich dinc die herte hermaken
50 Die selve minne niet en es al,50
Dat gheet buten dier zielen smaken;
Want hare niet min ghenoeghen en sal
Dan van minnen gheboerte de opwal
Ende die grote wondre sonder ghetal,
55
Tote dien inval
Daer minne der minnen nie minne en hal.

*

34
35
36
43
46
48
50

V. 33 uwe; ute 35 B doer 37 meneghen 39 es al C el 40 uoluaet.
VI. 41 B niet en; wert 42 A hi die: hi geexp. 43 voede B vertert 44 B eere 48 men B yet.
VII. 49 de B herten 52 men 53 geborte 54 wondere 56 minne.
ende dies (omdat) u name al overgaet = overtreft; met wonders vloede = met overvloed van
wonder.
opwassende = zonder mystieke bedoeling, vertaling van adulescentulae.
boven raet: omdat al vri in toeverlaet hun eenige raad is.
sonder voeden = zonder op zijn beurt voedsel te geven, zonder zelf te geven.
jaghen = op de jacht naar de Liefde dreef; jacht: om de hevige beweging, den ijver waartoe
dit aanzet.
Aan niets, dat minder ware dan alles, weze ons iets gelegen: formule van het uiterste
radicalisme.
Die na het onz. enich dinc.
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VIII
Dat minne der minnen iet soude helen
Dat ware der zielen een evel slach;
Soe moeste si in honghers woede quelen,59
60 Die niet dan minne ghesaden en mach.60
Maer herte ende sin ghedoen wel el:*
In dachcortinghe ende in spel*
Ende in arm gheniet
Verwandelen si wel haer verdriet.*64

*

85 d.
70 b.

*

*

CXXIX d.

Drie en veertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: mijn grootste angst is: hoe ik tot de Liefde zal geraken (I). EERSTE
DEEL: beden en verzuchtingen. Ik wil dat Liefde steeds mijn winst zij (II). Maar,
Liefde, mocht Gij mij spoedig verblijden (III). Mocht ik met hen opstijgen, die U
smaken (IV). Wanneer maakt Gij mij gansch Minne, dat ik u zuiver geniete (V)? Ik
wil Haar gansch opeischen (VI). Wanneer maakt Gij mij zoo fijn, dat ik U ghenoech
ben? (VII). Overgang: niets voor Liefde sparen (VIII). TWEEDE DEEL:
raadgevingen. Ootmoedig zijn in alles (IX). Gelaten in bedrukking (X). Rede volgen
(XI). Dan is het schoon werken, maar ook smartelijk (XII). Naar der Liefde diepsten
grond streven (XIII). Al minne om Minne begheven (XIV). BESLUIT: Ik wil alles
verduren om tot U te komen. Rf. Wie in ontzag voor de grootheid der Liefde in hoop
uit (of voor) die grootheid leeft, Liefde zal in hem groeien.

Algemeene beschouwingen.
Ter eere van Liefde wil de dichteres nog eens hare kunst beproeven. Daarom schijnt
het haar voornamelijk te doen: de kunst, het gekunstelde zelfs, overheerscht. Zoodat
de gedachten maar los aan elkander hangen. Toch kan men, na een inleiding, twee
groote deelen onderscheiden: een eerste, voornamelijk van beden tot de Liefde; een
tweede hoofdzakelijk opwekking en raadgeving.
‘Het is omtrent het feest van Allerheiligen. De harten zijn bedrukt. Maar wat mij
't meest zorg aandoet is: hoe ik tot Liefde zal geraken’. Een eerste strophe waarin zij
hare houding vastlegt: ‘Liefde troost mij niet, kan mij niet troosten. Maar om Haar
is mij alle leed winst. Zij is de kracht van mijn gemoed, want Zij
*
59
60
64

VIII. 57 A minne; yet 59 B moetse 61 sen 62 cortinghen 63 A aerm B arme 64 hare.
honghers woede: de brandende, hevige begeerte van den Liefdehonger.
Die na si zij die, of na woede: die is voorwerp.
verwandelen: verruilen, afleiding zoeken voor ... in.
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is zelf raad en zin. Verlies ik, of win ik, Liefde zal mijn winst zijn. Want Zij is zelf
in alles voldoening’. Maar dan toch bidt zij: ‘Liefde, ware 't u gelegen, 't ware voor
mij sedert lang tijd dat Gij meelijdend neerzaagt op de wijdte van mijn ellende, en
dat Gij mijn hart eindelijk eens verblijdet. Mocht ik eens in het Boek uwer geliefden
kijken, hoe ik daarin sta, dat ik mij met hen kon verheffen die U smaken! Gij die
zuivere Liefde zijt, maak mij ook zuivere Liefde, zoodat ik gelijk-geaard ben met
U! Al het overige is mij onnatuur. Boven al is mij dit zuur, dat ik U niet kan aanraken.
Zonder Liefde was ik nooit gaarne. Wie zonder Liefde leeft is dood. Erger dood
echter nog is bloode te zijn. Dan moet ik dapper wezen, niet bloode tegenover Liefde,
doch mijn rechten vorderen’. Toch gaat de bede voort: ‘Liefde, wanneer zal ik U
ghenoech zijn? Dan ging ik met al wat ik heb in U over, dan behoordet Gij mij ook
geheel toe; ik wilde in Uw brand te niet gaan!’
Met str. VIII gaat de dichteres over tot de raadgevingen: ‘Liefde, wie van uwen
aard zijn voedt Gij naar uwen aard. Daarom wie zich zelven spaarde, bleve voor U
verschoven; terwijl hij, dien Gij met Uw liefde ooit hebt bestraald, in U verlicht blijft
en naar volmaaktheid streeft.
‘Om volmaakt te zijn, weze men ootmoedig; anders baat niets; zoowel in krachtige
daden als in successen. Want wie zich het werk der Liefde in iets toeeigent zou nooit
succes der Liefde hebben. In tegenspoed kieze men, aanvaarde men, om Liefde
tegenspoed. Zoo kan der Liefde kracht hen helpen. In Hare groote, ontelbare,
heerlijkheden zullen zij zich eens gaan verlustigen. Tegenspoed, dat is wel mijn deel.
Van Liefde heb ik nacht bij dag. Begeerte doet mij klagen; Ghenoechte doet mij wee
roepen. Rede raadt mij echter, alles te verduren, tot mijn eigen werk mij helpt om
weerwraak te nemen. Bij raad van Rede is 't werk schoon. Toch kan het nog schooner.
Rede belooft schoone loonen. Maar Liefde heeft zelf terstond geloond. Soms spiegelt
Zij zulke heerlijîkheid voor, dat, wie die eens aanschouwde en dan moest derven,
door diepe speren gewond zou worden. Maar een fier hart wil de Liefde geheel. Haar
te derven maakt haar ongezondheid, waarom ze zoo laat gezond wordt. Als zij meent
de volle kennis der Liefde te gaan bereiken, dan eerst wordt Liefde haar geheel
onbekend. Zoo doet Begeerte dan hun aderen scheuren. Maar om Liefde zal men al
andere liefde verzaken, dat is vroed. Om het even zij sterven of leven. Waarin Gij
mij ook verdrijft, Liefde, daarin wil ik steeds in volle liefde mij inspannen. Om tot
U te komen, wil ik al verduren, al wildet gij mijn geheelen ondergang’
Een eenigszins onduidelijk refrein besluit het lied.
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Bijzondere opmerkingen.
Als tijdsbepaling wordt aangegeven het begin van den winter, omtrent het feest van
Allerheiligen (1 November).
De gekunstelde vorm is oorzaak dat de uitdrukking dikwijls vaag is. De
voornaamste leerstukken zijn: men moet de geheele Liefde aandurven (XIII); Liefde
ten volle willen ghenoech sijn = gansch Liefde worden en zoo in gelijkvormigheid
van natuur tot Liefde opstijgen (V, VII); de noodzakelijkheid Rede te volgen (XI);
ootmoedig te zijn, en gelaten (IX, X). Met gewone beelden van de Minnequeste door
Hare wide (III); de Minnestrijd en het Minnerecht (VI); de ongezondheid in Liefde
(XIII), de Minnebrand (49). Met hier de Minne-brieve = het aanteekeningsboek der
Liefde (IV) en het wasschen der ziel door Liefde 102, vlg. De leer over Begherte,
Ghenoechte en Redene (XI) verbindt het lied met l. 25, en de tone (v. 82) met l. 31.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 b4 a4 b4 a4 b4 x.
tornada: a4 b4 x a4 a4 x.
Paarsgewijze zijn de rijmen vormen van hetzelfde woord of van denzelfden stam
(uitg. 8/9 47/48): grammatische rijmen. Het laatste vers van elke str. is op -aken: rim
estramp.
TAAL. - Str. V: puere schijnt te beteekenen: die alleen louter Liefde zijt. Zoo vraagt
dan de ziel om ook louter liefde te worden, opdat zij in hare natuur ghenoech si:
gansch de Liefde gelijkvormig. Dezelfde gedachte wordt nog in str. VII uitgedrukt,
waarbij de nadruk gelegd wordt op fijn.
40 minne is de minnende ziel: zij mag niet bloode zijn tegenover Liefde, maar
Haar geheel opeischen.
47 al mine andere: wat mag dit juist beteekenen? Ik versta: al wal in mij als
verscheiden van mijn natuur kan gedacht worden. Of: al wat in mij nog niet van u
is, als van een anderen is, (omdat ik nog niet één ben met u). Het Mnl. gebruikt veel
meer het meervoud dan wij; of verkeerde lezing voor aderen. Ik meen van neen.
63 traken trekken of van treken zouden trekken, of trokken: die het werk der M.
aan zich zouden trekken, d.i. zich zelven zouden toeschrijven als hun eigen werk;
dit past in deze strophe over ootmoed.
70 scaken. Mnl. Wdb. ziet hierin een oudgermaansch sterk ww. intr.: zich snel
bewegen, ijlings weggaan, ontvluchten ... en verklaart: ‘met zijn geest doordringen,
welke beteekenis met het Oudgermaansch zou overeenstemmen. Op een andere wijze
zou het woord hier moeilijk te verklaren zijn. Het is overigens het eenig voorbeeld’.
Juist dit moet ons tot voorzichtigheid stemmen. L. Willems (Versl. Med. kon. Vl.
Acad. 1932, blz. 563) behandelt deze plaats uitvoerig, en vat het vers op als: ‘ingaen
scaken, d.i. den toegang bemeesteren tot ...’ In mijn eerste uitgave had ik de plaats
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verklaard als: schaakspelen; fig. zich vermaken, zich vermeien. En deze verklaring
is de eenig juiste. Het is slechts een voorbeeld van de bij Hadewijch zoo dikwijls
voorkomende synecdoche: van de soort voor het geslacht. Had. noemt een
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spel om te zeggen: spelen. Het schaakspel was een bij uitstek ridderlijk spel. Zie
Mnl. Woordenboek i.v. scaec: hier luidt het zelfs: ‘hoe geliefd het spel moet geweest
zijn, blijkt wel uit niets duidelijker dan uit het feit, dat de uitdrukking scaec spelen
gezegd wordt met het hart als ondw., in de bet. zich verlustigen, in zijn schik zijn’.
Wel juist: in plaats van scaec spelen zegt Had. scaken; wat hetzelfde is. En de geheele
str. bet. dat: wie om Liefde alle ongheval gelaten gedragen heeft, zich eens in hare
wonderen zal verlustigen. Zie mijn bespreking Versl. en Med. k. Vl. Academie, blz.
321.
79 Beteekent dit: dat het niet nog schooner kan gemaakt, nl. door het werk van
Minne; zoo begrijp ik het toch, al zou men dan een tweede niet verwachten. Of is
verscoent = ontzien, vrij-, nagelaten? Maar dit past hier weinig.
98 waken zal wel beteekenen: zich inspannen; het wordt echter trans. gebruikt; en
zoo moet de bet. zich inspannen om, afgeleid worden uit: de wake houden over. Of
kan het eenvoudig zijn leven? als in: leven ende waken een waakzaam leven leiden;
u = voor u.
102-104. beven bet. misschien: met ontzag opzien naar de Grootheid der Liefde.
Men moet Haar ja aandurven; maar dit belet niet dat men voor Haar met ontzag en
vrees bevangen is. Toch, als men dan in hoop en betrouwen uit die Grootheid (A en
B hebben ute niet, dus: in hoop van die Grootheid te verkrijgen; wat beter is) leeft,
dan zal Liefde in hen aangroeien meer dan afnemen = en niet afnemen: Liefde zal
hen groot doen worden, en niet klein maken, (als wanneer men voor iem. beeft). Of
eenvoudig. Minne zal hen zuiver maken meer dan het witste laken, wat wel schijnt
te zijn bedoeld.
*

43
I
Als ons ontsteet die winter sware,*
Die meneghen maect dat herte swaer,
In dien tide es openbare
Die feeste van allen heyleghen baer4
5 Ic hebbe ghedoghet meneghe vare,5
Maer boven al gheet mi die vaer
Hoe ic ter minnen sal gheraken.
II
Mi en mach troesten niet die minne;8
Dore hare es mi al leet ghewin;

*

4

5
8

I. 1 Alse B onsteet; de 2 A maket A sware 3 B opp. 4 de f. uan C van ontbr., heilegen A bare
B baer: er op. ras. 5 A meneghen vaer B vare op ras. 6 B de.
II. 8 Mine; de 9 A doer 10 de 14 C ghenoechs: s geexp.
baer schijnt niet meer dan een andere vorm van openbaer te zijn = zooals bekend: een der
zeldzame echte stoplappen. Aan de bet. baer = baring, geboorte (dies natalis der heiligen),
zal wel niet moeten gedacht worden; dan moest allen in den 2n nv. staan.
meneghe mv.?
mach = kan: M. kan mij niet troosten, maar om Haar is...
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*
10 Si es die cracht van minen sinne;
Want si es selve raet ende sin.11
Weder ic verliese ochte winne,
Minne sal wesen mijn ghewin;
Want si es selve ghenoech in allen saken.14
III
15 Ay, minne, docht u iet te tide,15
Het ware mi wel langhe tijt16
Dat ghi besaecht dat ellendeghe wide,17
Dat mi te lanc es ende te wijt,
Ende ghi mijn herte maket blide,19
20 Dat over selden es verblijt,*
Sint ic na u ierst moeste haken.

*

CXXX a.

IV
Hoe gherne soudic sien die brieve,
Hoe ghi, minne, hebt in uwen brief23
Uwe overhertelike lieve,
25 Hoe ghi met minnen mint u lief;
Dat ic mi, minnen, met hen verhieve;26
Want ic mi, minne, so nie en verhief
Alsi nu doen die uwes ghesmaken.*
*

86 a.

V
Ay, fine minne, allene puere,
30 Wanneer maecti mi u so puer
Dat ic ghenoech si in natuere?
Want mi es al onnatuer:

*

11
14
15
16
17
19
23
26

III. 15 yet 17 bezaghet 20 A es uerbliden: uerbliden doorgehaald; uerblijdt 21 B na ic maar
orde herst.
IV. 22 B de 26 A hem 27 C i.r. 28 alse si.
V. 29 pure 30 V v erb. 31 A v genouch: v erb. bijg. B v gnoech; nature 32 onnatuer 33 A
Mijn B Mi: met ras. van 2 letters*.
raet ende sin: wat mij raad geeft en verstand: sin = als denkvermogen.
zij geeft zelf voldoening.
dunkte het u eenigszins gelegen.
het ware voor mij sedert lang tijd.
besaecht en erbarmen hadt.
en dat gij mijn herte maket blide.
Hoe ghi hebt = op welke plaats: hoe ghi met minnen mint uw lief.
mi minnen, mij, beminde, met hen wordt bepaald door die uwes ghesmaken: uwes met als
antec. Minne: van het uwe.
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*
Mi sijn alle andere saken suere;
Maer boven al es mi dat suer,
35 Dat ic u niet en can gheraken.
VI
Ay, sonder minne wasic ye node,
Want dat es alre node noet;
Die sonder minne leven sijn dode;
Maer boven al es dat ene doet,
40 Dat minne iet teghen lief es bloede;*
Want volmaecte minne en was niet bloet,
Sine sochte hare rechte Die hare ghebraken.*42

*

70 c.

*

CXXX b.

VII
Ay, weerde natuere, minne fine,
Wanneer maecti mijn natuere so fijn
45 Al uwer natueren ghenoech te sine?45
Want ic ghenoech al woude sijn.
So waren al mine andere dine,
Ende daertoe die uwe algader mijn:
Ic woude in uwen brant verblaken.
VIII
50 Ay, minne, die sijn van uwen aerde50
Voedet uwe natuere na uwen aert;
Die sine natuere vore u iet spaerde,
Hi bleve vore uwe natuere ghespaert;53

*

42
45
50
53

VI. 36 A noede 38 A doede 39 A doed B doot 40 A yet ieghen B m. ieghen l. yet es 42 nie
A bloed B blode 43 C op 2 regels.
VII. 43 werde; nature zoo telkens 44 mine 45 B gnoech 47 B alle 48 de 49 Jn wondere A
uerbladen: d geexp. erb. k.
VIII. 52 voer C vore erb. B yet B sparde 53 voer v A ghespaerd 54 B nye A vre gheclaechde:
doorgeh. C ie vore: o geexp. B verclarde 56 datti.
sine = maar zij zocht; na negatieven zin, met de idee van beletten begrepen in bloet sijn;
ghebroken, vgl. 11, 84.
ghenoech sijn ten volle gelijkvormig.
van uwen aerde = de rechtgeaarde minnaars; voedt Gij, behandelt Gij, volgens uwen aard.
ghespaert vore: zou Haar niet deelachtig worden: verschoven van. Natuur is hier telkens het
wezen zooals zich dit in zijn werken openbaart.
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*
Maer dien uwe natuere ie ure verclaerde
55 Hi blivet in uwe natuere verclaert,
So dat hi levet na volmaken.
IX
Die wilt volmaket sijn, heb oe<t>moede
Ende in al sinen vermoghenne oe<t>moet;
So comt hem alle sijn werc te goede,
60 Ende el en daet hem nemmer goet,60
In allen ghelijc, in crachte, in spoede;*61
Want sine hadden, meer ter minnen spoet,*
Die der minnen werc ane hen iet traken.63
X
Men sal oec inden onghevalle
65 Dore minne kiesen ongheval;
So hulpe[n] der minnen cracht hen alle,66
Daer si hare selven met es al;
In hare grote wondere sonder ghetalle,
Diere nemmermeer en wert ghetal,
70 Mach hi met minnen in gaen scaken.70
XIXI
Van minnen hebbic nacht bi daghe,
Die mi bi nachte soude doen hebben dach;
Begheerte doet mi dat ic claghe,
Ghenoechte seet mi altoes clach,

*

IX. 57 uolmaect; hebbe oetm. 58 B alle; oetmoet 59 B al 60 daedt 61 A gheliic C crach 63
B yet ane hem maar orde door teek. herst. A yet.
X. 66 B allen 67 haer.
XI. 70 machte 74 B ghenuechte; seghet A altoos 75 redene; ict 76 B minnen 77 hulpet: in B
i.r. A in straten wr.: straten doorgehaald C wraken uit werk.
60 en anders daet = dade het, hem nemmer goet.
61 in alles, in crachte = krachtdaad, in spoede, ghelijc = om het even; steeds ootmoedig.
63 ane hen iet traken = zich eenigszins toeeigenden, aan zich zelven toeschreven.
66 cracht is misschien als mv. bedoeld, daarom hulpen.
70 scaken zich verlustigen.
XI nacht = duisternis, leed, waar het dach = licht, vreugde, diende te zijn. clach = wee.
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*
75 Ende redenne radet dat ic verdraghe
Ende seghet: ‘dore minne werc ende verdrach,
Tote di dijn werc hulpt selve in wraken.’77
XII
Bi redenen rade eest werken scone;*
Ic en segghe niet dat mach sijn verscoent;79
80 Die redenne ghelovet ons grote lone,
Maer minne heeft selve te hant gheloent.
Si toent bi uren selke tone,82
Dien sise ophilde ende hadde ghetoent,
Dat waren scachte die diepe staken.*

*

70 d.

*

CXXX d.

XIII

XIII
85 Fiere herte[n] doelt na minnen gronde:
Die minne en heeft doch ghenen gront;
Hare darven dat es hare onghesonde,
Dies si te spade waert ghesont.
Als si naest hevet der minnen conde,89
90 So wert hare minne van ierst oncont.*
So doet begherte hare aderen craken.91
XIV
Men sal al minne om minne begheven;92
Hi es vroet die minne om minne beghevet.

*

XII. 80 A radenen: a geexp. e erb. 81 A en ontbr. B Jn; dat het 82 de redene B groten A loene
83 minnen heuet 84 A b sulken: b geexp.; toene 84 A sachte B scachte: ca op ras.*
XIII. 85 C Hiere 86 heuet 87 haer B haer o. 88 wert 89 alse 90 minnen.
XIV. 92 A minnen omme minnen 93 A hetzelfde maar om B omme 94 C sijn uit sij; alleens
si 95 A omme minnen 96 hebbet 97 B m. ierst v.
77 in wraken = om weerwraak te nemen, om zelf uw eischen te stellen.
79 dat: dat het verscoent nl. door Minne: zij loont te hant.
82 tone = zulke heerlijke voorspiegelingen: aan wie Ze die terugtrok nadat Zij ze hun vertoond
had, hun zouden dat speren zijn die diep zouden steken: met gemakkelijk anacolouthon; ende
= zooveel als nadat.
XIII na Minnen gronde tot in het diepste der Liefde, die zonder grond is.
89 conde kennis, ervaring.
91 aderen = van het hart, in geestelijken zin.
92 al minne om minne begheven zoo zegt men nog: God om God verlaten; d.i. zuiver om Liefde
leven, alles opgeven wat Liefde niet is, zelfs alle vertroostingen enz. der Liefde.
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*
Al eens sij sterven ochte leven:
95 Om minne sterven es ghenoech ghelevet.
Ay, minne, ghi hebt mi langhe verdreven;
Maer in welken so ghi mi verdrevet,97
Ic wille u, minne, al minne waken.98
XVXV
Ay, minne, wildi oec mijn sneven,
100 Hoe node ic ye hebbe ghesnevet,
Ic wilt al doghen om u ghenaken.
*

Alle die vore groetheyt der minnen beve
Ende in hopen ute hare groetheit leven,
Die minne sal hen wassen meer dan laken.*

*

R/n

*

CXXXJ a.

Vier en veertigste lied
Inhoud.
INLEIDING: Hij heeft ergsten honger, die Liefde begeert en niet heeft (I). EERSTE
DEEL: bittere waarschuwing, om zich niet door de Liefde te laten verleiden (II-V).
TWEEDE DEEL: Liefde zie maar toe, dat Zij den minnende voldoet (VI-VIII).
SLOT: bede om leniging.

Algemeene beschouwingen.
De oogst is binnen, de voorraad is in de schuren veilig opgeborgen. Voor den minnaar
alleen is het: nood lijden en honger. Dit geeft thema en stemming aan van dit lied.
Een eerste deel is een bittere waarschuwing om zich niet door de Liefde te laten
verleiden. ‘Geen grooter wee dan Liefde te moeten derven; daarom mogen de
menschen er zich voor hoeden: geen smart, die gaat boven Liefde begeeren zonder
succes’. Men meent het gedaan te kunnen krijgen zonder dit dolen in orewoede; men
noemt hem vroed die het anders goed kan hebben, die in Liefde zoo rampzalig niet
is.

*

XV. 99 minnen 100 A ie 101 omme 102 R. voer groetheit 103 vte ontbr.; haerre C in erb.
104 minnen B hem.
97 in welken so waarin ook.
98 waken ik wil, al Liefde, mij om U inspannen; of beter: de wacht houden voor, om Haar in
alles ter wille te zijn; met het beeld van de ridderwake.
XV om U ghenaken inf. met voorz.: om U nabij te komen.
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Maar wie 't goed stelt in de Liefde passe op: wie werkelijk mint geraakt er niet uit,
als hij er eens in verzeilt. Men begint om spel; maar spoedig is 't spel gedaan. Of hij
verliest of wint, hij heeft geen keeren meer. Daar vallen haar dan de beloften van
Minne te binnen. In liefde kan men nooit verliezen. Zij moge nog zoo laat komen;
steeds hield Zij Hare beloften. Maar dit is een kranke genieting, zegt dan weer haar
verlangende Ik, als die van den gehangene: hij mag wachten tot men hem afsla! De
hoop van den gehangene en van den minnaar, die alles opgegeven heeft, is al gelijk.
Nu moge Liefde maar zelf toezien. Hoe verre Zij den minnaar blijkbaar verdreef, Zij
zorge er voor, dat Zij hem voldoe! Het kan wel zijn dat Liefde voldoet; zegt dan weer
het weifelende ik; maar toch: de nanoet doet den armen goed. Dat Liefde haar
voorraad met liefde verbruikt past maar, Zij is zoo groot. Zij kome ons altijd schoon
te gemoet. Haar sparen is erger dan dood. Ay, Liefde, daagt de ziel dan uit: spaart
Gij mij, zoo spaar ik u. 'k Vraag me af waarom Gij mij zoo verre blijft, als ik U zoo
dicht nabij ben. Dat doet me steeds droevig leven. Ay, Minne, smeekt ze ten slotte,
gematig uwe machtige krachten! Gij hebt de dagen en ik de nachten. Waarom doet
Gij mij U zoo najagen, terwijl Gij mij steeds zoo verre vooruit ontvlucht? Gij doet
me zulke schattingen betalen! Het gruwt me, dat ik mensch werd.

Bijzondere opmerkingen.
Een oogstlied: de vruchten zijn binnen, alle zorg en kommer voorbij. De wereld leeft
blijde. Daarmee in tegenstelling staat de nood en de honger der minnaars.
Psychologisch wordt de bittere waarschuwing telkens door het betere weten der
minnende ziel onderbroken. De macht der Liefde over den mensch wordt best
uitgedrukt in str. IV. Een prachtig beeld van den nood der ziel is dat van den
gehangene, die niet meer wegkan.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 b4 a4 b4
Ik scandeer: 30 Als: die hánct, béide dat ménne afslá 33. Dats al eeńs, ende die áls
om Mińne beghévet.
RIJMEN: 9 waerne zou weerne moeten zijn; 37/39 voldoet / verdoet: zwak; 38-40
goet / groet.
TAAL. - Het volle begrip van het lied wordt door een paar duistere plaatsen
belemmerd.
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20 Dore spelen. L. Willems (Versl. en Med. kon. Vl. Acad. 1932, blz. 557) meent dat
hier het ww. doerspelen bedoeld is en tracht dit uitvoerig aan te toonen uit de
zoogezegde Minne-terminologie van Hadewijch, en door te wijzen op de
samenstellingen met dore, vol enz. Maar dore spelen is klaarblijkelijk hier alleen
hetzelfde als in spel. Het bezwaar van L. Willems, dat spelen in het meervoud staat,
is geen bezwaar: spelen is het ww., als zelfstandig nw. gebruikt, gelijk dit door Had.
zoo dikwijls gedaan wordt (z. nog v. 12 vore Minne begheren, v. 18 gheen keren
hebben); dore spelen beteekent: om te spelen, uit spel (misschien door te spelen) en
staat dan tegenover uten spele: 't wordt hem spoedig bittere ernst. C heeft gheleert:
wat dan beteekent: dresseeren gewennen; A en B ghekeert, wat met ter Minnen wel
oorspronkelijk zal zijn. Het ww. dorespelen mag dus niet in Hadewijch's vocabularium
opgenomen worden. Zie mijne bespreking Versl. en Med. k. Vl. Academie, 1936,
blz. 329.
Str. VII is geheel onduidelijk. Als men leest: van de Minne die hare tere verdoet,
verteert, van Haar hoog recht, van Hare grootheid, van het scoen ghemoet die Zij
moet doen, wat elders beteekent = schoon aanvallen; van sparen = ontzien, dan krijgt
men den indruk dat de beteekenis van de str. zoo iets moet zijn: dat het voor ons
armen goed is, dat Liefde ons praamt en drukt; ons verteert, ons schoon aanvalt, ons
niet spaart. Dan zou na noet = de nood die van nabij drukt.
Aan den anderen kant ligt in hare tere verdoen een zinspeling op str. I: haar
voorraad verbruiken: wat dan bet.: dat Liefde haar voorraad met minnen = met de
minnende ziel, verbruikt, er deze wat van geeft, is wel recht, past maar; Zij is zoo
groot, en het betaamt Haar dus wel mede te deelen’. 41 zou dan bet.: ‘Zij kome ons
steeds schoon te gemoet, niet vijandelijk, maar vriendelijk, en niet ons verre vore
ontvaert (v. 52). Hare sparen ware dan: Haar niet meedeelen van Haar voorraad.
Waarom de ziel dan zegt: spaart gij mij, zijt Gij zuinig voor mij, geeft Gij mij niets,
dan geef ik U ook niets. En de geheele plaats is dan op te vatten als een klacht van
de in nood verkeerende ziel, om toch iets van Liefde te ontvangen; en de eerste zin,
v. 87 als ironisch: 't kan wel zijn dat Liefde voldoet; maar intusschen mocht Ze wel
wat aan ons armen meedeelen. Maar dan moet na noet wat anders beteekenen, dan
nood.
Nu heeft L. Willems (a.c. blz. 5491) er op gewezen dat noet zou kunnen komen
van den stam van genieten, en niet nood, maar een ander woord zou zijn, met de bet.:
voordeel, winst (z. verder Mnl. Wdb. i.v.) en hij vat dan nanoet op als naghewin,
naghelaghe: het genieten van het naast liggende, het wereldsch genot.
Ja, we kunnen dit woord aanvaarden, maar we zullen de plaats toch eenigszins
anders moeten uitleggen: van aardsche genieting kan hier geen spraak zijn. En dan
meen ik dat noet = vrucht, opbrengst van het land, en nanoet = tweede oogst, of wat
men op het land kan nalezen. Men denke dan aan een beeld als dat van Ruth, de aren
nalezend op het veld van Booz. Of nanoet zooveel als nagerecht = en men denke aan
de Chananeesche vrouw, die om de kruimels bad, die van de tafel des heeren vallen.
Iets dergelijks wordt hier gezegd: ‘het kan wel zijn dat Liefde voldoet. Maar
intusschen mocht Liefde ons wel wat nanoet, wat van Haar overvloed schenken:
armen (dan toch wel financiëele armen!) doet de naoogst, de nalezing, goed. Dat
Liefde haar voorraad met de beminde verbruikt, er haar wat van geeft, is maar recht:
dat past Haar als een Groote. Zij kome ons steeds vriendelijk te gemoet. Haar sparen
(niets geven) is erger dan dood’. Zoo heeft inderdaad de strophe een mooien zin, die
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van den overvloed der Liefde te mogen ontvangen. En dit past ook in het beeld der
inleidende stemming. Zie bespreking Versl. en Med. k. Vl. Ac. 1936, blz. 319.
43. weder ... so d.i. spaart gij mij, dan spaar ik u. Mnl. Wdb. kent alleen weder so, bij een vraagzin: weder sidi abt so priore? Onze constructie is misschien ontstaan
als contaminatie; het eerste lid heeft een vragende beteekenis: Spaart gij mij? dan
spaar ik u. De bedoeling is toch duidelijk genoeg.
*

44
I
Als ons die vrochten vanden jare*
In sijn comen al openbare
Sonder sorghe ende sonder vare,3
Dies al die werelt blide levet,4
5 So hevet hi rouwe ende hongher sware
Die minne begheert ende niene volhevet.
II
Dat elc begheert, dat name hi gherne.7
Maer van minnen es dat [d]meeste wee tontberne.
Daervore ic alle menschen waerne,9
10 Dat siere vore hebben hoede vroet,*
Al andere pine sijn te sceerne11
Vore minne begheren sonder spoet.
III
Dien andere dinghen werden te goede
Dan dolen in minnen orewoede,*
15 Die scinen vore die vremde vroede,15

*

3
4
7

9
11
15

I. 1. Alse; de urochte 2 B opp. 4 C Dies: s erb.; de 5 C hi erb. 6 beghert; niet en.
II. 8 d. meeste; te ontb. 9 mensche 10 sier A voer 11 alle; scerne 12 A minnen.
III. 15 A de sc. A de; uremden 16 niet e.s. verd. 18 heuet; dier B dier in v.: daarop volgt daer
inne van vers 21, wat ertusschen staat werd overgeslaan.
bedoeld is niet zoo zeer dat de oogst binnen is zonder zorg en zonder angst, maar dat men
nu buiten zorg en kommer is.
al die werelt schijnt = tout le monde.
De volle bet. is: Wat ieder begeert heeft hij gaarne, en het te missen is hem leed. Maar 't
grootste leed is van minnen = wat Minnen aangaat, in den Minnedienst, te ontberen, daarin
nood te leiden.
daer-vore = tegen dit wee.
pine van pijn m.
die scinen vroede vore die vremde.
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*
Die so in minnen niet en sijn [so] verdeilt.16
Diet wel doen mach hi hebbe hoede:17
Hine heeft gheen keren diere in verseilt.
IV
Selc heeft ter minnen inden beghinne
20 Dore spelen gheleert sine sinne,
Dat hi so es verseilt daerinne
Dat met hem uten spele gheet.22
Weder hi verliese ochte winne,*
Hem sijn die kere wel onghereet.
V
25 Men en mach in minnen verliesen niet,
Al eest so dat sijt spade versiet;
Si gout ie gherne dat si onthiet.27
Die dies gheloeft, hi wachter na,
Dats: te verlatenne op selc gheniet,
30 Als: ‘die hanct, beide dat menne afsla’.
VI
Die hangt, hoe goede beide hi hevet,
Ende die in bant van minnen levet,
Dats al eens, ende die als om minne beghevet.33
Ay, minne, daer siet noch selve toe,
35 Hoe verre ghine ie in scine verdrevet,35
Siet dat hem uwe natuere voldoe.

*

16
17

22
27
33
35

IV. 19 A heuet 20 A ghekeert sine minne s.: minne doorgehaald 21 A Datti 24 de k.
V. 25 Menne A minne 27 ye 30 Alse; hanghet.
VI. 31 hanghet 33 alleens; minnen 35 ye 36 nature.
die kan als antecedens hebben ofwel die vremde, ofwel zij die scinen...
verdeilt = veroordeeld, rampzalig.
diet wel doen mach: die zonder te dolen in Minnen orewoede, het toch goed mag stellen in
de Liefde: hij passe maar op; hij zou in de Liefde kunnen verzeilen en dan is er geen keren
meer.
dat = dat het.
gout = onv. verl. tijd. 28 wie dit gelooft, wachte er naar; want dit wachten is als ... Men kan
er zoo lang op wachten als de gehangene, dat men hem van de koord verlost.
ende die ... beghevet is parallel nog met die in bant van Minnen levet.
in scine = als 't blijkt; blijkbaar.
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*
VIIVII
Het mach wel sijn dat minne voldoet;
Maer die nanoet es den armen goet.
Dat minne hare tere met minnen verdoet*
40 Dat es wel recht, si es so groet,
Ende si ons altoes doe scoen ghemoet:
Hare sparen es argher dan al doet.
VIII
Ay, minne, weder spaerdi mi,*43
So sparic u, dies manic di.
45 Mi wondert bi wat [t]saken dat si
Dat ghi mi dus vremde sijt:
Ghi sijt mi verre, ende ic u bi;
Dies lidic altoes droeven tijt.

*

87 a.

*

CXXXJ c.

IX
Ay, minne, ghemaet uwe gheweldeghe crachte.49
50 Ghi hebt die daghe ende ic die nachte.
Wat doedi mi jaghen uwe[n] jachte,
Ende ghi mi so verre vore ontvaert?52
Ghi doet mi ghelden selke pachte;
Mi gruwelt dat ic ie mensche waert.*
*

71 b.

Vijf en veertigste lied
Inhoud.
Gebed tot de Liefde, om erbarming en genezing, met algeheele onderwerping aan al
Haar welbehagen.

Algemeene beschouwingen.
In één groote zielsstemming

*

VII. 38 de na 40 Dats C wel erb. 42 C sparen i.r. B doot.
VIII. 43 B spardi 44 Spare ic 45 saken het si C tsaken: t erbijgev. 46 mi so 48 A lide ic B
drueuen.
IX. 49 A gheweldechede: de geexp. 50 hebbet 51 B iegen; uwe iachten 52 voer ontfaert 55
ye A ward B wert.
VII Z. inl.
43 spaerdi mi moet in verband met voorgaande dan bet.: zijt gij zuinig tegenover mij, behandelt
gij mij vrekkig, dan ben ik zuinig tegenover u.
49 ghemaet: matigen, intoomen.
52 ende = zooveel als: terwijl.
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van hartstochtelijken drang naar de Liefde en te gelijk van algeheele berusting in
Hare beschikkingen beweegt dit laatste der strophische liederen.
In den uitersten Liefdenood wendt de ziel zich tot de Liefde. Zij smeekt Haar, dat
Ze toch luistere naar den kreet van haar hart; dat Zij hare trouw beschouwe, dat Zij
haar schenke wat Zij haar voorhield in hare jeugd en haar geneze; dat Zij toch geve
wat haar opbeuren mag en eenige leniging brenge in haar bitteren nood; want alles
valt zwaar, zoolang de ziel de Liefde zelf niet verkregen heeft. Maar daardoor heen,
in dramatische spanning, belijdt de ziel hare onwankelbare volharding, haren vasten
wil: om Haar alleen geheel haar leven te verheerlijken, om zich steeds aan al de
slagen van Haar welbehagen te onderwerpen, om in bijval of schade, in vertroosting
of rampzaligheid, in verzadiging of in honger, al naar het de Liefde believen mag,
de Liefde in alles te voldoen en daarvan te sterven.

Bijzondere opmerkingen.
Buiten allen tijd, als een eeuwigheidsgedicht. Welk een heilig ontzag voor den wil
der Liefde, voor Hare almacht, Hare grootheid; welk een onwrikbaar vertrouwen in
Hare waarachtigheid, er opruischt uit dezen smartkreet van een bloedende hart, dat,
trots alles, vast berusten blijft in de eenige levensvreugde, die de Liefde is! Het statig,
wijd-uitgolvende rythme van de sapphische strophe, met de zesmaal herhaalde volle
rijmen en den mysterieuzen weergalm van de latijnsche uitdeiningen, drukt wel die
diepe berusting uit, die van het begin af, met die hooge belijdenis der eenige vreugde
in ware Liefde, aangrijpen moet.

Vorm.
STROPHENBOUW:
a4 a4 a4 b2 / a4 a4 a4 b2
de b-verzen zijn telkens latijnsche woorden.
RIJMEN: 27/30 wordt het rijm suere tweemaal herhaald.
Al zou men nu ook in dit gedicht op enkele vlekken kunnen wijzen, als op het
veelvoudig gebruik van want, van anesien; aan den algemeenen indruk verandert dit
niets: dit is poëzie van de zuiverste, de hoogste soort. Het is een machtige, dramatische
zielsstemming, rijk, nobel, en vol uitgedrukt.
TAAL. - 13-16 = indien Gij toch mijn trouw beschouwdet! om het rijm moest
anesaghe in den 3en persoon staan, waarom u oghe gebruikt werd in plaats van Ghi.
14 = want ik word er koen bij (= vertrouwend, rustig), van trouw te gewagen: het
geeft mij hoop, vertrouwen, kalmte, van trouw te gewagen;
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want (ik was steeds trouw sedert) uw geur mij tot het hoogste heeft aangetrokken:
odor veel gebruikt in mystieke taal: de maagden, de minnenden wandelen in den
geur van der Liefde reukwerk: in odorem unguentorum tuorum.
17-19: Gij hebt nooit bedrogen; daar Gij mij in mijn jeugd voorhieldt het voorwerp
waarnaar heel mijn verlangen gaat (hare zaligheid), wees mijn heil, want gij vermoogt
het.
32 sacramentum: moet een appositie zijn bij u hoghe nature of bij den geheelen
zin: maakt mij uw hooge natuur ten volle deelachtig, wat het Sacramentum, de groote
geheimzinnigheid, is; waarin de vereeniging van ziel met de Liefde voltrokken wordt.
Of: u hoghe natuere bedoeld als genitief na sacramentum: het geheim, de verborgen
heiligheid van uw hoghe natuur.
36 Redemptori: kan moeilijk een zin geven. Het zou het mv. van redemptor =
verlosser, moeten zijn en gaan met slaghe: uw slagen mogen mij in hooge mate
gunst, erbarming, hulp, troost zijn, verlossend, reddend. Heeft Had. gemeend, dat
het mv. van redemptor was redemptori? Dan heeft ze ook niet zoo bijzonder goed
Latijn gekend als men soms meent.
*

45
I
Ay, in welken soe verbaert die tijt,*1
En es in al die werelt wijt2
Dat mi gheven mach delijt,
Dan: verus amor.4
5 Ay minne, op trouwe (want ghi al sijt5
Miere zielen joye, miere herten vlijt),6
Ontfaermt der noet; siet ane den strijt;
Hort: cordis clamor!8
II
Ay, wat ic mijn wee roepe ende claghe,9
10 Die minne doe met mi hare behaghe;
Ic wille hare gheven alle mine daghe
Laus et honor.12

*

1
2
4
5
6
8
9
12

I. 1 A uerbaerd de B uerbard 2 de.
II. 6 B Mire A ioie mier B mire h. 7 B ontfarmt; den n.
III. 10 de 11 al.
= waarin ook de tijd zich voordoe = hoe de tijd er ook uitziet, welk jaargetijde het ook zij.
en = het en es...
ware Liefde.
op trouwe! uitroep: beroep op de trouw die men van iemand verwachten mag: bij trouwe!
(uw of mijn trouw). want = vermits.
vlijt = voorwerp van mijn streven, of vurigheid.
den kreet des harten.
wat = hoe ook.
lof en verheerlijking.
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*
Ay, minne, ocht trouwe u oghe ansaghe!13
Want mi maect coene dat ic[t]s ghewaghe;*
15 Want mi ierst op uwe hoghe staghe
Uwe traxit odor.
III
Ay, minne, ja ghi die nie en loghet:
Want ghi mi tonet inder joghet*18
Daer ic na quele, (want ghijt vermoghet),19
20
Sijt medicina.
Ay ja, minne, ghi die als zijt voghet,21
Gheeft mi om minne dies mi meest hoghet;22
Want ghi sijt moeder alre doghet,
Vrouwe ende regina.24
IV
25 Ay, weerde minne, fine puere,
Wan siedi ane wie ic gheduere,26
Ende sijt in minen betteren suere
Condimentum!28
Ay, ic dole te swaer in davontuere.
30 Mi sijn alle andere saken suere;
Volghevet mi, minne, u hoghe natuere
Sacramentum.

*

13
18
19
21
22
24
26
28

IV. A minnen ochte ochte B ochte; uwe; ane zaghe 14 ics C icts: s erb.
V. 17 A minnen 18 A mi erb. A toenet.
VI. 21 B voeget: oe op ras. 22 omme A minnen; dies ghi 24 vrouwe et.
VII 25 werde; pure 26 hoe C wie erb. hoe; ghedure 27 mine bettere B sure.
VIII. 29 A de B die; auonture 30 A al B sake 31 A uwe; nature.
trok Uw geur, vgl. Cant. 1, 3: curremus in odorem unguentorum tuorum.
tonet: onvolm. verl. tijd: toondet.
daer ... quele want ghijt vermoghet: voor den zin te plaatsen na medecina = genezing.
alles sijt voghet = die over alles beschikt.
dies mi meest hoghet = waarvan mij meest vreugde komt, of wat ik meest verlang; A en B
hebben ghi: dies Ghi ... = wat Gij meest verlangt; wat niet past of: waardoor gij meest groeit.
koningin.
wan = waarom niet: waarom beschouwt Gij niet ...; of uitroep: och! wie ic gheduere = hoe
ik het stel, hoe het met mij staat; of: hoe ik het uithoud; naderend tot de bet. van hoe ik lijd.
leniging.
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V
Ay, benic in vrome ocht in scade,
Si al, minne, bi uwen rade:34
35 U slaghe sijn mi ghenoech ghenade35
Redemptori.
Ay, wadic ghewat, clemme ic op grade,37
Benic in honghere ochte in sade,
Dat ic u, minne, g<e>noech voldade,*39
40
Unde mori. Amen, Amen.40

*
34
35
37
39
40

IX. 33 ochte 35 uwe slaghen.
X. 37 clemmic A vp 38 bennic; honger 39 genoech 40 bene mori; amen, amen ontbr.
alles gebeure, weze, volgens uw raad, wat Gij over mij beschikt hebt.
ghenoech ghenade: een gunst, bewijs van genegenheid, hulp, in hooge mate.
moet ik door de diepte der rampzaligheid, klim ik tot de hoogte der vreugde.
het eenige wat ik verlang is: dat ik U, Liefde, ten volle moge voldoen.
Daarvan sterven. A en B Bene mori = minder goed.
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Glossarium.
Ik heb in dit glossarium op de Strophische Gedichten alle hierin voorkomende
woorden en uitdrukkingen opgenomen. Voor een dichteres als Hadewijch was dit
wel de moeite waard. Zoo krijgen wij een volledig beeld van haren taalschat. Dit kan
ook zijn groot nut hebben voor de oplossing van allerlei vragen, van authenticiteit
en invloed, zoowel als van volgorde, tijd, taalgebruik, enz. Het zal helpen Hadewijch
door haar zelf te verklaren. Het bespaarde mij ook vele aanteekeningen voor de
beteekenis van woorden en uitdrukkingen op zichzelf.
Toch worden niet voor elk woord of uitdrukking alle plaatsen vermeld; voor de
gansch gewone zelfs meestal niet meer dan een paar kenmerkende; met bijvoeging
van b.v. = bij voorbeeld, of pass. = passim, of e.e. = en elders.
Ook naar treffende vormen wordt verwezen; in 't bijzonder bij de pronomina en
de werkwoorden. Hoe beknopt deze ook worden aangegeven, zij bieden vaak een
aanvulling of verbetering bij het werk van M. Van der Kallen, Een grammaticaal en
rythmisch onderzoek van Hadewych's poëzie.

abolghe. - znw. vr., verbolgenheid, toorn, 17, 64; 41, 42, uwe - 41, 17.
absolveren. - zw. ww. tr., vrijspreken, 3, 46.
acht. - z. hachte.
achten. - zw. ww., met 2n nv., zich om iets bekreunen, 17, 57.
achterwaren. - zw. ww. tr., waarnemen, zich toeleggen op, 10, 32.
adere. - znw. vr., ader met haren verhoelnen -n 12, 55; meestal overdrachtelijk,
voor het binnenste van hart of gemoed: der herten aderen craken doen 43, 90;
alle mine -n 30, 39; der -n gront 40, 38.
aen. - z. ane.
aert. - znw. m., geaardheid; der Minnen -, omschrijving voor de Minne, waarin
aert = natuur, 36, 51; geslacht 43, 50, 51.
aes. - znw. o., voorraad; sijn - verdoen 27, 53 (zoo niet Mnl. Wd.).
aes. - znw. o., laagste getal in het dobbelspel, in de uitdr. aes van sisen, van al sijs geven, nood of overvloed geven 39, 12, 13.
af. - bijw., in verbinding met daer, hier, waer 9, 14; ook eenvoudig na sijn of
bliven = waarvan 28, 58; 32, 62; na lesen 29, 88; na spreken 26, 53; in de
verbinding nu af nu ane, nu zus dan zoo 29, 68 (niet zoo in Mnl. Wdb.).
affeleeren. - zw. ww. intr., wegvloeien, in geestelijken zin, niet: overvloeien,
(als in Mnl. Wdb.) 26, 30.
afgront. - znw. m., 7, 43; 21, 20 (hier o.?); vr. 7, 45.
aflaet. - znw., leniging, 28, 64; 35, 38.
afslaen. - st. ww. tr., - afnemen (van een galg) 44, 30.
afstaen. - in afghestaen sijn met 3n nv. opgeven, verliezen, afstand doen van,
24, 53.
ay. - tusschenw., zeer gewoon ei! ach! helaas! ay mi 13, 53; ay, Deus! 3, 46; ay
God 17, 57; ay arme 1, 49; soms beginnen alle
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strophen van een gedicht met ay, als l. 45, l. 41 (uitg. 1e str.).
al. - onb. voornw.; enkelv. m. 1e en 2e nv. ontbreekt; 3e nv. allen; 4e nv. allen;
vr. 1e nv. alle; 2e nv. alre (b.v. - doghet 45, 23); 3e nv. alre (b.v. van alre doghet
2, 20; 2, 43); soms aller, 9, 37; 4e nv. alle; o. 1e en 4e nv. al; soms alle (b.v.
over alle lant, 19, 77; alle dies 22, 68; 8, 19; 23, 46; alle ommevaen 26, 80; sijn
alle 17, 56; 2e nv. alles; 3e nv. allen; mv. 1e en 4e nv. alle; 2e nv. alre; 3e nv.
allen; wordt al gescheiden van het subst. zoo blijft het meestal onverbogen;
soms alle, ook met o., alle hare ware 23, 46. - bijv. gebr. in het enkelv., zoowel
geheel, volledig; als elk; in het mv. alleen alle - voornw. in 't mv. allen, b.v. ghi
alle 1, 10; 2, 22; wet alle 3, 75; alle die 1, 70; 14, 15; u allen 1, 34; hen allen
1, 44; 12, 61; maar hen alle in 't rijm, 43, 66; en van alle dien die 24, 62; o.
enkelv., al: niet min dan al 42, 48; dit al; al dat; al dies daer, 28, 57; si gaf hem
al 26, 31; alles vrouwe 11, 13; alles voghet 15, 74; alles hout 36, 96; vertijt alles
29, 116; alles danc weten 30, 16; 39, 76; bet. vaak in alle opzichten, 1, 88; 36,
96, 139; 39, 76; soms gecontracteerd tot als, 17, 31; 44, 33; 45, 21; als te voren
9, 78; van allen 1, 87; met allen 3, 59; 14, 73; in allen 17, 6; 43, 61; al om al
12, 49; 21, 66; 32, 19; in al, ontk. hoegenaamd niet, 6, 55; om al minnen 14,
37; op al met de hoop alles te winnen 17, 26; met al volkomen 16, 93; 35, 75;
37, 10; al met al 17, 77; met al in al 8, 11; al dat mine met al 19, 38; boven al
37, 29; als zelfst. nw. gebruikt; sijn al 17, 26, 45; sijn alle 17, 56; hare al 17,
51; hijt al (het al) 3, 50; praed. ghi sijt al 37, 21.
al. - bijw., geheel, al nuwe 1, 104; al ghemint 2, 32; al mint, 41, 57; al M.
voltrouwe 2, 27; al in minnen beveet 2, 89; aldoor aanhoudend, 5, 25; al een
om het even 35, 29; al eens 43, 94; wordt vaak expletief, met versterkende
kracht al openbare 32, 12; al el geheel wat anders 27, 5; na voegw. b.v. sint ic
al 6, 61 (?).
al. - voegw., al, alhoewel, b.v. 1, 1; 2, 50; 5, 1; 9, 85; 11, 21, 29; 29, 110.
aldaer. - bijw., b.v. 9, 85; 36, 122.
aldus. - bijw., b.v. 34, 75; 36, 141.
alende, Allende. - znw., ballingschap, o.b.v. 24, 73; ellende van het buiten de
genieting der Minne zijn, o.b.v. 27, 31; in alenden 21, 58; 27, 30; z. ellende.
alendech. - bvl. nw., rampzalig, b.v. 1, 25; 17, 66; 22, 35; 24, 68; 25, 6; 41, 33;
z. ellendich.
alendicheit. - znw., ellende, 29, 104.
algader. - bijw., geheel en al, b.v. 43, 48; te zamen, allen; si - 30, 33; allegader
29, 98.
allene. - bnw., alleen, 1, 53; 25, 33; bw. te eenen male, ten volle 2, 23; ook 2,
21? of hier aldoor, altijd; of zij alleen? aldoor, of uitsluitend 8, 40, 43; 11, 39;
niet - 11, 43.
almeest. - voor het grootste gedeelte, of bijna, 39, 1.
alre. - dikwijls verbonden met superlatieven alrenauste, alrestaercste,
alrescoenste, enz.
als. - gen., of bijw. gen. van al z. daar.
als. - voegw. van tijd, wanneer, als, nu b.v. 6, 1; 21, 1; toen b.v. 30, 35 soms
alse, b.v. 4, 53; 20, 55, 61.
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alse. - voegw. van vergelijking, gelijk, zooals, b.v. 10, 37; 13, 4; 32, 10; 33, 27;
als so vele als 6, 79; also fijn alse 1, 16; voegw. van wijze, naderend tot de
beteekenis indien 19, 39; indien b.v. 2, 81 (of zooals?) 25, 10; als zijnde 19, 14;
expletief alse nu ... alse nu eens dan weer 3, 37.
also. - voegw., zooals b.v. 7, 16; 21, 14; 29, 113; bijw., alzoo also fijn 1, 16;
also na 30, 6; evenzoo 6, 5; 21, 3.
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altemale. - bijw., gansch, volkomenlijk 21, 14; 42, 11; met - 36, 27 onb. vnw.
allen 24, 4; 42, 11 (of geheel en gansch).
altoes. - bijw., altoos, te allen tijde, bij iedere gelegenheid, b.v. 9, 1; 24, 36, 83;
44, 48; telkens opnieuw 13, 4; nu ende - voor goed, 21, 46.
amabaer. - uitroep: ik werd bemind 15, 32.
ambacht. - znw. o., bediening, ambt, rechterlijk ambt 1, 89; bedrijf, dienst, in
't bijzonder der Minne, 10, 32; 34, 64, 66.
amen. - 45, 40.
amijs. - znw., vriend, 39, 17.
amor. - Liefde, 2, 40; 45, 4.
amorose. - bnw. zelfst. gebruikt, die - de minnenden 2, 99.
an. - voorz. in de uitdr. an anxt in angst, 26, 58; an minen danc mijns ondanks,
zonder mijn wil 24, 46; an haren danc diere ... ondanks 32, 45; z. nog ane,
onnen.
ander. - bijv. of zelfst. vnw., ander, overig, 3e nv. den anderen 38, 36; 4e nv.
8, 41; den enen ... den -en 3, 45; 2e nv. o. iet anders 23, 65; -s niet 34, 67; -s
meer anders nog 41, 56; vr. andere, ook ander, 22, 60; 32, 7; - bijv. nw. zelfst.
gebruikt al mine -e, al het andere in mij 43, 47 (?).
ane. - aldus gewoonlijk; ook an, een enkele maal aen; aan, in de gewone
beteekenissen, van plaats, anden hemel 17, 17; of van tijd; aan, ten opzichte
van, met bvl. nw. vroet - (aen) 2, 11; ane sijns selfs bekinnen 9, 58; met ww.;
als ane den sin faelgeren 34, 12; twivelen - 34, 17; beghin doen - 6, 38; als uitdr.
van aanhechting, 11, 41; 16, 49; als uitdr. van doel eener werking, 2, 81; 9, 38;
bij begrippen van ontleening, met beginnen 6, 38; met bekinnen 2, 31; met horen
10, 9; met leren (an) 27, 28; met scouwen 30, 29; met soeken 35, 38, 66.
ane. - bijw., aan; vooral na daer, waer, b.v. 29, 50 (an); nu af nu an 29, 68; z.
bij voert.
anebeghin. - van -ne van den beginne, van alle eeuwigheid 29, 41.
anegaen. - onreg. ww. nw. tr., aandurven, vrijwillig ondergaan 28, 16.
anesien. - st. ww. tr., aanzien, bedenken, in aanmerking nemen 36, 59; 45, 7,
13 (ansaghe) 26 (met hoe).
anespreken. - st. ww. tr., aanspreken, toespreken 25, 87; lastig vallen 25, 76.
anestaren. - zw. ww. tr., de oogen gevestigd houden op 7, 55; 12, 32; 20, 59;
23, 47; 36, 52.
anevaen. - st. ww. tr., aandurven 36, 69.
anevechten. - st. ww. tr., aanvallen, bestoken 23, 11; 37, 47.
anghe. - bijw., mi doet - het kwelt mij, doet mij zeer 2, 51; 36, 126.
anschijn. - znw., aanschijn; vore Minnen -, 14, 18; ... anscine, 12, 38.
anxt. - znw., benauwdheid angst 21, 33; vrees, an - ter doet 26, 58.
anxtelike. - bijv. nw., angstverwekkend 4, 20.
arbeit. - znw. vr., inspanning 34, 18.
arch. - znw., kwaad, in de verbinding met goet, 16, 66; bnw. erg, argher 44,
42; van personen: er slceht aan toe, 20, 18.
arm. - znw., arm, 20, 75.
atm. - bnw., arm aan tijdelijke goederen 8, 29; 44, 38; arm aan geestelijke
goederen, 3, 75; 9, 17; 11, 102; met 2n nv. 24, 50; ongelukkig, van personen,
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1, 49; 15, 33; 19, 18; gemeen, dat -e diede 26, 39; van zaken, verachtelijk 42,
63.
avont. - znw., 19, 15.
avontuere. - znw. vr., onzeker, hachelijk lot, verpersoonlijkt 1, 30; geheel der
wisselende lotsgevallen levensbeschikkingen, 6, 88; 17, 80; - doghen hachelijke,
pijnlijke, lotswisselingen ondergaan, 1, 22; 2, 30; 5, 39; 32, 39; 36, 58; 39, 37;
wat d- ghevet 41, 50; in d- dolen 45, 29; in - in onzeker, hachelijk leven 32, 70;
in - bringhen, op den dool, in verwarring brengen 22, 16.
avontueren. - zw. ww. alle hachelijke
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toekomst te gemoet gaan, aanvaarden, 39, 6.
baer. - bijw., klaarblijkelijk 23, 81 (Mnl. Wdb. louter); 43, 4 = als iedereen
weet.
ballieren. - zw. ww., zich vermeien, zich verlustigen (de soort, dansen, voor
het geslacht: zich verlustigen; als zeer dikwijls bij Had.) 14, 56.
ban - znw. m., ban, inden - slaen 3, 45; te -ne doen 3, 47.
baniere. - znw. vr., banier 37, 2.
bant. - znw. m., band, boei, gevangenschap, d.i. macht, vooral in der Minnen
-, of inden bande van Minnen 9, 55; 10, 21; 12, 4; 19, 74; 20, 12; 24, 34, 88;
32, 8; 39, 22; 44, 32; in swaren bande druk, kwelling, 6, 85; 36, 140.
baren. - zw. ww. intr., zich vertoonen, 11, 5.
basieren. - zw. ww. intr., in iets blijvend gevestigd zijn; (of = spacieren?) zich
vermaken 14, 55; z. de verklaring daar.
bat. - bijw., beter; meer; - vroet 39, 71; niet -, niets beters 3, 34; iet te - hebben
er wat beter aan toe zijn, genezen 3, 67.
bate. - znw., baat, 36, 7.
bede. - znw., vr., 27, 21.
bedenken. - st. ww. tr., bedacht, indachtig zijn 23, 51.
bederven. - st. ww. tr., te gronde richten 1, 53; intr., te gronde gaan, doen -, 35,
41.
bedieden. - zw. ww. tr., beteekenen, 17, 72.
bedrieghen. - st. ww. tr., bedroech bedriegen, 19, 24.
bedriven. - st. ww. tr., bedreven werden in 't nauw brengen 25, 75.
bedroeven. - zw. ww. tr., bedrueft in de war brengen, verderven 16, 30, hem droevig zijn 8, 39.
bedwanc. - znw. o., druk, macht, nood, 1, 4; 36, 128; 37, 7; macht,
overheersching, vooral de macht, de heerschappij, die de minne over den mensch
uitoefent 2, 54; 13, 47; 24, 37; 30, 18.
bedwinghen. - st. ww. tr., beheerschen, overheerschen, in zijn macht hebben,
9, 6; 27, 15; bedwonghen sijn van in de macht zijn 39, 2, 4.
bedwonghen. - bnw., beklemd, benauwd, 6, 26; in -en vare angst die beklemd,
benauwd, machteloos maakt, tegenover vri 5, 45; 25, 16.
begheren. - zw. ww. tr. wenschen, trachten te hebben, 21, 31; verlangen 16,
83; Minne -, 12, 61; 33, 3; 41, 8; zelfst. gebr. zinnelijk verlangen 15, 9; begharen
14, 29.
begherte. - znw. vr., zinnelijk verlangen, 6, 5; 15, 51; 22, 31; verpersoonlijkt
11, 80; 22, 45; 25, 39, 43, 51; 40, 42; 43, 73, 91; -n diepheit 12, 27; -n neen 39,
85.
begheven. - st. ww. tr., opgeven, niet verder met iets gaan, 17, 22; opgeven,
verzaken, afstand doen van, 19, 66 (begavic); 24, 54; 29, 116; al Minne om
Minne -, 43, 92, 93; 44, 33; begheven sijn verlaten zjn 24, 61.
beghin. - znw. o., begin, 34, 10; - doen ane 6, 38; int -, 8, 16; 24, 24; in allen
-ne steeds in 't begin 17, 49; nuwe - begin der eeuwigheid 20, 58; van nuwen
-ne van een nieuw begin 40, 39; mv. al uwe -ne 35, 64 wat iem. begonnen heeft.
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beghinnen. - st. ww. tr., beginnen 14, 23; 20, 3; begonste 30, 32; begonnen sijn
20, 1; 41, 1; sonder - 26, 23 zonder de oefeningen enz. van een beginneling; z.
aant.
behaghe. - znw. vr., welgevallen, 19, 49; 45, 10; mv. 33, 32; misschien bijv.
nvw., 6, 36.
behaghen. - zw. ww. intr., aangenaam, zijn, 20, 8; welgevallig zijn 2, 8; 25,
10; 30, 19; 32, 74; 33, 45; om minnen - 11, 67; verpersoonlijkt zelfbehagen 13,
51.
beheet. - znw. o., belofte, behete 29, 53; bevel, of aansporing op minnen -, 40,
7 (of ook belofte?).
behindicheit. - znw. vr., schranderheid, behendigheid, 34, 38.
behoeden. - zw. ww., behoet, voorzichtig, ingetogen, wijs (?) of beschermd 23,
5; voorzichtig, behoedzaam, goed bezorgd 39, 23.
behoert (?). - znw., wat iemand
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opgelegd is, vereischte, noodzakelijkheid, 11, 24; z. aant.
behoeven. - zw. ww., noodig hebben, 8, 37; moeten doen 1, 66; 4, 2.
behoren. - zw. ww., met 2n nv. toekomen, iem. 's recht zijn, b.v. 6, 79.
behouden. - st. ww. tr., enen die sinne -, niet van de zinnen berooven, niet in
dwaling brengen, 29, 12.
behout. - znw. o., heil, 32, 5.
beide. - znw. vr., verwachting, hoop, 44, 31.
beide. - telw., beide 33, 25; hen -n 30, 82; met ww. in 't enkelvvoud 1, 29: of
te verklaren als beide ... ende zoowel ... als, niet alleen ... maar ook 4, 38; 11,
6; 24, 51; 26, 34; 27, 67; (te gelijk); 41, 2 e.e.
beiden. - zw. ww. intr., wachten, talmen, 15, 49.
bejach. - znw., buit, voordeel, 11, 54.
bekin. - znw., kennis, iem. dien men kent, mv., 9, 38.
bekinnen. - st. ww. tr., leeren kennen, op verschillende wijzen, als, door zien
of studie 29, 80; 30, 81, 87; vandaar begrijpen 36, 48; 39, 19; leeren kennen
door ervaring, en zoo ervaren, ondergaan, de gewone beteekenis 2, 103; 8, 46;
12, 43; 18, 12, 17; 22, 15; 27, 20, 30; 30, 35; 32, 67; 38, 50; 42, 31; erkennen,
onderkennen 9, 44; 32, 49; 34, 14; erkennen, kennen 16, 24; 25, 24; erkennen,
belijden 35, 72, 79; kennen, weten, 13, 5; 16, 23; 29, 19; bekint sijn door ervaring
bekend, ondergaan 31, 51; bekant worden 36, 148; wel bekint beroemd 40, 26.
Wederk. hem - zich zelven kennen 23, 6; hem - ane inzicht krijgen van 2, 31;
met verl. deelw. erkennen, ervaren dat men is ... 35, 13. Zelfst. gebruikt, het
leeren kennen door ervaring 22, 44.
beclaghen. - hem -, zich beklagen 30, 20, 23; hem - van klagen over 19, 14.
becomen. - st. ww., dat ... best bequame welbehaaglijk zijn, 1, 18.
becoren. - zw. ww. met 2n nv., ervaren, ondervinden 5, 16; 25, 33.
belachen. - st. ww. tr., toelachen, beloech 17, 51.
belanc. - bnw., belanc sijn an gelegen zijn, afhangen van 38, 10; 39, 77.
belghen. - st. ww., verbolgen zijn 3, 57.
belegghen. - zw. ww. tr., bezetten, belegeren, beleghet 16, 15.
belien. - zw. ww. tr., belijden 37, 36.
beligghen. - st. ww., belegeren, bezetten, beleghen 37, 30; al met al beleghen
hebben alles wijselijk overlegd, er alles op aangelegd hebben 8, 45.
bempt. - znw., weiland 2, 4.
benden. - st. ww. tr., in boeien slaan, 1, 80.
benediën. - zw. ww. tr., zegenen, 1, 100; 36, 9 (benedijt) 36, 12 (benedide)
verheerlijken 37, 33 ghebenedijt geprezen 18, 2; 22, 6.
benemen. - st. ww. tr. met 2n nv., ontnemen 30, 10.
beneven. - bijw., hier -, hierbij 24, 32.
bequame. - bnw., aangenaam 42, 27; welgevallig 9, 50.
beraden. - st. ww. tr., helpen, bijstaan, 23, 10, 20 enz.; 36, 133.
berch. - znw. m., berg, heuvel, in eig. zin 15, 2; 16, 4; 17, 2; 40, 4; telkens met
dal; als beeld van wat hoog, verheven is: die - wert dal het hooge wordt laag,
hoogheid wordt laagheid 11, 19; worden uwe berghe dale wildet Gij van Uw
hoogheid naar ons afdalen 21, 15; die - vloeide ten diepen dale God daalde uit
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Zijn hoogheid in de diepte onzer menschheid 29, 47; fig. voor het hooge die
hoghe berghe 42, 20; - ende dal 13, 36; z. nog bij dal.
berechten. - zw. ww. tr., berecht werden ten volle ingelicht worden 31, 29.
bernen. - zw. ww., fig. branden 15, 19.
beroemen. - zw. ww., hem - roemen, pochen op 38, 14.
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beroeven. - zw. ww., zelfst. gebruikt, rooven, ontrooven 15, 30.
berouwen. - zw. ww. tr., een reden tot droefheid zijn voor 34, 58. onpers. het
berouwt mij, berouw, leed hebben om 23, 93.
berueren. - zw. ww. tr., aanraken, 39, 9.
bescarmen. - zw. ww. tr., onder zijn bescherming nemen 20, 71.
bescinen. - st. ww. tr., beschijnen, besceen (van den dach) 40, 54.
bescouwen. - zw. ww. tr., in genade neerzien op 2, 25; 3, 24; 27, 10; zien,
opmerken 23, 94, 95; het oog gericht houden op iets om het te doen, zich
toeleggen op 30, 26.
besetten. - zw. ww. tr., in bezit hebben 8, 17.
besien. - st. ww. tr., medelijdend neerzien op 43, 17 (besaecht); hem -, zich
zelven zien 27, 34.
besitten. - st. ww. tr., bezit hebben van, beheerschen 38, 37; in bezit nemen 25,
88; 33, 35; 36, 106.
besondere. - bijw., in 't bijzonder 29, 37.
best. - bnw. of bijw., superlatief van goet, best 1, 54; 9, 48; -e goet 36, 61; so
eest best dat 17, 22; dat -e 38, 50; ten sinen - op zijn best, zeer spoedig (?) 38,
8; of te scheiden? z. aant.
bestaen. - st. ww. tr., met persoon: aandurven, als een strijd met 38, 7, 53
(besteet); 39, 88 (besteet) 91; 40, 22, 66 (telkens met Minne); met zaak, iets
wagen 30, 49.
besueken. - st. ww. tr., verre ellende - bezoeken, doormaken, erva- 41, 10.
betamen. - zw. ww. intr., behagen 9, 48.
beteren. - zw. ww. tr., in orde brengen, vergelden 2, 24.
betrouwen. - zw. ww., hem -op zich verlaten op 3, 19.
bevaen. - st. ww. tr., aangrijpen, aandurven 23, 72; 31, 38 (bevanghe) aandurven
om er meester van te worden, omvangen, veroveren al met al - 17, 81; 39, 90
(hare wijdde); vervullen 22, 27; of binden, boeien, 2, 89; 34, 71; met node ...
bevinghe 22, 66; in node van Minnen - 24, 10; in Minnen - 31, 10; koesteren
waen - 23, 71; vatten, met maten van ghetale - 40, 60.
bevasten. - zw. ww. tr,. aan zich hechten, er zich mee verbinden 25, 60.
beveled. - st. ww. tr., voorhouden (van een leer) 2, 72; bevolen 14, 45; (bevolen);
voorhouden, opleggen, iets pijnlijks 7, 72 (bevoelen); 16, 102; met pine 11, 52;
met quale 23, 64 (beval) 68; voorschrijven 23, 65 (bevale); toevertrouwen (een
taak) 29, 121; aanbevelen 33, 49.
beven. - zw. ww. intr., sidderen 31, 20; met vrees opzien naar 43, 102.
bewant. - bnw., gesteld, ten sorghen - in een zorgelijken, kommervollen toestand
36, 138.
bewaren. - zw. ww., hem - zich goed voorzien, zich in tegenweer zetten 33,
11.
bewenden. - zw. ww., brengen 25, 25 (bewent).
bi. - voorz., in de gewone mnl. beteekenissen, aldus: bij, van plaatselijke
nabijheid, 11, 14; van tijdelijke nabijheid, bij, ten tijde van, tijdens, nacht bi
daghe 9, 60; 43, 71; z. dach; gelijktijdig met 2, 3; in vergelijking bij; ten opzichte
van, ten gevolge van, volgens bi uwen rade 45, 34; bi vremden kere 42, 6; uit
oorzaak van, uit, van bi natueren 20, 52; 26, 75; bi hare selven 36, 100; bi onsen
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scoude 11, 91; 2, 57; leven bi 15, 11; door 3, 60; 12, 65; 29, 81; 30, 79; 36, 108;
39, 23; 41, 23, 29; enz.; bij, naar aanleiding van; met ww. als kennen, leeren,
blijken 1, 6; 9, 44; 27, 1; 30, 87; 37, 40; 41, 14; bij, ter uitdr. van manier of
wijze bi wilen 3, 57; en pass.; bi gherade 27, 31; bi gheliken bij wijze van 29,
107; tegenover, als in bi gheenre noet hoe groot de nood ook weze, 35, 10; of
in bezweringen, bijw., nabij, 29, 27; bi sijn 25, 5; 44, 47; enen bi comen 38, 45;
na daer bi 40, 23; bi
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ende verre 31, 51. z. verre; dan nog met daer, waer enz.
bidden. - st. ww., aandringen bij iem. om, iem. verzoeken om, met 3n nv. van
persoon en met 2n nv. der zaak, 20, 14, 27; 22, 38 (bade); 27, 19, 22; 28, 64;
32, 29; 35, 26 (bad); - ende manen 31, 21.
bieden. - st. ww. tr., voorhouden 16, 40; 27, 36 (boet).
binnen. - bijw., daer - 33, 52; van - 16, 37; 25, 23; 29, 14 (= inwendig, in den
geest); 38, 38; in - 26, 33; tegenover van buiten 42, 2.
bitter. - bnw., bitter; fig., - leven, 20, 19; -e doet 41, 24; in betteren suere 45,
27; zelfst. gebr. met suere 2, 33; z. suer.
bitterheit. - znw. vr., 29, 105.
blide. - bnw., blij, van menschen 1, 12; 2, 57; 19, 3 met 2n nv.; 36, 14 - maken
41, 6; 43, 19; met 3n nv. voor 30, 2, 5; met droevere herten - 13, 8; van dieren,
2, 6; 3, 6; 10, 2; 28, 1; van het weder 15, 1, blijdste 14, 1.
blide. - bijw., 15, 81; 44, 4 met 2n nv.
blide. - znw., 39, 84.
blike. - zn., van blijc (?) uitwendige schijn 23, 35, schijnvreugde of valsche
beloften 19, 5.
bliken. - st. ww., blijken te zijn 23, 34.
blint. - bnw., blind. blent; fig. 20, 43; 23, 7; zelfst. gebr. 8, 27.
blintheyt. - znw. vr., blindheid, geestelijke - 24, 77.
bliscap. - znw. vr., blijdschap 4, 10; 7, 4; 9, 93; 10, 3; 14, 4; 15, 6; 17, 7; 20,
11; 25, 3; 40, 5; 42, 3, 5; - doen verblijden 2, 60.
bliven. - st. ww. intr., blijven 15, 86; 17, 20; 32, 66 (blijft); bleven 24, 48; 26,
12; bleef 29, 66.
bloede. - bnw., bloode, bevreesd, laf 5, 23; 15, 71; 21, 36; 42, 45; - jeghen 43,
40.
bloeme. - znw. vr., bloem, bloemen 3, 2; 7, 3; 12, 2; 16, 4; 21, 1; 24, 2; 32, 2;
37, 3; 38, 9; fig. 4, 23; 12, 6 (edele -).
bloet. - znw. o., bloed, herten - 27, 74; 29, 94.
bloet. - bnw., bloot, ontdekt, geopenbaard 9, 18.
bloyen. - zw. ww. intr., bloeien 17, 4; 38, 9; bloemen en vruchten dragen 6, 31,
34; 38, 3; bloeitijd zijn 4, 44; van trouw 12, 5 (bloeit); zelfst. gebr. 4, 10; 20,
41; ghebloyt in bloei 13, 36.
blouwen. - zw. w., slaan 13, 21.
boete. - znw., sonder - zonder genezing 32, 31.
bordene. - znw. vr., last 11, 68; 12, 11, 21.
bose. - znw. vr., verdorvenheid, valschheid, 2, 93.
bouden. - zw. ww. intr., zich verstouten 11, 96.
bout. - bnw., overmoedig 5, 23.
bouwen. - zw. ww. tr., beoefenen 30, 27; rouwe - smaken 11, 12.
brant. - znw. m., brand, der Minne 36, 142; 43, 49.
breken. - st. ww. tr., van het hart 38, 46.
brenghen. - st. ww. tr., brengen, aanbrengen, voortbrengen 1, 7; (brinct) 12, 2
brenghen in 't lant; 30, 30 (bracht) in den geest 22, 6 (bracht hevet) meebrengen
11, 42 (bringhen); in een zekeren toestand brengen 2, 47 (bracht sijn); in dole
- 28, 53; in avontuere - 22, 16 (brinct); openbare - openbaar maken 7, 71; 25,
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20; ter doet - 13, 61 (brochte) oorzaak zijn van iem. 's dood; in wanc - 13, 44
(brenghet) veroorzaken, quale - 14, 14 (brenghet).
brief. - znw. m., opschrijfboek 43, 22, 23.
broet. - znw. o., dat levende - 2, 44.
brulocht. - znw. vr., builoftsfeest 29, 99.
brulochtcleet. - znw. o., 29, 100.
buten. - voorz., buiten 35, 62; buiten, zonder 1, 54; 12, 18; -huus 9, 42; bijw.,
van - daarbuiten 12, 14; 42, 2.
cessen. - zw. ww. tr., tot bedaren brengen, doen ophouden 19, 84; 25, 8; (Ceste,
A en B Cost).
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cesseren. - zw. ww. intr., ophouden 25, 38.
chieren. - zw. ww. tr.. sieren 9, 70; 14, 59 z. scieren.
dach. - znw. m., dag 19, 9 (daghe); 33, 2; 37, 5; op den nuwen - op dezen
nieuwjaardag (?) 13, 2; meneghen - herhaaldelijk of lang reeds 11, 49; 39, 38;
dach ende tijt 26, 1; tijt, leeftijd of leven, voert mine daghe meer 2, 56; in minen
jonghen daghen 16, 41; ten eersten daghen 11, 64; (alle) mine daghe heel mijn
leven 21, 56; 22, 21; 45. 11; droeven - leven 41, 16; vrie daghe 21, 45; ellendighe
daghe 25, 6; alle daghe voortdurend 7, 26; als beeld der vreugde in tegenstelling
met nacht 4, 10; 19, 44, 93; 20, 7; 21, 80; 44, 50; der Minnen - vreugde der M.
10, 34; z. nacht.
dachcortinghe. - znw. vr., pleizier 42, 62.
daer. - bijw., aanwijzend van plaats of tijd, daar, er, b.v. 6, 30, 37; 10, 34; 11,
9; daer es er is 9, 89; waarheen 13, 24; ook betr. bijw. waar, b.v. 3, 67; 4, 47;
7, 59; 8, 25; 9, 35; 9, 86 (al daer daer); 11, 8; 13, 24, 30; 15, 47, 54; 16, 19 ...
35, 38; dikwijls voegwoord, terwijl 2, 61, 99; 3, 7; als 15, 61; 34, 13; daar,
derwijl 14, 70; - daer vormt verder met voorzetsels bijwoorden zoowel
aanwijzend (daarvan, enz.) als betrekkelijk (waarvan, enz.) en wordt van
personen zoowel als van zaken gebruikt: daer ... af 30, 51; 9, 14, 79, waaruit;
daer ... ane 2, 16 (waaraan) 29, 50; daer ... bi er bij 6, 32; bovendien 2, 3;
waardoor 2, 22, 57; 15, 11; 16, 54, 57; daer binnen daarbinnen 9, 42; 38, 60;
daer ... boven 1, 86; daer ... buten 12, 14; daer ... henen 7, 59 (waarhenen) daer
... in(ne) 14, 63; 36, 79, 145; 42, 30; daer ... ieghen 16, 29; daer ... met waarmee
11, 94; 12, 24; 31, 54; 43, 67; daer ... na 3, 57; 39, 83; waarnaar 7, 68; 10, 13;
31, 31; daer ... omme 2, 19; 29, 7 (om wien) daer ... op waarop 38, 4; 40, 3;
daer ... teghen 4, 21; daer ... toe 9, 58; (waartoe) 10, 8; 34, 65, 68; 43, 48; daer
... vore 29, 108; 44, 9; -voren 33, 51 verder bij de afzonderlijke voorzetsels.
daet. - znw. vr., daad, van deugd, offer, moed, vooral in verbinding met hoghe,
hoechste 19, 35; 25, 54; 32, 50; mv. dade 11, 70; 26, 47; 33, 23; in verbinding
met rike inspanning, offer, vereischend 36, 70; 42, 37.
dagheraet. - znw. m. dageraad 19, 8.
dal. - znw. o., dal; als beeld van een ellendig leven int tdal bliven 35, 6; 38, 31;
diepe -e poghen 42, 19; z. verder berch; als beeld van wat laag, op aarde,
hierbeneden is, z. sale.
dan. - bijw., dan, toen, vervolgens, b.v. 9, 35; 11, 37; 19, 41, 82.
dan. - voegw., na compar. 1, 77; 9, 38; na el 29, 70; vooral gebruikt na
ontkenning, dan dat 32, 8; 35, 72; maar, doch 34, 16; dan is natuurlijk dikwijls
samentrekking voor dat en b.v. 5, 2; 19, 86.
daniel. - de profeet, 29, 59.
danc. - znw. m., zin of wil, vooral in an haren - 32, 45; an minen - mijns
ondanks, tegen mijn zin 24, 46; dank God - 32, 16; - weten 13, 45; 30, 16; 38,
15; 39, 76; lieven - segghen 37, 8; dies hebbe die M. - 28, 4.
dancken. - zw. ww., met 3n nw. van persoon en 2n nv. der zaak 16, 20; 29,
109; 37, 9.
darven. - zw. ww., ontberen 6, 59; 9, 84; 43, 87; derven 16, 38; 23, 18; 26, 42
(buiten het rijm).
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dat. - lidw. aanw., of betr. vnw. o., zie Die.
dat. - voegw., dat, zinnenverbindend onderw.- of voorw.-zinnen b.v. 1, 46, 74;
expletief, onbepaaldheid aanduidend, als hoe dat 4, 7, 54; aanw. of vr. bnw. tot
voegw. makend, als indien dat, tote dien dat enz. ook tote dat; ghelijc dat, 2,
91; ten tide dat 14, 2; 38, 3; 39, 62; die wile dat 1, 61; op dat z.
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daar; ter inleiding van een wenschzin b.v. 3, 49; 45, 39; dient om relatieve
bijwoorden en allerlei soms moeilijk juist te bepalen voegwoorden uit te drukken
14, 2 als; indien, ware het dat 8, 6; het feit dat 22, 59; door dat 14, 21; opdat 8,
46; 11, 90; 19, 65; meestal: zoodat 2, 32; (of hier opdat? tot dat?) 2, 65; 5, 9; 9,
13; 12, 64; 23, 46; wat dedic dat 3, 11; 12, 14; wat es mi ghesciet dat 1, 53; tote
dien dat 39, 62; in dien dat, so dat 3, 50, 61; dat staat wel eens voor dat het 3,
23.
dauwe. - znw. vr., 2, 92; dauw.
david. - 29, 71.
de. - lidw., z. die.
deel. - znw. o., aandeel 17, 23; - hebben 19, 90; 21, 65; sijn - saen ghedaen
hebben het spoedig opgeven, 2, 98; een - voor een deel, 30, 72.
deemster. - bnw., donker, duister, 17, 53.
deemsterheit. - znw. vr., duisternis, in geestel. zin: buiten alle verlichting en
vertroosting der M. 17, 63; 19, 45; 29, 39; 35, 61; demsterheit 37, 47.
delijt. - znw. o., genot, pleizier 26, 5; 45, 3; meestal in een eenigs-zins zinnelijke
beteekenis; - hebben zich verlustigen 16, 3; 18, 4; 24, 6; - nemen 17, 8; 22, 40;
31, 7; nuwe - 18, 15; 16, 56; hoghe - 42, 22; vri - 31, 7.
des. - 2n nv. m. en o. van aanw. vnw., die z. daar.
des. - bijw., daarom, daardoor, meestal dies, 3, 74.
des. - voegw. derhalve, b.v. 42, 24.
dese. - aanw. vnw. m., le en 2e nv. ontbreekt; 3e en 4e nv. desen vr. 1e en 4e
nv. dese; 2e nv. derre (b.v. 27, 48), 3e nv. derre; o. 1e en 3e nv. dit; 2e nv. des;
3e nv. desen (b.v. 1, 6); mv. 1e en 4e nv. dese; 2e nv. ontbr., 3e nv. desen; procl.
dits = dit is; dies (16, 82) waarsch. voor des es (FRANCK, 217 Anm.); of voor
dit es? des vaak enclitisch s: heves 24, 58; z. dat; vele des 3, 38; des hadsi smerte
6, 12; met ww., 32, 11; 36, 87; 42, 24; in 't rijm 20, 24; 29, 13. - deze, dit, het
tegenwoordige; vnw. mv. dese sijnt 9, 19; soms voor het lidw., b.v. 7, 85; 11,
1; 18, 1; 20, 1; 33, 5; in desen hierin 3, 74.
deus. - in den uitroep ay - ei God! 3, 46; 40, 67.
dichten. - zw. ww. tr., als iets schoons uitspreken 12, 13; als iets schoons
uitwerken 33, 43; intr. - schoon overleg plegen, het schoon sierlijk, maken 9,
47; 14, 61.
die. - bep. lidw., enkelv. m. 1e nv. die, soms de (b.v. 23, 1; 25, 69; 28, 71); 2e
nv. dies of des (b.v. 27, 2); procl. s (éénmaal int svaders scoet 8, 12); 3e nv. den
(b.v. 17, 61); encl. ten (metten b.v. 2, 92); ook dien; 4e nv. den (b.v. 24, 3; 6,
15); encl. (vanden, inden), ook dien (b.v. 21, 27; 34, 3); vr. 1e en 4e nv. die,
ook soms de (b.v. 2, 100; 3, 47; 25, 68) procl. d (b.v. 27, 39; 45, 29); 3e nv. der
(b.v. 16, 94; 17, 33; 21, 2) of dier; 3e nv. der, encl. vander, metter; of dier (b.v.
11, 56) diere 12, 6; o. 1e en 4e nv. dat, procl. t (b.v. tleven 17, 25) encl. t (b.v.
2, 2; 16, 97; int tdal 27, 58; 36, 6; 38, 39); of d (dellendeghe leven, 4, 50); 2e
nv. des of dies (b.v. 16, 27); 3e nv. den, encl. den, ten (b.v. 2, 91); m. 1e en 4e
nv. die, soms de; 2e nv. der (b.v. 19, 9) of diere (17, 19; 32, 45; 40, 57); 3e nv.
den, soms dien (b.v. 19, 87). - De, het, ook gebruikt voor namen van maanden,
6, 1; in plaats van een, 10, 37; voorafgegaan van een, ene: ene die allerstaercste
veste 41, 61; soms heeft het lidw. aanwijzende kracht, op den nuwen dach:
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dezen 11, 2; contractie in ter, ten (b.v. 1, 82; 23, 69, 112). Van de constructie
waarin een 2e nv. het lidw. scheidt van het znw. heb ik geen voorbeeld
opgeteekend.
die. - aanw. bvl. nw., die, dat; zelfde verbuiging als het bep. lidw., met
overwegende volle klanken; soms moeilijk naar de beteekenis
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te onderscheiden van het lidw.; diere rouwen 17, 19; dien sere 17, 30; met dien
poghe 23, 42; in dien tide 43, 8; dien edelen wive 29, 84. Eenmaal komt hier 2e
nv. mv. vr. de vorm derre voor, derre weelden 27, 48.
die. - aanw. vnw., zelfde verb. als het bep. lidw. met overwegend volle klanken;
m. 4e nv. ook diene, 25, 87; o. 2 nv. dies, hiervan, hierom, na allerlei ww. b.v.
1, 40; 2, 5; 3, 22; 6, 11; dies danckic di b.v. 16, 20; soms des, vele des 3, 38;
ontfarm u des 20, 24; des versiet 36, 87, nog 32, 11; 42, 24 seker des 29, 13;
encl. kennets 22, 4; z. dese en het; 3e nv. dien, als in dien 21, 12; 22, 7; 42, 15;
in dien dat 42, 13; na dien dat 34, 44; tote dien dat 39, 62; mv. 2e nv. diere es
vele 13, 29; dier es luttel 14, 37; procl. dats = dat es 9, 58 enz.; dan = dat en
5, 2; dies = dat es z. dese; de verbogen vormen ook met namen van personen
kunnen vervangen worden door daer voorzetsel, z. daer; encl. er of ere: ic
scietere mi al inne 21, 9; ic ghingher mi toe voeghen 30, 38; hi gripere ane 39,
29 vgl. nog 44, 10, 18, 28; dier is encl. eveneens er: sire 35, 26; hire 39, 92;
hebber 17, 23; ic vinder niet 35, 33. Die, dat, hem, haar, hun, enz.; dat ook
gebruikt als predicaat met m. of vr. ow. enkelv. of mv. 9, 58; 27, 47 enz.; ook
als hervatting van reeds vermeld znw. b.v. die hoechste lesse dat es 14, 47.
die. - betr. vnw., het aanw. vnw. betr. gebruikt; m. 2e nv. dies 19, 11; m. 3e nv.
ook dienne 21, 6; vr. 2e nv. diere, 23, 18; 2e nv. mv. diere 43, 69; procl. dies
= die des, 5, 16; 17, 42 enz.; diere in (daar in) 11, 76; 16, 100 vgl. die aanw.
vnw.; dat = dat het 7, 72; 16, 70 enz.; ook in mv. voor zij die (b.v. 1, 13; 7, 61,
91); o. 2e nv. meestal dies, ook des 36, 87; Die, dat; wie, wat; die weggelaten
4, 21; (hi es) die b.v. 2, 18; die nie was so vroet hoe vroed ook 39, 10; Minne,
die toch dat zij toch 38, 33.
diede. - znw. o., volk, 26, 39.
dieden. - zw. ww. tr., verklaren 13, 27.
diën. - zw. ww. intr., groeien, vooruitkomen, diede (?) 18, 22; st. ww. ghedeghen
opgewassen 5, 8.
dieghene. - z. ghene.
dienen. - zw. ww. intr., dienen, 1, 43; 6, 82; 7, 14; 8, 29; 18, 9; 24, 52; enz.
dienst. - znw. m., dienst, al wat men ten gevalle van een ander, in 't bijzonder
van de Minne, van God doet, 8, 3, 13; 18, 10; 27, 18; 31, 61; 34, 5, 68; 41, 21.
diep. - bvn., diep, eigenl. en fig.; met oetmoet 29, 35, 45; 42, 21; bi -en nicde
nederig 29, 81; met hongher 14, 74; als beeld van wee, leed, ellende, diepe
weghe 41, 9; -ste ghewat 14, 77; -ste afgront 21, 20; -e wuestine 36, 136; van
den grond der Liefde 11, 77; van het hart wijt ende - 29, 117. - bijw. diepe: waden in leed 39, 75; so diepere 27, 70, 76; diepst 7, 66.
diepheit. - znw. vr., begherten - 12, 27.
dier. - znw. o., als verzamelwoord, gedierte 35, 2.
dies. - kan zijn gen. mn. en onz. van die; staan voor die es, b.v. 17, 42; 20, 32;
24, 57; of voor dit es (?) 16, 82; bijw., daarom 1, 40, 88; 2, 97; 11, 10; 19, 75;
22, 7; enz. voegw., omdat 10, 4; enz.
dijn. - bezitt. vnw., 2e pers.; dine cracht 19, 53; dijns rouwen 20, 72; praed. 27,
72.
dicke. - bijw., dikwijls, b.v. 3, 56; 7, 65; 9, 5; 22, 48; 23, 93; 41, 66; -n 36, 138.
dicwile. - bijw., dikwijls, 13, 43.
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dinc. - znw. o., ding, zaak; alle - alles 16, 38; 25, 22; al andere - 40, 28; alle
dinghe 20, 25 alle dinghen 6, 2; 20, 55; enich - die 42, 49, 50.
dincken. - st. ww. tr., denken 34, 20.
dinne. - bijw., dun 42, 29.
dit - z. dese.
dobbeleren. - zw. ww. tr., doen aangroeien,
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doen in kracht toenemen 30, 44, 47.
doch. - bijw., toch b.v. 1, 58; 2, 70; 28, 63; 38, 33, 40; soms werkelijk 11, 90;
althans 42, 13; 6, 65 (?) voegw. - evenwel 2, 70.
doe. - regelmatig doen. - bijw., toen b.v. 17, 43, 52; 29, 37, 47, 49; 30, 61;
voegw., b.v. 2, 59; 16, 42, 45; 17, 50 (doe); 27, 37; 30, 69.
doemen. - zw. ww. tr., veroordeelen, afkeuren 1, 14; 24, 77; 32, 3.
doen. - onr. ww. tr., doen, verrichten; te -e hebben 15, 69; met 3n nv. van
persoon, aandoen, iets verkeerds, dedic 3, 10; enen goet - 37, 13; z. nog anghe,
loes; dede 29, 51; ghi daedt 36, 83; conj. dade 2, 41; 3, 21; 31, 63; 39, 79; ook
dede 3, 35; doen, laten, dade we- ...ten 13, 54; 29, 94 (daden striken); - verstaen
27, 12; doet mi dat 43, 73; in scine - bewijzen, laten blijken 27, 71; 35, 27; 36,
41; goet - 43, 60 (daet = dade het); soete - verzoeten 37, 7; enen onvri - onvrij
maken 24, 45; bliscap - verblijden 2, 60; intr. handelen, te werk gaan in welken
so ghi doet 41, 41.
doen. - znw. o., doen, handelen 29, 17; handelwijze, behandeling 5, 14; 13, 12;
te sinen -e voor zijn zaak, voor zichzelf 21, 78.
doghen. - zw. ww., tr., lijden, ondergaan b.v. 3, 7, 21; 8, 20; 22, 11; 30, 24; 34,
59; 35, 3, 39; 36, 39; 43, 101; allende - 9, 21; 25, 4; 29, 104; pine - 18, 7, 8; 23,
44; vare - 12, 17; 43, 5; treken - 26, 52; avontuere - 1, 24, z. daar; van iets
aangenaams ioye - 19, 80; ghedoghet 16, 57, 28, 6; 31, 45; absoluut 18, 8; 14,
53; (? of van volgend?).
doghen. - onr. ww. intr., deugen, waarde hebben 2, 65 ic doech; 20, 4 (doghe);
30, 12; passen, of baten, met verl. deelw., en doech gheseten 20, 36; en doech
ghetoghet 31, 43; en doech vergheten mag niet vergeten worden 29, 102; en
docht[e] ghespaert er diende niet gedraald te worden 19, 59.
doghet. - znw. vr., het goede dat men te doen of te lijden heeft, de deugd b.v.
2, 20; 6, 41; 27, 47; 29, 102; 30, 26; 45, 22; nog gewoonlijk gevoeld met
bijbegrip lijden of riddereer, vooral in het enkelv.; mv. doechde 14, 59, of
doghede, van Minne, die fine - het heerlijke Goed 15, 73; goedheid dore uwe
hoechste - 37, 39.
dole. - znw. m., dool, doolweg 17, 29; onrust, verwarring, in dole bekint 31, 51.
dolen. - zw. ww. intr., - in ellende, verwarring, als een dolende ridder,
omzwerven b.v. 5, 48; 6, 54 (in hare scolen); 7, 65; 11, 51; 21, 58, 60; 22, 28;
23, 9, 68; 28, 47; 30, 48; 34, 20; 35, 61; 39, 73; 45, 29; met internen 4n nv. b.v.
27, 39; 34, 24; in orewoede - 44, 14; -na 17, 62; 26, 10; 41, 11; 43, 85; van de
waarheid, van trouw, afwijken 11, 14, 45; 13, 31; 14, 43; uut minen stucken niet op zijn stuk blijven, 3, 17; uut mi uit zich zelven, uit eigen zelfbeschikking
6, 50; met 2n nv., aan zich zelven niet wijs geraken ic dole mijns 1, 31; zelfst.
soete - 16, 98; in - bringhen in de war brengen 28, 53.
doncker. - bnw., donker, eig. 17, 3, 27; 35, 1; en overdr. 5, 44; 29, 40; 33, 2;
34, 9; 41, 33.
doot. - znw. vr., dood, 20, 19; ter doet bringhen 13, 61; met doede slaen,
doodslaan 23, 25; ter doet tot stervens toe 32, 31; met doodsbedreiging 23, 24;
toter doet 40, 23; na der doet bij den dood 28, 69; dikwijls overdr.: dood aan
zich zelven, door leed, offer, groote smart, dode, 21, 33; in doet 35, 78; die doet
smaken 38, 21; alre - smaken 15, 58; meneghe - ghesmaken 24, 12; meneghe -
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liden 35, 12; die staercste doet anegaen 28, 15; meneghe doet int leven gheven
34, 32; bittere doet gheven 41, 24; in nuwe doet 14, 24.
doot, Doet. - bnw., dood 20, 19; 44, 42; doet hebben 25, 59; dode 43 38.
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dore. - voorz., door ... heen; om, ter wille van 1, 14; 37, 38; 43, 65; dore hare
ere 32, 30, enz.; met een beroep op, bij, 37, 39.
doredolen. - zw. ww. tr., 29, 122.
doregaen. - gaande omwandelen 34, 37; met doregane 23, 75 gaan tot het einde.
dorehouwen. - stukhouwen, toetakelen 3, 26.
doreclemmen. - klimmende afleggen 21, 25.
dorecnocht. - innig verbonden 12, 9.
dorelichten. - zw. ww. tr., met haar licht beschijnen van alle kanten 19, 28.
dorelopen. - st. ww. tr., loopende doortrekken 21, 24.
doreminnen. - zw. ww. tr., innig elkander beminnen 9, 72; tot het einde
volmaakt beminnen 27, 66.
doreroyen. - zw. ww. tr., (roeiende) te boven komen 4, 45.
doresieden. - st. ww. tr., doorschroeien, doen branden 14, 70.
doresien. - onreg. ww. tr., doorschouwen en ervaren 12, 54; 21, 21. onderzoeken
19, 31; doresiet 14, 70 waarsch. doresiedet.
doresmaken. - zw. ww. tr., ten volle smaken 13, 64; 25, 63; 34, 40; met haren
smaak vervullen 25, 37.
doresniden. - st. ww. tr., snijdende, folterend aandoen 37, 19; 35, 60.
doresoeken. - onr. ww. tr., onderzoekend ervaren, langs alle kanten, ten volle
doresochte 9, 73; doresocht 12, 7; (ervaren).
doreswemmen. - st. ww. tr., zwemmende door iets heentrekken 21, 26.
dorevaren. - st. ww. tr., door iets heentrekken 10, 23; 12, 35; 26, 55; 36, 50;
dóórvaren, volharden 8, 11; 10, 30; 32, 44.
dorevlieghen. - st. ww. tr., vliegende, met ijver, doortrekken 21, 21.
dorevlieten. - dorevloten, doorstroomd, vervuld 42, 35.
dorevloyen. - zw. ww., in elkander wegsmelten 4, 47.
dorewaden. - ww. tr., door iets pijnlijks, wee, wadende doortrekken,
doorworstelen; 14, 73; 23, 49; die diepe wuestine - 36, 136; intr. dorewaet 32,
51.
dorewassen. - st. ww. tr., groeiende te boven komen, er door heen komen, 2,
96.
dorne. - znw. m., doorn, 2, 92.
dorpere, dorper. - znw. m., landsman, boer, 9, 25; 19, 15; 27, 40, 51.
dorren. - onr. st. ww., durven, ic dar 34, 23.
dorren. - zw. ww. intr., verdorren 14, 75.
dorst. - znw. m., dorst 40, 39.
douwen. - zw. ww. intr., kwijnen, treuren, 11, 11; -om 29, 7.
drachtich. - bnw., zwanger, 2, 21.
draghen. - st. ww. tr,, dragen; van leed, lasten; verduren 29, 4; 30, 22; 32, 30;
zwanger zijn van 2. 21; hoghe M. - er mee vervuld zijn 29, 20, 21; bant van M.
droeghe 32, 9; bovenal ghedreghen verheven, alles overtreffend 37, 29. zelfst.
lijden 30, 21; het vervuld-zijn, dracht 12, 23.
dreeft. - znw., in - onstuimig, hartstochtelijk, in hevige beroering 14, 18.
drincken. - st. ww. tr., drinken 12, 28; 40, 42; drenken, dronken - dronken
maken 12, 57.

Hadewijch, Strofische gedichten

droef. - bnw., bedroefd, ellendig 13, 8; 39, 65; 41, 16; 44, 48; van het weder
42, 1.
droeven. - zw. ww. intr., bedroefd, ellendig zijn 37, 15; van de vogelen 4, 1;
van het weder 5, 1; druven 35, 2.
dronken. - bnw., dronken 12, 57.
du. - pers. vnw., 2e pers. enkelv.; du mi 34, 47; 38, 44; 3e en 4e nv. di 16, 20;
30, 41, enz.; encl. dattu 30, 60; wiltu 30, 58; soutstu 34, 20.
duchten. - st. ww. tr., vreezen 22, 56; dochte 21, 69; hem - teghen bang zijn
voor 4, 21.
duncken. - onr. ww. intr., dunken, toeschijnen 9, 82; 11, 87; mi duncket 30, 56;
dunct hem 8, 34; het dunct hem 33, 20; het dochte
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mi 30, 62; docht u = docht het u 43, 15; dochte 9, 71.
duren. - zw. ww. intr., duren dat en duerde niet langhe 36, 129; duur hebben
20, 37; blijven bestaan 20, 54; stand houden 22, 9; tr. verduren, ondergaan 35,
39.
dus. - bijw., aldus dus ... dat, 2, 64; voor bnw. als: - lanc 13, 42; - groet 4, 22;
- fier 21, 10, vóór ww. - es 16, 92; die - dade 3, 35; eert - quam 15, 34 (zoover);
14, 43, 73; vóór bijw. - na 23, 77. - voegw. daarom 3, 75; 11, 57; 22, 5.
dwaes. - bnw., 27, 51.
dwinen. - zw ww. intr., wegkwijnen 2, 63.
dwinghen. - st. ww. tr., drukken, knellen, na - 20, 29; onderwerpen, in zijn
macht krijgen 6, 47; 15, 75; 38, 12 (dwanc) dwingen, geweld aandoen 22, 70.
edel. - bnw., edel. vrij - geboren, van aanzienlijke afkomst; van de Minne b.v.:
1, 98; 14, 6; 16, 20; 19, 43; 20, 56; 28, 18; 29, 83; van Trouw: 4, 48; 34, 40;
van de ziel: edelgezind, of edel-geboren b.v.: 12, 3; 37, 45; z. figuere, creatuere;
edelst 14, 8; -e vol redenen 20, 37, 38; -e fiere 17, 71, 35, 63; 37, 49; -e herte
21, 3; 32, 3; vri - sin 4, 24, 25, 37; -e ghedachten 23, 52; den -en ouden 27, 38;
van O.L. Vrouw dien -en Wive 29, 84; van zaken, heerlijk -e tijt 12, 1; -e bloemen
4, 23; 12, 6; -e houde 11, 92; -e draghen 12, 23.
edel. - zelfst., den -en 4, 49.
edelheit. - znw. vr., der Minne, 10, 33 - miere sinne edelgezindheid 22, 10.
een. - telw., een; al - gelijk, onverschillig 16, 82; 35, 29; in - zich gelijk 14, 78;
in - te gelijk 33, 25; in enen gront dezelfde 18, 16; ene die alrescoenste 26, 64;
41, 61; een wordt door Had. vooral gebruikt als bnw. of bijw.: vereenigd, één
geworden in liefde: - wesen 28, 36; - werden 15, 54; 34, 49; al - werden 34, 72;
al - ommevaen 19, 70; - in al 29, 124; een met te zamen met 34, 39; - gheliken,
- vinden 23, 35, 36; met cleven, hanghen, ontfaen, z. daar; - gheven ghebruken
een zich elkander geven in liefdeseenheid 34, 54; met eenre vrienscap 12, 9;
met enen wille, met enen wesene 12, 25.
een. - lidw., een, ene, een, eens, eenre, enen; 4e nv. vr. soms een, een ure 25,
38; 35, 36; met eenre Minnen; met enen tucke 3, 15; met abstracte - vaer 11, 5;
met namen van seizoenen, de: - somer, 1, 3.
een. - onbep. vnw., iemand, - die 3, 34; 28, 11; met 2n nv. - uwer vrient 37, 10;
der gheenre ben ic - 24, 19; selke ene 27, 24; deen = het eene 14, 16; den enen
... den anderen 3, 43.
eens. - bnw., al - praedic. gelijk, onverschillig 43, 94; 44, 33; z. een.
eer. - bw., eer, vroeger, te voren 30, 42; voegw., voordat, tot dat 2, 31; 7, 48;
3, 23; 34, 11; 41, 52; na ontk. zoolang niet 2, 35; 12, 35; 29, 44; 28, 29; 36, 65;
zonder ontk. 15, 46; 40, 40.
eerst. - z. ierst; teersten bijw. in 't begin, te voren 2, 17; 15, 72; teerst dat de
eerste maal dat, toen voor het eerst, 7, 17.
effene. - bijw., gelijkelijk; - nemen gelijk beschouwen 3, 52; - weghen gelijk
achten 20, 61; - weghen gelijk aanstaan 39, 30.
eischen. - zw. ww. tr., eischen 28, 34; 32, 7.
eise. - znw. of bnw., - maken, vroolijk, gelukkig maken 15, 56.
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el. - vnw. ander; niet - 3, 62; 39, 35; - niet 6, 70; 24, 60; 29, 69; - iet 34, 42; niet
-s 33, 47; -s niet 41, 55; - negheen 28, 34; wat elre (2e nv. mv.) wat anders 39,
79; - menichfout 35, 3; el met ontk., 29, 86; niemant - 1, 31; al - heel wat anders
27, 5; - clene weinig anders 38, 16.
el. - bijw., anders, 29, 110; 41, 32; 42, 61; 43, 60; hoe - 4, 7; 25,
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2; - hoe 39, 55; op andere wijze 37, 34.
elc. - bvgl. voorn. - (prophete) 29, 51; elker (herten) 29, 90; elken 21, 4; in elke
side, 11, 32; 13, 3; 30, 3; zelfst. 29, 88; 44, 7.
ellende. - znw. o. en vr., ballingschap, het verstoken - blijven buiten de Minne
9, 21 (tsuete -); 27, 39; 34, 24; verre - besueken in verre ballingschap omzwerven,
langdurig leed ervaren 41, 10; ellende, rampzaligheid 7, 39; 10, 45; 17, 34; z.
alende.
ellendich. - bnw., verbannen, verstooten van, buiten minnen - 2, 83; rampzalig
4, 50; 11, 61; 13, 41; 16, 32; rampzalig, ongelukkig makend 26, 52; 43, 17. z.
alendich.
emmer. - bijw., steeds 33, 20; 37, 23; gewoonlijk op te vatten als: in elk geval
21, 70; 34, 27; 36, 15, 60.
emmermeer. - bijw., voortaan (of ooit?) 22, 62; altijd door 12, 27; nuwe - 36,
74.
en staat voor het en b.v. 1, 92; 6, 46; 21, 12; 22, 17.
en. - bijw. van ontkenning, enclitisch ne, pass.
ende. - voegw., en; heeft soms tegenstellende kracht, maar, als: b.v. 1, 60; 4,
32; 11, 37, 53; 13, 31; 26, 88; soms of: 17, 63; 39, 58; soms: terwijl, 2, 68; 11,
95; 17, 15; 44, 52; soms: nadat 43, 83, bij het begin van een zin met vraag kan
het een uitroep zijn: 39, 66 (?).
enden. - zw. ww. intr., gheent gedaan, ten einde gekomen 36, 120.
engheen. - z. gheen.
enich. - bijv. vnw., eenig, - dorper 27, 51; - dinc iets 42, 49; sonder - ghelike
26, 83; eneghe pine 24, 38; 32, 57; 33, 9.
enich. - bnw., - maken, vereenigen 12, 25; innig, inwendig gezameld: met
eneghen moede, 20, 13.
ere. - znw. vr., eer 34, 54; - doen 2, 84; - si 37, 53; - ghesciet 42, 44; ter
hoechster -n 15, 48; dore hare - 32, 30; om Mn. - 32, 34; vorme noch - fatsoen
9, 29.
eren. - zw. ww. tr., eer bijzetten, 9, 43, 63, 70; vereeren 27, 8.
ernst. - znw. m., ernst, inspanning 6, 15.
erven. - zw. ww. tr., enen - in iem. in het bezit van iets verzekeren 16, 39; zou
ook intr. kunnen zijn: te beurt vallen; intr. - in vrij beschikken over 23, 17.
eten. - st. ww., in overdr. zin, gheten, verslonden 36, 109; 38, 38.
eten. - znw. o., feestmaal 29, 98.
evel. - bnw., euvel, onaangenaam, 42, 58.
even. - bijw. even, als, - coene 28, 17; - starc 8, 24; - sware 14, 33; met 3n nv.
even hoghe der sale 29, 48.
ewelike. - bnw., eeuwig 26, 84; -n tijt altoos 33, 56.
ezechiël. - 29, 60.
faelgeeren. - zw. ww. intr., in gebreke blijven, 8, 23; an den sin - bezwijken,
radeloos worden 34, 12; faelgieren ontsnappen 34, 8.
feeste. - znw. vr., die - van allen heyleghen Allerheiligen 43, 3.
feesteren. - zw. ww. intr., feest vieren, of tr. vieren 14, 51.
fel. - bnw., vijandig 1, 29; 27, 6; 41, 36.
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fier. - bnw., fier, zelfbewust, zoodat men niets doet noch toelaat wat niet met
eigen waardigheid overeenstemt: b.v. 5, 8; 17, 31; 31, 47; 39, 86, 91; 40, 11,
21, 43; met natuere 35, 4; met moet, 1, 13; 13, 66; 20, 13; met sin 21, 5; met
wesen 24, 90; met herte 21, 36; 28, 5; 43, 85; - ende coene 21, 77; - ende stout
21, 7; 39, 5; - ende vri 26, 16; zelfst. die meneghe -e 37, 4; den edelen -en 17,
71.
fierheit. - znw. vr., 31, 37; 32, 51.
fierlike. - bw., 36, 50.
figuere. - znw. vr., voorkomen, uitzien 22, 17; gebruikt ter omschrijving, die
edele - = die minne 18, 19; edel = ziel 36, 57.
fijn. - bnw., een veel gebruikt epitheton ornans der Minnepoëzie, uit het Fransch
fins amants: voortreffelijk,
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in 't bijzonder: zich in alle volmaaktheid van zijn verplichtingen kwijtend;
treffend is dat fijn in dezen zin meestal na zijn znw. komt; van de minne (Minne
fijn of fine) 1, 79; 2, 55; 12, 36; 14, 46; 36, 38; 43, 43; 45, 25; alleen 43, 29 fine
M.; van hare uitwerkselen 7, 82; haer wesen - 16, 78; van den mensch: met
herte 5, 2 (herte fine); 10, 25; den finen mensche 33, 21; die fine 34, 73; hare
fine 11, 94; die sijn - 27, 66; met doghet 15, 73; met bloemen 1, 7; bijw. 1, 15.
finen. - zw. ww., iet finen dralen, talmen 32, 21, sonder - zonder ophouden 24,
85.
fisisyn. - znw. m., geneesheer 25, 83.
forme. - znw. vr., vorm, voorkomen 22, 17.
ga. - bnw., snel handelend 20, 33; van zaken: snel iemand toekomend 26, 29.
gaden. - zw. ww. intr., zelfst. gebr. der Minnen - welbehagen 23, 89; 36, 135.
gadere. - bw., in te - te zamen; allegader 29, 98.
gaderen. - zw. ww. intr., samentrekken 16, 13.
gaen. - onr. st. ww. intr., gaan 23, 74; gheet 2, 7 (te stride) gheet binnen 36, 46:
dringt binnen; met onbep. wijze: ic ghinger mi toe voeghen 30, 38; gheet bloyen
17, 4; gheet anespreken 25, 76; gaen ieghen passen bij 17, 21; helpen 16, 29
(gaet, in 't rijm); gaen beneven passen, baten 24, 32 (gaet in 't rijm); gaen te
hooren bij 34, 68; gaen te met onb. wijze, er toe overgaan te 23, 74; komen,
tusschen-komen 25, 89; met intern. 4n nv. 1, 63 (si ghinghen zouden gaan); 21,
23 (te gane).
ghebenedijt. - verl. dlw., geprezen 18, 2; 26, 2.
ghebieden. - st. ww. tr., verlangen, willen 2, 41 (gheboet) 22, 24 (ghebiedet);
24, 47 (ghebiet) 25, 12; 28, 18 (ghebiedt); 29, 27 (ghebiedet); met van 38, 23
(gheboet); in 't aanschijn roepen 13, 60.
ghebod. - znw. o., van trouwe: 22, 14, 15.
ghebod. - znw. o., van trouwe: 22, 14, 15.
gheboer. - z. ghebuer.
gheboerte. - znw. vr., - der M. in de ziel 42, 53; gheboert 31, 6.
gheboren. - deelw., van baren geboren, 9, 80; tot iets - worden iets van nature
hebben 10, 8; ontstaan, van de lente 12, 1; 38, 1; dat ic ie was - 17, 44; wat
soudic - 35, 18; met een bepaling: wel - 4, 37; van Minnen - 33, 13.
ghebreken. - st. ww. intr., met een zaak als onderw. ontbreken 19, 33 (ghebrect);
41, 4 (er nog niet zijn); 43, 42 (ghebraken); te kort komen 25, 78; met pers. als
ond., in gebreke blijven 2, 42; (ghebrake); 26, 50 (bezwijken); 29, 73 (hem
ghebrac sijn gheest); met 3n nv. in zijn verplichtingen te kort schieten tegenover
34, 57 (ghebrac); sonder - zonder dat er iets aan ontbreekt 34, 46; onpers. hem
mach ghebreken der cracht de kracht kan hem te kort schieten 8, 34; zelfst.
tekortkoming (of van ghebreke znw.?) 25, 84.
ghebruken. - zw. ww., gewoonlijk met 2n nv. genotvol ervaren; met Minne als
voorw.: genieten, genotvol omgaan met 6, 60; 15, 24, 26; 17, 16, 76; 30, 88;
36, 62; 40, 40 (ghebruct geniet); 33, 39; 37, 39; zelfst. gebruikt, genieting,
genotvolle omgang met Minne, 2, 36, 37; 15, 41; 16, 27; 40, 44, 49; gherecht
- van M. 30, 80; met -e genotvol; in nuwen -e 7, 82; in allen -e vri in alle vrijheid
19, 42; in -ne van weldighen smaken 20, 40. Het woord heeft nog geen eigenlijk
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technische beteekenis, in 't bijzonder geen erotische; het is zelfs weinig meer
dan bezitten, bezit: genotvol, rustig, ongestoord, veilig bezit; soms zelfs zooveel
als beoefenen, 40, 49 verklaard door 53.
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ghebuer. - znw. m., boer, landsman 17, 82; na gheboer nabuur 28, 39.
ghecessen. - zw. ww. intr., bedaren 19, 84.
ghedachte. - znw. vr., opvatting; hoghe - wijze van denken, gezindheid 31, 1.
ghedaen. - deelw. bnw., een zekere gedaante hebbende dus - 15, 55; dies (?) 39, 28; scone - 17, 28.
ghedane. - znw. vr., in hare werken ghedane, aard 37, 43.
ghedeghen. - tot daartoe gekomen zijn, zoo zijn 5, 8.
ghedencken. - st. ww. intr., gedachtig zijn 30, 60; tr., denken aan, het plan
opvatten 34, 62; onpers. ik denk aan 29, 71.
ghedieden. - zw. ww. tr., uitleggen 22, 4.
ghedinghe. - gheen - hebben vore niets dat men kan inbrengen, geen verweer,
hebben, machteloos zijn 22, 67; 38, 19.
ghedoen. - doen: met conste en ont. 39, 35; ye ghedede 34, 26; ghedoen wel el
42, 61.
ghedoghe. - zn. o., het verduren, duldzaamheid 23, 45.
ghedoghen. - zw. ww. tr., verduren 13, 67; 15, 14; 28, 28; 41, 49; toelaten 1,
90; 25, 43; 37, 14 met 2n nv.
ghedraghen. - met can 33, 29.
gheduren. - zw. ww. intr., met pers. als ow., het uithouden, b.v. 2, 34; 5, 18;
6, 73; 7, 29; 13, 53; 14, 7; 35, 11; lijden, verduren, b.v. 39, 45; 45, 26; zelfst.
gebr. duur, rust 33, 44.
gheen. - met ontk., onb. vnw. geen; m. 1e nv. gheen b.v. 23, 37; 25, 89; 39, 20;
14, 76 (na subst.) 4e nv. ghenen, 43, 86; ook gene (na subst.) 8, 41; vr. 1e en
4e nv. ghene, 22, 22 (zonder negatie); 29, 18; ook gheen 13, 63; 17, 69 (of m.?)
36, 64; 2e en 3e nv. ghere, bi ghere noet hoe groot de nood ook weze 35, 10;
o. 1e en 4e nv. gheen 15, 7; 17, 21, 22, 67; 24, 42; 31, 29; ook ghene (na subst.)
20, 65; mv. 1e en 4e nv. ghene 17, 82; 21, 33; 11, 41 (na subst.); 3e nv. ghenen
33, 51; - zelfst. el ne gheen anders niets, 28, 34 (of el negheen leen?).
gheest. - znw. m., bewustzijn, sijn - ghebrac 29, 72; buten den gheesten (mv.?)
radeloos worden 26, 72.
ghegheven. - na mach, 25, 72.
ghegroyen. - na can, 6, 27.
gheheel. - bnw., geheel, in zijn geheel, b.v. 29, 77; 30, 52; dikwijls met al: al(van Minne) 21, 67; met allen ghehelen ware met volle, ongeschonden, waarheid
23, 85; - al 29, 112.
gheheer. - bnw., van pers.: hooggezind, als een heer gezind, of: uitstekend, 10,
25; 23, 15; van zaken, ghehere, gheheer heerlijk 23, 14; met 3n nv. hoe ghi
(Minne) u selven sijt gheheer 42, 8; schijnt te beteekenen: de u eigen heerlijkheid.
gheheer. - znw. o., misschien 2, 90; 36, 73 telkens hare rike -: heerlijkheid.
ghehende. - naest - meest nabij, dichtst bij de hand 9, 26.
ghehinghen. - zw. ww. tr., gedoogen 20, 27; laten gebeuren, willen 38, 17; voor
ghehinghe (of zelfst. gebr.?) iets dat zoo moet zijn, dat men laat gebeuren 11,
34, z. aant.
ghehoeden. - hem - met 2n nv., zich vrijwaren tegen 3, 40.
ghetoghet. - geëerd, of liever: er boven op 5, 36.
ghekeren. - zw. ww. tr., beletten 41, 27.
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ghelach. - wat iem. gelegen komt, voordeel, 11, 53; 16, 43; met na: na ghelaghen
voor de hand, nabij, liggende voordeelen 10, 15; naeste -n 11, 69.
gheladen. - verl. deelw., beladen, bedrukt, 35, 8.
ghelaet. - znw. o., voorkomen, uiterlijk 9, 31, 34; (van Minne) 37, 25; scone tonen 21, 52; wreet - 28, 26; in ghelate uitwendig 30, 68, 71; met ghelate
uitwendig 35, 27; houding, doenwijze ghelate 36, 8; ook 7, 10 gedrag.
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ghelden. - st. ww. tr., schadeloos stellen voor, vergelden, 4, 34; 7, 77; 9, 53;
15, 77; 34, 27; betalen, afbetalen 8, 16; der minnen pacht - (goude) 9, 65; 16,
47; 44, 53; abs. 19, 39; beloften voldoen (goudt) 25, 17; 44, 27.
ghelede. - znw., - doen vergezellen, heenvoeren 13, 24.
gheleden. - zw. ww. tr., geleiden 12, 64; gheleiden 13, 47; 15, 53; 25, 86; 30,
4; 35, 69.
gheleer. - of ghelere znw. o., leering, wat Minne voorhoudt, gew. met rike 2,
87 (met verstaen) 2, 59; 20, 76; 27, 7; 36, 73; 37, 54; 42, 7; ghehere - 23, 14,
15 (met verstanden): dat het woord vw. kan zijn van verstaan bewijst, dat het
wel leering beteekent; maar, gelijk alle beeldspraak bij Had., kan deze ook
ruimer worden opgevat.
gheleghen. - gelegen zijn, 7, 35; - sijn, gestild, uit zijn met 10, 3.
ghelenen. - hem - zich verlagen 4, 26.
gheleren. - te weten komen 41, 25.
ghelieve. - geliefde, 25, 67.
ghelijc. - vnw., zelfst. gebr. met ghelike 40, 59, z. aant.
ghelijc. - met samen met, of gelijkvormig gemaakt met 38, 60; ghelijc ... als
42, 25 in allen - om het even 43, 61.
ghelike. - znw. o., gelijkenis 17, 21; 29, 85, 107; dies - 20, 65; sonder - 26, 83;
een - dichten z. aant. gelijk - worden.
ghelike. - bnw. - bliken gelijk blijken te zijn 23, 34.
gheliken. - st. ww. intr., gelijken op, met 3n nv. 17, 30; lijken te zijn: een - 23,
35.
ghelof. - znw. o., het loven, lof, 39, 50.
ghelose. - znw., leus (?) eerder: looze, bedrieglijke leering (misschien: glose)
2, 103.
ghelove. - znw. o., overtuiging 24, 13; met ghelove met vertrouwen, 28, 66.
gheloven. - zw. w. tr., loven, prijzen, in caent gheloeven 25, 26; er genoegen
mee nemen (?) gelukkig prijzen 15, 27; - gelooven, aannemen, met 2n nv. 19,
59; 44, 28. beloven, 19, 2; 26, 82; 43, 80.
gheluc. - znw. o., of ghelucke geluk, voorspoed 3, 9; - ter minnen 21, 55; - no
spoet 22, 54; 35, 44; ghelucs 38, 14; verpers.: het lot dat geluk aanbrengt 1, 26,
30; 3, 10, 64; mijn - 37, 12.
ghemaken. - zw. ww. tr., scheppen 20, 25.
ghemanghe. - znw., voor ghemenghe, gezelschap 31, 35.
ghemate. - bnw., in de juiste middelmaat, 36, 5; wel ghemate van de macht der
M., vriendelijk, welwillend? handelbaar (?) of: de maat, haar fatsoen kennend
(?) 7, 9.
ghematen. - zw. ww. tr., matigen 44, 49.
ghemeet. - bvn., opgewekt, in zijn schik 3, 32; niet te ghemeden er niet meer
om in zijn schik, niet meer zelfvoldaan 9, 36; des meer dan te ghemeder 17, 58
daarom meer des te opgeruimder.
ghemene. - bvn., gewoon, die liede - de gewone menschen 11, 44; bijw., samen
met 11, 36.
ghemerc. - znw. o., overweging 23, 101.
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ghemerken. - znw. ww. tr., dus na dat ict ghemerke zoo nauw als ik 't kan
nagaan, denken, 23, 77.
ghemint. - verl. deelw. van minnen 15, 38; in de bet. populair 21, 74.
ghemoet. - znw. o., stout - doen zich dapper weren, dapper tegen iem. optreden
3, 49; menich scoen - doen, zich dapper weren, ruimer, zich inspannen 32, 69;
36, 62; gezegd van de minne: schijnt te bet.: bejegening 44, 41.
ghenade. - znw. vr., vrije gunst, goedheid; 31, 13; 45, 35; enes ghene - hebben
hem niet met rust laten 24, 75; ener - hebben zich er over erbarmen 35, 26; doen met 3n nv. helpen, vertroosten 39, 70; macht, vrije beschikking, in enes
-n staan, 12, 69.
ghenaken. - zw. ww. tr., naderbij, komen 43, 101.
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ghene. - vnw., bepaling aankondigend: die -, dat -, degene die, datgene dat, 1e
nv. die ghene b.v. 29, 7; 32, 67; 3e nv. denghenen dien 37, 13; 23, 103; 33, 27;
39, 21; 4e nv. den ghenen 3, 46; 8, 39; 37, 19; 39, 21; 1e nv. die ghene 32, 59;
2e nv. der gheenre 24, 19; 3e nv. den ghenen die zijn 20, 43; 33, 27 metten
ghenen 9, 7; 4e nv. die ghene 36, 133.
ghenedert. - vernederd, ten onder 5, 36.
gheneren. - hem -, zich voeden 4, 30; met 2n nv. 6, 67.
ghenesen. - st. ww. tr., 25, 73; met quale, 36, 34; met 2n nv. 21, 39 (of intr.?);
intr. 3, 64; 28, 70; met 2n nv. van iets genezen 39, 54; sonder - 14, 66; verl.
deelw. 27, 76.
ghenieden. - hem - zich verstouten, zijn best doen 22, 7.
gheniet. - znw. o., genot, pleizier 42, 63; op selc - 44, 29.
gheninde. - met - met moed en ijver 21, 60.
ghenoech. - bnw. - sijn der Minnen voldoening geven, doordat men tot Haar,
tot gelijkvormigheid met Haar, is gekomen, 12, 50; 14, 48; 16, 85; 32, 20; 36,
40; van de ziel die ghenoech es in natueren 43, 31, 46; der Minnen natueren
ghenoech sijn 43, 45; van Minne zelf die ghenoech es, haer selven - 41, 58;
voldoening gevend 17, 49; 43, 14; het es - het geeft genoegen 37, 23; met doen
voldoening schenken, van de ziel tegenover Minne, 26 76; 30, 82; van de Minne
tegenover de ziel 19, 74; - volstaen 9, 88; ghenoech voldoen: voldade, 45, 39;
met leven zoo leven dat men der Minnen ghenoech es 16, 91; met volleven 1,
96; 41, 52; met gheriven tot voldoening aangenaam zijn 23, 27; met vermoghen
ghenoech kunnen doen 20, 6; hem - gheven zoodat men Haar voldoet 12, 51;
bijw. 19, 32; ghenoech ghenade 45, 35.
ghenoechte. - znw. vr., ghenuechte welbehagen 1, 19, (ghenuechte) genoegen,
vreugde 6, 64; 34, 45; 41, 40; 42, 28; ghenuechte 2, 45; zinnelijk zelfgenoegen
14, 57; ghenuechten 19, 79; 33, 11; verpers. zelfbehagen, zelfgenoegen 13, 52;
15, 39; ghenuechte 25, 41, 59 ghenoechte 25, 49, 55; ghenuechte 40, 42;
ghenoechte 43, 74; ghenoechten ja 39, 85; z. aant.
ghenoeghen. - onpers., genoegen nemen met 29, 18; 42, 52; intr. - behagen,
aangenaam zijn 6, 28; 8, 42; 32, 29, 41; 39, 28; = ghenoech sijn 4, 5; 32, 41;
ten volle toekomen 30, 37; zelfst. gebr. welbehagen, na sijn - zoo het Hem
behaagt 20, 28; sijn - doen 35, 73.
ghenoet. - znw. m., gelijke (door gelijkvormigheid van natuur gelijk) 13, 63.
ghepleghen. - beoefenen 33, 47.
gheprisen. - intr., lofzingen 9, 61.
gheraden. - tr., uitmaken, 1, 54; raden, gissen, 12, 31; bi - door er naar te raden,
27, 31; aanraden, met raad bijstaan 24, 21.
gheraken. - zw. ww. tr., aanraken, aanroeren, gezegd van de Minne, 2, 39; 5,
19; 12, 24; 25, 35; van de ziel 43, 35; intr. ergens toe komen 5, 40; vaste
gheraken 25, 61.
gherecht. - bnw., echt, -e Minne, 11, 84; 24, 11; 26, 16; 29, 33; 38, 12; volgens
recht iem. toekomend, 30, 80; volmaakt -e heelden 26, 87.
ghereet. - bnw., gereed 4, 9; 29, 99; bereid 5, 12; 8, 8; 28, 20; ghereidt 30, 6;
ter beschikking 29, 26; 36, 16; bij de hand 5, 30; 9, 90; - gheven 32, 26; ghereet
sijn met 3n nv. ten dienste staan 2, 85; 29, 90; ghereit staen bereid zijn 23, 71.
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ghereide. - znw. o., sieraad, opsmukking, of voorraad, overvloed, 25, 88; 27,
60; gherede 30, 63.
ghereiden. - zw. ww. intr., ghereden zich tooien, 12, 62; zelfst. gebr.
opsmukking, 15, 52.
ghereken. - boven - 8, 33; boven zijn bereik, z. aant.
gherinen. - st. ww. tr., aanraken, van de Minne: 7, 24; 11, 98;
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ghereen 16, 84; gherijnt 21, 30; 24, 14; 33, 17; 38, 46; ghereen 33, 28; van
trouwe 4, 29; doet gherenen 15, 36; zelfst. gebr. gherijnne aanraking, 25, 35:
ook dit woord heeft nog geen eigenlijk technische beteekenis.
gherisen. - gheresen opgestegen 27, 70; hoghe gheresen, van den sin 28, 71.
gheriven. - behagen, of ten dienste staan, met ghenoech 23, 27; 26, 57; 32, 64
hem - zijn behagen zoeken 22, 49.
gherne. - bijw., gaarne, b.v. 6, 83; 16, 38; 20, 9, 47; en passim; wel - 16, 64;
gherne nemem 17, 8.
gheroen. - zw. ww. intr., met rust blijven 21, 86; iet - 't minste talmen, ophouden
26, 88.
gheruchte. - znw. o., gerucht; overdr. rumoer van woeling, beweging 4, 18;
gherochte 4, 19 (rumoer der bedrijvigheid) 25, 29, 32, 30; rumoer van 't
verlangen; 39, 49; rumoer der vreugde 41, 59; rumoer, beweging.
ghers. - znw., gras, 38, 3.
gheruum. - bnw., laks, lauw 23, 111 (volgens A).
ghesacht. - gestild, 16, 50.
ghesaden. - tr., verzadigen 42, 60.
ghesayt. - herde dinne - 42, 29.
ghesceden. - tr., na conde onderscheiden, 23, 37.
ghescien. - zw. ww. intr., geschieden, gebeuren b.v. 13, 19; verl. deelw. ghesciet
16, 75; 21, 47; hem es wel ghesciet het gaat hem wel 17, 55; met 3n nv. te beurt
vallen 28, 21; 29, 82 ghesciede, toekomen 30, 42; wat so mi ghesciede
overkomen, 39, 83; beiden na goet - tot het hem goed gaat 39, 59.
gheseghen. - zw. ww. tr., zegevierend gestemd zijn 10, 5.
gheselle. - onder die -n onder 't volk 26, 45.
gheslacht. - znw. o., afkomst 23, 51; 31, 6.
ghesmaken. - zw. ww. tr., doorsmaken, van iets aangenaams 5, 41; 20, 76; met
2n nv. 43, 28; van iets onaangenaams 5, 20; alle rouwen - 15, 80; meneghe doet
- 24, 12; 35, 13.
ghesonde. - znw. vr., gezondheid, 3, 39; 7, 47.
ghesont. - bnw., gezond, - maken 28, 42; - werden van het hart, 43, 88.
ghestade. - bnw., bestendig, duurzaam 3, 58; 12, 8; 26, 6; standvastig, 15, 86.
ghestaden. - zw. ww., met 2n nv. schijnt te bet.: ter wille zijn, 23, 67.
ghestaen. - onr. st. ww. tr., tegen iets om iem. stand houden, vandaar voldoen;
2, 94; 21, 4; Minne - (= voldoen) 23, 75; 34, 36, 74; haren wille -, 35, 78; intr.
gelukkig standhouden 17, 31: met als = alles, in alles; 23, 74; ghestaen met:
ghesteet standhoudend voldoen 34, 11; ghestaen sijn staan 19, 67.
ghesterken. - zw. nw. tr., steunen, sterk maken 6, 19.
ghestichte. - znw., in Minnen - in de beoefening der M. 37, 45.
ghestoert. - sijn van verhinderd van 22, 59.
ghetal. - znw. o., getal 17, 19; met maten van ghetale 40, 60; sonder - ontelbaar,
oneindig 38, 28; 42, 54; sonder -le 43, 68: telkens van de wonderen der M. diere
nemmermeer en wert ghetal 43, 69.
ghetemen. - intr., zich verwaardigen 15, 60.
ghetesen. - ww. zelfst. gebruikt, welbehagen 3, 76; 36, 36; 39, 52.
ghetoen. - znw. o., ghetoene vertooningen, wat getoond wordt 21, 54.
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ghetoghe. - znw. o., met allen - klaarblijkelijk, duidelijk 23, 44.
ghetoghen. - znw. ww. tr., voorhouden, beloven 16, 52.
ghetonen. - zw. ww. tr., verklaren, uitleggen 40, 50.
ghetrout. - 23, 95, z. aant.
ghetrouwen. - zw. ww., met 2n nv., gelooven 28, 59.
gheval. - znw. o., baat, voorspoed, succes 18, 11; 35, 23; groot - 13, 34; goet 21, 64.
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ghevanghen. - overdr. 35, 76.
gheven. - st. ww. tr., geven, God gheve verleenen 21, 65; 30, 12, 85; schenken,
wegschenken, sijn al - 17, 45; 40, 6; al gheven: gaf 26, 31; 39, 44; gheven te
laten 31, 19; si daertoe ghevet te roepenne? zich er toe zetten (z. var.) 25, 45;
ghi gaeft 42, 5; nemen ende gheven uitdr. voor de willekeurige handelwijze der
M. in 't algemeen 31, 18; wederk.: hem gheven zich wegschenken 4, 13; 12, 51;
16, 93; 23, 97; hem gheven in om te ondergaan, te doen, 22, 12; 24, 35; 25, 11;
hem selven - 24, 83; hen - in minnen in de beoefening der M. 34, 16; hem - in
Minne 30, 13; hem al - ten volle 23, 53; hem al om al - 32, 19; hare - (van de
Minne) zich meedeelen 13, 15; haerre al 15, 29; 21, 67; zelfst. gebr. 19, 2; u
gheven 37, 26.
ghevoech. - znw. o., wat iem. past, voordeel, nut 26, 44; wensch, genoegen 16,
86.
ghevoelen. - zw. ww., tr., gevoelen; ervaren 40, 35; hem - zich zelven voelen
25, 36; zelfst. gebr. zinnelijk gevoelen 14, 56.
ghevolgen. - zw. ww. tr., volgen, als in het gevolg gaan, 19, 64; het uithouden
21, 49.
ghewacht. - sijn z. aant. 27, 27.
ghewaghen. - st. ww., met 2n nv., gewag maken van, ghewoech 17, 50; 19, 11;
21, 75; 45, 14; ghewoeghe 39, 36; opleggen 41, 60.
ghewaren. - zw. ww. tr., beschermen 41, 32; z. aant.
ghewarich. - bnw., echt 17, 65.
ghewat. - znw. o., gevaarlijk water, overdr. voor de gevaren, de ellende, der
Minne-beoefening; 3, 68; 14, 77; 23, 49; 45, 37; mv. ghewade 39, 75.
gheweghet. - heengeleid 16, 18.
gheweldich. - bnw., machtig 13, 59; van Minne: 19, 50, 71; 20, 42; 27, 19; van
redenne 26, 73; -deghe orsate overvloedig 1, 103; -deghe crachte 44, 49; over
al - 27, 13; met 2n nv. meester van, 4, 42.
gheweldicheit. - znw. vr., geweld 19, 73.
ghewelt. - znw. vr., macht, heerschappij 10, 43; - doen storen, geweld plegen
tegen 21, 40 z. ghewout.
ghewerden. - laten laten gebeuren, laten doen 1, 58.
gheweren. - hem -, zich verzetten 14, 25.
ghewerc. - znw. o., 23, 101 voor ghemerc? z. aant.
ghewin. - znw. o., winst, voordeel 4, 22; 8, 18; 16, 80; 24, 25; 33, 8; 34, 13; 43,
9, 13. mv. ghewinne 23, 66; 30, 45; 31, 36; 35, 80; gewoonlijk met groot; met
rike 42, 32; met clenen -ne, 9, 83.
ghewinnen. - st. ww. tr., winnen, verkrijgen 6, 10; 14, 39; 38, 56; ghewonnen
41, 3 in de uitdr. dat hi ye ghewan niet meer dan: al wat hij ooit bezat, ooit had,
al zijn bezit 3, 41; 36, 114; 40, 13.
ghewond. - zelfst. gebr. gewonde 8, 27.
ghewout. - znw. vr., macht, heerschappij, van de Minne, 21, 8; 22, 67; 25, 12;
31, 42, 49; 32, 4; 39, 4; van den mensch in de Minne 36, 98; met vrie - (der
Minne) 1, 39; 41, 40 (hare vrie - doen 2, 80; 3, 18; met rike (der Minne) 5, 27;
7, 8; 28, 8.
ghewracht. - verl. deelw. van werken, 2, 50.
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ghi. - pers. vnw., 2e pers. gij; 1e nv. ghi, ghi alle 1, 10; 27, 41; 37, 45; hoofsche
vorm voor het enkelv. 37, 17, 18, 19, 21; soms ghij, procl. ghijs 37, 13, 14;
ghine = ghi + ontk. of ghi + hem 44, 35; encl. di of ti na werkw. 37, 17, 18;
noepti 10, 39; haddys 37, 9; 2e nv. uwes 6, 79; 43, 28; 3e en 4e nv. u.
ghichte. - znw. vr., gave 9, 40; 14, 65; 26, 32; 33, 42.
ghinder. - bijw., ginder 36, 123.
glorieren. - zw. ww., zich verlustigen 9, 94.
god. - God, 1, 51, 87; 13, 60; 17, 48, 71, 74; 18, 2; 20, 25; 26, 2, 66 (= de Liefde)
29, 31, 63, 70, 78; 35, 50, 40, 67; van Gode 1,
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58; 29, 72; Gods 8, 31; in eenvoudigen uitroep 17, 57; vgl. Ay, deus! in wensch
of gebed 1, 97; 4, 49; 12, 61; 21, 35, 64; 23, 10 en elk tiende vers; 30, 12, 85;
32, 73; 34, 80; 36, 133; 37, 33; 39, 56; in God danc 32, 16; God weet 9, 96;
weet God! 25, 81.
goede. - znw. vr., goedheid als begrip van alle volmaaktheid 13, 64; goedde 16,
44.
goet. - znw. o., dat goet 42, 5; dat nuwe - 7, 21; al goet het volle goed, of niets
dan goed 34, 61; si arch si goet 16, 66; dat grote - der Minne 26, 59; 32, 66;
hare grote - 26, 74; der M. beste goet 36, 61 goed doen winst aanbrengen 27,
64 sijn goed winnen winst doen, 27, 53; goed doen goed doen 37, 13; 38, 15;
42, 60; goet witen 38, 36 goet gheven zegenen 21, 35; 39, 56; goet ghescien dat
goed geschiede 39, 59; goet werken het goede doen, werken van deugd verrichten
23, 2; het goede: ten goede 23, 1; te goede werden 44, 13; te goede comen 43,
59; in goede verstaen opnemende als komende uit een goede gezindheid, als
zijnde tot ons goed 3, 28; mv. goederen, voordeelen, 19, 1.
goet, bvl. nw., - goed (beter, best) passim. z. bat.; der M. goede, 20, 14; lieve,
beminnelijke 29, 34; als bijw. al goet ten volle, voor goed 15, 16; lettel - heel
weinig 19, 86.
grachte. - znw. vr., gracht 41, 63.
graet. - znw. m., trap, trede, overdr. 1, 84 hare grade 39, 78; 45, 37; den
hoechsten graet 25, 57; ten hoechsten graden 14, 77; 23, 69.
gripen. - st. ww., - ane er naar vatten 39, 29; ter waerheit - naar de waarheid
van iets tasten, zoeken, 13, 37.
groen. - bloeiend 6, 4.
groyen. - zw. ww. intr., groeien 2, 26; 17, 6; 40, 4.
groeten. - zw. ww. tr., groete groeten 21, 6.
groot. - groet, bvn., groot, ten groten etenne 29, 98; pass.; van de Minne, 44,
40; 31, 1; grote Goet 26, 59; 32, 66; voroal met ghewin, ghewout, cracht; zelfst.
gebruikt dat Grote het mysterie 29, 82; dat onverwonnen - 14, 22, de machtige
Minne.
groetheyt. - znw. vr., 43, 102, 103.
gront. - znw. m., die gront, 14, 30; het diepste, het innigste van iets; der Minne:
11, 77; 23, 38; 24, 90; 43, 85, 86; der ziel 17, 12; 19, 28; der herten 30, 76; 35,
60; der aderen - 40, 38; in enen - in denzelfden grond 18, 16.
gruwelen. - hem - 14, 12; 19, 71; 20, 43; mi gruwelt dat afgrijzen hebben,
gruwen 14, 12; 17, 24, 25; 44, 54; mi gruwelt hoe angstig bezorgd zijn 38, 32;
39, 45.
hachte. - znw. vr., hechtenis, gevangenschap 31, 8; hacht 26, 64; 27, 24; inghe
in -n doen in enge gevangenschap, nauwe boeien, werpen 17, 16.
haeste. - znw. vr., overijling 27, 68; bnw. - ende ga ijverig en snel handelend
20, 33.
haken. - zw. ww. intr., vurig verlangen; - om 2, 37; - na 18, 28; 22, 20; 31, 31,
33; 43, 21; zelfst. gebr. 11, 60.
hale. - znw. vr., ghene - hebben niets verborgen houden 36, 28.
halve. - van minen t-n van mijn kant, wat mij betreft, 39, 47.
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hanghen. - st. ww. intr., hangen; aan de galg hangen 44, 30, 31; in Minnen zich hechten, zich vestigen in 31, 37; vaste - ane zich hechten 26, 127; tr. een
aen hare - aan Haar zóó hechten dat men met Haar in liefde vereenigd is,
uitsluitend 16, 49.
hant. - znw. vr., hand; te siere - saken aan zich trekken 19, 72; als symbool van
daad en macht, 6, 87; 10, 19 (handt); 20, 10; 24, 35; 32, 6; der Minnen in - gaen
onderworpen zijn 36, 139; in - bloeien bloeiend ter beschikking staan, 12, 5; te
- terstond 25, 53; 43, 81.
hantieren. - zw. ww. tr., omgaan met 9, 68, 71 (hanteren buiten
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't rijm); beoefenen, zich toeleggen op 34, 4; zelfst. gebr. in een - in één omgang,
te gelijk 3, 51; 5, 35.
hare. - pers. vnw., vr. of mv. haar, ze, hen z. si.
hare. - bez. vnw., bvl. verwijzend naar vr. haar, of mv. hun; m. 1e nv. hare;
haren name 2, 40 (assimilatie?); 2e nv. haers 39, 84; 3e en 4e nv. haren 3, 77;
22, 73; 19, 88 hun; vr. 1e nv. 3, 3 (hun); 7, 56; 10, 11; of haer (?) 21, 29; 2e nv.
haerre 39, 84; 5, 27; soms haere of harer 29, 102; 3e nv. haerre 11, 48; harer
2, 66, 31, 3; 39, 18; soms hare 19, 72; 24, 17; 37, 54 (?); 4e nv. hare 2, 28, 80;
8, 14; 12, 69 (hun); o. 1e en 4e nv. hare, 2, 59, 102 (hun); 6, 83; soms haer 3,
68; 30, 18; 22, 30 (?) of haere 34, 10; 2e nv. haers 3, 54; 21, 22; 25, 56; 38, 42;
3e nv. haren 7, 38; 21, 47; 31, 6; 37, 55; ook hare (?) 37, 54; mv. 1e en 4e nv.
hare; 2e nv. haerre, ook hare 14, 68; 3e nv. haren, ook haerre 24, 23 (of
enkelv.?). - Zelfst. dat hare 9, 30; 21, 42; 22, 72. Schijnt encl. re te luiden, b.v.
39, 93; vgl. die aanw. vnw. waar vele encl. vormen ook eerder voor haar schijnen
te staan.
hasel, asel. - znw. m., hazelaar 1, 7; 17, 4; 3e nv. mv. haesselen 17, 52.
haten. - zw. ww. tr., haten 1, 26, 60; vijandig gezind zijn 3, 65; deelw. ghehat
3, 65.
hebben. - onr. ww. tr. en hulpww., hebben, bezitten, 9, 92, 96; 10, 1; ic hebbe
procl. hebbic 43, 71; ghi hebt 43, 23, 96; 44, 50; hebdt 33, 53; heeft 14, 5, 45;
43, 86; of hevet 13, 51, 59; 14, 10, 73; 15, 4, 10, 43, 89, enz.; procl. heves 24,
58; hadde; procl. haddic; conj. ic hebbe 43, 100; (hi) heb 43, 57; hi hebbe 44,
17; hadden si 10, 6; hi heves sonde hij doet er in verkeerd 24, 58; mi en heeft
gheen wonder het verwondert mij niet 24, 42.
heel. - znw. o., heil, geluk 19, 89.
heelt. - znw. m. mv., heelde 26, 87.
heere. - znw. m., heer, - maken 28, 57.
heersch. - bnw., heerlijk 9, 52 (var. A en B).
heerscap. - znw. vr., heerlijkheid 34, 39.
heet. - bnw., heet, van zomer 34, 3; ijverig, vurig 4, 11; die storme - bewegingen
van vurigen hartstocht, 38, 59.
heilen. - zw. ww. tr., genezen 11, 80; heylen 25, 84; heyelt 28, 44.
heylich. - bnw., heilig; met kerke 20, 49; 23, 78; met Minne, 33, 49; met toren
33, 16; zelfst. 8, 32: van allen -en 43, 4.
heirvaert. - znw. vr., krijgstocht 16, 12.
helen. - st. ww. tr., geheim houden, verbergen 3, 41; 16, 67; 25, 19; 42, 57; hal
42, 56.
helt. - znw. m., held 26, 87 (heelde).
hemel. - znw. vr., firmament 17, 17.
hemelsch. - bnw., hemelsch 34, 45.
henen. - bijw., heen 7, 59; waer sidi - 4, 25; waer salic - 15, 33; ic wilde - 20,
45; waer - 35, 33.
henenvaren. - ww., heengaan 41, 42.
herde. - bijw., zeer; - groet 8, 13; -saen 10, 5; - dinne 42, 49; harde 18, 23; 27,
21; 28, 69.
herfst. - znw., herfst, 9, 2.
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hermaken. - ww., verkwikken, verlustigen 42, 69 (vert. van reficere; zoo ook
bij Ruusbroec, ter vertaling van: et ego reficiam vos).
herte. - znw. o., hart 22, 45; op therte breken tot hartbrekens toe, 38, 46; vr. als
zetel van het gemoed of het verstand; fine - 10, 25; 25, 24; 26, 8; 29, 117; 42,
49; - ende sinne 8, 44; 21, 30; - ende sin 18, 14; 26, 34; 42, 61; sonder - ende
sinne 38, 54; traghen -n ende nederen sinne 32, 65; miere -n gront, 30, 76; als
lievend of geleefd persoon, 4, 43; 5, 2; 35, 3; jonghe -en 40, 6; fiere -n 21, 10,
36; 43, 85; een - 35, 11.
hertelike. - bnw., innig 26, 81, over - 43, 24.
hertelose. - bnw. zelfst. gebr., iem.
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zonder hart of liefde; of zonder verstand, dwaas (Lat. excors) 2, 97.
hertenbloet. - znw. o., 27, 74.
hertennoet. - znw., hartenood 38, 19.
hertrachten. - zw. ww. tr., uitdenken 2, 45.
het. - pers. vnw., 3e p. enkelv. het, 3, 11, 12, 14, 16, 20; 16, 13 enz. procl. hets
= het es 8, 8; hen = het ontk. 14, 29; meer en = het en 1, 92; 3, 15; 6, 46; encl.
t: doet 2, 82; eest = is het 8, 26 enz.; heet = hevet het 8, 45; beent, 11, 43; saelt
11, 88; helpt 11, 101; waerdt = ware het 13, 45; sijdt 28, 20; dat = dat het 16,
25 enz.; diet 11, 23; 19, 12; eert = eer het 17, 77; soet = so het 35, 37; hoet =
hoe het 34, 50; verder ict, wijt, ghijt, sijt; soms et, alset 6, 28; hulpet 22, 64;
wordet 3, 55; 2e nv. alleen encl. s: ics, hijs, sijs, wijs, ghijs, dats, dies 23, 79;
mens 17, 22; bens 3, 36; maechs 39, 54; moets 30, 7; wists 13, 45; heves 24, 58;
haddijs 37, 9; - als gramm. of onbep. ow. het waent selc 39, 52; hets enich
dorpre 27, 51; 12, 31; 15, 45; als bep. lidw. alleen t encl. of procl. tghelucke 3,
64; int beghin 8, 16; diet hoechste 14, 8; eest werken 43, 78; soms verzacht tot
d, dweder 2, 55; dwort 12, 7; diaer 36, 1.
heten. - st. ww. intr., naam hebben 29, 74 hi hiete 3, 35; tr. gebieden 15, 52;
hiet 25, 19; 35, 50; toezeggen 34, 63; noemen 7, 52.
hi. - pers. vnw., 3 pers. m., hij; procl. hij: hijt 23, 44; hijs 36, 105 of hi: hire (hi
haer) 39, 93; hine = hi ontk. 10, 30; of hi hem; encl. i, haddi 7, 18; soudi 8, 4;
2e nv. sijns 9, 38; 3e en 4e nv. hem, een paar maal hen 21, 76; 28, 21; encl. ne:
sine 10, 6; 39, 34; diene 29, 77; eerne 12, 35; 29, 44; salne 6, 19; soudenne 13,
21; voelenne 39, 18; hebbene 10, 7; machmenne 9, 44; of ene, dattene 36, 117;
maectene 28, 57; of enne, maectenne 3, 54; 36, 102; heeftenne 36, 106;
worptenne 27, 24; voetenne 39, 18.
hoe. - bijw., vraagw. hoe; rechtstreeks: 3, 40; 33, 33; afhankelijk; op welke
wijze, in welken zin 19, 48; voegw. hoezeer, hoe ... ook 1, 48; 2, 17; 39, 73, 75,
89; 43, 100 hoe ... el 39, 55.
hoede. - znw. vr., bescherming, verweer, 13, 63; hoede, macht 20, 17; in Minnen
hoede staen 32, 14; - hebben vore zich hoeden voor 44, 10, 17; gherne in onse
- sijn het gaarne veilig hebben 23, 111; in -n in waakzaamheid 23, 4.
hof. - znw., der Minnen - tuin 19, 31; o. hof 21, 47, 48; te hove 15, 63.
hoghe. - znw. vr., vreugde, opgewekte stemming 17, 41, 69; hoogte 21, 20; der
Minnen - 23, 41; hoghede 21, 25.
hoghe. - bnw., comp. hogher, superl. hoechste, hogheste hoog, in eigenl. zin
hoechste muere 41, 63; - stat 33, 35; - vane 37, 42; hogheste hoghe 21, 20; z.
nog berch, staghe; bijw. hoghe gheresen 28, 91; groot, hoog van -n prise 29,
85; ter hoechster eren 15, 48; luid - prosent der nederen stille 25, 29 z.
gheruchte; 4, 18, 19; van hooge afkomst, en zoo van hooge en naar het
zedelijk-verheven strevende natuur, - Minne 29, 30; 2, 10; 16, 79; 26, 71; 27,
22; 28, 66; 29, 11, 21, 22; 32, 14, 17, 20; 34, 6; 36, 40; 40, 7; totter hoechster
Minnen 11, 17; om - Minne 18, 6; -r Minnen 33, 17; - Karitate 30, 67; - trouwe
19, 64; 22, 14; 29, 1, 120, 121 z. trouwe; in overeenstemming met, passend bij,
leidende tot, die hoghe Minne, dus: naar het zedelijk-verhevene strevend - Minne
als in de ziel 11, 75; 29, 20, 21; - moet 2, 13; 7, 53; 12, 45; 16, 68; 36, 103 ghedachte 31, 1; 34, 62; - gheboert 31, 6; - gheslachte 23, 51; - dienst, 31, 61;
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- daet 9, 52 z. daet; hoechste daet 16, 94; - werc, 20, 51; - raet 7, 80; 14, 40; ghichten 14, 65; - rijcheit 24, 57; - present 29, 96; - ghereide 27, 60; - mare
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19, 76; z. nog mare, doghet, materie, wonder; name; lesse, delijt; moeilijk,
boven menschelijk begrip, 1, 77; - saken, 31, 28; - wille 41, 18; vrij - weghe 16,
14; -r dinghen 1, 77; zelfst. gebr. het hoechste 12, 10; 14, 9; 34, 64.
hoghen. - zw. ww. tr., optillen 23, 42; doen aangroeien 18, 10; luider maken
37, 6; intr. stijgen 7, 79; zich verheugen in 32, 40; onpers. mi hoghet met 2n nv.
zich verheugen 27, 48; 37, 38; 45, 22.
honen. - zw. ww. tr., bedrogen doen uitkomen 4, 33; 19, 24; ongelukkig maken
37, 27.
hongher. - znw. m., honger, in geestelijken zin, hevig verlangen 3, 72; 6, 71;
14, 74; 15, 25; 23, 38; 33, 24, 25; 39, 80, 84; 44, 5; 45, 38.
hope. - znw. vr., in hope 15, 20.
hopen. - zw. ww. met 2n nv., hopen 7, 2; 13, 3; 19, 9; -na 35, 22; in hopen (?)
43, 103; - dat 40, 2.
horen. - zw. ww., luisteren naar 13, 25; hort 45, 8; door hooren erkennen, 10,
9.
houde. - znw. vr., genegenheid, genade 6, 65; 7, 20; 11, 92; elders hulde 30,
86, 89; 35, 37, 43; 41, 17.
houden. - st. ww. onr., houden, - vore beschouwen als 3, 50; enen swaer - in
druk houden, 38, 25; enen wee - 38, 30 (wee bvgl. nw?); wale wee in suere 39, 42; enen sonder spoet - 39, 26; buten rade - 39, 69; hem - in trouwen trouw
blijven 19, 36; hem - te: hilden si hem ... te zich trouw zetten tot, trouw blijven
aan, 11, 39.
hout. - bnw. genegen, welwillend 1, 43; met 2n nv. alles - in alles 36, 96.
hulde. - z. houde.
hulpe. - znw. vr., hulp, - roepen 10, 37; - ontfaen 35, 16; te -n staen met bijstaan
1, 65.
hulpen. - st. ww. tr., helpen 16, 22; 20, 15; 24, 18; 43, 66, 77; met 2n nv. dies
- 34, 80; 42, 24; baten 14, 76; 19, 86; wat hulpet 17, 7; 22, 64; wat holpe 10,
45; wat holpt dat 11, 101; wat hulpet met verl. deelw. 4, 32.
huus. - buten - 9, 42.
ie. - ye bijw., ooit 22, 52; 34, 60; 36, 114 (geen vorm voor hi!) ye ure 34, 57;
steeds 1, 43; 16, 87; 19, 56; 43, 36; ie sint immer sedert 1, 37.
ieman. - vnw., iemand 10, 28 e.e.; 3, 40 (of ie man?); iemant 22, 50.
ierst. - bijw., eerst, voor het eerst, ten eersten male, 16, 37, 84; 29, 30, 80; 30,
30; 32, 27; 37, 11; 43, 21; 45, 15; het eerst, 14, 34; int ierste in 't begin 30, 43;
tierst te voren; vroeger, 19, 40; 29, 37; tiersten, teersten in 't begin, te voren 2,
17; 15, 72; 24, 4; 28, 35, 55; ten iersten in 't begin 34, 19; van ierst van meet
af, geheel, 43, 90; van yersten van 't begin, 9, 80; teerst dat 7, 17; sint ... ierst
immer sedert 16, 37, 84; 21, 48.
iet. - vnw., iets 19, 49; en pass., bijw., op eenigerlei wijze 21, 73 en pass.
ic. - vnw., 1e pers. ik; vaak enclitisch; procl. in - ic en 22, 54, 55; 24, 67; 2e nv.
mijns 1, 31; 24, 45, 48; 3e nv. mi 4e nv. mi, mine = mi + en 24, 18; soms mij
16, 9; me (eenmaal) 17, 52.
in. - ic en, z. ic.
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in. - voorz. in de gewone mnl. beteekenissen; van plaats, in; aan hets langhe int
linghen 11, 31; van tijd b.v. in corten tide 2, 1; van toestand of wijze waarin
iets geschiedt, in trouwen 3, 21, 23; in minnen bevaen 2, 89; in goede verstaen
3, 28; in ghebrukenne 2, 54; blide in singhenne 2, 58; in allen sinnen 1, 42, enz.;
ten opzichte van, in wreken 1, 90; suete in hare nature 2, 28; door, met in minnen
te stride gaen 2, 7; met in minnen binden 2, 35; doelaangevend in ghebrukenne
vuere 2, 36; in groten wenene bracht 2, 47; in, bij, gelijktijdig met, enz.
inne. - daar - 22, 9; inne sijn 13, 38.
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inbinnen. - bijw. van binnen, inwendig, 11, 24.
inde. - znw. o., einde; enes gherne een - nemen, er gaarne van af willen zijn 21,
59; ten - aan het einde 34, 22, z. ende.
inghe. - bijw., eng, nauw, 17, 14; 22, 73.
inhebben. - beteekenen, eischen 11, 75.
incomen. - zw. ww. onz., zijn intrede doen, beginnen, van het jaar, 33, 5; binnen
zijn, van den oogst, 44, 2.
innich. - bvn., inwendig, naar binnen gekeerd, innighe sinne 25, 40; 36, 47; 42,
28.
innemen. - innenemen ontvangen 34, 19.
intoe. - bijw., nu, reeds, van nu af 2, 47, 85; 3, 27.
inval. - znw. m., het in elkander vallen, overgaan, 42, 55.
isaias. - Isaias, 29, 59.
ja. - bijw., ja; versterkend 14, 8; 19, 39; 20, 38; immers 37, 21; uitroep van
verbazing, van bewondering 26, 28; bevestigend, zooveel als: inderdaad 26, 62;
29, 45; uitroep ja ghi 45, 17; ay ia 45, 21 (het Lat. eia?); zelfst. gebr. 39, 85
jacht. - znw. vr., het opjagen of het najagen 27, 28; het najagen, 40, 31; wat
doedi mi jaghen uwe -e waarom doet gij mij u zoo najagen 44, 51.
jaer. - znw. o., jaar 44, 1; dit nuwe - de vernieuwing van het jaar 18, 1; 20, 1;
33, 5; 40, 1; 41, 1; nuwe jare 13, 9; 20, 7; menich - zeer lang, 29, 106; die tijt
vernuwet met sinen jaren de tijd brengt een nieuw jaar aan, 33, 1; hoe dat diaer
hevet sinen tijt 36, 1 welk jaargetijde het ook zij; vander Minnen jaren van de
jaren in de Minne-beoefening 27, 49.
jaghen. - zw. ww., jacht maken, ijverig zijn 42, 46; z. jacht.
jammer. - znw., hets - groet jammer, oorzaak van droefheid 14, 43; 17, 70.
jeghen. - voorz., tegen 3, 48; 9, 3; 13, 28; gaen - passen bij 17, 21.
jeghengaen. - st. ww. tr., te gemoet gaan, 37, 32.
jeghencomen. - st. ww. tr., te gemoet komen 14, 35.
jeghenstaen. - st. ww. tr., weerstaan 32, 52.
jeghenvechten. - st. ww. intr., tegenvechten, vacht 16, 42.
jheremias. - Jeremias, 29, 60.
job. - Job 29, 60.
joghet. - znw. vr., jeugd 6, 37; meestal jeugdige kracht, jeugd, ijver in de Minne
2, 26; 16, 54; 27, 42; mine - mijn jeugdige kracht 37, 40; enz.
joie. - znw. vr., genoegen, blijdschap, opgetogenheid 3, 51; 27, 36, 56; 41, 38;
45, 6; - doghen 19, 80.
joc. - znw., o., juk, in fig. zin 37, 11; myn - 12, 21, 22; dat - draghen 12, 4.
jonc. - bnw., jong, in sinen jonghen tide 39, 92; 16, 41; meestal jeugdig, jong,
opgewekt in den Minnedienst 6, 37; 27, 38, 40, 41, 44; 6, 37; die jonghe in de
Minne 15, 61; zelfst. gebr. 19, 87.
jonghelync. - znw. vr., jongeling, 29, 78.
joncfrouwe. - znw. vr., van de Minne gezegd 2, 12.
joest. - znw. vr., ridderstrijd 15, 65; 32, 50, 53.
jubileren. - zw. ww., juichen, blij zijn, 3, 53; 5, 32; 14, 50; jubilieren 37, 51.
juwieren. - zw. ww., genieten, genietend omgaan met 14, 55; 37, 52.
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kade. - znw., kade, stukje vet 23, 109.
care. - bnw., zelfst. gebr. duurbare, geliefde, 38, 27.
karitate. znw. vr., liefdebetoon vanwege de Minne 30, 67.
carmen. - zw. ww., kreunen, klagen, 1, 36; 20, 68.
csateel. - znw. m., burcht 29, 49.
keer. - kere znw. m., draai, ommekeer, - doen terugkeeren 17, 28; ommekeer,
einde 19, 45; 20, 72;
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27, 2; sonder - zonder einde, voor goed, volhardend, 2, 88; 12, 26; 36, 71;
lotswisseling 7, 74; 10, 22; 32, 39; bi vremden - 42, 6; wisselvalligheden door
M. veroorzaakt 37, 56; enen - doen door allerlei wederwaardigheden leiden,
22, 8; grillige handelwijze 35, 31; onbestendigheid 23, 11, 12, 13;
terugkeersmogelijkheid, 44, 24.
kempe. znw. m., kampvechter 40, 26.
keren. - zw. ww tr., richten, wenden sinen sin - zetten op 33, 6; hem - in zich
begeven, zich zetten tot 37, 45; met 2n nv., van iets afstand doen, met ontk.,
zich van iets niet meer laten afbrengen 28, 60; zelfst. gebr. terugkeer 15, 45;
44, 18.
kerke. - znw. vr. kerk 20, 49; 23, 78, 101 z. heilich.
kiesen. - st. ww. tr., aannemen 43, 65; willen coes 21, 48; 24, 86.
kindsch. - bnw., van kinderen -e joghet 27, 42.
kinnen. - zw. ww., kennen, meestal uit ervaring, en zoo ervaren 5, 4; 9, 93; 14,
41; 19, 55; 28, 33; erkennen, ervaren als 12, 14; 32, 78; erkennen 40, 14; met
ane 2, 16; weten 5, 16; 14, 15; 16, 63; 18, 5; 25, 91; kennic 27, 31; leeren 32,
22; enen - weten wat iem. is 28, 27; sine natuere fiere - zich bewust zijn 35, 4;
hem - met verl. deelw. 14, 20.
kinnesse. - znw. vr., kennis, ervaring, 14, 41.
kint. - znw. o., kind 27, 37; kinder volgelingen 29, 91.
claech segghen, weeklagen 43, 74.
claer. - bnw. en bijw., klaar, helder, van het licht 19, 9; 29, 39; 41, 4 in de ziel
5, 44; luid - singhen 14, 2; 24, 1; duidelijk, onmiskenbaar echt clare waerheit
1, 68; 37, 44; clare waer 9, 84; clare werc 29, 80; clare redene rede, die schoone
werken voorschrijft 14, 62; 15, 43; clare Minne 29, 65; doghet scoon ende - 29,
103; bijw. duidelijk 12, 39; 23, 84, 85; 34, 21; 130; 41, 47 clare 25, 52.
claer. - znw. o., klaarheid; vreugde, van de M. 9, 91; 13, 16; 17, 63; 20, 57; van
de ziel gezegd heeft het vooral betrekking op het uitwendig vertoon in het leven
clare 7, 69; sonder - 35, 61; in wise clare 41, 30.
claerheit. - znw. vr., klaarheid 12, 41; 41, 22.
claghe. - znw. vr., klacht 2, 75; 10, 10; 25, 8.
claghen, - zw. ww., klagen, weeklagen 19, 92; sonder - 29, 5, 22; claecht 37,
15; 43, 73; - over 21, 73; tr. klagen over node - 11, 22; 22, 22; 27, 3; 32, 32; 38.
18; 45, 9; klagen dat 10, 12; - ende verwiten 16, 58; dat si gheclaecht 27, 9;
zelfst. een - 33, 30.
clamor. - kreet, 45, 8.
cleden. - zw. ww., optooien, 9, 63.
cleet, cleder. - overdr. dos, opsmuk, met zinspeling op het bruiloftskleed 9, 28,
31.
clemmen. - st. ww. intr., klimmen 23, 69; climt 38, 31; tr. opklimmen 45, 32.
clene. - bnw., klein, gering 19, 90; 38, 20; 41, 23; cleyne 9, 54; 21, 65; 41, 3,
21; van geringe waarde 15, 3; onmachtig, arm 24, 67; weinig begrijpend 1, 85;
bijw. weinig 1, 66; 2, 50; 25, 24, 60; 38, 10; el - 38, 16; cleine 31, 45.
clerc. - znw. m., geleerde 20, 50; 23, 101, 102.
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cleven. - zw. ww., zich hechten aan 23, 98; hem - ane 7, 54; 26, 51; vooral
verbonden met een: zich hechten in vereeniging van liefde aan 12, 53; 13, 48;
15, 28; 23, 56.
cnecht. - znw. m., dienaar, slaaf 12, 19.
coelen. - zw. ww. tr., tot bedaren brengen, verlichten 19, 88.
coene. - bnw., koen, onverschrokken 3, 60; 5, 11; 15, 72; 28, 17; 45, 14.
comen. - onr. ww., komen; so quaemt 21, 18; eert mi dus quam vóór het zoover
kwam 15, 34; er toe geraken 24, 78; verl. deelw.
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comen 28, 1; 42, 1; der Minnen - ende gaen 17, 79; 31, 62; 33, 29; 34, 76; 36,
25; 41, 20.
comer. - znw., zorg, kommer 9, 5.
comste. - znw., der M. - 33, 33.
conde. - znw. vr., kennis, ervaring, meestal van de M.: wat men van M. kennen
en ervaren kan 3, 42; 11, 78; 14, 68; 24, 57; 39, 74; 43, 89.
condich. - bnw., - sijn 16, 17, z. daar; waarsch. kond doen, eenigen raad weten.
condimentum. - leniging, lafenis 45, 28.
conduut. - znw. o., leiding, kanaal 12, 56; 29, 89, 118.
confoert. - znw. o., hulp, opbeuring, 35, 46; troost, zaligheid 31, 55.
coninghinne. - znw. vr., 2, 12; 26, 25.
concorderen. - zw. ww., - met in overeenstemming zijn met 14, 54; hem
concordieren met zich overeenstemmend uitrusten met 37, 50.
connen. - onr. ww., kunnen 13, 49; 14, 36; in staat, bij machte zijn 20, 3; 33,
38; ghi cont 37, 14; ic en caen 21, 49; ic en caent 22, 4, 51; connen wi ware 't
ons mogelijk 23, 88; cond zou kunnen 23, 37; condi 41, 21; conste imp. 29, 32;
39, 35; const = conste het 40, 52.
constumen. - gewoonten, zeden 23, 86.
cont. - bnw., bekend; - maken 14, 4; 28, 46; - doen 32, 33; - werden 14, 54; 21,
22; 24, 89; 40, 34; - sijn 19, 23.
coep. - znw. m., koop 9, 97; lichte coepe z. lichtecoep.
cordis clamor. - kreet van het hart 45, 8.
coren. - znw. o., koren 38, 3.
cort. - bnw., kort, van korten duur 1, 2; 27, 1; in - en tide binnen kort 28, 3.
cose. - znw. vr., vleitaal, bedrieglijke taal 2, 102.
cost. - znw. m. en vr., uitgave, verteer, als beeld van wat men moet opofferen,
offer; gheen - sparen 4, 39; den - ontsien 9, 12; 31, 58; ghecierde - 9, 52; scone
- van binnen 9, 42; met scoenre - 9, 47; der M. - wat men om de M. moet
opofferen 3, 73; 27, 30, die -e 27, 49; om alle - te allen prijze 3, 32; zooveel als
dienst 8, 15.
cout. - bnw., koud 1, 1; 34, 3; 35, 1; 39, 2, zonder vurigheid 11, 100; 31, 44.
cracht. - znw. vr., kracht, 8, 34; 14, 34; 37, 16; 43, 10; onverwonnene - 19, 53;
van M., 13, 58; 14, 26; 20, 54; 22, 69; 26, 61; 27, 20, 22, 28, 74; 31, 3; 37, 54;
38, 20; 40, 24, 25, 32; 44, 49; inspanning 22, 36; 23, 21, 23; 27, 74; 38, 56; 41,
29; - ende sinne inspanning en overleg 2, 15; - van minen sinnen 16, 30; met met geweld 21, 43; - doen geweld aandoen, 19, 73; die - van M. de drang 22,
3; daad die inspanning vergt 9, 78; 43, 61.
craken. - zw. ww., scheuren, breken 43, 91.
cranc. - bnw., armelijk 11, 72; zwak 24, 43; 28, 41.
creature. - znw. vr., schepsel, iets geschapens 22, 18; alle -n 39, 1; in bijzonder
van de ziel 14, 8; 20, 38; 26, 78; 36, 56; ook van de M. suetste alre -n 6, 77 =
van al wat is.
crede. - znw. m., geloofsinhoud 25, 92.
crighen. - weder ghecreghen 10, 6.
cronen. - zw. ww. tr., kronen, verheerlijken 4, 35; verheugen 37, 26.
cropele. - bnw., zelfst. gebr., kreupele 8, 27.

Hadewijch, Strofische gedichten

cruut. - znw., groen, gewas 2, 4; mv. 6, 3; 32, 2.
cume. - bijw., nauwelijks 11, 97; 27, 51.
cussen. - znw. o., kus 3, 44; 37, 20, 28.
custen. - zw. ww. tr., voldoen, bevredigen 17, 12; custe 17, 66.
lachen. - st. ww., loeghen vroolijk zijn 30, 39.
laden. - zw. ww. tr., beladen, verdrukken 31, 16; gheladen 35, 8.
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laghe. - znw. vr., list, valstrik 22, 56.
laken. - znw., laken 43, 104.
lam. - znw. o., lam 29, 38.
lanc. - bnw., lang, van langen duur 1, 2; uitgestrekt 43, 18; - werden lengen,
van de dagen 37, 5; langdurig 11, 61; lang uitblijvend 39, 74; bijw. dus - zoo
lang 13, 42; over - sedert lang 28, 6; langhe 31, 33; sedert lang reeds 2, 48; 10,
1; 11, 31; 23, 18, 58, 91; 29, 50; 43, 16.
lant. - znw. o., bouwland 3, 2; veld 12, 2; over alle - overal 19, 77; int - in de
wereld, op aarde 30, 30; der M. - overdr. voor alles wat men om de M. moet
doorgaan, lijden 9, 22; 36, 137; - van den Minnedienst 10, 23; der vremder 30, 48; in haers selfs - in hun eigen land 6, 86.
lantscap. - znw. o., overdr. van M. 13, 23; 22, 30.
last. - znw. m., vracht; druk, last 25, 58; 32, 76.
lat. - bnw., lauw, met te weinig lust iets doende 3, 73.
laten. - st. ww. tr., laten; met ww. 1, 36; vloyen - 29, 120; nalaten, opgeven 1,
26; verzuimen passim; -te het opgeven 31, 23; hem - zich overlaten 17, 59;
hulpww. in imper. 1, 34.
laus et honor. - lof en verheerlijking, 45, 12.
leen. - znw. o., leengoed; overdr. levensaandeel, lot in - hebben 24, 20; 16, 90;
28, 32; 33, 26; 34, 51; die vanden riken lene 11, 46; ter M. lene ter M. leendienst
11, 40, 46.
leet. - bnw., treurig, ellendig leede 27, 34; lief ende - z. lief; mi es - het spijt mij
3, 36; leder doen 17, 60.
legghen. - ww. tr., leggen; gheleit 29, 89.
leiden. - zw. ww. tr., leiden, voeren 11, 49; 22, 52; sine daghe - leven 22, 21.
lenen. - ww. intr., steunen 7, 59.
leren. - zw. ww., leeren, onderwijzen 10, 26; 11, 50; 23, 86; 30, 66; 44, 20 (?);
kennis opdoen 28, 49, 52.
lesen. - st. ww. tr., lezen; z. vonnisse; es ghelesen staat als wettekst 27, 75; in
d.h. Schrift lezen 29, 88; men leest 40, 27; les geven of meester zijn in 14, 46.
lesse. - znw. vr., onderricht 14, 47.
lettel. - bnw., bijw., gering, klein, weinig 12, 44; 27, 48; luttel 13, 38; 29, 22;
lettel goed heel weinig 19, 86; te - te weinig 12, 44.
lettel. - znw., een weinig, kleine hoeveelheid; een luttel 31, 43; lettel liede 18,
24; luttel vriende 7 19.
letten. - zw. ww. tr., beletten, hinderen 19, 60.
leu. - znw. m., leeuw 29, 38.
leven. - zw. ww. intr., leven 16, 62; 20, 5; al dat levet 27, 15; al levede Salamoen
31, 27; ghelevet 35, 36; - in 16, 94; - bi 15, 11; 24, 70; 26, 9; - uut 43, 103 (?);
- na 43, 56; met 3n nv. leven voor 8, 31; 16, 91; 25, 64, 74; 29, 113; 30, 5; minne
niet M. - in liefde met M. leven 23, 57; met internen acc. iet - een bepaald leven
leiden, 6, 74, droeven dach - 41, 16; vrie daghe - 21, 45; nachte bi daghe - 35,
32, z. nacht; hem - voor zichzelven leven (?) 15, 64; tr. beleven waerheit - 30,
66.
leven. - znw. o., leven 17, 25; naeste -, beste - 23, 67; dat - in nuwer doet 14,
24.
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licht. - znw. o., licht, klaarheid; der waerheit - 37, 46; miere herten - overdr.
of van licht wat het hart verlicht 26, 8.
licht. - bnw., licht te dragen 5, 43; 12, 16; zelfst. gebr. 14, 33; 36, 18; in haren
-en 39, 57; ook 11, 23 (?); wuft 9, 81; helder 19, 9, 44; lichte wolke 17, 37 z.
daar.
lichte. - bijw., wellicht 39, 72. z. mach lichte.
lichtecoep. - bnw., wuft, lichtzinnig 9, 81.
lichten. - zw. ww. intr., lichter, klaarder worden, 33, 2.
lichtcoep. - znw., wuftheid 27, 68.
liden. - st. ww. intr., gaan voorbijgaan
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39, 95; tr. gaan door, lijden, ondergaan 9, 59; 13, 6; 29, 115; 31, 9; 35, 12; 44,
48.
liede. - bnw. mv., lieden, menschen 1, 52; 18, 24; 22, 1; 26, 42; 27, 3.
lief. - znw. m., Beminde 1, 62; 4, 5, 47; 6, 20; 7, 59; 9, 23, 68; 10, 38; 12, 32;
13, 42, 50; 14, 10, 52, 55; 15, 9, 48; 17, 11, 67; 25, 56; 26, 4, 14; 27, 62, 66;
37, 48; 42, 3; du mi, Lief ende ic di 13, 50; 25, 9; 34, 47; de beminde ziel 9, 68,
72; 25, 61 vlg. 34, 53; enz. lieve vr. 43, 24 tegenover lief 43, 25.
lief. - znw. o., wat iem. lief, aangenaam is; samen met leet 2, 86; 4, 47; 24, 88;
36, 19; wien - wien leet aangenaam of niet 38, 57.
lief. - bnw., aangenaam 5, 6, 29; 41, 15 lieven danc 37, 8.
lieghen. - st. ww. tr., verbreken, schenden (een belofte) 2, 71; loghet 45, 18.
liën. - ww., belijden 22, 68.
lieve. - znw. vr., beminde 12, 24; 20, 61, 66; 43, 24; genoegen, wat hem
welgevallig is 17, 67; 25, 63, of van lief.
ligghen. - st. ww. intr., liggen; ligic op hare voete 32, 28; leghet gaan liggen,
bedaren, 35, 10; gheleghen sijn uit zijn 10, 3; bestaat 20, 65; met ane, gelegen
zijn leecht 30, 90; met in, gelegen zijn in 36, 79.
liken. - zw. ww., behagen 4, 54.
linghen. - zw. ww. intr., langer worden, van den dag 11, 31; tr. verlengen 22,
65.
linten. - znw., lente 9, 2; 38, 1.
list. - znw. vr., lest schranderheid 19, 81; 25, 85; list 38, 43.
lof. - znw. m., verheerlijking 37, 53; eer, voortreffelijkheid, in allen love 15,
66; 21, 49.
lonen. - zw. ww. tr., beloonen, M. loent altoes 9, 57; 15, 83; gheloent 43, 81.
loof. - znw., loof, groen 3, 4.
loen. - znw. m., loon, belooning 8, 4; 34, 21; mv. lone 21, 50; 43, 80; die tijt
hevet in hem selven den loen brengt het loon mee 31, 32.
loep. - znw. m., - der M. 40, 56, 64, 68; - des troens 40, 55, 57.
loes. - bnw., valsch, die lose zij die niet volgens de waarheid leven, 2, 101; 4,
33; enen - doen bedrieglijk, valsch behandelen 35, 65 vgl. anghe; iem. goed of
kwaad doen.
loesheit. - znw. vr., (levens) valschheid 11, 9.
loesie. - znw. vr., bedrieglijkheid (?) 37, 35 z. daar.
lopen. - st. ww., loopen, den loep der M. 40, 64, 68; vloeien 29, 118.
loven. - zw. ww. tr., prijzen 19, 16.
lude. - bijw., - ende stillekine op allerlei wijze 22, 24.
luken. - st. ww. tr., luiken, toedoen 19, 78; loke 25, 41.
lust. - znw. vr., lust, genoegen 24, 80.
luttel. - z. lettel.
maecht ghescien. - misschien 24, 30.
machtlichte. - bijw., misschien, wellicht 3, 16.
macht. - bnw. vr., macht 23, 54, 55; - der Minnen 6, 44; 16, 44; 26, 65; 28, 73;
40, 27; met Minnen - met machtige liefde 8, 6; ute sijnre - doen uit zich drijven,
machteloos makeen 9, 64.
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maent. - znw. vr., maand 41, 2.
maer. - vw., maar; bijw. slechts 17, 41, 69; mer 19, 26; 36, 119, en pass. mar
b.v. 29, 64.
maken. - zw. ww. tr., maken, pass.; nuwe - 1, 101; vroet - 3, 54; 36, 102; met
andere bnw. b.v. 33, 33, 37, 41; hoghen moet - 2, 14 z. nog stout, rike.
male. - te -, te gelijk 14, 17.
man. - znw. m., vrije 9, 32, 43; menich - menigeen 21, 65; mensch 29, 67, 78;
ie man ooit iemand 41, 62 en elders misschien meer, b.v. 3, 40.
mane. - znw. vr., maan 12, 70.
manen. - zw. ww. tr., plechtig herinneren aan eene verplichting 19, 41;
dagvaarden, in rechte roepen, of eischen 30, 57; 37, 41; scout - een
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schuld inmanen 5, 25; 12, 29; dringend smeeken 31, 21; opwekken, vorderen
34, 73; - vore scout iets opeischen als verschuldigd 36, 94 z. scout; met 2n nv.
vermanen, waarschuwen 44, 44.
manc. - bnw., mank 28, 43.
march. - znw., merg 27, 74.
mare. - znw. vr., hoghe - roem, faam, 19, 76; 27, 11.
maria. - eigenn., 29, 34, 44, 69, 75, 77; Marien 29, 96, 110, 119.
mate. - znw. vr., maat; sonder - oneindig 29, 17; overvloedig 29, 119; met
overvloedigher - 29, 86; sonder - ten volle, geheel 30, 69; met - van ghetale
bevaen tellen 40, 60.
materie. - znw. vr., gewoonlijk gebruikt ter omschrijving: die hoghe - het hooge
9, 79; nuwe - vernieuwing 20, 41; - miere bliscape oorzaak, voorwerp 22, 19.
mechtich. - bnw., machtig 29, 55.
mede. - znw. vr., loon 34, 28.
mede. - bijw., ook 29, 55.
medicine. - znw. vr., heilmiddel 45, 20.
meer. - onbep. telw., meer noch min hoegenaamd niets 33, 7; 34, 15; al noch noch min volstrekt alles 16, 74; vele meer 42, 2; anders - iets anders van meer
belang 27, 4; 41, 56; bijw., voertane mee 35, 22; mine daghe - in 't vervolg 2,
56; met ontk. nooit meer 22, 39; 32, 23; 36, 105; meer no min hoegenaamd niet
11, 74; 32, 37; 33, 7; na cume nog ooit 11, 97; meer dan te ghemeder 17, 38;
na voirt z. daar; na die of pron. zij die, anderen die ook 6, 74.
meerre. - bnw., meerderen 20, 50.
meerren. - zw. ww. tr., verergeren 14, 24.
meest. - superl. bnw., grootste, voornaamste, 1, 20, enz.; ergste 44, 8; bijw. met
2n nv. 29, 76.
meester. - znw. m., meester, 22, 38; 32, 24, 25; gepromoveerde, overdr. in
Minne 14, 45, 64; geleerde 40, 61.
melden. - zw. ww. tr., aankondigen 24, 3; berichten, zingen van 7, 73; hem zich openlijk bekend maken 15, 76.
memorie. - znw. vr., geheugen, 37, 50.
men. - onbep. telw., min, weiniger 14, 38, z. meer.
men. - onb. vnw., men, pass.
menen. - zw. ww. tr., bedoelen 11, 47; 19, 48; mene als doel hebben 22, 59;
meine 17, 73; meynen 21, 54; meinde 30, 71; meinic wil ik zeggen 31, 42; meinet
onv. verl. tijd, willen 35, 51.
menich. - onbep. vnw. bvgl., menig; enkelv. m. 1e nv. menich, 21, 65; 3e nv.
meneghen 41, 35; 4e nv. meneghen 13, 44; meneghen dach langen tijd 11, 49;
vr. 1e nv. menighe 21, 40; 27, 11; 2e nv. menegher; 3e nv. menegher 16, 53; o.
1e en 4e nv. menich 7, 40; - doghen 7, 75; -e smerten 4, 44; mv. 1e en 4e nv.
meneghe 43, 5; 2e nv. menighere dinc 32, 25; 3e nv. menighen 13, 20 (?); met
lidw. die meneghe fiere 37, 4; den meneghen slach de vele 13, 5; z.
menighertieren, menichwerven; zelfst. vnw. - menigeen, velen, - 28, 47; 40, 3;
3e nv. menighen 2, 13; 4e nv. 19, 11; meneghen ende mi 40, 19; die meneghe
velen (of znw.?) 34, 17; 37, 4; 38, 4; den meneghen 38, 35.
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menichfout. - bnw. of bijw., menigvuldig 5, 24; 7, 4; verschillend 32, 2; 36,
95; sterk, groot, hevig 2, 76; 3, 13; 41, 5, 38; menichfoude vr. 29, 3; o. 30, 21;
el - ander, hevig, of menigvuldig, (leed) 35, 3.
menichfouden. - zw. ww., heviger worden 33, 40.
menich werven. - 16, 36.
menighertiere. - van allerlei soort 37, 3.
mensche. - znw. m., mensch 30, 60; 44, 54; alle -n 44, 9; den mensche 33, 21;
tegenover de heiligen in den hemel 8, 32.
mercare. - znw. m., vitter 32, 45.
merken. - zw. ww. tr., zijne aandacht op iets vestigen 4, 24; 13, 27; merct ocht
zie of 16, 17; nu
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merket 13, 57; inzien 27, 2; begrijpen 23, 102.
merren. - zw. ww. intr., talmen 31, 33; - na wachten op 15, 52.
merte. - die -, Maart 6, 1.
mesdoen. - onr. ww., verkeerd, slecht, handelen 1, 55; 22, 37; zelfst. gebr. bi
clenen -e 41, 23.
meshaghen. - zw. ww. intr., mishagen 10, 12; 11, 26.
meslone. - znw., slechte bejegening 31, 25.
messchien. - ww., gebeuren, van iets kwaads 12, 66; 21, 10.
mestroest. - znw. m., troosteloosheid, treurnis 35, 45.
mestrouwen. - zw. ww. tr., wantrouwen 7, 88.
mesval. - znw. m., tegenslag, rampspoed 1, 19; 16, 65; 35, 78.
met. - voorz., met; soms ten opzichte van, - mi 1, 66; 3, 9; in gezelschap van,
29, 10; - hare blintheyt blind als zij zijn 24, 77; met subst. dikwijls omschrijving
voor bijwoord: met storme hevig; met ghevoelne enz.
met. - bijw., na daer, waer, mede.
midden. - in - bijw. 5, 17.
miden. - st. ww. tr. en intr., verzuimen, of talmen, lauw worden 2, 9; met 3n
nv. ontwijken 39, 93.
mijn. - bez. bnl. nw., mijn; enkelv. m. 1e nv. mijn; 3e en 4e nv. minen; vr. 1e
en 4e nv. mine, soms mijn: - scout 3, 16; - ellende 10, 45; - quale 22, 65; natuere 3, 3; 2e nv. mijnre 6, 51; 19, 45; 30, 76; ook miere 2, 75; 22, 19; 25,
24; 26, 8; 35, 60; 4e nv. mijnre 10, 43; of miere 35, 47; o. 1e en 4e nv. mijn; 2e
nv. mijns 10, 41; 3e nv. minen 3, 17; 13, 12; mv. 1e en 4e nv. mine, ook mijn
3, 33; 3, 69; 2e nv. miere 22, 10; 3e nv. minen 16, 30, 41; 20, 75; praed. mijn,
3, 63; mine 16, 76; zelfst. dat mine 6, 69; 27, 72; al dat - 19, 38.
min. - z. men, meer; minder iet min 26, 17; min sijn dan M. 36, 72; niet - dan
al 42, 48; niet - 42, 52, met - 4, 30.
minghen. - zw. ww., mengen; hem - zich vermengen met, gaan met de menigte
van 9, 7.
minnare. - znw. m., hij die mint, minnaar 8, 16; 17, 5, 61; 36, 2; - der M. Jesus
12, 12; - onser M. 29, 15; minner 7, 36.
minne. - znw. vr., liefde, minne, passim; 34, 29, 37; 42, 56; metter Minnen 23, 47; met minnen pass.; in -n 3, 70; 27, 64, enz.; - verpersoonlijkte Liefde,
goddelijke Liefde, gedacht als verscheiden van God, de gewone beteekenis van
het woord bij Had. 1, 18, 36, 37; 2, 12; 35, 49, enz. z. joncfrouwe, vrouwe,
moeder, voghet; ghewelt, ghewout, cracht, lant, lantscap, leen, macht, nature,
pacht, raet; gewone epitheta; z. edel fijn, goet, groot, gherecht, heylich, hoghe,
mechtich, recht, rike, soete, verre, wondere, gheweldich. - vereenzelvigd met
God 20, 26; - met den Zoon, met Jesus 8, 12; 29, 36, 42; 30, 30; te rade bij de
schepping, 35, 49; - de minnende ziel 9, 71; 14, 25; 15, 49; 17, 18; 20, 29; 42,
56, en pass.; - welwillendheid, genegenheid 17, 64; - minnedienst, het beoefenen
der Minne 19, 65; 32, 40, enz.: al deze beteekenissen loopen dooreen in vele
woordspelingen: hoe minne die Minne met minnen ere 10, 27; - werden geheel
in Minne overgaan, gelijkvormig worden met Minne 8, 7; 34, 7, 79 enz.; der
Minnen al - wesen geheel liefde geworden aan de Liefde toebehooren 3, 66; z.
nog leven, cleven; al - geheel liefde 21, 6, 27 enz.; al minne om Minne begheven
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alle liefde, genegenheid, die niet Liefde zelf is, opgeven om liefde 43, 92; enich
dinc die selve Minne niet en es wat Liefde zelf niet is 42, 50; min sijn dan Minne
36, 72; ic al Minnen ende Minne al mi 12, 67; 27, 46; 36, 92; vgl. 3, 61; 38, 44;
z. lief.
minnen. - zw. ww. tr., beminnen, bepaaldelijk zich op den dienst der Minne
toeleggen 1, 28, 62 en pass.; gaarne hebben 15, 38.
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minnende. - bnw. zelfst. gebr., zij die minnen 16, 95.
minre. - bnw., geringeren, minder aanzienlijken 20, 50.
moede. - znw. vr., vermoeidheid sonder - 23, 106.
moeder. - znw. vr., moeder, overdr. van de Liefde 2, 20; 45, 23.
moet. - znw. m., gemoed, als zetel van het zedelijk bewustzijn, z. hoghe, fier;
als zetel van het gevoel 19, 88, droeven - 39, 65; als zetel van den wil, den lust,
sin noch - sparen 27, 73; met nuwen moede 15, 70; den nuwen - maken den
moed vernieuwen 7, 22.
moeten. - onr. ww., vooral gebruikt als modaal ww. in wenschen, mogen: 15,
76; 16, 17, 18; 23, 10, 20 enz.; 24, 9; 30, 7, 12, 87; 32, 29 en pass.; meestal
moete, soms moet 16, 22.
moghen. - onr. ww. intr., krachtig zijn, vermogen, de kracht, macht hebben, in
staat zijn; maghic 6, 73; mogdi zoudt gij kunnen 20, 37; - boven te boven gaan,
1, 86; al mocht 40, 51; kunnen, het is mogelijk dat 13, 53; mochtens 13, 56;
mochte verstaen 3, 28; het ne mochte 12, 32; afkunnen, - van, 25, 62; mogelijk
zijn, als uitdrukking eener mogelijkheid mocht sijn 3, 25; mochte 21, 10; macht
ghescien z. daar; het is maar natuurlijk dat 2, 55; 17, 25; 18, 3; magic 35, 21;
lusten, aangenaam zijn, met veranderd onderwerp, 9, 1, 7; zullen 34, 8; waer
mochtic zou ik 9, 9; de toelating, de kans hebben; die mochte 21, 64 maecht
(mag het) 27, 17; kunnen gebeuren dat het mocht 3, 20; 8, 34; mocht sijn 3, 25.
moghende. - machtige, sterke 10, 19.
moyses. - Mozes 29, 56.
mont. - znw. m., mond 3, 44; 37, 15.
muere. - znw. vr., muur 41, 63.
na. - voorz., na; volgens 1, 19; 28, 22; 36, 68 en pass.; na dien dat 38, 17 bij
28, 69; dichtbij 30, 31; naar 31, 34; 36, 135; 43, 85 en pass.; met hopen 35, 23.
na. - bijw., nabij na sijn 40, 18; na daerbi 40, 23; dicht 20, 29, 31, 32; bijna
gelijk 23, 77; van nabij, knellend, hevig na bedwinghen 9, 6; 25, 35 enz.; na,
stipt 30, 6; laat na ocht voren 34, 27; daarna 21, 53; bnw., met ghelach, ghewin
enz. voor de hand liggend; comp. naere: om dat naere smaken 11, 58; superl.
naest 11, 69 enz.
nacht. - znw. vr., nacht; - ende dach 8, 32; als beeld der troosteloosheid - bi
daghe leven in wee, waar vreugde moest zijn 9, 60, 62; 35, 32; 17, 43; 19, 94;
43, 71, 72 z. dach.
nachtigale. - znw. vr., nachtegaal 14, 3.
nadat. - voegw., 8, 17, enz.
nadien dat. - voegw., 38, 17, vermits.
naest. - bnw., superl. van na, naast aan het hart liggend, best; -e leven 23, 67;
best -e raet 24, 31; -e troest 35, 74; bijw., van dichtst bij, - hebben op het punt
te hebben 43, 89; dichtstbij, - ghehende 9, 26; -e ghelaghen 11, 69.
nagheboer. - znw. m., nabuur, 28, 39.
nagelach. - znw. mv., naghelaghe wat iem. na gelegen komt, nabij liggend
voordeel 10, 15 z. na en ghelach.
naghewin. - znw. o., voor de hand liggend voordeel, 11, 72.
naken. - zw. ww. intr., naderen 1, 3; 11, 4; 23, 81; 37, 1.
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name. - znw. m., naam 2, 40; als uitdrukking van het diepste wezen 23, 74; 37,
22; 42, 25 enz.
nanoet. - znw. m., naoogst 44, 38 z. daar.
nature. - znw. vr., wezenheid, zooals die zich in hare werking openbaart bi -n
van aard, uit zijn aard 14, 19; 20, 53; 26, 75; 39, 3; jeghen - de krachten der
natuur te boven gaande 1, 32; in - 43, 31; dikwijls weinig meer dan omschrijving,
om Minnen - om M. in haar zelf, 1, 24; 5, 42; 6, 84; 7, 36; 15, 24; 17, 76; 20,
39; 22, 15;
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23, 56; 33, 17; hare - haar, zij 2, 28; 13, 48; 24, 14; 32, 36; 33, 14, 28; 35, 4,
57; 35, 57; 36, 59; 44, 36; uwe - 44, 36; weerde - 43, 43 enz.; hoghe - 32, 72;
45, 31; suete - 40, 34; die - daer M. in mint 18, 12; mine - mijzelf 3, 12, 71; 22,
40, 70; 31, 4; suetste boven alle - boven al wat zoet is, 39, 43.
nauwe. - bnw., superl. nauste engste, pijnlijkste 31, 11; int alre - van M. rade
in 't allerpijnlijkste van wat M. beraadt 31, 60; of ook allernauwkeurigste; bijw.
eng, bekneld, pijnlijk, angstig 39, 73; 41, 51.
navolghen. - zw. ww. intr., trachten te bereiken, opzoeken 26, 26.
neder. - bnw. en bijw., laag, zonder geluid, stil 4, 19; 25, 30; 41, 59; in -en
twivele zorg, die getuigt van nederigheid 31, 24; laaggeplaatste, naderend tot
de bet. nederig 28, 40; 39, 16; van lage, geringe afkomst, en daarvan getuigend,
naar het zedelijk lage gekeerd, 9, 11; -e sin 11, 71; -e herte 36, 48; -e daden 23,
59; bi - en rade 33, 22.
nederheit. - znw. vr., aard, gezindheid, handelwijze van iem. van lagere afkomst;
naar het zedelijk lage gekeerd 10, 17; 20, 22; 33, 10; 41, 31.
nederlaten. - hem - zich laag gedragen 34, 60.
nederligghen. - st. ww., - na kwijnend verlangen naar 24, 8.
nederslaen. - onr. st. ww., terneergedrukt worden, 32, 63; tr. zelfst. neerdrukken
34, 77.
nederwerpen. - gheworpen 24, 27.
neen. - ontk., neen; zelfst. 39, 85.
nemen. - st. ww. tr., nemen, ontvangen, delijt 17, 8; 22, 40; wegnemen, - ende
gheven 5, 46; 31, 18, z. daar; haer - es altoes gheven 34, 30; aanvaarden 10, 15;
11, 54; nempt 40, 11; grijpen naar neemt 9, 27; 11, 54, 57, 69; ontnemen, nam
30, 63; te hare - tot zich nemen 30, 70; gherne - gaarne hebben, spoet 27, 62;
ic naems gherne een ende 21, 59; dat name hi gherne 44, 7; leeren, opnemen,
nemt 12, 46; meenen 9, 16; - vore aanvaarden als 3, 52; aanvaarden, beschouwen
als 23, 66; halen, vremden nijt - 37, 18; -te: nemt te op zich nemen, aandurven
21, 82.
nemmeer. - bijw., nooit meer.
nemmer. - bijw., nooit 21, 12; 27, 64; 43, 60; nooit meer 12, 66.
nemmermeer. - bijw., nimmer 22, 42; 43, 69.
nieboren. - bnw., geestelijk herboren 7, 27.
nied. - znw. m., hartstochtelijk begeeren, hartsdrang, en zoo ijver; 4, 11; 7, 55;
9, 36; 10, 30; 14, 69; 15, 86; 22, 42; 29, 81; 38, 53, 55; 39, 88; 40, 38; met -e,
vurig, hartstochtelijk.
nieloep. - bnw., het nieuwe naloopend, onstandvastig 9, 83.
nieman. - vnw., niemand 28, 23; 29, 32; niemen vromer 9, 4; niemant 19, 3;
28, 27; niemant vremders 4, 19; niemant el 1, 31; 29, 20.
niet. - bijw., niet, pass.
niet. - vnw., niets, 2, 9, 10; 19, 37; 26, 35; 34, 19; anders - 25, 15; el - 24, 60;
29, 69; mijns selves - 24, 48; omme - zonder baat, vergeefs 36, 82; te -e werden
38, 49; te nieute werden 9, 77; te -e vervaren 14, 27.
nighen. - st. ww., geneigd zijn, zich heenrichten, neghen 13, 29.
nijt. - znw. m., boosaardigheid, vremden - die niet in haar natuur ligt 35, 58;
37, 18.
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noch. - no voegw., noch; meer no min z. meer; totnogtoe, 9, 98.
nochtan. - bijw., evenwel, dan nog, toch 3, 43; 17, 2; 29, 74; nochdan dan nog
7, 66.
node. - bijw., ongaarne, 43, 36, 100; soms moeilijk te onderscheiden van het
mv. van noot, 11, 22 (?).
noeit. - bijw., nooit 40, 52; noyt 21, 36.
noemen. - zw. ww. tr., hem - te zich belijden tot 38, 11.
noet. - znw. m., nood, treurige toestand 16, 23; 22, 1; 28, 24, 29;
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43, 37; vr. 16, 23; herten - 6, 57; 25, 24; bi ghere - hoe groot de nood ook weze,
35, 10; mv. node 43, 37; 21, 32; 23, 22; 11, 22; dwang, sonder der M. - 9, 20;
vore M. noedt 15, 59; van M. node 22, 46; 24, 10, 11; behoefte, - hebben met
2n nv. het is noodig 20, 16; behoeven 23, 21; dies es noet het is noodig, 42, 24;
na noet z. nanoet.
nopen. - zw. ww. tr., kwellen, bestoken, pramen 17, 34; bezoeken, opwekken,
10, 39.
norden. - bijw., noorden 10, 42.
nose. - znw. vr., al wat schaadt 2, 96.
nu. - bijw., nu, thans, 1, 1; nu - nu 29, 68; alse nu - alse nu 3, 37; in dezen tijd,
13, 26; als part. van opwekking 13, 57; als besluits-partikel 33, 49.
nuwe. - bnw. of bijw., nieuw, in een nuwe beghin 20, 58; van tijd, - jaer 7, 1;
11, 1; 33, 5; - dach 13, 2 nieuwjaarsdag; met tijt 1, 10; 7, 2; 11, 3; 11, 29; 18,
22; - ende out 34, 1; met -n uren steeds opnieuw, 35, 40; van -n beghinne 40,
39; versch, - bloemen 7, 3; veranderd, 15, 70; toegepast op de Minne of den
Minnedienst, overdrachtelijk, in een of ander der hoedanigheden van wat nieuw,
jong, is; vroolijk, opgewekt, - jare 13, 9; -n tijt 13, 10; - daghe 2, 73; - sanghe
2, 46; opgewekt of opwekkend, met -n troeste 8, 5; 10, 39; - bliscap 7, 4; Minne, 7, 37 enz.; krachtig of heerlijk, - cracht 8, 5; met -n wondre 25, 87; in
allen -n clare 13, 16; ijverig, zich met ijver toeleggend op, 16, 4, 11; 7, 13; liede 13, 25; - oude oud in den dienst, maar steeds ijverig, 7, 49; nuwe van
personen is niet noodzakelijk nieuw, beginneling, maar ijverig, ook na jaren
dienst; vgl. out; krachtig, inspanning vergend, - werke 19, 83; 33, 54; - Minne
18, 18; met -n vlite 16, 39; 22, 41; 33, 52, 53; 42, 21; - macht 26, 65; hevig, sware 7, 12; - wee 7, 40; met - n rouwe 11, 7; 13, 20; met -n ongheroene 13,
13; - vede 13, 22; met -n storme 25, 76; 33, 55; in -r jacht 27, 28; 40, 31; hongher 33, 55; geestelijk vernieuwd -n sin 1, 97; met -n moede 15, 70; omschr.
- materie vernieuwing, 20, 41; - maken 1, 101; bijw. opnieuw; steeds opnieuw
- emmermeer 36, 74; met -n, 15, 61; over - opnieuw, als iets nieuw 18, 17. zelfst.
gebr. m. beginneling 7, 16; o. dat - 1, 106, 108; 33, 56. Al deze beteekenissen
worden door elkander gebruikt, vooral in 1. 7; 13, 1-32; 33, 53-56.
nuwen. - zw. ww. intr. vernieuwen, ijverig zijn 7, 23.
och. - voegw., (A, B ochte) of 40, 23; indien, 28, 63.
ocht. - alsof 4, 28; 10, 42; 13, 29 ochte.
ochte. - voegw., indien, ocht 4, 29; 9, 15; 10, 29; 11, 85; 20, 46; 32, 40, ocht
24, 64; 26, 76; 41, 32; ochtic 34, 62; toegevend, al 20, 43; om te zien of: 19,
32; in de hoop dat 35, 70 of indien?); of, nevenschikkend voegw. b.v. 13, 40;
19, 49; 40, 24, - totdat; enz.; bij wensch: indien, dat toch! 45, 13.
offeren. - zw. tr., 29, 92.
ofte. - voegw., 30, 14; z. ochte.
oghe. - znw. o., u - 45, 13; 1, 96; die -n luken verblinden 19, 78; toedoen, 25,
41; in -n 20, 10; met - sien, 39, 40; met vremden -n 28, 25; vore -n 1, 92; 34,
21.
olye. - znw., olie 42, 26.
ommaer. - z. onmaer.
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om, omme. - voorz. in de gewone beteekenissen; reden gevend b.v. 36, 53;
doelaangevend met infin. om ghebrukene 2, 27; om wijsheit soeken 26, 26; om
al dorevaren 26, 55; om u ghenaken 43, 101; na ghedachte 31, 1; ter wille van,
35, 68; ten prijze, in ruil van, 3, 32; omme niet 36, 82.
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omme dat. - voegw., 24, 55; om dat 21, 11; om datgene dat 24, 86.
ommegaen. - st. ww. tr., omgaan, doorreizen, 17, 15; verkeeren met, 16, 45.
ommevaen. - st. ww. tr., omvatten, omvangen, bemachtigen 2, 52, 100; 5, 34;
17, 13; 19, 70; 34, 53; ommevanghe 2, 52; ommeva 20, 35; aandurven 26, 80;
36, 21, 73; bezitten, beheerschen 27, 14.
ommevanc. - znw., ommevanghe mv. omhelzing 36, 131.
onbekint. - bnw., door ervaring nooit gekend, 21, 76; onbekent 15, 57; 20, 44;
die -de vore Minne ongeacht, 9, 27; die -de ergens geen kennis hebbende, 28,
45.
onberaden. - bnw., onbeschermd, zonder hulp van 35, 7.
onbeseten. - bnw., niet vervuld met, niet in de macht van 38, 40.
onblide. - bnw., bedroefd, 11, 10, 30.
ondanc. - hebbe met betrekk. zin zonder onderwerp, veracht moet hij zijn die,
4, 21.
onder. - voorz., onder, onder der sonnen op aarde 20, 5; onder, met 26, 45 enz.;
bijw. onder sijn in een ellendigen toestand zijn, 24, 41.
onderdaen. - bnw., onderdanig, onderworpen 6, 39; 22, 23; 24, 36; 27, 18; 31,
61; 32, 60; 34, 2.
onderkinnen. - ww. tr., onderscheiden, erkennen 41, 18.
ondersoeken. - st. ww. tr., peilen, trachten te doorgronden 1, 76.
ondervenden. - st. ww. tr., uitvorschen, 1, 78.
onderwinden. - wederk. ww., hem - zich tot iets zetten 20, 45; zich met iets
bemoeien, 32, 11 met 2n nv.
onere. - onnere, vernedering, schande 39, 37.
onghebonden. - bnw., van wonden niet verbonden, 14, 69.
ongebruken. - znw. o., rampzaligheid, het derven van alle genieting 9, 56.
onghedout. - znw. vr., leed, wee, 41, 7.
ongheduer. - znw. o., leed van onbevredigd verlangen, 24, 15.
ongheduren. - znw. o., toestand van onrust, van onbestendigheid door
afwisselende stemmingen 5, 24.
onghefijnt. - bnw., onvoltooid 33, 20.
onghehant. - bnw., ongheant: suete ende onghehant zonder dat het pijn lijk
aandoet, 36, 147.
onghehende. - bnw., ver af, 21, 63.
onghehoert. - bnw., ongehoord, onbegrijpelijk, wonderbaar 5, 15; 6, 44; 8, 8;
25, 31; 30, 54; - te verstane 31, 50; ijselijk, vreeselijk, 35, 48; ongepast 21, 73.
onghecust. - bnw., onbevredigd 5, 9.
ongheleerde. - znw. m., ongeleerde, 8, 38; 39, 14.
onghemac. - znw. o., verdriet, leed, 34, 59.
onghemate(n). - bijw., in hooge mate 24, 72.
onghemint. - bnw., onbemind, verstooten 35, 14.
onghenade. - znw. vr., toestand van onrust, onbevredigdheid, van kwelling, 7,
67; 9, 56; 24, 17; 35, 51.
onghenesen. - bnw., ongenezen 32, 62.
onghenoemt. - bnw., waarvoor geen naam bestaat, geheimzinnig, wonderbaar
5, 21.
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ongheploen. - bnw., onbeoefend 29, 66.
onghereet. - bnw., niet bij de hand, buiten bereik, zijnde, wat mi es - wat ik niet
heb 3, 29; 21, 56; 38, 52; 40, 5; moeilijk, niet mogelijk 44, 24; ongherede lastig
13, 17.
ongheroen. - znw. o., onrust, 13, 13.
ongheseghet. - bnw., onuitsprekelijk, 20, 63.
onghesien. - bnw., ongezien, onzichtbaar 22, 34.
onghesonde. - znw. vr., kwijnen, lijden, 43, 87.
onghesont. - bnw., zelfst. gebr., ziek, 14, 71; bnw., ziek, - maken breken 32,
35; gebroken, 37, 16.
ongheval. - znw. o., tegenspoed 15, 4; 16, 10; 17, 5; 28, 55; 41, 12; 43, 64, 65;
verpers. 16, 11; ongelukkig
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toeval, misstap, verkeerde handelwijze 19, 60; 27, 54; mishagen, verdriet,
ongevalligheid, - te 11, 16; 15, 4.
onghevoeghe. - bnw., vijandig gezind 39, 33.
onghevoet. - bnw., ongevoed 15, 17.
onghewassenheit. - znw. vr., het nog niet tot de volmaaktheid der Minne
opgewassen zijn, 25, 66.
onghewegen. - bnw., niet te wegen 17, 20.
onhout. - bnw., ongenadig, vijandig gezind 3, 11.
oncont. - bnw., onbekend, 14, 28; 43, 90.
onmare. - onmare hebben zich tegen iets verzetten, 15, 44.
onnatuer. - znw. vr. of bnw., tegennatuurlijk, 43, 22.
onnen. - st. ww. tr., gunnen, schenken 16, 24; 20, 2; dat si hem an wat zij gaarne
heeft dat hij bezat 6, 23; onste 29, 31; met 2n nv. iem. in iets gunstig zijn, 30,
7; met dat. wenschen, onste 32, 79; met dat. en gen. onste hen allen der Minnen
alle heil in de Minne toewenschen 1, 44; vooral in de uitdr. dien sijs an al
naarmate zij dit voor iem. over heeft, volgens haar welbehagen 3, 43; 21, 67;
36, 119; 40, 11; dien ghys ont 37, 13.
ons. - 3e en 4e nv. van wi, z. daar; vaak expletief.
ons. - bvgl. bez. nw., ons; m. 1e nv. onse; 3e en 4e nv. onsen b.v. 11, 91; vr. 1e
en 4e nv. onse .v. 23, 111; 2e en 3e nv. onser b.v. 23, 19; o. 1e en 4e nv. onse;
mv. onser vriende 29, 101; onse 1e en 4e nv. b.v. 11, 99; 23, 22; zelfst. dat onse
27, 57.
onsachte. - bijw., hard, hevig 22, 48.
onseghe. - znw., nederlaag, tegenslag 41, 11.
onste. - znw. vr., in -n welwillend 35, 30.
ontbeiden. - zw. ww., met 2n nv. wachten op, 16, 27.
ontberen. - zw. ww., iets niet hebben, missen 24, 59; tontberne 44, 8; ontbaren
33, 3.
ontbijt. - znw., verweende ontbite lekkere brokjes 16, 55.
ontbinden. - st. ww. tr., uitleggen 31, 28.
ontbliven. - st. ww. intr., met pers. als ondw. wegblijven of in den steek laten,
met dat. 42, 3; met een zaak als ondw., uitblijven, ontbreken; niet ten deele
vallen 6, 11; 11, 85; 26, 40, 60; 35, 5, 24; 42, 6; ontbleven sijn ontbreken, niet
ten deele gevallen zijn 15, 26; 19, 4; 25, 77; 30, 36; 34, 56; 42, 3; onpers. met
ontkenning, niet uitblijven of 22, 46; 23, 26; wederk. hem - zich zelven begeven,
verloochenen 22, 44; hem niet laten - niets verwaarloozen 24, 82; zelfst. gebr.
het bezwijken, tekortschieten 26, 68.
ontdaen. - bnw., rampzalig 35, 19; ic ben - het is met mij gedaan 16, 8.
ontdecken. - zw. ww. tr., bekend maken maken 15, 68.
ontdringhen, ondringhen. - st. ww. intr., ontwijken of ontsnappen 15, 78.
onterven. - zw. ww. tr., uitsluiten, berooven 42, 9.
ontf. - z. ontv.
ontgaen. - onr. ww. intr., ontkomen 16, 6; 22, 62; 27, 25; 29, 10; heengaan 41,
27.
ontgheven. - st. ww. tr., iem. iets uit het hoofd zetten 35, 31.
ontghinnen. - st. ww. tr., aandurven, 38, 58; aanpakken 39, 27.
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ontheten. - st. ww. tr., beloven, toezeggen onthiet 25, 17; 34, 61; 42, 47; 44,
27; bevelen 36, 84, (of ook beloven?).
onthilt. - 39, 50 z. aant.
onthopen. - zw. ww. intr., hopeloos zijn 17, 37.
onthopend. - bnw., (voor onthopet?) wanhopig, in vertwijfeling 17, 29, 34.
onthouden. - onr. ww. tr., steunen, helpen 42, 10.
ontien. - eig. onttien, hem - van zich onttrekken aan, 9, 15; onttrekken, onttoech
2, 68.
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ontkeren. - zw. ww. tr., afwenden 35, 47.
ontlinghen. - zw. ww. intr., ontsnappen 6, 46; 7, 7.
ontmoet. - znw., mv. ontmoete ontmoeting, strijd, 21, 31.
ontmoeten. - zw. ww. tr., tegenkomen, ervaren (iets onaangenaams) 22, 53;
met een zaak als ondw. overkomen, overvallen 1, 15.
ontraden. - st. ww. tr., afraden 1, 73.
ontrouwe. - znw. vr., trouweloosheid, valschheid, het niet leven volgens de
waarheid, 10, 18; 22, 56, 57, 60 (verpers.).
ontseghet. - bnw., verstooten, afgewezen, 35, 54.
ontsegghen. - onr. ww. tr., ontseghet weigeren 7, 34; 24, 38; 35, 15, 34
ontzeggen 16, 16; afslaan, verwerpen 36, 78; afwijzen 25, 49; hem - zich zelf
weigeren 6, 22.
ontsien. - onr. ww. tr., duchten, bang zijn voor 9, 12; 10, 22, 35; 21, 32; 31, 58;
32, 18, 57; vreezen om, van wegen 22, 57: dies niet - hine sijt ghereet te doene
niet nalaten 28, 19.
ontsiene. - bnw., leelijk, zonder uitzicht 17, 3.
ontsienen. - zw. ww. tr., bederven 37, 12; hare wesen - zich zelven in het
ongeluk, het verderf, brengen 6, 83.
ontsluten. - st. ww. tr., ontsluiten, openbaren 29, 46.
ontspaden. - zw. ww. intr., ontsnappen 23, 99.
ontspringhen. - st. ww. intr., ontluiken, ontspruiten 6, 3; 6, 4; 32, 1;
ontspronghen werden = ontspringhen 6, 30.
ontstaen. - onr. ww., beginnen, onsteet 6, 1; 40, 1; ontsteet 43, 1; ontstaen sijn
11, 2; 18, 1; met dat. vrijkomen van, zich onttrekken aan 9, 4.
ontfaen. - st. ww. tr., krijgen, ontvangen, met zaak als vw. 17, 67; ontfaet 35,
15; Minne - 21, 27; 28, 12; 30, 51; 34, 4; smaken ontfinc 32, 27; prijs - 32, 53;
conde - 24, 57; slaghe - 32, 61; last - 32, 75; in zich opnemen 33, 42; op zich
nemen 16, 46; ghebruken - 30, 84; opdracht krijgen, of op zich nemen 16, 46;
aanvaarden (te ondergaan) 1, 15; loef - beginnen te bloeien 2, 4; met pers. als
vw. bij zich, in genade, aannemen 10, 16; 35, 17; den tijt - begroeten 18, 3;
ontvangen ontfinc 29, 77; zelfst. gebr. in der hogher Mn - onthaling 26, 71.
ontvaren. - st. ww., ontsnappen, ontvluchten, 44, 52.
ontfarmen. - zw. ww., met 2n nv. zich erbarmen over 17, 33; ontfaermt 45, 7;
wederk. met 2n nv. zich erbarmen, 20, 24; onpers, roeren 20, 67; hem enes laten zich door iets laten roeren 1, 34.
ontfermherticheit. - znw. vr., barmhartigheid, 8, 15.
ontvlien. - st. ww. tr., ontvluchten 41, 64; 42, 10; ontvloen 1, 91.
ontweghen. - zw. ww. tr., het spoor bijster maken 38, 48; ontweghet achterwegen
36, 86; van den weg afgeraakt, 7, 33.
ontwincket. - bnw., onthouden, verborgen 12, 59.
ontwisen. - zw. ww. tr., iem. van zijn wijsheid berooven 39, 15.
onverloest. - bnw. zelfst. gebr., hopelooze, vertwijfelde 10, 37.
onversien. - bijw., onverwachts 24, 29.
onverstaen. - bnw., onbegrijpelijk 20, 64; ondoorgrondelijk, 22, 26.
onverwinlic. - bnw., onoverwinnelijk, 42, 4.
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onverwonnen. - bnw., onoverwonnen, onoverwinnelijk 2, 53; 8, 24; 14, 22;
19, 53; 26, 65.
onvri. - bnw., met 2n nv. onmachtig, niet vrij kunnende beschikken over 24,
45.
onvroet. - bnw. zelfst. gebr., die onvroede de dwazen 23, 6.
oetmoet. - oetmoet znw. vr., genade, goedertierenheid 16, 65; m. nederigheid
29, 25, 35, 45; 42, 21; oemoet 43, 57, 58.
oetmoedich. - bnw., nederig 29, 90, 111.
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oetmoedicheit. - znw. vr., ootmoedigheid 29, 122.
op. - voorz. op; op therte breken tot ... toe 38, 46; bij, met een beroep op, 45,
5; enz.
opdat. - voegw., op voorwaarde dat 2, 92; 14, 53; 17, 68 enz.; als maar 3, 67.
opdoen. - st. ww. tr., met 3n nv. opendoen voor, laten zien 26, 73.
opdraghen. - st. ww. tr., opghedreghen vooropzetten, voorschrijven, 14, 31.
openbaer. - bnw. of bijw., blijkbaar openbaar sijn blijken 11, 2; - in scijn 24,
39, 63; wel bekend 1, 8; 12, 60; bijw. als iedereen weet 43, 3; bijw., blijkbaar
11, 4; 24, 2; als ieder kan zien 44, 2; uitdrukkelijk, kennelijk 17, 65; 38, 27;
zoodat het naar buiten blijkt, openlijk 23, 43; 32, 12; - maken openbaren 29,
30.
openbaren. - zw. ww. tr., bekend maken 19, 27; te kennen, aanschouwen, geven,
8, 14; 20, 57; laten blijken 33, 10; met persoon als vw. laten sien wat iem. is
39, 61; intr. bekend worden 10, 33; wederk. gebr. hare - (van M.) zich te kennen
geven 13, 14.
openhouden. - st. ww. tr., van wonden gezegd, 14, 69.
opgaen. - st. ww. intr., van een wolk, oprijzen 17, 37; vooruitgaan 6, 13.
opgheven. - st. ww. tr., wegschenken, opofferen 16, 72; wederk. hem - 26, 54;
35, 70.
opheffen. - st. ww. tr., zelfst. gebr. verheffen, 34, 77.
ophouden. - st. ww. tr., ophouden, iets verder weigeren 16, 60; ophilde 43, 83;
niet komen, zijne komst weigeren 33, 30; zelfst. gebr. 17, 79; 33, 37; 37, 26.
opclemmen. - st. ww. tr., bestijgen 11, 64; 45, 37; intr. 15, 46.
oprisen. - st. ww. intr., stijgen, in de kennis, de genieting, der M. 32, 63; 35, 6.
opsetten. - zw. ww. tr., planten 37, 3, 42.
opstaen. - st. ww. intr., 26, 79.
opwaert. - bijw., naar omhoog, 2, 2.
opwal. - znw. m., hevige, met hartstochtelijke beweging gepaard gaande opkomst
42, 53.
opwassende. - bnw., zelfst. gebr., adolescentulae 42, 35.
ordel. - znw. o., vonnis 35, 40.
orewoet. - znw., hevig, hartstochtelijk liefdeverlangen, aestus amoris 7, 42; 15,
14; 19, 94; 28, 31; in oerewoede 23, 107; bi orewoede 24, 30; in orewoede 28,
30; 44, 14 in -, 32, 68: steeds onbepaald gebruikt.
orcondne. - znw., - gheven waarborgen 23, 33.
orconden. - zw. ww., plechtig verklaren 20, 49; bewijzen, 6, 41.
orlof. - znw., - gheven goedkeuren 19, 29; vaarwel zeggen 21, 46.
orsate. - znw. vr., iets anders in de plaats 29, 18; vergoeding, 1, 103; 7, 11.
orsaten. - zw. ww. tr., vergoeden, 15, 87; 16, 70; 17, 46; als vergoeding in de
plaats geven, 20, 42; betaald zetten, 11, 88.
ouden. - zw. ww. intr., kwijnen als een oud mensch, 2, 63.
out. - bnw., oud, 19, 87; van het jaargetijde: 8, 2; 34, 1; overdr. tegenover jonc
als tijd van ijver, vurigheid, lauw-, lafhartig; 7, 31; 11, 99; droevig 27, 43;
tegenover jonc als tijd van genieting, zij die, gevorderd in de Minne, de
genietingen er van moeten derven, 7, 49, 52, 58; 27, 33, 39, 48; gezet, rustig
27, 29. out is niet noodzakelijk vele jaren tellend, maar weifelachtig, weinig
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ijverig in den minnedienst; vroede oude zij die de wijsheid der ervaring aan den
ijver der jeugd paren.
over. - voorz. in de gew. bet.; als, na ww. van kennis; 8, 28 over scout bekinnen;
over nuwe als iets nieuws, of opnieuw, 18, 17, over enen sijn zich met iem.
inlaten, 1, 61.
over. - gebruikt in samenst. met bnw. en bijw. als versterkend, over groet 8,
18; overhertelike 43, 24; oversere 2, 82; oversoete 34, 33; overselden 43, 20;
overswaer

Hadewijch, Strofische gedichten

325
36, 128; overwreet woest, 34, 9 enz.
overal. - bijw., van alle kanten 15, 1; 16, 13; 17, 3.
overgaen. - st. ww. tr., overkomen overgheet 29, 23; overtreffen overgaet 42,
34.
overvloedich. - bnw., met -degher maten overvloedig, 29, 86.
pacht. - znw., vooral in de verbinding der Minnen - ghelden tol, schatting 9,
65; 16, 47; 26, 62; 40, 29; selke -e ghelden 44, 53; het in pacht geven van iets,
opbod, aanwending, 23, 54, 55.
paes. - znw., vrede 19, 20.
pant. - znw., onderpand, waarborg, 4, 48; 36, 144; seghel ende - gheven iets
plechtig waarborgen 9, 24.
pape. - znw. m., geestelijke 20, 50.
parabile. - znw., gelijkenis 29, 62.
pat. - znw. o., pad, in Minnen pade 39, 73, die nauste pade van haren weghe
de engste paden in hare wegenis, de pijnlijkste handelwijze 31, 11.
pensen. - zw. ww., denken 28, 67.
perdoen. - znw. m., vollen -e gheven vergiffenis, kwijtschelding, 21, 83.
persoen. - znw. m., in enen -e tegelijk, 31, 25.
pine. - znw. vr., pijn m., moeite, inspanning, die met smart gepaard gaat 4, 39;
31, 59; 32, 57; elders eerder alleen smart, lijden 3, 51, 60; suete - 12, 40; 10,
11, 36; 28, 5; - van Minnen 16, 80; sonder - zonder er door te lijden 36, 39; 41,
37: hier eerder, zonder dat hij er iets om doet; al andere pine mv. 44, 11, van
pijn.
pinen. - zw. ww. intr., zich inspannen, ijverig zijn, 12, 45; 24, 84; 32, 56; 33,
18; kwellen 22, 58; lijden 8, 20.
plaghe. - znw. vr., hi hebbe des - hem treffe er onheil om 21, 41.
playderen. - zw. ww. intr., een pleit aangaan 3, 48.
planete. - znw., planeet 40, 57.
plechten. - zw. ww., met Gode - het met God houden 1, 70.
pleghen. - st. ww., doen, handelen 5, 7; omgaan met, handelen met 12, 42;
beoefenen 27, 32; der Minnen - zich toeleggen op den dienst der M. 8, 43; 12,
47; 13, 26; 20, 62; 34, 67; trouwen - trouw beoefenen 13, 18; Liefs - omgaan
met, genieten 10, 41; 25, 56; 37, 48; omgaan, genieten, plaghe 25, 42; 40, 51;
plach 40, 52; - dat ic ben zich schikken in wat men is 22, 5; ondergaan
onghecuster Mn. - 5, 9; zelfst. gebr. handelwijze 5, 15; gewoon zijn plach 2,
57; 3, 9; 19, 54.
plien. - st. ww., hetzelfde als pleghen, minnen plien zich toeleggen op 39, 56;
gheploen: rasten - die hun leven buiten de liefdeberoering hebben ingericht 9,
8.
plume. - znw. vr., vore -n draghen stene in plaats van iets lichts iets zwaars
dragen, in plaats van de M. als iets lichts te voelen, haar als een last dragen 11,
37.
poghe. - znw. m., inspanning, 23, 42.
poghen. - zw. ww. intr., zich inspannen 23, 41; 41, 51; tr. met alle inspanning
doortrekken, 42, 19.
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prijs. - znw. m., lof 19, 77; - ontfaen 32, 53; - gheven loven 39, 11; van prise
goet uitstekend 37, 22; roem van hoghen prise 29, 85.
prisen. - zw. ww. tr., prijzen, loven 29, 57; 39, 10.
proeven. - zw. ww. tr., duidelijk maken, 1, 68; ervaren, leeren kennen als 3,
59; 13, 39.
prophete. - znw. m., propheet 29, 51, 91, 101.
prosent. - znw. o., geschenk, gave, 25, 29; 29, 96.
puere. - bnw., zuiver 43, 29, 30; 45, 25.
quale. - znw. vr., leed, ellende, lijden 14, 14; 22, 65; 23, 64, 66; 35, 78; 36, 32,
34; quale van minnen 17, 75; quale ter doet 32, 31.
quelen. - st. ww. intr., kwijnen, lijden, 42, 59; quelen na naar iets smachten 45,
19.
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quellen. - st. ww. tr., doen lijden 16, 7; mi qual 23, 65.
quetsen. - zw. ww. tr., wonden, pijn doen 25, 50; handelen tegen 32, 36;
ghequetset 4, 51; ghequetster Minnen 25, 71.
raden. - st. ww. tr., aanraden riede 13, 30; 21, 75; 29, 114; 32, 42; 43, 75;
aanzetten tot rieden 22, 3; riet tot 34, 65; 36, 83; iaghen riet 42, 46.
raet. - znw. m., redmiddel, uitkomst 35, 66, 71; 42, 39 wrede - 16, 28; boven 42, 36; - gheven 19, 30; - gheven van ten opzichte van, of met betrekking tot
25, 80; ic en hebbe - 24, 69; -s pleghen uitkomst weten, er gelukkig aan toe zijn
17, 35; - kans haddics - 16, 26 z. echter aant.; raad, voorlichting 8, 38; 16, 92;
24, 18; 28, 62; - ende sin 43, 11; den - gheven beraden 25, 52, 72; valsche - 24,
74; datgene waartoe iem. aanzet: van Minnen rade 22, 36; 31, 60; na der Mn.
- 28, 22; in hogher Mn - 28, 66; Minnen - 36, 68, 78; haren hoechsten rade
volghen 15, 85; in hogher Trouwen - 4, 4; bi Redenen rade 43, 78; besluit, bi
vremden rade 33, 22; enes in rade sijn tot iets besluiten 11, 66; raadsbesluit, bi
uwen rade 45, 34; met nuwen rade 31, 14; ergens te rade sijn bij een
beraadslaging raad geven 35, 49; overleg bi rade leven 40, 12; dikwijls gezegd
van de Minne, als hare diepste verborgenheid, waar Zij als raad houdt, weinig
meer dan een omschrijving: ter hogher Mn rade 1, 82; in Mn. hoechste - 7, 80;
int hoechste van Mn rade 12, 10; den hoghen - 14, 40.
raste. - zn. vr., rust, verpoozing 24, 54; in - 22, 13; 25, 56; -n plien 9, 8; - houden
11, 95 zijn rust zoeken.
rasten. - zw. ww., zelfst, gebr. 22, 49.
recht. - znw. o., recht, als geheel, - van Minnen 14, 31; in Mn rechte 37, 48;
datgene waarop iem. recht heeft 35, 74; hare -e 43, 42; mijn - 38, 20; - der ziel
36, 59; in allen -e volgens alle recht 9, 66; na - 1, 34, 67; met - met recht 1, 26;
34, 59; zooals 't behoort 40, 18; te - waarlijk, 1, 29 volgens recht en billijkheid
21, 64; 7, 16; 26, 63; enen te rechte staen zich verweren tegen 11, 81.
recht. - bnw., recht gaande, 28, 43; oprecht, echt - Minne 18, 25; 32, 9, 24, 38;
- trouwe 7, 15; dat rech(t)ste 26, 67; hets recht het past, het is billijk 23, 92; 26,
37, 90; 32, 56, 71; 33, 12; 44, 40 dat es wel - het is maar natuurlijk 26, 7; bnw.
recht waarlijk, bepaald, zonder twijfel, 35, 65.
rechten. - zw. ww., vonnissen, veroordeelen 1, 72; richten afkeuren, 22, 50.
redemptori. - 45, 36 z. aant.
redene. - znw. vr., rede, het zedelijk bewustzijn, dat de ziel voorlicht en leidt
4, 49; 14, 62; 15, 52, 67; 19, 28, 29; 25, 49, 52 en pass.; 30, 40, 58, 61, 79; 43,
75, 78, 80, in redenen gaen van de rede raadplegen 30, 50 clare - 14, 62; 15,
43; verlichte - 9, 87; 19, 29; 40, 14; gheweldeghe - 26, 73; - die sterke 19, 82;
wat rede voorhoudt 9, 89; spraak 9, 32 of misschien: handelwijze volgens rede.
regina. - koningin 45, 24.
reken. - zw. ww., op den weg brengen 38, 48; hem - te zich in orde maken tot,
zich uitrusten, 26, 49.
riden. - st. ww., sinen hoghen telt - z. telt 10, 40.
rijcheit. - znw. vr., rijkdom, schat 23, 17; vermogen 24, 57; 33, 36; 35, 80; 36,
95.
rijm. - znw., rijm 6, 26.
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rike. - bnw., van personen, vermogend, van Christus 29, 53; des ic rike was
rijk, vermogend 24, 49; met zaken, veelvermogend - ghewout 7, 8; 28, 8 rijcste
toeverlaet 4, 5; rike gheleer krachtig werkend, 2, 59; 20, 76; 27, 7; 42, 7; - daet
z.d.; overvloedig, rike
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ghewinne 42, 32; - troest 35, 7; gelukkig, gelukkig makend rike leen 16, 90;
28, 32; rike maken 30, 43; rijk aan hulpmiddelen van riken sinne 23, 63.
rike. - znw. o., machtsgebied 34, 38, 63; heerschappij der Minnen - 14, 26, 35,
40; 23, 31; heerlijkheid, met de bijgedachte van macht en weelde, der Minnen
- 9, 18; 16, 40, 44; 19, 6; 26, 82; 31, 47; 42, 47; eerder met de gedachte van
rijkdom 3, 77; 12, 63; eerder als vaderland 9, 13.
riken. - zw. ww. intr., vermogend worden 23, 32.
rinder. - znw. mv., runderen 29, 92.
risen. - st. ww. intr., stijgen, 9, 67; zich naar het hoogere richten 3, 71; 39, 16.
roede. - znw. vr., scepter 13, 59.
roeken. - st. ww., met 2n nv. zich iets aantrekken, 1, 76; 35, 70; rueken
beschouwen, of misschien beter verlangen 26, 30.
roepen. - st. ww. tr., luid zeggen 25, 46; 45, 9; luid jammeren 19, 18, 92; 20,
69; 25, 7; roepen te oproepen tot roupt 23, 78; uitnoodigen 4, 31, 38.
rose. - znw. vr., roos 2, 91.
rouwe. - znw. m., bitttere smart, droefheid, 2, 24; 23, 91; - bouwen 11, 12; alle
rouwen 15, 79; 17, 18, 19; dijns rouwen 20, 72; 26, 6; 29, 8, 115; 30, 6; 34, 55;
39, 84; 44, 5; te -n vergaen 35, 56; 16, 17 z. daar.
rouwen. - st. ww., bedroeven, tot droefheid, spijt, stemmen 1, 27; 7, 19; 13, 20;
17, 25; rau 30, 36; zelfst. gebruikt droefheid 17, 30 wat rouwen of 2e nv.?
roven. - zw. ww. tr., mi van mi - 25, 28.
rumen. - zw. ww. tr. ontruimen, verlaten 27, 58; 23, 87, z. aant.
ruren. - zw. ww. tr., aanraken, treffen 14, 11, 13, of hier intr. opkomen, zich
voordoen; der Minnen rueren de aandoening, of aanraking, 39, 10; roeren
verwekken 15, 31.
rusten. - zw. ww. intr., zich verpoozen 31, 13; - op steunen op 17, 10.
saba. - 26, 25.
sach. - znw., z. bij 8, 35; op Minnen - 11, 51; 13, 7; 17, 45; op toeverlaet van
Mn. - 10, 31; 33, 48 z. toeverlaet; op Lieves sach 25, 64.
sachte. - bnw., bijw., aangenaam soete ende sachte 42, 27; - ghevoedt 38, 39;
saechtere ghenesen gemakkelijk 27, 76; enen - doen verteederen, gelukkig
maken, 29, 72.
sade. - znw., verzadiging, het verzadigd worden 11, 62; 14, 74; 16, 53; 23, 39;
36, 148; 45, 38; het verzadigen 39, 81; haerre saedde blide 39, 84 z. sat.
saden. - zw. ww. tr., verzadigen 11, 94; intr. verzadigd zijn, er genoeg van
hebben 22, 42.
saen. - bijw., met spoed 1, 3; spoedig, 2, 8; 16, 9; 17, 39; 34, 7; 42, 24, enz. dan
ware mi niet te - dat zou me niets te vroeg gebeuren 3, 25.
saghe. - znw. vr., woord, antwoord, 9, 58.
sake. - znw. vr., ding, iets 34, 25; 36, 4; vremde -n dingen 11, 57; harde nuwe
- iets heel nieuws 18, 23; andere - enghene anders niets 22, 60; hoghe - 31, 28;
in allen saken in alles 43, 14, 33; alle die -n alles 39, 39; bi wat - waardoor 44,
45; eest tsake gebeurt het 32, 21; sine - wat iem. aangelegen is, 8, 40; wijze van
doen, uitwendig vertoon 22, 12 z. aant.
saken. - zw. ww. tr., te siere hant - aan zich trekken, lokken, 19, 72; 25, 34.
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sacrament. - znw. o., geheimenis 29, 93, 95, 107.
sacramentum. - geheimenis, of heilige zaak 45, 32.
sale. - znw. vr., paleis, zale, 14, 29; hooge woning, hoogte 27, 58 der M. sale
int dal rumen z. aan.; hare hoechste - 36, 29; beeld van het Hoogland, het
hemelsch paradijs,
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29, 48; hoogte en diepte 23, 61 sal 23, 62. z. dal.
salomon. - eigenn., 1, 73; Salamoen, 26, 26; 29, 56; 31, 27.
salueren. - zw. ww., begroeten, als hoofsche plichtpleging, 14, 31.
sanc. - znw. m., zang, gezang, 31, 30, 40 z. aant.; van vogelen 37, 6; sanc van
Minnen lied, gedicht 19, 88, 91; 38, 13; sanghe 2, 46.
sap. - znw. o., sap, 2, 2.
sat. - bvnw., verzadigd 3, 72; bijw. ten volle 33, 54.
sat. - znw. m., verzadiging 33, 25 en pass.; - maken 33, 33.
sate. - znw. vr., uwe - in die Minne betamelijkheid? houding? goede houding?
Zal wel zijn: het volhardend wonen, verblijf, in 36, 80.
scacht. - znw. m., speer, 43, 84.
scade. - znw. vr., schade, letsel, nadeel 3, 30; 31, 58; treurige toestand, ongeluk
11, 21; - ochte bate 36, 7 buten - bliven 1, 56; sonder - 22, 9, 39; 31, 9; te onses
-n 23, 19; in scade sijn 45, 33; schadelijke handelwijze 17, 72; 39, 66; dats grote
- 15, 82; dat ware den fieren - 33, 21.
scaden. - zw. ww. tr., schade doen 14, 75.
scaep. - znw. o., scape 11, 33; 29, 92.
scaken. - zw. ww. intr., zich verlustigen 43, 70 z. aant. en Mnl. Wdb. i.v. scaec.
scande. - znw. vr., schande, wat iem. schande berokkent 3, 30.
scarp. - bnw., scherp, scarpste 33, 32, streng - ordel 35, 40.
scat. - znw. o., schat 3, 77; 33, 36.
sceiden. - st. ww. tr., afbrengen scieden 22, 2.
scelden. - st. ww. intr., zijne afkeuring uitdrukken 11, 96; tr. streng afkeuren 7,
89; 26, 90; zich smalend over iets uiten 27, 61.
scheppen. - zw. ww. tr., scheppen, nemen, 12, 27, 28; 40, 42.
scheppen. - st. vw. tr., ghescapen maken, tot stand brengen 22, 29.
sceren. - zw. ww. tr., te sceerne te misprijzen 44, 11.
scermen. - zw. ww. intr., - onder den scilt strijden, slagen toedienen, als een
ridder in een tornooi 39, 53, z. aant.
sciere. - bijw., snel, in korten tijd 1, 5; 6, 4; 11, 66; 37, 1.
scieren. - zw. ww. tr., sieren, opluisteren, luister bijzetten, 9, 32; tekene - 9, 29
z. teken: ghecierden cost sierlijke, kostbare uitgaven 9, 52.
scieten. - st. ww. tr., schietende treffen scoet 13, 65; 16, 37; wederk. hem - in
zich geheel in iets werpen en te gronde gaan, 21, 9.
scijn. - znw. m., blijk, duidelijkheid in scine sijn blijken 1, 5; 35, 54; in scine
werden 3, 56; 15, 3; 29, 6; in scine doen er duidelijk op wijzen 3, 1; bewijzen
27, 71; laten verstaan 35, 27; laten blijken 36, 41; in scine klaarblijkelijk 2, 60;
15, 13; 32, 23; openbaar in - 24, 39; uiterlijk voorkomen 22, 25; vremde scine
manieren 41, 39; sonder - zonder bedrieglijken schijn 12, 39; M. in scine
bekinnen duidelijk, zoodat men Haar ziet of: dan in een schijn (?) 22, 25.
scilt. - znw. m., schild 3, 26; 39, 53.
scinen. - st. ww. intr., zich naar buiten toonen, 8, 19; zich voordoen 39, 31;
blijken 11, 90; 19, 91; 22, 58; 33, 19; 40, 19; blijken te zijn 1, 32; 21, 28; 32,
54; 35, 30; 39, 31; 41, 36, 42; 44, 15; sceen 16, 87; 33, 27; 22, 58; ghelijc - 21,
50; - ochte zich voordoen alsof 4, 27; 13, 29; met verl. deelw. hen scijnt ghebloyt
in bloei schijnen 13, 35; dat scijnt verdreven 41, 23; mi scijnt mij dunkt, 37, 14;
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scinken. - hem -, wederk. zich schenken 12, 56; 40, 46.
scole. - znw. vr., der Minnen - 2, 66; 6, 54; 7, 61; 11, 48; 14, 63; 16, 99; 28, 50,
51; ter - gaen 14, 42; les, cursus 14, 54, 60.
scone. - bnw. of bijw., schoon, klaar 17, 38; scone tijt 38, 2; bi sconen
dagheraden 19, 8; scoenste verlichten 33, 31; schoon, aantrekkelijk, welgedaan,
29, 53; scone ghelaet 9, 30; 21, 52: schoon, aangenaam;
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met sconen dienste 27, 18; scone bede 27, 21; van werken 43, 78; van deugd
29, 103; heerlijk, aanlokkelijk scone behete 29, 52; 40, 7; parabilen - 29, 62;
alrescoenste 26, 64; 41, 62; bijw. 2, 4; 19, 21; 40, 30.
scoet. - znw., svaders - de schoot der Godheid 8, 12; 29, 43.
scorpioen. - znw. m., schorpioen 21, 51.
scout. - znw. vr. en m., schuld, verplichting, 8, 28; werke der - 19, 84; die - der
wet 8, 15; wat men iem. verschuldigd is, 16, 75; vergoeding, 32, 7; - manen 12,
29; vore - manen 36, 94; 39, 8 opvorderen als aan zich verschuldigd; schuld,
oorzaak van iets kwaads, m. (?) 3, 16; 35, 52; bi onsen scoude 11, 91; 35, 52;
onse sculde 41, 18.
scouwen. - z. scuwen.
scouwen. - zw. ww. tr., zien 11, 9; 13, 23; 26, 3; 30, 29.
sculdich. - bnw., verschuldigd 32, 10.
scuwen. - zw. ww. tr., vermijden, trachten te ontkomen aan 2, 101; 11, 70;
scouwen 7, 85; hen - zich onttrekken aan 9, 13.
sede. - znw. vr., gewone handelwijze 2, 31; 19, 71; 27, 23; 34, 29; mv. 39, 19,
28; levenswijze, mv. 11, 99; 29, 67.
seelde. - znw. vr., zaligheid 26, 84.
seer. - znw. o., zeer, leed 17, 30; 37, 55; metten sere 23, 12; groet - 36, 72; 42,
4; van herten - 2, 62.
seghe. - znw., sonder - zonder voorspoed 41, 35.
seghel. - znw., zegel, - ende pant gheven plechtig waarborgen 9, 24; met trouwen
-e 9, 67.
segghen. - st. ww. tr., zeggen, verklaren 9, 5; 14, 58; 29, 110; 34, 23; ic segs
31, 43; (hi) seghet 12, 12; 19, 15; 25, 47; 34, 42; 38, 21; seet 43, 74; seide 30,
58; ghi seidt 42, 14; segghet (imper.) 20, 46; niet te segghene hebben te laken,
19, 37; gheseghet spreken, 4, 15; segghen ende raden 9, 51.
seker. - bnw., zeker 2, 5; 16, 79; 27, 65; 41, 14; met 2n nv. 29, 13; bijw.
voorzeker 32, 58.
selden. - bijw., zelden, 7, 85; 42, 44; over - 43, 20.
selen. - zullen, moeten; ic sal 26, 11; procl. ic sals 19, 59; salic 1, 25; 17, 1; hi
sal 1, 60; 5, 5; 20, 42, 56, procl. salmen 1, 88; hi saelt 7, 77; 11, 88; 26, 3; wi
selen; ghi sult 4, 45; ghi seelt 20, 59; ghi selt 10, 38; 21, 13; seldi 19, 44; si
selen 7, 87; enz.; verl. tijd ic soude; soudic; soustu 34, 20; (hi) soude 22, 45,
46; soudsi 9, 66; dit soudi = soude di 25, 78; ghi soudet 42, 16; aanv. wijs sele
voor zal, 16, 70; zollen; moeten, b.v. 5, 4; 35, 24; wat ic sal wat er met mij zal
gebeuren, wat ik moet worden, 26, 11; 38, 29; willen, b.v. 18, 9; 30, 53; 32, 17;
33, 38; wat soudic gheboren waartoe diende het mij geboren te zijn 35, 18; wat
soude mi iet hoe zou mij iets kunnen genoegen, 26, 13; dit soudi noch ghebreken
misschien niet meer dan omschrijving voor dit ontbreekt u nog, 25, 78.
self. - zelf, na pers. vnw. 1e nv., steeds selve 3, 48; 14, 32; 2e nv. m. en vr. selfs:
mijns selfs 24, 45; sijns selfs 9, 38; eenmaal selves, mijns selves 24, 48; 3e en
4e nv. m. vr. mv. selven 8, 46; 13, 15; 22, 46; 29, 113; 36, 100; 29, 83, 87; 31,
32; alleenstaand die tijt die selve es 31, 34; na zelfst. nw. Minne selve 28, 58;
dat rike selve 14, 35.
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selc. - aanw. vnw. bvl. en zelfst., zulk, zoodanig 1e nv. m. selc: - mensch ic si
mensch als ik ben 19, 39; selc man 36, 113; 3e nv. selken 40, 22; 4e nv. selken;
vr. 1e nv. selke 17, 72; 22, 61; 4e nv. in selke ene haecht 27, 24; o. 1e en 4e nv.
selc 44, 29; mv. 1e en 4e nv. selke 21, 54; 44, 53; verb. met lidw. dezulke, die
selke 38, 39; den selken 38, 37; 38, 43, 45; 39, 12; zelfst. gebr. onbepaald, deze
of gene, 5, 38; 34, 11; 38, 5,
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13; 39, 32; 44, 19; selken 38, 47; 39, 13; selke wanen 13, 33.
senden. - zw. ww., zenden, ghesindet 29, 97; sent 20, 47; minne (-n?) senden
zenden te, doen minnen 36, 116; met int. acc. van weghe 25, 27.
sere. - bijw., pijnlijk; alreseerst 19, 56; zeer, in hooge mate, passim; sere doen
2, 52.
serich. - bnw., hartzeer hebbende 8, 30.
sermoen. - znw. o., preek 31, 29.
setten. - zw. ww., zetten; sijn behout - in al zijn heil stellen in 32, 5.
side. - znw. vr., zijde, partij ane der Minnen - 36, 15; 39, 82; kant, richting in
elke side 11, 32; 13, 3; 30, 3; bi der Mn. side dolen 11, 14, z. aant.
sider. - bijw., sedert 2, 68.
si. - pers. vnw. vr. enkelv., zij; 1e nv. si; procl. sijt, sijs; sise; sire = si der 35,
26; sine = si ontk. 6, 70; = si hem 38, 46; sisi 21, 37; encl. se 27, 28; 2, 27; soms
si, sosi 31, 16; tonetsi 16, 43; alsi 31, 19; 2e nv. haers 39, 71; 21, 84; encl. er:
macher 6, 60; vinder 35, 33; sire 35, 26 (eerder van die, der) 3e nv. hare 2, 25,
85; 6, 9; 20, 15; 37, 32; ook haere 25, 72; 26, 76; soms haer (?) 38, 15; 39, 11;
4e nv. hare 2, 17; hare selve 6, 22; soms haer; encl. se, icse 1, 38; hise, sise,
diese 25, 53; soudse 24, 60; verlaetse 25, 58; salmense, 30, 52.
si. - pers. vnw., 3e pers. mv. zij; 1e nv. si, soms sij 42, 29; procl. sise 32, 47;
voorts sijs, sine, sire; siere 44, 10; encl. si, 1, 46; meestal se: hoese 14, 27;
datse, sijnse, soudense; 2e nv. haers: in haers selfs lande 6, 86; 3e nv. hen; 4e
nv. hen; encl. se 14, 70; voorts icse, sise, hise, wantse, diese; en doetse,
brachtense enz.
siec. - bnw., zelfst. gebr., den sieken 28, 42; in sieke 8, 26.
siele. - znw. vr., ziele 26, 21; 42, 51, 58; 45, 6; siele 30, 76.
sien. - st. ww. tr., zien, in gew. beteekenissen; sich hier, 25, 48, 78; 30, 41; siet
20, 60; 26, 11; ontmoeten, vinden, 28, 23; voor iets zorgen 6, 14; 39, 94; hi sie
dat, 40, 30; 44, 36 siet toe 44, 34; sien te 21, 78; doen sien 30, 40; gherne sien
iets gaarne hebben hoe gherne ic dat saghe 2, 79; 19, 46; 20, 9; dat saghic 13,
31.
sijn. - bez. bvl. nw. zijn, enkelv. m. 1e nv. sijn; 2e nv. sijns; 3e en 4e nv. sinen;
vr. 1e en 4e nv. sine, soms sijn, b.v. 36, 34; 2e nv. sijnre of siere; 3e nv. sijnre
9, 64; siere, b.v. 36, 32 o. 1e en 4e nv. sijn; 2e nv. sijns, b.v. 15, 9; 3e nv. sinen
38, 8; 43, 58; mv. 1e en 3e nv. sinen; wordt soms achter ne nv. sinen; wordt
soms achter het subst. geplaatst, b.v. 36, 43; zelfst. gebr. al tsijn 27, 28; dat sine
40, 43; tsine 19, 79; ten sinen 38, 8.
sijn. - def. ww., ic ben, eens bin (rijm) 20, 60; procl. benic, 45, 37; bennic 24,
53; beent 11, 43; bens 17, 38; du best 30, 60; hi es; procl. eest; encl. s: dats,
dits, hets, wats; nes = ne es 34, 48; wi sijn; ghi sijt; procl. sidi; si sijn procl.
sijnt; aanv. wijs ic si 19, 39; 43, 31; hi si, soms sij 43, 94; vaak voor indic.
gebruikt; procl. sijdt 28, 20; encl. sisi 21, 37; imper. sidi 2e pers. mv. 3, 63;
verl. tijd, ic was, was ic; hij was; waest waren wi; ghi waert; si waren; ic ware
3, 22; 24, 67, ook waer 3, 8; hi ware; ook waere 3, 71; procl. waert 21, 59;
waerdt 13, 45; waer 9, 76; 22, 50; waerdi 13, 17; 42, 16; wes 25, 9; sijt inf.
wesen of sijn.
sijs. - zes, hoogste getal in het dobbelspel, z. aes.
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silentie. - scilentie, znw. vr., stilte, - ontfaen tot rust, innigheid, komen 4, 18.
sin. - znw. m., richting; overdr. opzicht in allen -nen 1, 42; 13, 35; 28, 13; 34,
70 in ghenen -nen in niets 8, 23; 33, 51; beschouwd als zetel van het
denkvermogen, verstand met sinne met het verstand of met zinnelijke voorstelling
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40, 62, 66; begrip boven menschen - 8, 21; boven alle -ne 8, 10; 28, 10; 31, 39;
boven menschen -ne gaen 12, 30; uten -nen bringhen 39, 24 in minen - bracht
22, 6; al den - doen al zijn verstand gebruiken 6, 42; an den - faelgeeren, radeloos
zijn, er niet aan uit kunnen, 34, 12; in minen ne 30, 15; na minen -ne 29, 64; in
sinen -ne 18, 5; van minen -ne 43, 10; herte noch sin 12, 31; waarin sin toch
eerder op het verstand slaat, overleg, z. herte; - ende herte 18, 14; cracht ende
-ne inspanning en overleg 2, 15; raet ende - 43, 11; - noch moet 27, 73; bi -ne
met overleg 40, 12; duidelijk mv. der menschen -ne 1, 85; mine -ne 6, 66; 7,
41; 22, 16; 29, 12; 16, 30; soms weinig meer dan omschrijving: ik, mij 30, 44;
die -ne zij 5, 47; 11, 35; hen 6, 34; onderscheidingsvermogen, 23, 37; wil,
verlangen, sinen - keren dat 33, 6; sine -ne leren of keren 44, 20; lust - ter 1,
97; beschouwd als zetel van het gemoed, al minen - 16, 77; gezindheid edele = de ziel 4, 24, 37; 14, 7; traghen herten ende nederen -nen 32, 65 of -nen eerder
tot het verstand? neder - 11, 71; alle edele -ne alle edelgezinden 17, 48 in edelheit
miere -ne 22, 10; fierheit van -nen 32, 51; fier van -ne 39, 5; van fieren -ne 21,
5; metten armen -nen 9, 11; metten lichten -ne 9, 81; van riken -ne 23, 63;
alendeghe -ne 17, 66 den -nen te swaer gemoed, 30, 54; de - gezindheid 28, 71;
vrie -ne 29, 41; zin, zinnelijke voorstelling met -ne 40, 62, 67 of toch begrip?
zin inneghe -ne moet hier aan geestelijke zinnen gedacht worden? of eenvoudig
-ne = begeerte 25, 40; of begrip met innighen -nen 36, 47; de beteekennissen
loopen meestal dooreen.
singhen. - st. ww., zingen; van vogelen 14, 2; 24, 1; 38, 22; dichten 9, 1; 19,
85 singhe 22, 64; in verband met spreken van gezongen of gesproken voordracht
in rijm of onrijm? lyrisch of didactisch (als tusschen chanson en dit) 2, 58
liederen zingen; blide - 15, 81 zich verheugen.
sincken. - st. ww., zinken, zich verheugen in 40, 44.
sint. - vgw., sedert 1, 78; 23, 64; 30, 13; met ierst immer sedert, 16, 37; 32, 27;
37, 11; 43, 21; eerder, vaak met dat, vermits 4, 22; 6, 61; 11, 102; 35, 24; 37,
37; bijw. 19, 23.
sitten. - st. ww., hier en doech gheseten niets doen 20, 36.
slach. - znw. m., slag, in den strijd der M. 11, 50; den - slaen 14, 32; slaghe
ontfaen 3, 27, 39; 32, 61; slaghe gheven 39, 86; met slaghen den - weren 21,
79; overdr. onheil, rampspoed 3, 7; 4, 52; 13, 5; 25, 69; mv. 21, 71; 22, 53; 41,
24; evel - 42, 58; - onder den - van het lijden 17, 47; der vremder - 4, 52.
slachten. - zw. ww., gelijken 17, 52; de eigenaardigheden van zijn geslacht,
afkomst, vertoonen 23, 52.
slaen. - st. ww. tr., 1, 53, 67; enz.; sleet 14, 32; ghesleghen 14, 32; sloech 16,
88; metten doede sloeghen 23, 25; met wat wee sine sloeghe 39, 34; toeslaan
39, 86, sla; intr. opwaert - 2, 2.
smake. - znw. m., geestelijke smaak, genot; in - 2, 45; 4, 17; van smake 4, 17;
in den - 22, 18; der Mn. - 31, 26; rechter Mn. - 18, 25; met nuwen - 1, 101; mv.
smake 20, 44; 34, 41.
smaken. - zw. ww. tr., geestelijk smaken, genieten 22, 32; 33, 24; lijden,
ondervinden, bitteren suere - 17, 78; zelfst. gebr. 32, 27; buten der zielen - 42,
51; intr. suet - 12, 22.
smelten. - st. ww., wegsmelten, kwijnen van verlangen 7, 41.
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smerte. - znw. vr., smart 6, 12; 14, 17 enz.
smerten. - zw. ww., zelfst. gebr., lijden, 4, 44.
snel. - bnw., snel, snel handelend 39, 31; 40, 55; die snelle 40, 9.
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sneven. - zw. ww. intr., bezwijken 13, 43; omkomen, aan zich zelf te gronde
gaan 43, 100 zelfst. gebruikt 43, 99; tekortkomen 26, 18; ellendig zijn 23, 96.
so. - bijw. of voegw., ook soe; met algemeen makende kracht wat so 26, 33;
38, 23; so wat 39, 79; dies so 2, 5; waer so 16, 5; hoe soet = so het, hoe ook,
35, 37; so ... so zoo gelijk 22, 30; so diepere ... so hoe meer - hoe meer, 27, 70,
76; 31, 16; so traghe so snel of ... of 39, 31; soe soete ... als 35, 57, zoet als.
sochte. - znw. vr., zucht, wee dat zuchten doet 4, 20.
soeken. - st. ww. tr., zoeken; sine sochte 43, 42; wijsheit - 26, 27; raet - an 35,
66; aflaet - an 35, 38; trachten 11, 95; zooveel als verwachten, 7, 47.
soene. - znw. vr., verzoening, 3, 57; 21, 81.
soenen. - zw. ww., ten goede beslechten 1, 67, 72.
soer. - bnw., zuur 28, 38.
soete. - bnw., of suete, zoet, aangenaam, liefelijk 21, 28; 25, 21; 34, 78; 41, 22,
30; het zoete, zelfst. gebr. 28, 38; 32, 26; 35, 57; der sueter Mn. 40, 40, 48;
suete ende onghehant 36, 147; suete ende sachte 42, 27; suete metten sueren
39, 7; in sueten in sueren 41, 45 suetste 39, 43; bijw. - doen verzoeten 37, 7.
soeten. - zw. ww. tr., sueten verzoeten 7, 11; suet die pine 6, 52; 12, 48; te
suetenne sine ellendighe daghe 25, 6; suet den bant 19, 74.
soeticheit. - znw. vr., soetheit 21, 29; sueticheit 21, 29; 25, 20; suetheit 15, 50;
25, 22.
soghen. - zw. ww. tr., ghesoghet werden gevoed, gekoesterd worden 5, 38; 16,
54; 31, 48; of: opgetrokken worden, opgaan? 31, 55.
solaes. - znw. o., genoegen, opbeuring 19, 19.
somer. - znw. m., meestal verpers. zomer, 1, 3; 3, 5; 4, 10; 9, 2; 10, 4; 21, 1;
34, 3; 37, 2; 38, 9.
sonde. - znw. vr., des - hebben zich bezondigen 24, 58.
sonder. - voorz., zonder; sonder herte ende sonder sinne 38, 54; sonder Minne
43, 36, 38 sonder sorghe 44, 3; buiten 9, 20; uitgenomen 29, 77; bijw. met 2n
nv. sonder sijn 15, 8; 24, 40 beroofd zijn van.
sonderlinghe. - bnw. en bijw., bijzonder; in 't bijzonder 6, 6; 20, 26.
sone. - znw. m., Gods Zoon, de tweede persoon der H. Drieëenheid 12, 20; 29,
42, 97.
sonne. - znw. vr., de zon, ook overdr. als dach, blijdschap 6, 32; 12, 70; 17, 40;
19, 46; hine levet onder der -n er is niemand 20, 5.
sorghe. - znw. vr., zorg, kommer, 44, 3; mv. 36, 138.
sout. - znw. o., loon 28, 9.
spade. - bijw., laat 9, 57; 11, 28; 14, 39; 15, 83; 19, 17; 26, 46; 39, 72; 43, 88.
spanen. - zw. ww., aanlokken, uitnoodigen 5, 28; 6, 24; aanzetten 31, 22; iem.
iets voorspiegelen 30, 55.
spannen. - st. ww. tr., inspannen spient 37, 11.
sparen. - zw. ww. tr., zuinig nalatig zijn met iets 4, 39; 36, 49; cracht - 22, 36;
nalaten, verzuimen 2, 10; 33, 7; pine - 33, 9, 15 ontzien, zich geen moeite geven,
zuinig, nalatig behandelen hare lief - 27, 63; Minne -, 39, 60; 44, 43, 44 der
Minnen - 44, 41; zuinig aanwenden ghespaert 27, 73 en docht - 19, 59 z. aant.
sonder enich - 26, 56; intr. nalatig zijn 1, 46; 10, 28; 32, 42; 33, 51; 40, 15;
uitstellen 12, 34; 36, 64; hem - met ontk., geen moeite ontzien, zich geheel
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opofferen 7, 51; 16, 92; 33, 7; 34, 15; 42, 42; sine nature - hetzelfde: zich niet
geheel geven 43, 52; ghespaert bliven vore er van verschoond blijven, er geen
deel aan hebben 43, 53.
spel. - znw. o., genoegen, vroolijkheid, vreugde 40, 49; 42, 62; in -e verdraghen
met genoegen, of misschien beter: als iets dat niets te
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beteekenen heeft 16, 64; dore sijn - om zijn genoegen 39, 32; uten -e gaen ernst
worden 44, 22.
spelen. - zw. ww. intr., genoegen hebben 17, 40; zelfst. gebr. dore - om zich te
vermaken 44, 20.
spise. - znw. vr., spijs 39, 18.
spisen. - zw. ww. tr., voeden 9, 63.
spoet. - znw. m., voordeel, baat, succes 3, 50; 28, 56; 30, 24; 32, 73; 35, 44;
36, 63; 43, 62, 63; gherne - nemen gaarne succes hebben 27, 62; sonder - 15,
13; 19, 91; 21, 62; 39, 68; 44, 12; - hebben vooruitkomen 21, 34; 32, 71; gheluc
no - 22, 54; ten besten -e 13, 68 te clenen -e met weinig baat 7, 32; 32, 16; mv.
spoede 3, 33; gunstige gelegenheid 23, 1, 2; spoed met -e spoedig, 20, 15; ten
eersten -e zoo spoedig mogelijk? of bij het eerste succes 23, 112.
spreken. - st. ww. tr., spreken sprect 21, 5; z. singhen; verhalen 16, 53; sprac
29, 68; si spraken parabilen 29, 62; wonder - 38, 41; wonders wonder - met af
26, 53; zelfst. gebr. 34, 48.
stade. - znw. vr., in -n staen te hulp komen, helpen 3, 20; 19, 65; des - hebben
tijd of lust 39, 64; (vgl. ghestaden = toestaan) wille noch - hebben 35, 28: waar
stade schijnt te beteekenen tijd, eig. gelegenheid.
stade. - bnw., gestadig 36, 142.
staghe. - znw., iets waarop men staat, trap 11, 63; 22, 52; 24, 26; 45, 15.
staen. - st. onr. ww., staan, in gewone beteek.; stilstaan, 21, 24; die in den bande
van Mn. staet 9, 55; duren, van een jaargetijde, 8, 2; in een zekeren toestand
zijn, ghereet staen 23, 71 (steet); zijn (van starren) 17, 17; - na streven naar 10,
13; 18, 25; 28, 14; 32, 46; 39, 22; stoet daerna - dat 32, 73; gelegen zijn 26, 5;
onpers. het is zoo of zoo gesteld, het is, hoe dat al metten tide steet welk weder
het ook is 4, 7; hoet hen steet hoe het hun is, 34, 50; hoe swaer dat mi staet 16,
25; hoe soet (so het) mi staet 35, 37; hoe scone het stoede 23, 103; het steet in
minen sin ik heb besloten 30, 15; mi, ons, steet te het past, betaamt, ons te 22,
23 staet; 25, 48 steet; met af afhangen 30, 51 steet; het is iem. weggelegd: soe
staet hem blide te sine 3, 6; 11, 102 steet; 32, 48 staet vri te sine.
staren. - zw. ww. intr., zijn blikken vestigen in 12, 36.
stat. - znw., plaats hoechste - 33, 35; in allen staden overal 23, 9; - gheven plaats
maken voor 3, 70.
steen. - znw., stene draghen z. plume 11, 37.
steken. - st. ww., steken, staken 43, 84.
stelen. - st. ww. tr., sin ende herte - 18, 14; sijn herte stal 22, 69; die ghichte
stal ... herte ende sin 26, 32.
sterc. - bnw., krachtig, sterk alrestaercste veste 41, 61; heel vermogend 23, 76,
105; staerc 42, 23; den staerken 28, 41; van de Minne 24, 43; van Rede 19, 82;
starc van werke 29, 74; kracht, inspanning bewijzend sterc werc 23, 104; 29,
75; die staercste doet 28, 15; het begrip te boven gaande 1, 75.
sterke. - znw. vr., sterkte, kracht 20, 53; mv. 37, 30, z. aant.
sterre. - znw. vr., star 12, 70; 17, 17.
sterven. - st. ww. intr., sterven; al storvic 17, 42, in lijden bezwijken, 16, 62;
doen - doen bezwijken 16, 35; - ochte leven 43, 94, 95; in - in leven geestelijk
sterven aan zich zelven, 22, 13; 25, 13; 29, 28.
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stichten. - zw. ww. tr., scole - 14, 63; sine heirvaert - 16, 12; ghedueren - rusten,
rust of vrede vestigen, zoeken 33, 44; nijt - met haat achtervolgen 35, 59; intr.
bouwen, zijn leven inrichten 9, 46.
stille. - znw. vr., rust, innigheid nedere - 4, 19; der nederen stille der innigheid,
in rust, die niet onstuimig is, geen hoog geluid maakt, 25, 30; in nederen stille
(o.?) 41, 59; bijw., 7, 72; stille singhen 25, 51.
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stillekine. - bijw., zachtjes, in innigheid 22, 24.
stillen. - zw. ww., tr., bedaren, tot zwijgen brengen 39, 49; 41, 48.
stont. - znw. m., so langhen stont zoo lang 18, 21; vr. in corter stonde spoedig
11, 79; in cortere - voor korten tijd; of ook: spoedig (?) 14, 52.
stoet, Stoot. - znw. m., stoot.
storen. - zw. ww. tr., in verwarring brengen 21, 75; 31, 52; ghestoert sijn van
ergens van afgebracht zijn 22, 59.
storm. - znw. m., hevige aanval, alles wat hevigs overkomt, pass.; 1, 14; 2, 94;
38, 59; - van Minnen onstuimigheid, onstuimige beroering door Minne
veroorzaakt 21, 4, 21; 26, 86; 32, 52; 41, 28, 35; hevige gemoedsbeweging,
onstuimigheid 15, 55; van vreugde 16, 50; in storme in onstuimigen
hartstochtelijken aanval 20, 48; 33, 70; ijverig, onstuimig 10, 30; 33, 32, 45;
met -e onstuimig, hartstochtelijk, 35, 60; 40, 31; hevig 14, 70 met nuwen -e met
steeds vernieuwde of hevige hartstochtelijkheid 25, 40, 76; 33, 55; met selken
-e zoo hartstochtelijk 40, 22.
stout. - bnw., stout, driest, onversaagd 1, 3; 6, 81; 31, 47; 36, 93; z. fier trotsch,
vol vertrouwen op 1, 37; 2, 77.
strale. - znw. m., schicht 14, 13; mv. 14, 11.
strate. - znw. vr., weg, 11, 89.
streke. - znw., 37, 30, z. aant.
strijt. - znw. m., strijd, 29, 50; 42, 23; 45, 7; te stride gaen 2, 7; ten stride comen
39, 87.
striken. - st. ww. tr., bestrijken 29, 94.
stucke. - znw., uut minen -n dolen niet op zijn stuk blijven staan 3, 17.
subtiel. - bvn., ijl, overdr. moeilijk te erkennen, te vatten, 18, 20.
suden. - znw., die van suden 10, 42.
suer. - bnw., zuur 39, 39; suer ende soete 32, 26, z. soet; suer ende wreet 5, 5;
- ende overwreet 34, 9; zelfst. gebr. bitteren -e 17, 78; 45, 27; in meneghen -e
22, 21; in -e 39, 42; metten -e 39, 7. z. soer.
sughen. - st. ww. tr., gretig innemen, 40, 38; leeren kennen, soech 2, 67.
swaer. - bnw., zwaar 17, 20; 24, 23; 25, 58; 33, 31; lastig, moeilijk 5, 43; 16,
25; 17, 61; 30, 49, 54; 34, 18; pijnlijk, druk, smart veroorzakend 9, 82; 11, 5;
15, 39; 24, 73; 25, 69; 29, 4; 32, 39, 61; 39, 37; 43, 1; 44, 5; bedrukt, van het
hart 43, 2 zelfst. gebr. te sware doen doen om iem. leed te veroorzaken 32, 15.
swanc. - bnw., sterk, in volle kracht 39, 80.
swane. - znw. m., zwaan 38, 21.
sware. - znw. vr., zwarigheid 7, 12; 14, 4; 39, 57, mv.
sware. - bijw., op pijnlijke wijze 15, 19.
swaren. - zw. ww. tr., verdrukken 32, 47; onpers. mi swaert het valt me zwaar
22, 43.
swelten. - ww., smachten 7, 68.
sweren. - ww. tr., bevestigen 17, 80; plechtig verklaren 3, 61.
swerc. - znw., zwerk 17, 38.
swighen. - st. ww., ophouden te zingen 2, 56 (met van); 10, 1; 14, 2; 24, 5 van
Begherte ophouden te eischen 25, 51; ophouden te spreken over iets 10, 10; 34,
50; 35, 39. met 2n nv. 2, 75 verzwijgen 17, 19, ghesweghen.
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swiken. - st. ww., sweec neervallen 17, 43.
tam. - bnw., van de liefde 29, 37.
tanen. - zw. ww., zelfst. gebr., een - uitnoodiging of prikkeling 19, 40 z. aant.;
verleiding 30, 56.
te. - voorz. ter aanduiding van plaats of tijd, b.v. te winter 3, 4; te tide dunken
43, 15; te tide 36, 13; of van toestand waarin iem. zich bevindt, b.v. van richting
b.v. 1, 82; ter Minnen 1, 98; tot, te allen noet 9, 37; als 26, 48; bijw. voor ww.;
voor compar. b.v. 9, 33, 36; in een te groote mate, b.v. 6, 58, 7, 40.
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tegaen. - tegheet eindigen, 8, 1; te niet gaan, 42, 40.
teghen. - voorz., tegen, strijdig met 1, 32; tegenover, 43, 40 b.v. daer - 4, 21,
z. jeghen.
teken. - znw. o., teeken, voorteeken 1, 8; 3, 1; bewijs 8, 42; herkenningsteeken
van ridder -e 9, 59, z. aant.; teeken van den dierenriem 40, 58.
tellen. - zw. ww. tr., te wondere - vertellen, verkondigen 26, 48.
telt. - znw. m., sinen hoghen - riden 10, 40 rijden op een paard dat fier den
telgang loopt.
temen. - zw. ww. tr., durven, over zich verkrijgen 21, 86; 27, 63.
tere. - znw. vr., voorraad 44, 39.
teren. - zw. ww. intr., leven op 4, 28; 12, 63; 15, 12, 13; 24, 60; - ende sparen
spaarzaam leven 27, 50; voeden ende - z. voeden.
termineren. - zw. ww. intr., er uit scheiden 14, 49.
testoren. - zw. ww. tr., verwoesten 5, 17; 27, 7.
tevoren. - z. voren.
tewriven. - st. ww. tr., verdrukken, vermorzelen 17, 29; 22, 45; in minnen
tewreven te niet gedaan 26, 41.
thuus. - bliven 9, 9.
tien. - st. ww. tr., trekken, -in zuigen 12, 55.
tijt. - znw. m., soms vr., 7, 2 (of mv.?); 19, 1: vore den tide; tijd, in 't algemeen
in alre tijt 22, 20; in alle tijt 37, 20, in allen tiden 41, 53; in corten tiden weldra
2, 1; in eweleken tijt bijw. eeuwig 33, 56; die - daer ic na hake 18, 18; 31, 31,
vgl. 22, 20; die - die selve es Minne 31, 34; gelegen tijd waert - kon het zijn 13,
45; 21, 59; bepaalde tijd, vore den tide 19, 1; het es - het is noodig 42, 24; het
ware langhe - het ware sinds lang noodig 43, 16; iet te tide duncken gelegen
43, 15; leeftijd in sinen jonghen tide 39, 92; al minen -, 31, 2; 35, 22; weder 38,
2; die tijt vernuwet met sinen iaren (of de tijd), 33, 1; als hem die - vernuwen
sal 17, 1, 7 in welken so verbaert die - welk weder of welke tijd van 't jaar het
ook is, 45, 1; hoe dat el metten tide steet of si, welk weer of jaargetijde het ook
is 4, 7; 25, 2; bepaaldelijk jaargetijde 14, 76; 37, 1; hoe dat dider hevet sinen
tijt 36, 1; te tide volgens het jaargetijde 36, 13; den - ontfaen 18, 3; den - melden
24, 3; in allen - 18, 7; in allen tide 30, 1; 34, 1; in allen tiden 18, 8; 25, 1; nuwer
tide vr. 7, 2; 13, 1; die edele - 12, 1; ten blijdsten tide 14, 1; scoenre tijt in waen
sijn 38, 2; die tijt daer menich op verveet herfst, 40, 3; die drueve - 42, 1; die es doncker ende cout 35, 1; in deemsteren tide 17, 53; nergens bet. tijt op zich
zelf: lente; maar alleen uit samenhang; overdr. leven: nuwen - hebben 13, 10;
droeven - liden 44, 48.
tobyas. - eigenn. 29, 59.
toe. - bijw., vorm van tot na daer, of waer, hier, ...
toelegghen. - ic leide al toe aanleggen, inrichten, doen 21, 49.
toesetten. - zw. ww. tr., aanvaarden, 2, 15; 21, 11; die toeset al dat hi ie ghewan
3, 41; 36, 114; 40, 13; z. bij ghewinnen.
toeverlaet. - znw. o., vertrouwen 2, 94; 19, 67; 23, 98; 35, 55; 36, 37; 42, 22,
38; in groter M. toeverlaet in vertrouwen op 8, 36; op toeverlaet in goed
vertrouwen 38, 5; op - van Minnen betrouwende op Minne 28, 7; op - van Minnen
sach z. sach; wat vertrouwen geeft, bescherming, steun 4, 6; 7, 76; 32, 55; in
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hare - 17, 32; 35, 16; - nemen veiligheid, zekerheid willen hebben 25, 55; bron,
oorzaak van vertrouwen, 7, 76; cleine - magere troost 9, 54.
toghe. - znw., tocht 21, 17 z. aant.
toghen. - zw. ww. tr., voorhouden 16, 52; en doech ghetoghet, verklaren 31,
43; des die waerheit - iets als waarheid verklaren 28, 37.
tonen. - zw. ww. tr., toonen scone ghelaet - 21, 53; rouwe - 23, 91; voorhouden
tonetsi - toende si
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imperf. 16, 43; 19, 2; 24, 25; 25, 57, 66, 77; 30, 67; selke tone - 43, 82, 83; tonet
imperf. 45, 18; openbaren 11, 78; 30, 72; 35, 25; 31, 36 verklaren 40, 51; laten
blijken te zijn 11, 100; laten zien wat iem. is 9, 17; uiterlijk vertoonen 4, 31;
intr. schijnen te zijn 4, 27; wederk. hem - zich laten zien 22, 33; zelfst. gebr. het
voorhouden van beloften, 19, 10.
toon. - toen, tone toon 31, 23, 30, 40, 41, z. aant.; vertooning, voorspiegeling
selke tone tonen 43, 82.
toren. - znw. m. of o. (?), droefheid, lijden 4, 41; 33, 16; spijt, leed, 38, 6; out
in toren leven een droevig bestaan lijden 7, 31.
tote. - zoo gewoonlijk, voorz., tot procl. toter, toten; voegw. totdat 4, 42; 41,
46; 43, 77 enz.; tote dat 4, 46; 16, 39; 17, 56; tote dien dat 39, 62.
traghe. - bnw., lauw 9, 5; 32, 65; van de M., traag komende, traag voldoening
schenkende 39, 31.
traken. - zw. ww. tr., 43, 63; z. trecken.
traxit odor, trok de geur 45, 16.
treghen. - zw, ww., onpers. (?) mi treghet verdriet hebben 36, 81, of: zwaar,
lastig, hebben (?).
treke. - znw. vr., list 25, 85; 20, 52; 38, 43.
trecken. - st. ww., aantrekken, 19, 81; 22, 47; iet an hem - (traken) iets aan zich
zelven toeschrijven 43, 63 of van traken? z. aant. intr. trekken, tochten doen
21, 19.
troen. - znw. m., uitspansel 40, 55, 57, 58.
troest. - znw. m., troost, vertroosting 3, 37; 10, 39; 25, 112; 31, 19, 25; 35, 7,
16, 74; troeste 35, 71; in vrien - in troost die vrij maakt 5, 45; 25, 16; buten
vrien - 35, 62; vr. 17, 65.
troesten. - zw. ww., troosten, opbeuren 8, 39; 15, 61; 43, 8; - ieghen 16, 9 van
door opbeuring genezen van 37, 55; 39, 65; wederk. 42, 13.
trouwe. - znw. vr., trouw, meestal verp. 2, 21; 3, 14; 9, 17, 53; 12, 5; 19, 35,
63; 34, 40; 35, 68; 36, 79, 145; 45, 13; edele - 34, 40; hoghe - 19, 64; 22, 14,
63; 29, 121; hoechste - 27, 9; werke van - 13, 39; 13, 63; dore - om, 29, 114; in
-n 3, 21, 23 z. aant.; 19, 36; veilig, 17, 16; met -n veilig 17, 10; hem in -n houden
trouw blijven, 19, 36; met -n 4, 5, 13; 6, 82; 15, 80; 30, 25; 34, 69; op - met een
beroep op uw trouw, bij uw trouw, 45, 5; op Minnen trouwe steunende op, zeker
van, de trouw der M. 31, 63; uter - dolen 13, 31; -n pleghen 13, 18; eerder
betrouwen 17, 10.
trouwe. - bijw., trouw (of te lezen: trouwen?) 4, 14.
trouwen. - zw. ww. intr., trouw zijn, 23, 92.
truwant. - znw. m., laag man, bedelaar 9, 28 landlooper, boef, of laaghartige
(?) 30, 46; bnw., laaggezind 9, 25.
tsaermeer. - bijw., weldra, 2, 1; 32, 1.
tucke. - znw. m., met enen - in een vlaag 3, 15.
tume. - znw. vr., gril 23, 88.
twee. - telwoord, twee, bvlg. gebruikt: gescheiden 28, 35.
twi. - bijw., om welke reden 30, 46.
twint. - znw. m., met ontk., niets hoegenaamd 26, 12.
twivel. - znw. m., angst, onzekerheid, bezorgdheid in nederen -e 31, 24.
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twivelen. - znw. ww., met 2n nv., onzeker zijn, iets met twijfel aannemen, 15,
82; - ane verdenking hebben tegen iem., in weifeling zijn omtrent, 34, 17; - in
dien weifelen in iets 42, 15.
u. - z. ghi; z. uwe.
unde mori. - daarvan te sterven 45, 40.
ure. - znw. vr., onbepaalde tijdspanne; een - een tijdje 25, 38; 35, 36; bi -n soms,
43, 82; met ontk. geen oogenblik, nooit, 2, 34; 13, 56; 36, 64; een - niet geen
oogenblik 12, 34; alle -n voort-durend 7, 4, 9; 7, 25; 14, 23;
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15, 40, 50; 20, 41; 25, 45; 35, 59; met nuwen -n steeds opnieuw 15, 21; 35, 40;
ye ure ooit 34, 57; 36, 12; 43, 54; onghenoemde uren 5, 21; z. inl. en
onghenoemt.
ute. - voorz. uit; buiten uter trouwen 13, 21; uut mi 6, 50; enz.
utegieten. - uutghegoten, 42, 26.
utelaten. - ute ghelaten ontsloten, meegedeeld 29, 83.
utermaten. - bijw., 40, 41.
utinam. - uitroeping, wensch 15, 35.
uwe. - bez. bvl. nw., uw m. le nv. uwe, ook u, b.v. u name 42, 33, of uwen
(assimilatie) uwen name 37, 22, 25; 3e en 4 nv. uwen; vr. le en 4e nv. uwe, ook
u, b.v. 45, 31; 35, 52; 3e nv. uwer b.v. 6, 84; 4e nv. uwer b.v. 43, 45; o. le en
4e nv. uwe, b.v. 37, 25, ook u, b.v. u leven 4, 41; 36, 59; 2e nv. uws 4, 41; 37,
48; 3e nv. uwen; mv. le en 4e nv. uwe; 2e nv. uwer 37, 10; 3e nv. uwen 38, 27;
zelfst. gebr. die uwe 43, 48.
vader. - God de Vader 8, 12; 29, 41, 97.
vaen. - st. ww. tr., vangen; verstrikken, veet 19, 78; ghevaen 24, 33, 80 van
Minne, die de ziel gevangen houdt, verovert, inneemt; als gevangen nemen 29,
36.
vaer. - znw. m., angst, vrees 5, 45; 7, 5; 11, 4, 5; 12, 17, 19; 13, 11; 15, 20; 23,
81; 29, 29; 35, 62; 43, 6; een vaer 15, 31; sonder vare 15, 42; 44, 3; vare mv.
7, 5; 9, 82; 25, 3 (?) menighen - doen 24, 76; 32, 13 grooten angst aanjagen op
velerlei wijze; meneghe vare doghen 43, 5; in vare houden 38, 30.
vale. - bnw., vaalbleek 24, 5.
vale. - vale milies vaarwel duizendmaal, I pass.
vallen. - st. ww. intr., in de armen -, 20, 75; van zedelijken val, vielen 26, 24.
valsch. - bnw., laag, gemeen, bedrieglijk, 22, 56.
van. - voorz. van, in de gewone beteekenissen; vanwege, b.v. 43, 71; door, b.v.
38, 399, 40; over, betreffende b.v. 19, 75; 38, 23, 41; uit, in uitdr. van gezindheid,
b.v. 21, 5; ten opzichte van b.v. 1, 87; met betrekking tot, b.v. 6, 81; 25, 21; na
sijn: van fieren moede sijn fiergezind zijn, l, 13; na ww. die bevrijding, scheiding
enz. uitdrukken, b.v. troesten van 37, 55.
vane. - znw. vr., 37, 42 banier.
varen. - st. ww. intr., het hebben, het stellen 38, 32; ghevaren hebben 1, 48; 39,
55.
varuwe. - znw., kleur 9, 39; zie aant. in de inl.
vaste. - bnw., vast, aaneen, 25, 61; sterk, vurig 31, 38.
vechten. - st. ww. intr. 42, 41; ieghen vacht 16, 42; hi vochte 21, 72.
vede. - znw. vr., vijandschap, vijandelijkheid 13, 22; veede 25, 90; 30, 62.
veilen. - zw. ww., voor feilen, ontbreken (?) 11, 84.
vele. - onbep. telw., veel; met 2n nv. 5, 21; dier es - 13, 29. bijw. meermaals,
of voor een goed deel (?) 16, 62; niet vele zelden, of weinig 37, 36: steeds
onverbogen.
vellen. - zw. ww. tr., doen vallen te voete ghevelt 10, 44.
velt. - znw. o., vlakte 42, 40.
verbaren. - zw. ww. tr., opkomen, zich vertoonen 23, 83; 45, 1.
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verbelghen. - st. ww. tr., verbolghen, boos maken, iemands wrevel, toorn,
opwekken 30, 73.
verberghen. - st. ww. tr., verbergen; besloten houden 29, 43; onbekend, besloten,
18, 20; 32, 66.
verbernen. - zw. ww. intr., in vuur vergaan, 23, 108.
verblaken. - zw. ww. intr., verbranden, (in vuur) vergaan 43, 49.
verbliden. - zw. ww. intr., met 2n nv. 15, 5; 41, 55; tr. verblijt sijn 43, 20.
vercieren. - zw. ww. tr., opsmukken, luister bijzetten 37, 25; hem vercieren
zich opsmukken 37, 46.
verdeilen. - zw. ww. tr., hem - zich ten gronde richten 11, 73; verdeilt
veroordeeld, verstooten, rampzalig 17, 33; 44, 16.
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verderven. - st. ww. intr., te gronde gaan 39, 67; 42, 11.
verdienen. - zw. ww. tr., met 2n nv. 37, 9.
verdinghen. - zw. ww. tr., door pleiten verkrijgen, veroveren 6, 7; intr. optreden
9, 3, als in een pleit.
verdoen. - st. ww. tr., verbruiken 9, 19 (verdaden); 44, 39; verteren, te gronde
richten 25, 23; sijn aes - 27, 53; 40, 43; verdade 9, 53; te -e hebben om op te
leven 3, 62; in -e gheven 13, 15; verdaen worden, verbruikt worden 17, 68;
verteerd, omgebracht worden 26, 70; er onderbrengen in een strijd: Minne te
-ne nemen het aandurven M. te bevechten 21, 82; znw. o. verderf om mijn - 9,
10.
verdolen. - zw. ww., verloren geraken in, met acc., langs, 34, 33.
verdoven. - zw. ww. intr., zijn kracht verliezen, of in de war geraken, 25, 30.
verdrach. - enes goet - hebben er goed van af komen 39, 41.
verdraghen. - st. ww. tr., verdragen, dulden 16, 64, 88 (verdroech) 17, 23 (of
verdreven?) 21, 42; 32, 77; verdrach imper. 43, 76; verdreghet 21, 74, met 3n
nv. verschoonen, kwijtschelden; zich schikken in 11, 23; 22, 51.
verdriet. - znw. o., leed, verveling 42, 64.
verdriven. - st. ww. tr., verdrijven, van zich afschuiven 23, 23; van zich afstooten
44, 35; in nood drijven 4, 51; 43, 96, 97; drijven, in 't verderf jagen 17, 27;
wegdoen, 41, 23; te niet doen 41, 31; afgedwaald 20, 23; ute mi verdreven buiten
zich brengen 19, 5.
verdroeven. - zw. ww. intr., met 2n nv. om iets bedroefd zijn 41, 55, verdruvet
sijn van het weder 26, 1.
verdronken. - gezonken 27, 70.
verdrucken. - zw. ww. tr., verdrukken, geweld aandoen 3, 12;
vereenen. - zw. ww. tr., al met al - 17, 77.
vergaen. - onr. ww. intr., eindigen, overgaan 10, 11; wel - goed afloopen 9, 95;
24, 9; te rouwen - 35, 56; wilt - 39, 89.
vergelden. - st. ww. tr., terugbetalen, beloonen 3, 14 (vergout) vergouden afdoen
hetgeen men schuldig is 19, 38; der Minnen pacht - 26, 62, 77; 40, 29; z. pacht.
vergheten. - st. ww. tr., vergeten 13, 56; 36, 105; in vergetelheid laten zinken
29, 102; nalaten, niet meer veroorzaken 38, 33; met iets gaan rekening houden
40, 65.
verghinghen. - zie 11, 38.
verhaten. - zw. ww., hem - 11, 86.
verheffen. - st. ww. tr., verheffen 4, 53; 20, 21; hem - (verhieve) 43, 26, 27.
verheit. - znw. vr., het verre zijn 40, 8, 16.
verhelen. - st. ww. tr., verborgen houden 2, 69; 14, 44; deelw. geheimzinnig,
mysterieus 4, 15; 12, 55; verborgen, onbekend 18, 26; 34, 35; in 't geheim
bekend, medegedeeld 16, 95; verhoelne weghe 25, 27; verhoelne adere 12, 55.
verhoghen. - zw. ww. tr., opwekken, troosten, opbeuren 2, 23; 16, 60; opheffen,
te boven komen, 28, 29; overtreffen 31, 30, 40, 41; verheffen 42, 16.
verholentlike. - bijw., op geheimzinnige wijze 29, 49.
verjaghen. - afjagen, 11, 21.
verkiezen. - st. ww. tr. verkiezen 10, 7. vercoren - uitverkoren, 4, 32, 38; 12,
3; 20, 39; 33, 14.
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verclaren. - zw. ww. tr., uitleggen, verduidelijken 19, 26; ophelderen, met haar
glans bestralen 39, 63; 43, 54; verclaert bliven 36, 54; 43, 55: met het licht der
Minne bestraald; intr. van den dag die aanbreekt 10, 34.
vercomen. - intr., opkomen, zich herstellen 24, 28.
vercrighen. - st. ww. tr., winnen, veroveren 21, 11; 22, 72; 24, 81; verkrijgen
8, 37; 23, 55; hem niet connen - zich er niet toe kunnen brengen 22, 43; z. aant.
verladen. - st. ww. tr., bezwaren; zwaar beladen, 12, 33; 19, 10; 23,
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29; 24, 22; 25, 58; 27, 33; 33, 41; 36, 141.
verlaet. - znw. o., sonder verlaet zonder dat er van afgezien wordt, vast en zeker
16, 103; 36, 75.
verlaten. - st. ww., hem - vertrouwen op, zich verlaten op 1, 39; 8, 35; 10, 20;
hem - te 15, 16, 84; intr. - op zich verlaten op 44, 29.
verlenen. - zw. ww. tr., toedeelen 17, 75.
verlesen. - st. ww. tr., lezen tot het einde toe 3, 69.
verleven. - zw. ww. tr., verbruiken 6, 69.
verlichten. - zw. ww. tr., verlichten, verlichte redene rede door 't licht van 't
geloof, van Minne, bestraald, 9, 87; 19, 29; 40, 14; luister bijzetten 9, 43;
voorlichten, bekend maken met 25, 53; intr. in het licht gaan 14, 62; lichter,
opgewekter maken 33, 31, 41, 53; verlichten of vervroolijken 4, 50.
verlies. - znw. verliese mv. verlies 31, 36.
verliesen. - st. ww., verliezen 10, 4; 11, 92; 34, 13; 24, 50; verliesdi 27, 42;
opgeven, wagen 26, 61; zonder vergelding laten 34, 25; zonder vergelding
blijven 44, 25; verloren doen gaan: geen baat hebben die scole - 14, 60; sine
joghet - 27, 41, 42; verliesic ochte winne 6, 35; 16, 73, 82; 30, 14; 43, 12; 44,
23; verloren in 't verderf gestort 35, 20; hem - kinnen 14, 20.
verlinghen. - zw. ww. tr., de lengte van iets afleggen en zoo inhalen 40, 8, 10,
16.
verloest. - deelw., bevrijd, vrij 15, 62; 35, 76.
vermerren. - zw. ww. intr., talmen 26, 38.
vermeten. - st. ww., hem - zich vermeten 13, 49; 40, 61.
vermoghen. - onr. ww., bij machte zijn te doen 37, 37; 45, 19; hem - in staat
zijn om iets groots te doen, macht hebben 2, 22; intr. ghenoech - genoeg kunnen
doen voor 20, 6; zelfst. gebr. wat iem. vermag te doen, krachtig werk, 43, 58.
vernoyen. - zw. ww. tr., verdrieten, vervelen 11, 60, 68; onpers., met 2n nv.
41, 9.
vernuwen. - zw. ww. intr., van het jaargetijde 8, 1; 33, 1; vernieuwen, krachtig
opleven 7, 26; tr. vernieuwen 7, 46; hem - zich verblijden 7, 86; van het
jaargetijde 17, 1 zich vernieuwen, veranderen.
veronnen. - st. ww., ten kwade duiden 24, 58 veran.
verpachten. - zw. ww. tr. in pacht opgeven, wegschenken 31, 5.
verquelen. - st. ww. tr., doen lijden, doen wegkwijnen 2, 64; 16, 101.
verquicken. - ww. intr., herleven 6, 2.
verraden. - st. ww. tr., in den steek laten 16, 51.
verre. - bnw., 5, 30; verre Minne 40, 10, 17; bijw. verre ende wide 2, 3; 11, 6;
hoe verre 44, 35; te verre sijn 26, 4; so verre vore 44, 52; verre sijn, bi sijn 26,
4; 44, 46; si verre si bi 29, 27; bi ende - 31, 51.
verrisen. - st. ww. tr., verresen verheven 36, 37; opgetogen 39, 51.
versaghen. - zw. ww., hem - bang zijn, vrees gevoelen 7, 30; 11, 25.
verscenen. - zw. ww. tr., openbaren, bekend maken 17, 74.
verscinen. - st. ww. intr., verschijnen, zich bekend maken 7, 17; 11, 35.
verscoenen. - zw. ww. tr., verbloemen 4, 32; schooner maken, 43, 79; gelukkig
maken 37, 25.
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verseylen. - zw. ww. intr., verre - een verre zeereis doen in Minne - zich (al
zeilende) verliezen in 44, 18; hem - in 11, 76.
versien. - st. ww. tr., voorzien, uitrusten 17, 56; 19, 21; in iets voorzien,
verzorgen, 19, 34; in een zekeren toestand willen 25, 14; 29, 70; verhelpen, 24,
68; 44, 26; met 2n nv., van iets voorzien, 36, 87; enen - met 36, 89.
versinnen. - st. ww. tr. zijne zinnen, zijn hart zetten op, 14, 38; 31, 54; hem -,
denken, zich voorstellen
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12, 15; 34, 44; - zelfst. na mijn - 11, 20, begrijpen.
verslaen. - st. ww. tr., terneerslaan 5, 33; 17, 33, 79; 21, 53; 31, 15; 34, 55; 41,
28; afslaan, verdrijven, 10, 18.
verslinden. - st. ww. tr., verslinden 33, 56; verslant opnemen en ondergaan 36,
146.
versmaden. - zw. ww. tr., 23, 113; 31, 35.
versmelten. - st. ww., 23, 109.
versoenen. - zw. ww. tr., eene veete bijleggen 25, 90.
versoenre. - znw. m., middelaar 25, 89.
verstaen. - st. ww. tr., verstaan, hooren 4, 24; erkennen, 9, 30, begrijpen, 19,
17; 21, 38; 22, 10; 23, 14; 25, 91; 28, 24; 31, 17, 50; 32, 37, 58; 40, 52 die Minne
- 24, 79; 29, 33; 36, 24; der M. wesen 16, 97; so ict verstont 19, 25; met 2n nv.
20, 32; doen - bekend maken, wijs maken 27, 12; laten begrijpen 29, 9; 40, 62;
door ervaring doen leeren, doen ondergaan 31, 12; in goede - iets opnemen als
komende uit een goede gezindheid, 3, 28; - bi erkennen aan 9, 30; iet - te
werkenne die zoo verstandig is dit te doen 34, 69; diet wel versteet die er goed
bij vaart (of toch: die 't goed begrijpt (?) 39, 11; hem wel - ervaren zijn,
levenswijsheid hebben 28, 54; zelfst. met verstane van binnen met inwendig
begrip 29, 14.
verstelen. - st. ww., rooven (van het hart) 18, 27; verstolen onbekend voor, aan
de kennis ontrukt van 11, 56; 16, 96.
verstiven. - zw. ww., krachtig worden 23, 28.
verstormen. - zw. ww. intr., in hevige beweging geraken 12, 45, tr. bestormen
31, 14.
versumen. - zw. ww. tr., verwaarloozen 23, 83.
verswaren. - zw. ww. tr., het iem. lastig maken, tot droefheid stemmen 38, 26;
intr. het lastig krijgen 33, 12.
verswelghen. - st. ww. tr., verslinden, verzwelgen, verteren 16, 77; 26, 36; 30,
75; verswolghen sijn gedompeld 7, 66.
vertellen. - zw. ww., verhalen 10, 45.
verteren. - zw. ww., verteren, verbruiken, te niet doen 6, 66; 21, 29; 27, 28;
37, 40; 42, 43; doen lijden 37, 26; opnemen en ondergaan 14, 26.
vertien. - st. ww., verzaken aan 29, 116.
vertoghen. - zw. ww. tr., openbaren, mededeelen 31, 46; vertoghet gezegd van
de Minne: zich openlijk te kennen gevend 5, 37.
vertrecken. - ww., met pers., aantrekken 42, 18. z. verkl.
vervaen. - st. ww. intr., vooruitkomen 31, 57; of ook: zijne hoop zetten (?) - op
steunen, hopen op, alles verwachten van 38, 4; 40, 3, 20.
vervaren. - st. ww. intr., vergaan 20, 55; te gronde gaan 14, 27; 33, 4 (of van
vervaren met angst geslagen worden?)
vervechten. - st. ww., overwinnen 9, 76; 21, 44.
verwale. - bnw. (?) = overwale, zeer goed; of als in verwaer = vorewaer - 42,
27, z. daar.
verwandelen. - zw. ww. tr., veranderen in 42, 64.
verweent. - bnw., verweende ontbite lekkere brokjes 16, 55.
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verweghen. - st. ww. tr., te zwaar vallen, drukken 10, 14, 36; 19, 56; 21, 76;
door overwicht te niet doen 37, 31; intr. zwaar zijn, drukken 10, 36.
verweren. - ww. tr., afslaan, zich verweren tegen 38, 59.
verwerven. - ww. tr., 23, 16.
verwinnen. - st. ww. tr., overwinnen 9, 75, 76; 10, 29; 14, 21; 16, 21, 22; 19,
51, 52; 20, 53; 21, 57; 23, 3, 106; 26, 86; 27, 26; 31, 49; 36, 53; 40, 33; innemen
29, 49; te boven komen 2, 58; 3, 3; 21, 32; 21, 7; 22, 39; 40, 24, 25, 32
overtreffen, te niet doen 2, 29; 25, 22; 14, 34. zelfst. gebr. het overwinnen 19,
54, 55.
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verwiten. - st. ww., aanklagen 16, 58.
verwoet. - bnw., onstuimig, verwoed, 25, 43.
veste. - znw. vr., vesting 41, 61.
vet. - bnww., 42, 30.
vinden. - st. ww. tr., ontdekken, aantreffen 36, 113, vent 36, 115; vant 10, 24,
36, 145; hi vonde 11, 83; vonden 26, 28, één vonde vereenigd bevinden 23, 36.
visikere. - znw. m., geneesheer 25, 73.
visioen. - znw., 29, 61.
vlien. - st. ww. intr., vluchten, ontsnappen al volghic hare, si vliet 6, 53; 30, 46;
37, 32; 41, 20; volghen ende vlien naar gelang van omstandigheden volgen of
wegkomen 39, 58; vloe met 3n nv. 21, 55; zelfst. gebr. in een - vluchtig, in de
vlucht, 22, 33; tr. vermijden, trachten te ontsnappen aan, 36, 85; 42, 45.
vlijt. - znw. m., vurigheid 4, 40; 16, 59; 22, 41; 33, 52; 42, 21; 45, 6; sinen houden 36, 3.
vloet. - znw., m., vloed, overdrachtelijk 23, 108; met wonders vloede 42, 34.
vloyen. - zw. ww., vloeien, overdr. 29, 47, 48; toevloeien 29, 120.
voeden. - zw. ww. tr., voeden 39, 18; 43, 51; ghevoedt 38, 39; vet ghevoedt 42,
30; voeden gheven voeden, 27, 28; sonder - zonder te voeden 42, 43; voeden
ende teren misschien twee gelijke begrippen: gebruiken, genieten 15, 23.
voeghen. - zw. ww., vereenigen 20, 30, 31; hem - te met inf. zich zetten tot 4,
3; 30, 38, 41; zonder te 30, 41; abs. zich schikken, zich schikken naar 35, 75;
zich inschikkelijk toonen 6, 55; sijn wesen -te zich zetten tot 32, 43.
voeren. - zw. ww. tr., 2, 36 vuere.
voert. - bijw., voortaan, verder 13, 7; voert ane mee 35, 22; voert ane meer 38,
57; voert ... meer 2, 56.
voet. - znw., te voete ghevelt 10, 44; op hare -e ligghen voor iem. te voet vallen
32, 28.
voghel. - znw., voghele 3, 2; 4, 1; 10, 1; 16, 3; 24, 1; 27, 3; 28, 1; 35, 2; 37, 6;
vogheline 5, 1.
voghet. - znw. m., heer en meester 6, 48; 15, 74; 45, 21.
vol. - bnw., vol; volmaakt in vollen love 15, 65; met vollen dienste 34, 5; met
volre weelden 17, 39; -le ghewout 36, 98; bijw. ten volle 39, 82; te vollen ten
volle, 34, 46.
volbringhen. - ten uitvoer brengen 6, 45; 38, 24.
voldoen. - st. ww., tr., voltooien, tot het einde toe afdoen 26, 89; 35, 64; 36, 31,
65, 134; voldoen, voldade 45, 39, volmaakt afdoen 15, 65; 19, 35; ten volle
verzadigen 44, 36, 37.
voldoghen. - zw. ww., alle lijden ervaren 37, 56.
voldoghen. - zw. ww., alle lijden ervaren 37, 56.
volghen. - ww., met 3n nv., volgen 9, 59; 22, 34; 30, 3, 74; 41, 44; - ende vlien
z. vlien; - haren hove haar hof volgen, dienen als aan 't hof 21, 47; der nuwer
M. scolen - 7, 62 haren hoechsten rade - 15, 85.
volgheven. - st. ww. tr., ten volle geven 1, 101; 20, 20; 21, 13; 26, 15; 45, 31;
zelfst. gebr. 26, 67; geheel en al voldoen 21, 13; hem - zich geheel toewijden,
wegschenken 1, 94; 6, 78.
volhebben. - ww. tr., ten volle bezitten 26, 14; 40, 45; 44, 6.
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volhelpen. - ww. tr., helpen om tot het einde te komen 19, 63.
volhogen. - ww. tr., tot de volle hoogte opvoeren 42, 17.
volclemmen. - ww. intr., 1, 84; tr. 39, 78.
volcomen. - bnw., volmaakt 4, 20.
volleesten. - zw. ww. tr., ten volle iets doen 26, 69.
volleiden. - zw. ww. tr., ten einde leiden 29, 123.
volleven. - zw. ww., volmaakt leven 1, 96, 104; 41, 52.
vollonen. - zw. ww. tr., een volle belooning geven 37, 28.
volmaect. - volmaakt, -e Minne 43, 41.
volmaken. - na - leven naar de
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volmaaktheid 43, 56; volmaket volmaakt 29, 16; 43, 57.
volmaectheijt. - znw. vr., 30, 90.
volsijn. - ten volle zijn 25, 48 zijn, om volmaakt te zijn.
volsmaken. - zw. ww. tr., ten volle smaken 41, 8.
volstaen. - st. ww. voldoen, 9, 88; 31, 64; 42, 40.
voltien. - st. ww. tr., voltrekken, tot het einde doortrekken 21, 19; geheel aan
zich trekken 42, 16; intr. van de tochten zelf 21, 17.
voltrouwen. - zw. ww. tr., ten volle geven, toevertrouwen; of: door trouw tot
het einde doen verkrijgen 2, 27.
volvaen. - st. ww. tr., ten volle in zijn bezit krijgen 39, 94; 42, 40 (var.?).
volvinden. - st. ww. tr., ten volle vinden 15, 47.
volvoeden. - zw. ww., volvoet, doorvoed 40, 47.
volwassen. - st. ww. intr., tot volmaaktheid opgroeien 42, 42.
volweten. - ww. tr., tot de volle kennis komen van 41, 46.
vonnisse. - znw. o., beschikking 12, 48; 35, 41; al wat Minne, God, over iemand
beschikt heeft sine - verlesen, lezen (uit de Minne) lezen wat over hem beschikt
is 3, 69; 12, 37; 28, 74; 36, 43; 39, 48 rechtsuitspraak van Minne 36, 45; wetboek
27, 75.
vore. - voorz., in de gewone beteekenissen, voor, vóór; vore al 10, 7; vore ons
18, 21; 19, 6; in plaats van 11, 37; 29, 38; in de oogen van 26, 18; 44, 15; voor,
tegen, 44, 9, 10; vergeleken bij 44, 12; met ww. als houden, nemen 3, 50, 52;
bijw. vooruit b.v. 6, 75; 44, 52.
voren. - bijw., daer - 4, 39; 33, 15, 51; als te - gaen alles overtreffen 9, 78;
vroeger, na ocht - 34, 27; te - vooraf 24, 49, 52; 29, 52; hier te - 10, 2; wel te 14, 49, 58; te - comen in iets slagen 38, 8: er goed aan toe zijn.
vorme. - znw. vr., gedaante in - z. aant. 15, 56; vorme noch ere uitwendig edel
voorkomen 9, 29.
vorwaerdich. - bnw., betrouwbaar 9, 41.
vraghen. - st. ww. tr., 20, 45.
vrede. - znw., 16, 16; 27, 29; 29, 54; 31, 52, 53; 41, 48.
vreemt. - bnw., vreemd, onbekend 8, 29; 9, 37 tegenover vriende 1, 41; 24, 51;
vreemd, veraf 44, 46; niemant - ders niemand anders 4, 16; gheen - versoenre
25, 89 geen ander middelaar; zonderling, - de tumen 23, 88; - de scine 41, 39;
vreemd, op den dool, als buiten het land der M. liggend, in - den straten 13, 89;
der -der avonturen 6, 88 onvriendelijk, (of niet begrijpend?) met vremden oghen
28, 28; meestal: bij zaken, wat vreemd is aan de Minne, wat van de Minne
afleidt, aardsch, wereldsch - de naghelaghe 10, 15; -de troeste 11, 27; 40, 20;
- de ghenuechten 33, 11; vremt bejach 11, 54; -den vaer 12, 17; 35, 62; in -den
weghen 13, 31; 26, 38; van -den sin 15, 38; -de rouwen 19, 66; -de ghemanghe
31, 35; bi -den rade 33, 22 met personen, vreemdeling, 6, 86; 8, 29; 9, 37;
meestal: zich niet toeleggend op de Minne, aardsch-, wereldschgezind; soms
met de bijgedachte van vijandelijkheid tegenover hen die zich op de beoefening
van den Minnedienst toeleggen; 12, 59; 15, 57; 16, 96 den vremden, diet wesen
van Minnen niet en verstaet 17, 82; 30, 9; 32, 32, 33; 34, 35; vremde herten 31,
44; inder vremder lant 30, 48; die -de wrede 13, 21; 24, 71 bi den -den wreden
12, 65; den wreden -den 18, 26 der wreder -der 4, 52; op de Minne zelf
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toegepast: niet overeenstemmend met haar aard: vremde kere 35, 31; in vremden
vaer 35, 62; vremden nijt 37, 18.
vri. - bnw. of bijw., vrij, onafhankelijk; vrij van zorg of kommer, buiten druk
2, 77; 36, 124; 42, 38; 38, 47; vri maken met 2n nv. uit iemands boeien bevrijden,
21, 84;
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meestal, bij personen: vrij van aardsche genegenheden of zorgen; onthecht van
het aardsche: al vri 6, 43; 11, 40; 12, 66; 24, 56, 70; 17, 40; 32, 48; 36, 90; 40,
21; vri maken 13, 52; - laten met 2n nv. hare 38, 47; meermaals loopen de
beteekenissen: vrij van zorgen en vrij van aardsche genegenheid dooreen: 1,
68; 1, 80; 2, 95; 17, 11; 17, 32; met Minne: die, zelf vrij van het aardsche, ook
er van onthecht dikwijls verbonden met edel: 1, 98; 25, 4; 27, 45; 29, 65; 33,
26; met sin of moet: 4, 24, 37; 20, 13; 29, 111; met zaken: vrij van zorgen, als
in vrie troest (of: die vrij maakt?) 5, 45; 25, 16; vri delijt 31, 7; als van een vrij
man 16, 14; vrij handelend of vrij makend, als in vrie ghewout 1, 39; 2, 80; 41,
40.
vrien. - zw. ww. tr., vrij maken 37, 34, of toch aanzoeken?
vrient. - znw. m., vriend, bekende, den vrienden Gods, 8, 31; vriende ende
vreemde 1, 41; 24, 51; 12, 57; 13, 24; onser vriende 29, 101; mv. vrient 37, 10.
vrien(t)scap. - znw., 12, 9.
vriheit. - znw. vr., het vrij -, onthecht - zijn van het aardsche, geestelijke vrijheid
23, 48; 29, 29; 32, 49; schijn van dergelijke vrijheid 15, 42, 53.
vrocht. - znw. vr., 4, 23; 12, 6; 17, 54; vrucht 21, 2; die vrochten - 44, 1.
vroe. - bnw., verheugd 21, 57; alre vroeste 10, 41; 15, 64: hier met 3e nv.;
tevreden met zich zelven?
vroech. - bijw., vroegtijdig 17, 53; te - 26, 43.
vroet. - bnw. of bijw., wijs, vooral met betrekking op geestelijke of godsdienstige
zaken 3, 35; 12, 60; 13, 57; 27, 48, 67; 29, 24; 36, 102; 39, 20; 40, 29; 41, 43;
44, 15; van de Minne, 37, 21; met 2n nv. bekend met 3, 54; iets wel weten 16,
69; haers bat vroet 39, 71; met ane = in, 2, 11; bijw. 44, 10.
vrome. - znw. vr., baat, winst, 1, 20; 45, 33.
vroom. - bnw., nieman vromer, geen der dapperen 9, 4.
vroude. - znw. vr., vreugde 10, 10.
vrouwe. - znw. vr., van de Minne gezegd 2, 19; 11, 13 alles -; 28, 57; 34, 38
dat rike daer M. es -; 45, 21; van de ziel 21, 48.
vruchten. - ww., vreezen 31, 20.
wach. - uitr., wee, 17, 44; 19, 13.
wacharmen. - uitr., 20, 69; vgl. 19, 18 arme, o wach!
wachten. - zw. ww. tr., afwachten 17, 54; intr. - na naar iets wachten 44, 28;
hem - zich hoeden 13, 28; toezien, op iets bedacht zijn 29, 29; gewacht sijn,
bediend zijn? in verzekerde bewaring gebracht zijn? of op zijn hoede gebracht,
gewaarschuwd zijn? 27, 27.
waden. - ww., door het water gaan, z. ghewat 39, 75; 45, 37.
waen. - znw. m., hoop, verwachting, sekeren - 2. 5; in goeden - sijn 3, 22; in sijn met 2n nv. 21, 2; 38, 2; in hoghen - 31, 24; 35. 55; waen bevaen 23, 71, 72;
twijfel sonder - 2, 95; 35, 20; 37, 44; waan, ongegronde verwachting 17, 41
teleurstelling, met wane weifelend, met twijfel, wantrouwend 6, 25.
waer. - bnw., waar, overeenkomstig de waarheid 42, 14; van redene 8, 89.
waer. - znw. o., ware, waarheid vooral de zedelijke waarheid, z. waerheit 7,
70; 9, 84; 12, 39; 23, 46, 84, 85; clare - 9, 84; 12, 39; 25, 18.
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waer. - bijw. van plaats, vrag., waar, b.v. 6, 49; 7, 37; 17, 62; betr. bijw. b.v.
27, 50; waar ook waer so 16, 5.
waerdich. - bnw., met 2n nv. 32, 54 wardich 32, 78.
waerheit. - znw. vr., waarheid 1, 68; 32, 22; in 't bijzonder de zedelijke waarheid,
volgens al de betrekkingen tusschen God, of minne en den mensch 4, 3, 8, 14;
9, 46; 12, 42, 43; 14, 61; 34, 36;
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37, 44, 46; - leven 30, 66; hem in - gheven 4, 13.
waernen. - zw. ww. tr., waarschuwen 44, 9.
waeromme. - bijw., waarom 10, 27; 41, 20.
waghe. - znw. vr., last 2, 78; 6, 29; 10, 14; 17, 20; 20, 11; 24, 23; 32, 76; 33,
31; 35, 8, 9; 37, 31.
waken. - zw. ww. intr.. zich inspannen 11, 61; 22, 35; 25, 39; of hier: wacht
houden. 43, 98 wacht houden, als een ridder.
wale. - bijw., wel, 29, 76; 33, 19, 27; 39, 30, 42; telkens buiten het rijm; in het
rijm b.v. 14, 15; 21, 18; 36, 30; enen wale comen ten goede komen, welkom
zijn; z. verwale; herhaaldelijk ook wel 1, 86; 2. 51; 3, 1; enz. z. voren; wale
schijnt de vollere, beklemtoonde, vorm te zijn.
wan. - voegw., waarom niet 6, 62; 45, 26.
wanen. - zw. ww. tr., meenen 11, 97; wanen, eene onjuiste meening hebben
13, 33; 15, 62; 19, 80; 21, 48; 26, 22; 34, 13; 35, 53; in den waan zijn 39, 32,
48; 40, 67 verwachten, hopen, 17, 28, 39; 24, 28; 31, 9, 13.
wanc. - znw. mn., weifeling, onzekerheid, onstandvastigheid 13, 44; enen doen 27, 67.
wanconnen. - zw. ww. tr., iets kwalijk nemen, 17, 42; 30, 9.
wanneer. - bijw., wanneer, 19, 43; 43, 30, 44; 20, 70: in verband met welc tijt.
want. - voegw., want, immers 17, 37; 20, 49; 29, 21; 33, 47 omdat, 3, 5; 16,
63; 29, 87; 36, 83.
waren. - zw. ww. intr., blijven bestaan 20, 56.
warmen. - zw. ww. tr., koesteren 20, 73.
wassen. - st. ww. intr., groeien 7, 56; wasschen 43, 104.
wat. - vr. vnw. o.; z. wie; onbep. vnw. o. wat so al wat 26, 33; 29, 31; 38, 23;
so wat dat 29, 28; bijvl. met wat wee 19, 25; 39, 34.
wat. - bijw., waartoe, waarom, b.v. 35, 18; 44. 51; hoe ook, 45, 9; hoe b.v. 17,
13: heeft aldus vaak bijwoordelijke kracht.
wech. - zn. m., weg, meestal overdr. 21, 21; 22, 73; hoghe weghe - 16, 14;
verhoelne weghe 25, 27; in vremden weghen 13, 31; 26, 38; die wide weghe 28,
46; der dieper weghe 41, 9; handelwijze, der M. weghe 31, 12; 34, 10, 34; na
haere ghenuechten weghe - 1, 19; in allen weghen 30, 4; op alle manieren 5,
10.
wechvlien. - 30, 46.
weder. - zn. o., weder, 3, 55.
weder. - bijw., opnieuw 17, 47.
weder. - voegw., - ocht 36, 7; 43, 12; weder ... so, 44, 43: indien ... zoo.
wedercrighen. - st. ww., tr. 10, 6.
wedermoet. - znw. m., verdrukking 3, 30; 37, 24.
wederslach. - znw. m., wederwaardigheid, rampspoed 35, 48 - doen verhinderen,
beletten (te groeien) 4, 12; zich verzetten 25, 65.
wederslaen. - st. ww., terugslaan 21, 72.
wederstaen. - st. ww. tr., weerstaan, verhinderen 35, 45.
wederstoet. - znw. m., tegenslag, tegenspoed 6, 58; 13, 67; 16, 34; tegenstand,
23, 24, 25.
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wee. - bijw., in een toestand van smart mi es - 15, 18; wee doen 26, 127; 41, 12,
48; te menich - doen 7. 40; wee houden 38, 30; 39, 42 zelfst. nw. o. 15, 37; 17,
60; 19, 25; 21, 47; 25, 25; 41, 48; 45, 9; met groten - houden 39, 68.
weelde. - znw. vr., welde, zaligheid 2, 43; 9, 86; 15, 51; 17, 39; 26, 81; 34, 42,
43; 27, 37; 45, 48.
weelde. - bnw., = wilde 21, 23, 38.
weeldich. - weldich, bnw., zalig 4, 46; 20, 40.
weert. - bnw., waard, van hooge waarde 43, 43; 45, 25; wert 16, 81.
weghen. - st. ww. tr., drukken, wach 3, 4; wegen, effene - aan zich gelijk maken,
achten 20, 61; oneffene - niet gelijk achten aan
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25, 67; achten, schatten 14, 33; intr. 39, 30.
weiden. - zw. ww. intr., zich verlustigen 15, 50.
wecken. - zw. ww. tr., wekken, opwekken 15, 67; 22, 48; 25, 39; wecse 25, 47;
prikkelen, aansporen 26, 78.
wel. - bijw. wel; wel werden ten goede komen 29, 6; z. wale.
welc. - vrag. vnw., welk 12, 21; in welken so hoe ook 41, 41; 43, 97; 45, 1; bvl.
welc tijt wanneer, 19, 43; welken tijt 20, 70.
wenden. - zw. ww. tr., in wee - sleuren, en er in wenden 36, 117 hem - zich
toeleggen op 15, 40.
wenen. - zw. ww., jammerklagen 19, 91; 20, 48 zelfst. gebr. 2, 47.
wenen. - ww. hen -, zich oefenen, 7, 57.
wenschen. - zw. ww., wenschen, onderhouden 30, 58.
werden. - st. ww. intr., worden; ic werde, werdic, wordic 16, 18; (hi) wert,
wertse; werdet b.v. 32, 23; werdet = wert het 40, 41; soms wort 27, 73; 40, 36;
of wordt 4, 15 of wordet = wort het 3, 55 (A werdet); 15, 30; 31, 20; waert 43,
88; wi werden; ook worden 20, 21; ghi wert; si werden ook worden 10, 8; 36,
148; verl. tijd, ic wart, waert 44, 54; (hi) wdrt, werdt; wi worden 23, 15; ghi
wordt 4, 29; worden; aanv. w. praes. werde, soms worde 23, 105; imp. worde
8, 7; 17, 68; imper. werdt 13, 63, inf. werden b.v. 8, 22; part. worden.
were. - znw. vr. weer, verdediging 41, 62.
werelt. - znw., 17, 9; al die werelt iedereen 44, 4; 45, 2.
weren. - zw. ww. tr., afweren 21, 43, 79; hem - 42, 41; werden 23, 12.
werc. - znw. o., moeizame arbeid 1, 73; 9, 90; 15, 68; 19, 62; na werke, 4, 34
van goeden werken deugden 6, 15; sterc - 23, 104, 105; groet werc werken 8,
19, 22, - der hoechster daet 16, 94; 25, 54; 29, 75 van den hoechsten werken
20, 51; met Minnen werke 23, 73; die werke de deugden 27, 71; handelwijze
Minnen - 37, 29.
werken. - st. ww., werken, uitvoeren 8, 19; 21, 35; ghewracht 2, 50; wrachte
11, 8; 23, 2, 104; 29, 75; werc imper. 43, 76; liefdedienst doen, de werken der
M. doen 34, 63.
werpen. - st. ww. tr., werpen; in hachte - 31, 8; worptene 27, 24.
werren. - zw. ww. tr., in de war, in onrust, brengen 12, 68.
wers. - z. wets.
werve. - znw. vr., werf, maal, menich -n 16, 36.
werven. - st. ww., -om trachten te verkrijgen 35, 43.
wesen. - onreg. ww. zijn, wezen, 8, 13; 35, 50; gebeuren, zijn, - moet 21, 70;
het mach - 28, 68; met 3n nv. 25, 71; zich gedragen tegenover 36, 35;
toebehooren aan 3, 66; imper. wes, 25, 9, 46; imperf. van sijn: ic was, was ic;
(hi) was was si; waest = was het b.v. 16, 90; wi waren, waren wi, si waren,
waren se; ic ware of ic waer 3, 8; hi ware, of waar b.v. 9, 76; 22, 50; of waere
3, 71; waert 21, 59; waerdt 13, 45; part. gheweest.
wesen. - znw. o., wat iets of iem. is 8, 10; 13, 55; - van M. 16, 97; haer - 16,
78; 24, 90; dikwijls omschrijving sijn - hem 25, 14; 32, 43; mijn - mij 31, 5; der
M. -, de Minne; dat -, hetgeen, of die gesteldheid 13, 46; hare - 14, 78; - van
der M. smake het wezen 31, 26; een wesen eenheid der ziel 31, 39 of het een
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zijn met M.; met -ne in zich zelf, met het zelf te zijn 34, 52, met enen -ne enich
maken in wezen vereenigen 12, 26.
westen. - znw. 10, 43.
wet. - znw. vr., wet 8, 15; 12, 19, 20; het Oude Testament 29, 106.
weten. - onr. ww. tr., weten 40, 59, 63; wet 3, 75; 36, 30; wisten 40, 63; danc
weten 13, 45; doen weten bekend maken 28, 48; 36, 104.
wets. - na wee 35, 21, te lezen wers
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erger na erg? of van wedde, onder invloed van te wets?
wi. - pers. vnw., le pers. mv. wij; le nv. wi, ook wij, b.v. 11, 65, 85, 91, 95; procl.
wijs 11, 66; wine = wi en 23, 27; 31, 29; 3e en 4e nv. ons 11, 4, 5, 86; 23, 87;
wordt vaak expletief gebruikt, als, b.v. als ons ontsteet 6, 1.
wide. - wijde, wijdde, znw. vr. of o., ruimte, uitgestrektheid; die - der M. de M.
zoo ruim, zoo oneindig als zij is, gezegd van de beoefening der M. met al wat
zij te verduren geefet, 17, 15; 21, 20; 39, 90; wilde - 21, 23; 36, 20 (o.); wijdde
36, 23, 29; 40, 65; wijde, 39, 90; ellendeghe - 43, 17.
wide. - bijw., wijd, ver verre ende - 2, 3.
wie. - betr. vnw. met onbep. bet. b.v. 23, 65; 34, 42; 35, 6; 37, 24; soms met
dat: wie dat 11, 25; wien lief, wien leet 38, 57; vooral wordt wat aldus gebruikt,
soms dan gevolgd door so, 3, 21; 13, 67; 16, 89; 23, 42; 26, 17, 33; 30, 36, 71;
soms na al 5, 7; 28, 49.
wie. - vragend vnw. m., 1e nv. wie; 3e en 4e nv. ane wiene 35, 66; van wien 42,
12; o. 1e en 4e nv. wat; 2e nv. wies, wies mi gheneren 6, 67; wies ghi comt ende
wies ghi gaet 41, 26; wies hi verbliden sal 15, 5; of wes 20, 45; 3e nv. wien (?)
35, 15; met wat dat si 26, 90; Wat wordt vaak gevolgd door 2e nv. wat anders
41, 56, vooral mv. b.v. 17, 30; wat visikere 25, 73; met wat node 22, 66; procl.
wats 36, 107; so wat dat, 29, 28; soms bet. wat = hoe 17, 13.
wie. - hoe 45, 26 (A en B hoe, C erb. hoe).
wielen. - zw. ww. intr., gapen (van afgrond) 14, 30.
wijf. - znw., o., vrouw, 1, 25; van Maria 29, 84.
wijs. - bnw., wijs, vroed; den wisen 39, 15; wijs maken tot een wijze maken 39,
14.
wijsheit. - znw. vr., vroedheid, met betrekking tot de hemelsche zaken 29, 58.
wijt. - bnw., ruim, te inghe noch te - te zeer verdrukkend noch verblijdend 36,
4 uitgestrekt, ver 28, 46; 42, 20; die werelt - 17, 9; 45, 2; van 't hart 29, 117; maken 31, 4 verruimen; van honger 33, 55; te - 43, 18; bijw. 11, 33, ver uiteen;
verre ende - 2, 3.
wijt. - znw. vr., (?) wide 21, 20.
wijtheit. - znw. vr., uitgestrektheid 14, 68.
wiken. - st. ww. intr., onderdanig zijn 23, 31 bi wike (voor wiken? of van wike?)
door onderdanig te zijn 23, 32; met vore 29, 108.
wile. - znw. m., wijl, die - dat terwijl 1, 61; som - nu en dan, 3, 15; bi -n 3, 57;
5, 22, 29, 36.
wilen. - bijw., eertijds 11, 8; -eer weleer, eertijds, 2, 58; 20, 74; 42, 5.
wille. - znw. m., wil met enen - 12, 35 der M. wille 41, 57; uwen hoghen - 41,
19, 54; der M. wille minnen 41, 57; mv. (of vr.?) 41, 47; lust: - noch stade hebben
lust noch tijd 35, 28; dikwijls ook eenvoudig wensch te minen - 37, 36.
willen. - zw. ww. tr., willen, ic wille 24, 55; ook wil 31, 7; procl. ic wilt 43, 101;
du wils 30, 41; wiltu 30, 58; hi wilt soms wille 6, 55; 21, 47; wiltse, of wilse; wi
of si willen; ghi wilt; wildi; imperf. woude 2, 73; 9, 21; 11, 97, woudic; woudi
b.v. 20, 20; wouden; haren hoghen wille - 41, 53.
wilt. - bnw., welt, wild, onhandelbaar 21, 23; 29, 37; woest 34, 34; 39, 89.
winnen. - st. ww. tr., 1, 16, 17; 13, 40; 30, 33; 33, 59; absoluut gebr. b.v. 22,
11; winnen ane 9, 16; z. ghewinnen en vgl. verliesen.
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winter. - znw. m., 9, 2; 16, 7; 28, 2; 34, 3; 39, 2; 43, 1.
wise. - znw. vr., wijsheid, vroedheid 14, 44; 16, 44.
wisen. - st. ww. tr., iemand recht doen 9, 66.
witen. - st. ww., aandoen, opleggen 36, 107; 38, 35; 40, 67.
woeden. - zw. ww. intr., zelfst.
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gebr., verterende gloed der Minne 12, 58.
woestine. - znw. vr., wildernis, woestijn, in overdr. bet. troosteloosheid,
ontbering en verlatenheid, 22, 28, 29 wuestine 36, 136.
woet. - znw. vr., onstuimigheid, hevige begeerte 19, 84; 25, 44; onstuimige ijver
7, 60; 20, 35; hartstocht, sterke ongedurigheid 40, 44; 42, 36; m. 7, 60; in
honghers woede 42, 59; der M. woet 36, 108; 38, 37.
wolke. - znw. vr., ene lichte - 17, 37, z. aant.
wonde. - znw. vr., van het wee, 7, 46, der Begeerte 11, 80; der Minne 14, 14,
67; 40, 36.
wonden. - zw. ww. tr., wonden, van de M. gezegd 14, 6, 66; 18, 16; 21, 30; 28,
44; 30, 78; 39, 21; 40, 36; so diepere ghewont, so saechter ghenesen 27, 76.
wonder. - znw. o., verwondering, verbazing 12, 58; bewondering, vervoering
40, 37 met wondere hare wondere kennen; met -s vloede 42, 34; iets
wonderbaarlijks, ondoorgrondelijke heerlijkheid 3, 54; 12, 52; 21, 22 haers
wonders wonder; 26, 53; wise -re 2, 67; 32, 80; 37, 35; clare - 38, 28; 40, 37;
soete - 41, 22, 30; dat hoghe - 26, 40 die grote - e sonder ghetal 42, 54; haers
-s werken 38, 47; zonderlinge, wonderbare wijze van doen 21, 38; wonderwerk
29, 58; iets onbegrijpelijks 22, 26; 31, 17; iets vreemds, verbazends, dat en es
gheen - 15, 7; dit en heeft mi gheen - dat verbaast mij niet, 24, 42; te -e tellen
26, 48; - spreken 38, 41 het es - 33, 4; 34, 58; wat -e 34, 55; 11, 11; dit es - groet
31, 17.
wonen. - zw. ww. intr., ergens bestendig zijn, ergens gevestigd zijn 11, 77; 23,
38; 33, 52; 38, 69; leven 12, 18 buten M. -; van de M. in den Vader 8, 12.
wort. - znw. o., word, woord; met worden 21, 42; mv. wort 9, 4. dwort, word
gezegde 12, 7, 13; dat verhoelne - 4, 15.
wortele. - znw., 2, 2.
wraken. - zw. ww., wraken, zich verzetten 43, 77; of van wrake?
wreet. - bnw., van pers. barsch, 19, 33; onvriendelijk te wreder vijandig gezind,
(tegenover de Minne, dikwijls meer dan tegenover de minnenden; z. aant. 18,
26) vgl. fel; wrede vremde 32, 12, z. vremt, 22, 2; van zaken znw. wrede winter
16, 7; bitter 21, 58; met raat 16, 28 suer ende - 5, 5; vijandig, van boosheid,
vijandschap, getuigend - ghelaet 28, 26; - ende fel 41, 36; - werc 19, 13; wrede
slaghen 22, 53; wrede laghen 22, 56; woest 22, 29; ruw, scherp 16, 7.
wreet. - znw. o., wat wreed, hard is 36, 18; 38, 36 verbittering, sonder - 3, 31.
wreken. - zelfst. gebr., wraak; met over bestraffen 25, 80, 82; in - straffen 1,
90.
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[II. Inleiding]
Eerste hoofdstuk
De Overlevering
Hadewijch's werken worden gewoonlijk beschouwd als mystieke geschriften. Men
gebruikt dan het woord ‘mystiek’ in een historische beteekenis: als betrekking
hebbende op de geschriften uit mystieke kringen, hier bepaaldelijk uit mystieke
kringen der Middeleeuwen. Met die benaming wordt niet beweerd, dat deze
geschriften ook een specifiek-mystieken inhoud hebben: dat nl. de belevingen die er
in worden opgeteekend, de leer die er in wordt uiteengezet, specifiek-mystiek zouden
zijn: dit moet gewoonlijk uit den aard en de omstandigheden dier belevingen voor
ieder vastgesteld worden.
Tot die mystieke geschriften worden gerekend alle werken, die blijk geven van
een opgewekt godsdienstig leven, van een leven dat door de Liefde tot God wordt
bezield, waarin de liefde tot God centraal is. Ook in dien zin spreekt men in de
literatuur van mystiek en noemt men sommige geschriften aldus, zelfs al zou de
inhoud er van niet boven het gewone opgewekte godsdienstig leven, het gewone
ascetisme gaan, zelfs al zou de auteur niet tot eenigen mystieken kring, tot eenige
mystieke beweging behooren. Zoo heet de Imitatio Christi soms mystiek.
Wanneer wij dan hier van mystiek gewagen, dan gebruiken wij het woord in die
historische beteekenis en in de beteekenis van: getuigend van een opgewekt
godsdienstig leven in de Liefde. Of Hadewijch's werken specifiek-mystieke belevingen
bevatten of beschrijven, moet dan naderhand uitgemaakt worden, volgens de geldende
leer van de theologie.

De handschriften.
De Str. Ged. zijn ons bewaard gebleven in de drie groote Had.-handschriften, A, B
en C.. Wat wij daarover in de Inleiding tot de Visioenen hebben gezegd1), moet hier
niet worden herhaald. Doch onlangs werd in dit verband nog eenig nieuws ontdekt2).

1) Hadewijch. Visioenen, II. Inleiding, Leuven. Gent. Antwerpen, S.V. De Vlaamsche
Boekenhalle. 1925. Algemeene Inleiding.
2) Prosper Verheyden, Huis en Have van Godevaert De Bloc, scriptor en boekbinder te Brussel;
in Het Boek XXIV (1937) blz. 129-145.
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Het opschrift op den band van hs. B: Godefridus scriptor me fecit, heeft geleid tot
de ontdekking van den binder, zoo al niet van den scriver, van dit handschrift. Het
is een zekere Godefridus De Bloc, scriptor en boekbinder te Brussel, 1364-1384. In
1364 woonde hij in het Moorselestraatken, tegenover het Hospitium monasterii
Haffligemensis, het toevluchtshuis van Affligem te Brussel; doch ging zich in 1370
naar de voor zijn handel beter gelegen Bergstraat, op eenige stappen van het
Moorselestraatken, vestigen. Hij werkte voor het hof en voor de kanselarij, bond
boeken in, voerde herstellingen aan boeken en registers uit, leverde boeken,
perkament, papier, inkt en andere schrijfbenoodigdheden.
Doch hij had schulden gemaakt, die hij niet kon betalen. Geheel zijn inboedel
werd verkocht en kwam in 1383 in het bezit van het Rooklooster. Ook hs. B zou
hiermede in de bibliotheek van het Rooklooster zijn geraakt.
Deze Godefridus De Bloc is wel de binder geweest van hs. B. Was hij er ook de
scriver van? Het opschrift Godefridus ‘scriptor’ laat dit veronderstellen: scriver en
binder te gelijk. Zoo heb ik het dan ook vroeger uitgelegd in de veronderstelling, dat
die Godefridus een monnik was. Nu echter begin ik er aan te twijfelen. Weliswaar
wordt hij genoemd ‘clericus’; hij was misschien schrijver op de kanselarij. Ook bij
den in beslag genomen inboedel worden boeken vermeld: wat schijnt te
veronderstellen, dat niet slechts de banden, doch ook de boeken zelf, zijn eigendom
waren.
Moeten wij dan hierbij gaan denken aan zoo iemand als een modernen
boekhandelaar, die boeken afschrijft en in de handelswijk der hoofdstad te koop
aanbiedt? Dat hij aldus ook Hadewijch heeft afgeschreven en te koop gesteld? Hoe
aardig dit zou zijn: Hadewijch, te verkrijgen in een Brusselschen boekhandel voor
het Brusselsch publiek! Intusschen, zooals de zaken nu staan, rijst toch de vraag: of
die Godefridus ook de scriver moet heeten van hs. B: over zijn bedrijvigheid als
scriptor van handschriften vernemen we eigenlijk niets, wel over zijn bindersbedrijf.
Ook van anderen die zich eveneens scriptor noemen staat vast, dat ze de boeken,
waarop hun paneelstempel staat, alleen hadden ingebonden3). Zoo kan Godefridus
ook slechts de binder zijn geweest.
Voor wie dan? Dan voor het Rooklooster. Want al is het waar, dat Rooklooster
door koop van wegens schulden verbeurd verklaarde bezittingen eigenaar geworden
is van al ‘Godevaert Blocs have ende oec huse’, waarin begrepen waren zijn boeken,
zijn boekbinders- en zijn schrijfgerief, toch weten wij niet of juist ook dit hs. B daarin
begrepen was. 't Is mogelijk; maar het kan evengoed

3) Zie Pr. Verheyden, a.c. blz. 131, nota.
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zijn dat Rooklooster dit hs. slechts door Godefridus heeft laten inbinden. Over de
herkomst van hs. B leert de paneelstempel ons dus niets.
De vraag rijst ook voor hs. A, dat immers het voorbeeld was van hs. B. Heeft
Godefridus hs. B afgeschreven, dan heeft hij ook hs. A gehad, en zou dit op gelijke
wijze als B in het bezit van Rooklooster zijn gekomen. Toch was Godefridus zeker
niet de scriptor van hs. A. Bevond zich dit ooit bij hem, dan moet hij het hebben in
bruikleen gehad of aangekocht. Zoo is er uit den verkoop van Godevaart Bloc's
inboedel ook niets af te leiden over de herkomst van hs. A.
Hoe jammer dat een aanteekening aan het slot van Hs. A zóó werd uitgewischt,
dat er nog slechts enkele letters van overblijven! Zij beslaat er vier en half regels van
een kolom, waarvan ik alleen nog kan lezen:
Dit boec es den r(oi
(den) c(loister van St. pau)w(els)
(en) Z(onie)n d...rf hy
t daer o
o

Van den Gheyn las: ‘Dit boec es den roiden (cluse) bidt voer hem diet heft ghescreven
daerom God’. Heeft hij al gissend aangevuld: want dat staat er zeker niet. Prosp.
Verheyden meent: ‘Genoegzaam duidelijk zijn alleen: Dit boec es den roide cluse
... daer om ... gode’. Feitelijk genoegzaam duidelijk is alleen: ‘Dit boec es den r’ van
den eersten regel; en ‘daer o’ van den vierden.
Ik meen dat men mag aanvullen: oi na r, op den eersten regel: het diacritisch teeken
boven een i is nog zichtbaar. Op den tweeden regel komt nog een e door en, op het
einde, een drietal zwarte strepen, die van een w kunnen zijn; ik vul aan (den) c(loister
van St. pau)w(els): ‘cloister’ eerder dan ‘cluse’: met het vergrootglas meen ik eerder
een o dan een u te kunnen onderscheiden. Op den derden regel staat misschien eerst
en (of in?) dan een Z, wat verder een n: er is plaats eerder voor Zoninghen dan Zonien.
Daarna volgt een d, misschien eir of oirf: het kan niet den zijn: het streepje van r is
duidelijk zichtbaar; wat ik f lees kan ook s zijn; daarna spatie van één letter; en aan
het einde hij eerder dan bij. De vierde regel schijnt te beginnen met een B, hoofdletter,
waarna e met afkortingsteeken; met het vergrootglas lees ik dan nog zooiets als dede
of doede: maar dit schijnt ander, kleiner schrift te zijn, van den aard van het schrift
in de kolom van den
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tekst er tegenover4). Verder zichtbaar is dan nog een t (van bidt?), dan daer o:
misschien daer om; op een laatsten regel heeft nog een woord gestaan: misschien
gode. Prosp. Verheyden meent: ‘Dit laatste volstaat echter om waarschijnlijk te
maken dat A niet samen met B van Godevaart De Bloc's huis naar Rooklooster is
gekomen. Heeft de scriptor-boekbinder Hadewijch - A als model gehad voor zijn
afschrift van B, zoo had hij A ontleend aan Rooklooster’. Hij meent waarschijnlijk
dat alleen een monnik, niet een gewoon scriver-boekhandelaar, om een gebed zal
gevraagd hebben. Dit is toch niet zeker.
Ik vrees dat deze aanteekening weinig meer bevat dan met andere woorden wat
misschien dezelfde hand bovenaan dezelfde bladzijde heeft geschreven: ‘Dit boec
es der broedere van St. pauwels in Zoninghen gheheeten de roede cluse’. Heeft de
eerste aanteekening hem niet voldaan en heeft hij ze daarom uitgewischt en door
deze tweede vervangen? In ieder geval, ik geloof niet, dat de uitgewischte
aanteekening ons iets zou hebben geleerd omtrent den afschrijver of omtrent een
vroegeren bezitter van hs. A.
Werd hs. A soms in het Rooklooster geschreven? Het werd door mij vroeger uit
de jaren 1350-60 gedateerd; en als een klein vijftigtal jaren ouder dan hs. B geschat.
Nu echter hs. B, dat sommigen eerst uit het begin der XVe eeuw dateerden, nog vóór
1383 is ontstaan, zal hs. A wel van ongeveer 1340-1350 zijn. In ieder geval wordt
het moeilijk aan te nemen, dat het nog in het Rooklooster, dat eerst in 1365 werd
gesticht, zou geschreven zijn; tenzij het niet zoovele jaren vóór hs. B tot stand is
gekomen. Ook hier tasten we in het onzekere.
Om samen te vatten: ofwel is Godefridus De Bloc zoowel de scriver als de binder
van hs. B; en dan heeft hij zoowel hs. A als hs. B in bezit of in bruikleen gehad;
ofwel was hij er alleen de binder van; en dan werd hs. B in het Rooklooster geschreven
volgens hs. A. Het eerste geval zullen velen waarschijnlijker achten; dan zijn beide
hss. in het bezit van Rooklooster gekomen te zamen met Bloc's inboedel. Vanwaar
had dan Godefridus hs. A? In bruikleen, uit het Rooklooster? of van elders? Want
hs. B is zeker een afschrift van hs. A. In het tweede geval: vanwaar had Rooklooster
hs. A? Uit Groenendaal, waar er reeds vroeger handschriften van Hadewijch hebben
berust, vermits zoowel Ruusbroec

4) Ik heb den indruk, dat er onder deze uitgewischte aanteekening een nog oudere aanteekening
in hetzelfde schrift als het handschrift zelf heeft gestaan waartoe -en van den derden regel,
en deze eerste woorden van den vierden hebben behoord. Die aanteekening zou voor ons
heel wat belangrijker zijn, konden we die nog ontcijferen.
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als de goede kok Hadewijch kennen en uit haar citeeren? Of ook van elders?
Wij mogen niet vergeten, dat Hadewijch nooit tot eenige kloosterorde heeft behoord
en dat zij stond te midden van de begijnenbeweging der XIIIe eeuw, waarschijnlijk
in de wereld of in eenig begijnengenootschap. Haar geschriften zijn dan ook eerst
buiten de kloosters en abdijen bekend en verspreid geweest. Later werden ze ook in
de kloosters opgenomen; in 't bijzonder in kloosters en abdijen van de
Groenendaalsche, Windesheimsche richting; en hieruit alleen kennen we ze. Wij zijn
ook al te geneigd, godsdienstige geschriften uitsluitend in kloosters te zoeken of voor
kloosters te laten geschreven worden. Het geval van Vranke Callaert, zelf een leek,
die in de XIVe eeuw de geheele heilige Schrift samen met een reeks ascetische en
homelitische werken voor leeken vertaalde5), kan ons anders leeren.
Wat hs. C betreft, al berustte het eenmaal in het klooster van Bethleem bij Leuven,
toch werd het daar niet geschreven. De stichting van Bethleem dagteekent eerst uit
de eerste jaren der XVe eeuw. Naar een vriendelijke mededeeling van Prosp.
Verheyden zou het naar Bethleem gekomen zijn, als geschenk van een zekeren Jan
Booms, sr., van Mechelen, die te Bethleem in 't klooster trad, er priester en onderprior
werd (Impens, Chron. 119v) en in 1419 overleed. Althans een andere codex, eveneens
afkomstig uit Bethleem, codex 2030 (Van den Gheyn, 893) zit in een band beprent
met denzelfden grooten paneelstempel als ons hs. C. Geen derde band van dien aard
schijnt bekend te zijn; geen dergelijke komt er verder bij de boeken uit Bethleem
voor. Deze codex nu heeft f. 2: Liber pro infirmaria gloriose virginis marie in
Bethleem prope Lovanium Ex parte fratris Johannis booms senioris’. Deze Booms
behoorde tot een familie van weldoeners van hun parochiekerk St. Jan, te Mechelen,
van Rooklooster en van Bethleem, in dienzelfden tijd, ca. 1400. Heeft die Booms
ons handschrift C ook mede naar Bethleem gebracht? Best mogelijk.
Ik moet hier een vergissing herstellen, waarop men mij gewezen heeft. Om hs. C
te dateeren, had ik het vergeleken bij hs. 2341 (Van den Gheyn, 2045) ter koninklijke
bibliotheek. Ik had er van gezegd, dat dit blijkbaar in denzelfden stijl, hoewel niet
van dezelfde hand, geschreven was als ons hs. C; dat het denzelfden kalfsleeren band
met dezelfde figuren van buiten had. Prosp. Verheyden laat mij weten, dat de band
van dit hs. toch niet precies op dezelfde wijze is versierd als die van hs. C. Ook de
datum

5) Zie over hem mijn opstel: Uit het Obituarium van Groenendael, in Versl. en Med. der k. VI.
Academie, 1941.
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1382 f. 165 zou niet duidelijk slaan op het copiëeren, maar misschien op het afwerken
van de in het handschrift gegeven vertaling van de Collationes van Cassianus. Er
staat: ‘Bidt voer den scrivere die dit boec ghescreven heeft dat hem onse Here een
goet salich ynde gheve. Amen.
Int iaer ons heren doen men screef dusentich ende driehondert ende twe ende
tachtentich waren vulmaect dese collatien uten herde swaren ghewapenden latine
te dietschen op dertienavont omtrent noen om Lodewijcs thonijs van bruesele begerten
van Janne cassiane monnec ende priester van marsaeldien gheboren ende in latine
van hem ghemaect.’ Deze vertaling is van Vranke Callaert6).
Duidelijk wordt niet gezegd, dat de scriver ook de vertaler is. Misschien heeft de
scriver, een beroepsscriver, een soort van klad van den vertaler gekregen, om die
behoorlijk over te schrijven tot een keurigen codex.
Wat daar nu ook van zij, om mijn keuze van hs. C voor de uitgave van Hadewijch's
werken te verdedigen, had ik o.a. er ook op gewezen, dat hs. C al niet veel jonger
zou zijn dan hs. A, ja misschien uit denzelfden tijd als hs. A. Toen werd hs. A nog
uit omstreeks 1380 gedateerd. De basis voor mijn argumentatie, de even vermelde
vergelijking, moge verkeerd zijn geweest. Prof. De Vreese heeft in alle geval mijn
dateering bevestigd, of liever hij heeft gemeend: ‘Het Gentsche handschrift (ons hs.
C) is geschreven op perkament, naar het mij na herhaald onderzoek toeschijnt,
omstreeks de jaren 1340-1350; als het ouder is, kan het in alle geval niet veel zijn’7).
Zoodus: zoo oud, zoo al niet ouder dan hs. A, zelfs met de nieuwe dateering van dit
handschrift.
En toch, om eerlijk te zijn, komt het mij, na herhaald onderzoek, eveneens voor,
dat het wel niet zoo oud zal zijn; misschien eerst uit de jaren 1370-80. Bracht die
Jan Booms het mede van Mechelen naar Bethleem, dan zou het eerst uit het einde
der eeuw kunnen stammen; doch ook hier weten wij niet of het handschrift voor dien
Jan Booms werd geschreven, noch of Jan Booms er de eerste bezitter van was.
Het gevoelen echter, dat hs. C jonger zou kunnen zijn dan hs. A, heeft mij niet
belet hs. C voor mijn uitgave te behouden. Ook niet het gevoelen, dat hs. A wel zoo
goed zou zijn als hs. C; hs. C in alle geval niet zoo veel voortreffelijker dan hs. A.
Hs. C blijft dit voorhebben op hs. A, dat het veel duidelijker geschreven is en

6) Zie mijn opstel, Versl. en Med. kon. Vl. Ac. 1941, afl. April.
7) Zie verder hierover mijn Inleiding op de Visioenen, o.c. blz. 10.
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dus minder aanleiding geeft tot verkeerde lezingen. En is het jonger dan A, dan zal
het toch niet zooveel zijn8).
Op één punt van eenig belang dient nog eens de nadruk gelegd. Hoewel hs. C
anders ingericht is dan hss. A en B, toch zijn onze hss. alle drie zeer nauw met
elkander verwant. Zij hebben ook alle drie enkele klaarblijkelijke fouten gemeenzaam.
Zoo vertegenwoordigen zij een zelfde traditie. Op die nauwe verwantschap hebben
wij van het begin af gewezen, zonder er daarom, wat sommigen geneigd zijn al te
gemakkelijk te doen, de deur open te zetten voor allerlei gissingen omtrent de echtheid
van den tekst, en den weg vrij te maken voor willekeurige verbeteringen. Zoolang
men dergelijke gissingen niet al te lichtvaardig voordraagt, en dergelijke emendaties
niet opdringt, dan wanneer ze zichzelf opdringen, kan dit zuiver philologische
wetenschap blijven. Het gevaar is echter, dat men langs dien weg eigen opvattingen
binnensmokkelt. Dit werd in het verleden al te dikwijls gedaan. Steeds moeten wij
er ons van bewust blijven, dat geëmendeerde lezingen slechts emendaties zijn, met
mindere of meerdere waarschijnlijkheid, zoodat we gedachten, voorstellingen,
procédés, of wat ook, die op zulke emendaties berusten, niet zonder meer als
oorspronkelijk van den auteur mogen beschouwen.
Hadewijch is, en zal steeds blijven, een moeilijke lectuur. Daaruit heeft zich bij
velen de meening vastgezet, dat onze handschriften zeer slordige kopieën zijn of een
corrupte overlevering bevatten. Mij is dit totnogtoe niet gebleken. Onze handschriften
kunnen, zooals alle handschriften, schrijffouten vertoonen. Maar de moeilijkheden
van den tekst zijn niet te wijten aan een corrupte traditie: een vergelijking van onze
handschriften met andere fragmenten en excerpten heeft het alleszins duidelijk bewijs
geleverd, dat zij bepaald zuiverder en oorspronkelijker zijn9).
De moeilijkheden hebben andere oorzaken. Zij vloeien voort, vooreerst, uit den
aard zelf van den inhoud dezer geschriften: mystiek, die niet eens stelselmatig wordt
uiteengezet, maar meestal verondersteld en als uit de ervaring, als uit het leven
medegedeeld. De neo-platonische achtergrond, waarin deze mystiek dan nog wortelt,
maakt ze voor ons nog duisterder: het allegorisch-symbolische denken ziet verbinding,
verwantschap, werkelijkheid, die ons ontsnappen of die we ons moeilijk kunnen
realiseeren. Hadewijch's beeldspraak zelf verhoogt niet zelden de moeilijkheid. Zij
ziet hare gevoelens en gedachten in beelden, die ze niet angstvallig

8) Voor de keuze van C, zie Inleiding, o.c. blz. 39.
9) Zie mijn Inleiding op de Visioenen, tweede hoofdstuk.
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vasthoudt, maar waarvan de beteekenis, het uitgebeeld leven, alleen waarde heeft.
Haar werken zijn bovendien grootendeels gelegenheidsgeschriften, die uit de
omstandigheden, waaraan zij hun ontstaan te danken hebben, moeten worden
verklaard. Doch meermalen kunnen wij die gelegenheden slechts raden; wij kennen
ze niet, of zeer onvoldoende; en vatten dan ook de zinspelingen, toepassingen enz.
niet, die er verband mee houden. Persoonlijke, en dus subjectieve,
gelegenheidsgeschriften zijn uiteraard steeds eenigszins duister. De vaak zeer
dichterlijke, beeldrijke, allegorisch-symbolische uitdrukking neemt deze duisterheid
niet weg, verhoogt er integendeel de vaagheid, onbepaaldheid, onduidelijkheid van,
ook al maakt ze er het leven feller, intenser door.
Hadewijch's taal zelf draagt niet weinig tot de duisterheid in het begrijpen bij. Hoe
rijke, vooral voorname taal zij ook schrijve, we zouden haar vaak duidelijker
wenschen. Zij schreef in functie van het leven, niet van onze verstandelijke begrippen:
zij is in dit opzicht nog primitief en heeft geen eeuwen dichterlijke traditie achter
zich. Zij schreef voor hare geestgenooten, die haar uit haren geest konden volgen en
verstaan, voor wie één woord, één gebaar, één accent genoeg waren. Het zeer sierlijke,
maar ingewikkelde schema van hare strophische gedichten in 't bijzonder dwong
haar ook wel tot vaagheid en tot eenige wijdloopigheid; tot soms zwakke verzen,
waarachter wij iets meer willen ontdekken dan wat ze oppervlakkig schijnen te
zeggen; tot omschrijvingen voor gewone dingen, zooals b.v. wanneer zij spreekt van
der hoechster Minnen raet of van der Minnen natuere, der Minnen wesen, wat niet
meer is dan Minne, b.v. in hare verborgenheid en geheimzinnigheid, of in haar zelven;
ook wel tot vermenging van gedachten en gevoelens, die de geleidelijke ontwikkeling
of ontboezeming onderbreken, daarom echter nog niet den vollen levensstroom10).
In haar schriftsysteem heeft Hadewijch, zooals ook Willem van Affligem, zooals
nog meer andere schrijvers, de lange vokalen ook in gesloten lettergrepen enkel
geschreven: wat voor onze kopiisten

10) Het is dan ook niet onze schuld, dat onze commentaar het begrip niet altijd zoo bevattelijk
maakt als sommigen het zouden wenschen, zooals dit het geval is geweest met de Visioenen.
Men zou voor zich willen hebben in duidelijke moderne begripstaal wat in levenstaal is
geschreven. Wij willen geen verraad plegen tegenover de door ons uitgegeven teksten, en
niet verstandelijk bevattelijk maken, wat intuitief uit den levens- en verbeeldingsstroom moet
worden opgenomen; wij willen er alleen toe helpen om ze aldus op te nemen. Waar de tekst
uit zichzelf vaag is en gevoel en verbeelding vrijer ruimte laat, willen wij dien niet
verstandelijk bepalen en beperken.
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meer dan eens een oorzaak van verwarring en onbegrip werd. Onbegrijpelijke verzen
zijn door herstel van dubbele vokalen, of omgekeerd, geheel duidelijk geworden,
b.v. in L. 23, 12 werd werden door verandering tot weerden gansch duidelijk; in L.
3, 70 moet staet veranderd worden tot stat, al komt onder de rijmen ook ghehaet
voor. Andere moeilijkheden zijn ook loutere spellingseigenaardigheden gebleken te
zijn.
Wij zijn derhalve overtuigd, dat onze handschriften niet zoo corrupt zijn als men
het soms wil voorstellen, dat zij integendeel een tamelijk getrouwe traditie
vertegenwoordigen. Wij hebben dan ook onze uitgave ingericht volgens de algemeene
grondbeginselen, die wij alleen als wetenschappelijk erkennen. Zoo hebben wij
vooreerst onderzocht, welk der handschriften naar inhoud en vorm het best verzorgd
blijkt te zijn en de meeste waarborgen biedt voor een getrouwer overlevering. Bij
ongeveer gelijke voortreffelijkheid van hs. A en hs. C, verdiende dit laatste toch de
voorkeur: het heeft fouten, klaarblijkelijke fouten, zooals alle handschriften, zooals
ook hs. A, en zeker niet meer; maar het is veel duidelijker geschreven en er werd,
blijkbaar meer zorg aan besteed. Na dan door dit voorafgaandelijk onderzoek het
meest voor een uitgave in aanmerking komende handschrift te hebben bepaald, wordt
de tekst van dit handschrift afgedrukt zooals hij is, zonder eigenwijze vermenging
met lezingen uit de andere handschriften, ook waar deze beter mochten schijnen te
zijn. De afwijkende lezingen der andere handschriften worden in de variantenlijst
meegedeeld. Zoo biedt deze uitgave den zuiveren tekst van hs. C, met al de varianten
van de hss. A en B. Het ware niet zoo moeilijk geweest, hier en daar, waar de tekst
van C minder duidelijk is of in de war schijnt te zijn, andere lezingen voor te stellen;
maar wat heeft men er ten slotte aan? Wat meer, dan een subjectieve opvatting,
waarop nooit verder kan noch mag worden gebouwd! Wij hebben er ons dan ook
gewoonlijk van onthouden; ten hoogste hier en daar in een aanteekening op het
gebrekkige van den tekst gewezen en een verbetering voorgeslagen. Zoolang de
lezing van hs. C een goeden of mogelijken zin opleverde, ook al zou die van hs. A
beter kunnen zijn, hebben wij ze behouden. Niet klaarblijkelijk noodzakelijke
emendaties hebben wij ons nooit veroorloofd. Alleen klaarblijkelijke schrijffouten
werden verbeterd, niet eigenwillig, doch dan volgens hs. A. Door onze wijze van
uitgave wordt echter de lezer onmiddellijk gewaarschuwd, wanneer er iets in den
tekst geëmendeerd werd. Het leidende beginsel moet steeds zijn en blijven: eerbied
voor de handschriften, eerbied voor de teksten, eerbied voor de overlevering. Al het
overige is gevaarlijke
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fantasie-wetenschap, die te onzent al onheil genoeg heeft gesticht11).

Authenticiteit
De vraag naar de authenticiteit der Str. Ged. beteekent:
I. - ZIJN AL DEZE GEDICHTEN VAN DEZELFDE SCHRIJFSTER, VAN
HADEWIJCH?
Ik heb geen reden ontdekt om er aan te twijfelen. Ze zijn ons in de drie handschriften,
als een geheel, overgeleverd op denzelfden naam. Niets in de taal, in de verstechniek,
in de leer laat verschillende afkomst vermoeden. Indien wij het laatste deel der
Rijmgedichten als werk van Hadewijch hebben verworpen, dan was het, omdat niet
alleen de mystiek, maar ook de taal ons daartoe noopten en omdat ook hier de
overlevering onzeker stond: ze ontbreken in hs. A en komen afzonderlijk voor in een
ander hs. D12). Van de Str. Ged. kan niets van dien aard worden gezegd.
Bij andere gedichten zou misschien een lichte twijfel kunnen opkomen, als bij het
29e en het 42e: omdat ze eenigszins van de gewone themata afwijken. Bij andere
zou men een zekere onbeholpenheid willen vaststellen of op woorden wijzen die
elders niet worden aangetroffen. Doch dit zijn slechts indrukken. Het is wel overal
dezelfde klank, dezelfde beeldspraak, dezelfde verstechniek, dezelfde zeggingswijze,
dezelfde leer. En Hadewijch's geluid is toch onmiskenbaar; de drang, de hartstocht
van haar vers, misleidt niet. Men onderscheidt haar stem, ook waar gansche brokken
van haar werk in sermoenen worden opgenomen: waar zij spreekt, stijgt het Dietsche
woord onmiddellijk tot het peil van de beste kunst. Van gedicht tot gedicht trouwens
komt, te midden van het gewone vocabularium, een of ander nieuw of zeldzaam
woord voor. Dit kan afhangen van de stof, van het moeilijker strophenschema, van
het rythme ook en het geluid der verzen, van den tijd der compositie die van lied tot
lied heel wat verschillen kan. Het zou een niet zoo lastig, niet eens zulk een diepgaand
onderzoek vergen, innige verwantschap van de liederen onderling aan te toonen. Zoo
worden reeds heel wat gedichten verbonden door het beeld van dach of nacht voor
vreugde en droefheid, of zelfs door de beeldspraak vrie daghe leven; of droeven dach
of ellendighe daghe leven enz.: 4, 10; 19, 44, 93; 20, 7; 21, 80;

11) Over de algemeene beginselen van deze uitgave zie Inleiding op de Visioenen, derde
hoofdstuk.
12) Zie mijn opstel Hadewijch en Eckehart, in Dietsche Warande en Belfort, 1923, blz. 1138
vlg..
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43, 71; 44, 50; 21, 45; 25, 6; 41, 16; der Minnen dach, 10, 34. Het tamelijk
gekunstelde lied 43 wordt verbonden door de beeldspraak der tone (82) en door den
strijd tusschen Begherte, Ghenoechte en Redene (str. XI) met L. 31 (die toen die alle
sanghe verhoghet v. 41, 30, 40) met L. 40 (Begherte scept, ghenuchte drincket v.
42) met andere liederen over de rol van Rede en Trouwe. Doch wij komen hier verder
uitvoeriger op terug, bij de bespreking der chronologische orde.
Voor L. 29, waartegen sommigen de meeste bezwaren zouden willen maken, pleit
reeds, dat het gebouwd is op hetzelfde schema als L. 24; en dat het innig verbonden
is met het juist daarop volgende L. 30, dat in vv. 29-30 Dat mochte men ane hem
scouwen Die ons die Minne ierst bracht int lant juist het thema van het voorafgaande
lied veronderstelt. En deze gedachte verbindt het weer met de Brieven, die met
dezelfde leer aanvangen, als Str. V van L. 30.
Men heeft zelfs gansche liederen (4, 9, 10, 12, 17, 38) aan één dichter, andere (5,
6, 13, 24, 28, 30) aan een anderen dichter willen toeschrijven13). Om welke redenen
wordt niet gezegd, ik kan het ook niet achterhalen. Vermoedelijk, naar wat verder
over enkele dier liederen wordt beweerd, omdat deze laatste een anderen klank, een
lichter geluid, zouden hebben. Toch wordt later weer van dit onderscheid afgezien,
omdat men ook bij hedendaagsche groote dichters het vlinderlichte naast het
monumentale kan aantreffen14). Een feit is, dat er geen enkele aanleiding tot zulk een
onderscheid bestaat15).
Tegen afzonderlijke strophen zou men wel bezwaren kunnen maken. Toegegeven
zelfs dat, vooral in enkele langere didactische gedichten met gekunstelden
strophenbouw en zonder veel samenhang (L. 23 en 43 b.v.) er aanleiding kan hebben
bestaan voor navolging en interpolatie, toch moet ook die zonder afdoende reden
niet aangenomen worden. Zulk een afdoende reden zie ik alleen

13) M.H. Van der Zeyde, Hadewych. Een studie over de mens en de schrijfster, Groningen, N.V.
14) Ib. blz. 109.
15) Men opereert ook hier weer veel met trekken, gedachten, enz. die voor Hadewijch ongewoon
zouden zijn. Men heeft zich een voorstelling van Hadewijch gemaakt, waarbij die trekken,
enz. niet passen; en dan maar vooruit: dat zou wel niet van Hadewijch kunnen zijn! Met
daarbij nog de algemeene opmerking, dat Hadewijch toch moet geleefd hebben in een kring
van hoog ontwikkelden, waar het dan niet zou verwonderen dat ook anderen dan zij hebben
gedicht en gezongen, kan men verder aan 't twijfelen en ziften gaan. En toch ziet men zich
dan nog ten slotte verplicht, zij het ook voorloopig, de 45 liederen dus maar als authentiek
te beschouwen. Dit zal nog het wijste zijn.
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in Lied 23 voor str. X: omdat die in hs. A ontbreekt en wel blijkbaar genoeg een
onbeholpen navolging schijnt te zijn. Een afdoende reden is het natuurlijk niet, dat
we een strophe minder dichterlijk of leelijk of smakeloos of wat ook zouden vinden;
noch zelfs dat de concatenatio tusschen bepaalde strophen door een ingeschoven
strophe zou verbroken zijn: de concatenatio toch, dat is de aaneenschakeling der
strophen door het opvatten van hetzelfde woord, als geheel of als woordstam, of van
een synoniem, of van dezelfde gedachte, wordt niet overal aangewend en kan zeer
dikwijls over gansche strophen ontbreken. Ook het feit dat sommige gedichten of
strophen onbeholpener aandoen of eenige van de gewone afwijkende themata
behandelen (L. 29 en 42 b.v.) mag ons niet zonder meer verleiden, om ze uit het werk
van Hadewijch te verwijderen.
De vraag naar de authenticiteit der Str. Ged. beteekent verder:
II. - ZIJN DEZE GEDICHTEN VAN DEZELFDE SCHRIJFSTER ALS DE
BRIEVEN EN DE VISIOENEN?
Doch in mijn Inleiding tot de Visioenen, blz. 56 vlg., heb ik hierover reeds het noodige
gezegd; ik heb er aangetoond dat er een innig verband bestaat tusschen Visioenen,
Brieven en Str. Gedichten, zonder dat eene eenigszins steekhoudende opwerping er
tegen kan ingebracht worden16).

Chronologische volgorde
Bij een verzameling van afzonderlijke lyrische ontboezemingen stelt zich ook de
vraag, of ze ons in de chronologische volgorde van hun ontstaan zijn overgeleverd,
of ze dus als een soort van lyrische autobiographie mogen beschouwd worden.
Tegen de chronologische volgorde zou men enkele bezwaren kunnen inbrengen.
De verzameling begint met een lied, dat reeds lange jaren van liefdedienst
veronderstelt: vrienden en vreemden die zij steeds gediend heeft willen haar nu van
haar bepaalden Minnedienst afbrengen;

16) In mijn studie Hadewijch naar aanleiding van een dissertatie (VMA. 1934) heb ik, met alle
zekerheid die in zulke zaken bereikt kan worden, aangetoond, dat wel alle brieven van
Hadewijch zijn, en ben ik opgekomen tegen de kritische jeukte, om er allerlei stukken en
brokken uit te halen en aan anderen toe te schrijven. De tijd voor zulke hyperkritiek is nu
wel lang voorbij. We hebben heel wat geleerd sedert de jaren, toen dit een zeer aangename
wetenschappelijke sport was. Zoolang er geen ernstige redenen tegen kunnen aangebracht
worden wint het de overlevering. En in ons geval pleit ook de inwendige kritiek met alle
stelligheid voor de authenticiteit.
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van die Minne op wie ze zoo stout is geweest immer sedert zij Haar eerst hoorde
noemen. Er wordt verder van dit bijzonder geval, met betrekking tot haar persoonlijk,
geen gewag meer gemaakt (wel natuurlijk in 't algemeen, van vreemden, die de
minnenden vijandig gezind zijn). Staat dit lied daar niet voorop om het bijzondere
geval? Men kan natuurlijk antwoorden: dat Hadewijch zich, volgens de brieven,
reeds van haar elfde jaar af op de Minne had toegelegd, dat zij, ook volgens de
brieven, moeilijkheden met eigen geestverwanten, huisgenooten des geloofs, heeft
gehad; dit lied is misschien in den tijd dier moeilijkheden ontstaan, en deze zouden
dan de bron zijn geworden voor hare lyrische ontboezemingen. Toch blijft het wel
eenigszins bevreemden. Het laatste lied ook doet aan als daar opzettelijk geplaatst
tot een waardig slot.
De eerste liederen treffen nog door een volmaakter beheersching van de taal en
van de verstechniek dan de latere, althans in het algemeen. Naarmate de verzameling
vordert komen de zwakkere verzen voor, de onbeholpener uitdrukkingen en
wendingen, de grootere vaagheid en onduidelijkheid, maar ook de grootere
gekunsteldheid.
Daarmee hangt samen, dat de latere gedichten meer speculatief-beschouwend,
over het algemeen rustiger, minder hartstochtelijk, egaler van toon en stemming zijn.
Zij maken ook den indruk van minder spontaan, meer gekunsteld-verstandelijk. Of
is dit alles te wijten aan verzwakking, uitgeputheid?
De lenteliederen volgen elkander op in al te groot aantal soms: als van 11 tot 25.
Voornamelijk echter: reeds in het tweede lied wordt gesproken van sanghe die ic
hebbe ghesonghen lange (49) en van de Minne: daer ic blide plach bi te sine In
singhenne, in sprekenne wilen eer (57-58). Wat dus veronderstelt dat reeds vele
liederen zijn voorafgegaan.
Ik zie voornamelijk twee of drie groote redenen, die een min of meer
chronologische volgorde wel aannemelijk maken. Vooreerst het feit, dat naarmate
de verzameling vordert de natuurtafereeltjes bij den aanvang merkelijk korter worden
of zelfs zoo goed als geheel ontbreken. Dan het andere feit: dat een volgorde volgens
onderwerpen, themata of stemmingen, zich ook niet laat aanwijzen. Eindelijk: dat
de volgorde der gedichten toch wel door een zekere chronologische volgorde kan
verklaard worden.
Aangenomen dat de natuurtafereeltjes den tijd van het jaar aangeven waarin de
liederen ook zijn ontstaan, komen wij tot een verdeeling der liederen over volgende
jaren:
EERSTE JAAR: 1-5: l, in Januari; 2, de voghele werden blide;

Hadewijch, Strofische gedichten

20
3, in de komende lente, doch hier zijn de vogelen nog niet blide; 4, in komenden
winter; 5, in winter.
TWEEDE JAAR: 6-10: 6, in Maart; 7, verwachting der lentevernieuwing; 8, Die
tijt vernuwet; de winter is af. 9, altoes: onbepaald. 10, winter: de vogelen zwijgen.
DERDE JAAR: Van 1. 11 tot 25 volgen lenteliederen (behalve een drietal
onbepaald). Doch de tijd is niet overal dezelfde: 11, nuwe jaer begonnen; 12, edele
tijt gheboren; 13, Men mag den nuwen tijt verwachten; 14, Mei: de nachtegaal zingt,
derde jaar?
VIERDE JAAR: 15, de tijt is blide overal; 14, de voghelen hebben delijt.
VIJFDE JAAR: 17, Januari: de hazel gaat bloeien; 18, Nieuw jaar.
ZESDE JAAR: 19, Niets: misschien lente. 20, Nuwe jaer begonnen; 21, Bloemen
van den zomer; 22, niets. Of kunnen die nog verbonden worden met die van het
vijfde jaar?
ZEVENDE JAAR: 23-27; 23, lente; 24, de vogelen zingen; 25, onbepaald; 26, de
winter, verdruevet is dach ende tijt; 27, de dagen verkorten, de zomer keert, herfst:
vóór het voorgaande ontstaan?
ACHTSTE JAAR: 28-31; 28, de vogelen zijn blijde; 29, niets; 29, in allen tide:
waarschijnlijk winter. 31, niets: al minen tijt.
NEGENDE JAAR: 32-35; 32, in de lente die komt; 33, in Maart waarschijnlijk;
34, in allen tiden, zomer? 35, winter.
TIENDE JAAR: 36-39: 36, onbepaald: nog winter? 37, in den nakenden zomer;
38, lente 39, in den winter.
ELFDE JAAR: 40-45; 40, nuwe jaer; 41, nuwe jaer; 42, droeve tijt gekomen:
winter? 43, omstreeks Allerheiligen; 44, herfst: de vruchten zijn ingekomen; 45,
onbepaald.
De liederen zouden dus ontstaan zijn over een tijdruimte van tien of elf jaar. Daarbij
dient echter opgemerkt:
dat binnen die jaren de liederen toch niet streng chronologisch op elkander schijnen
te volgen. Zoo in L. 2 wordt er op gewezen, dat de vogelen reeds volop blide zijn;
in L. 3 echter nog niet: zoo zou dit vóór het tweede moeten komen. In het tweede
jaar schijnt L. 8 vóór L. 6 te moeten staan. Indien wij L. 8 naar 20 verplaatsen (welke
de volgorde is in hs. A en B) dan winnen wij er toch niets bij; dan ware hier de reeks:
17 (16 van A en B) Januari; 18 (17) Nuwe jaer ontstaen 19 (18) niets. 20 (19) Nuwe
jaer begonnen; 8 (20) De tijt vernuwet ende tegheet die oude: wat een tijd vóór dien
van 20 toch veronderstelt17). Bij andere jaren, b.v. nog het

17) L. 8 heeft denzelfden strophenbouw als L. 18 (L. 17 van A). In A volgt L. 8 echter op L. 20
(van C, in A 19). Zoo staat L. 8 in A wel dichter bij L. 18: maar een bewijs dat het daarom
in die nabijheid hoort, is dit toch niet.
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zevende, het tiende, het elfde, klopt de volgorde ook niet juist.
Terwijl in sommige jaren de volgorde tamelijk regelmatig en normaal mag heeten,
echter steeds met overheersching van lenteliederen, komen er dan toch weer jaren
met zoo goed als uitsluitend lenteliederen. In het elfde jaar alleen zijn er meer herfsten winterliederen.
Alhoewel herfst- of winterliederen over 't algemeen in de hoofsche lyriek veel
minder talrijk zijn, toch mag dit groot aantal lenteliederen tegenover de weinige
herfst- of winterliederen wel eenigszins bevreemden. Ik kan moeilijk aannemen, dat
Hadewijch, die in de lente tot drie, vier of vijf liederen dicht, er geen of één enkel
slechts in den winter zou maken. Ik vermoed veeleer, dat die liederen zich over een
grooter getal van jaren uitstrekken: indien er ieder jaar in de lente slechts één of twee
liederen ontstonden, dan verbaast het minder dat er in den winter slechts één of geen
zou zijn. Daarom ben ik geneigd aan te nemen, dat deze liederen over een tamelijk
lang verloop van jaren zijn ontstaan.
Ik acht het de moeite niet waard verder over mogelijk verband en mogelijke
volgorde uit te weiden: tot iets positiefs leidt dit onderzoek toch niet, en er is ook
niets aan gelegen.
Kan er ook een argument voor de chronologische volgorde afgeleid worden uit het
feit, dat soms twee op elkaar volgende liederen door een min of meer ongewoon
woord schijnen verbonden te zijn; of uit het andere feit, dat een woord of uitdrukking
plots opkomt en dan later nog meer dan eens wordt aangewend?18).
Gewis, bij een doorloopende lezing krijgt men meermalen den indruk, dat sommige
woorden in elkander volgende liederen herhaald worden, of althans op korten afstand.
Zoo komt in L. l en 3 het abstracte Ghelucke voor en de zonderlinge wending 19-20
mesval si mi die meeste vrome tegenover 3, 33: dit sijn mijn beste spoede.
Het is ook waar, dat een volgend lied wel eens een treffend thema van het
voorgaand samenvat. Zoo b.v. L. 30, dat in str. V heeft: Dat mochte men ane Hem
scouwen die ons die Minne ierst bracht int lant, wat L. 29 samenvat. Beide liederen
zijn bovendien verbonden door str. l (29) en str. IV (30): menichfoude pine /
menichfoude draghen.
Doch wij vreezen, dat die indruk niet steeds door treffende, min of meer ongewone
woorden bevestigd wordt. Er is b.v. bordene in 11, 68 en 12, 11; al kan dit gansch
toevallig zijn: het tweede is een citaat.
Naghelaghe komt voor in 10, 15 tegenover naeste ghelaghe 11,

18) Hierop wees Jf. Van der Zeyde eveneens.
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69; spanen schijnt L. 5 en 6 en dan 30 en 31 te verbinden; ontghinnen komt alleen
voor in 38 en 39. Hier zouden nog wel eenige andere woorden en uitdrukkingen
kunnen aan toegevoegd worden. Zoo hebben L. 6 en 7, anderszins reeds nauw
verwant, beide ontlinghen; vercrighen komt, behalve in L. 8 voor in L.L. 21, 22, 23,
24 (waar L. 23 niets beteekent); 11 en 12 reeds verbonden door bordenne, worden
nog verbonden door de staande uitdrukking: na mijn versinnen (11, 20) en Alsoe ic
mi can versinnen (12, 15); L.L. 19 en 20, reeds door de psychologische stemming
verbonden, hebben beide: welc tijt, wanneer (19, 43; 20, 70) en arme, o wach (19,
18) tegenover wacharmen (20, 69); de wending en docht ghespaert (19, 59) en Hier
en doech gheseten (20, 36); en door het gebruik van keer: mijnre deemsterheit keer
(19, 45) dijns rouwen si keer (20, 72). Belanc sijn komt voor in L. 38 en 39; ontvlien
behalve in L. l, in L. 41, 64 en L. 42, 10; snel in L. 39, 31 en L. 40, 55. Zelfs intoe
verbindt L. 2 en L. 3: en komt elders niet meer voor. Misschien zou het glossarium
nog wel een of ander woord van dien aard kunnen aanwijzen19). Om niet te gewagen
van woorden of uitdrukkingen, die op eenigen afstand voorkomen.
Bij nader toezicht kunnen liederen ook nog anders verbonden worden. Zoo b.v.
L.L. 38 en 39: wij wezen reeds op belanc sijn en ontginnen; daarnaast in beide minne
met nied bestaen (38, 53, 55 en 39, 88), en de zonderlinge wending: mi gruwelt hoe
(38, 32 en 39, 45).
Soms verbindt een zoo goed als verdoken en bijna onopgemerkt thema twee op
elkander volgende en gansch verschillende liederen. Aldus L. 27, str. 3 met het thema
van hogher minnen cracht verbonden met L. 28, v. 68: Datter Minnen cracht is groet
op welk thema beide liederen ten slotte zijn gebouwd.
Doch daartegenover staat, dat vele eenigszins treffende, technische, of mystieke,
ongewone woorden niet aan op elkander volgende liederen gebonden zijn. Verder,
dat sommige aldus door bepaalde uitdrukkingen of voorstellingen verbonden liederen,
anderzijds door het jaargetijde worden gescheiden. Zoo b.v. 38 en 39: het eerste is
een lentelied; het tweede een winterlied. Er is das tusschen de compositie van beide
liederen een heele tijd verloopen. Lied 27 is een herfstlied; L. 28 is een lentelied: en
beide gaan over de cracht der Minne. Zijn dan sommige woorden uit een eerste lied
blijven naklinken tot het tweede? Of heeft ze haar laatste lied

19) Zoo komt het, zou men meenen, gansch gewone overal uitsluitend voor in L.L. 15, 1; 16,
13; 17, 3: toeval?
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herlezen, toen zij haar nieuwe begon? Of is alles slechts toeval?
Toch meen ik wel, dat het hier aangehaalde feit eerder pleit voor een zekere
chronologische orde. Voor 6 en 7; 29 en 30; 38 en 39 en zelfs 27 en 28 schijnt me
dit zeker; en die worden dan weer verbonden met het voorafgaande of het volgende:
b.v. 6 met 5 door spanen; 30 met 31 door spanen eveneens; 38 en 40 door die tijt
daer menich op verveet (40, 3) en daer die meneghe op mach vervaen 38, 4; 39 en
40 door snel en door nied, enz.
Maar vooral: deze verbondenheid van liederen onderling brengt een sterk bewijs
voor de authenticeit van de gansche verzameling.
Dat volgens ons dus de Str. Ged. over verscheidene jaren, tien of elf, zouden loopen,
ja misschien nog over veel meer, dat Hadewijch derhalve ieder jaar slechts een of
twee liederen zou hebben gedicht, moet toch niet zoo zeer verbazen. Intusschen
schreef zij ook hare Brieven en hare Mengeldichten: want ook die kunnen over
verscheidene jaren verspreid zijn geweest. De Str. Ged. zijn lyrische poëzie in den
besten zin van 't woord. En Hadewijch is zich de eischen van deze bijzondere soort
van poëzie bewust geweest. Slechts bepaalder stemmingen, persoonlijker
aandoeningen, heviger zielsontroeringen, gingen zich bij haar in den vorm der Str.
Ged. uiten. In sommige jaren kan zij er ook vele, in andere wellicht geene, hebben
gedicht. Trouwens, het repertorium van de meeste troubadours en trouvères is uiterst
gering. Van sommigen onder hen is het geweten, dat ze in den winter ‘studeerden’
en in den zomer met enkele liederen uittrokken. Van den grootsten der troubadours,
van Bernard de Ventadorn, zijn slechts een vijf en veertigtal liederen bewaard, zooveel
als van Hadewijch. Van Veldeke niet eens zoo veel, en dan nog grootendeels
éénstrophische. Is zelfs Walther von der Vogelweide's liederenschat, voornamelijk
wanneer men zijn spreuken niet meerekent, veel uitgebreider? De persoonlijke poëzie
schijnt toen nog niet bij machte te zijn geweest om zich veelzijdig en overvloedig
uit te drukken.

Bestemming
Hadden deze Strophische Gedichten een bijzondere bestemming? Zijn het alleen
ontboezemingen van een vol gemoed, dat zich uitzingen moest, zonder eenige
bijgedachte aan een gehoor, tot eigen persoonlijke ontlading en voldoening? Zijn ze
ontstaan uit den zuiveren scheppingsdrang van den dichter, die, zooals Jan van
Boendale het zou verkondigen:

Hadewijch, Strofische gedichten

24
Al waer hi in enen woude,
Dat hi nemmermeer en soude
Van dichtene hebben danc,
Nochtan soude hi herde onlanc
Sonder dichten daer ghedueren.
(Lekensp. III, c. 15, 335-339)

De liederen van Hadewijch maken alleszins dien indruk. Hadewijch zong, omdat de
Minne er haar toe noopte. Zij heeft als weinig anderen de bedwelmende kracht van
de poëzie gevoelt en zij moést zingen:
Altoes machmen van Minnen singhen,
Eest herfst, eest winter, eest lenten, eest somer.
(9, 1-2)

Al vergaan hare zangen dan telkens in onnoemelijk wee:
Mi sijn mine nuwe sanghe
Intoe in groten wenene bracht,
Die ic hebbe ghesonghen langhe
Ende van Minnen scone hertracht.
(2, 46-49)

die ze van Minne schoon heeft uitgedacht; want daarheen streefde zij, naar schoonheid.
Dan wil zij het opgeven en zwijgen:
Ic mach wel van der Minnen fine
Voert swighen mine daghe meer,
Daer ic blide plach bi te sine
In singhenne, in sprekenne wileneer.
(2, 55-59)

haar lied verlengt nu slechts hare kwelling:
Wat hulpet mi dat ic van Minnen singhe
Ende nu mi selven mine quale linghe?
(22, 64-65)

Het wordt haar eigen foltering. En toch is het haar te machtig:
Dat ic van Minnen vele songhe
Dan holpe mi niet vele, maer lettel goet.
Maer dien ouden ende dien jonghen
Coelt sanc van Minnen haren moet.
Maer van Minnen mijn heel
Hevet so clenen deel!
Mijn sanc, mijn wenen, scijnt sonder spoet.
(19, 85-91)
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Dit is het heusche besef van de macht der poëzie, als in de bijna physiologische
ontlading van het volle gemoed; wat alleen ware dichters zoo diep gevoelen kunnen,
en dat hier voor het eerst in onze Nederlandsche woordkunst op zoo aangrijpende
wijze wordt uitgebeeld. Indien ooit een dichter gezongen heeft uit zielsdwang, dan
was het wel Hadewijch.
En toch, zijn er wel dichters, die voor zich alleen dichten; die ook bij de meest
onmiddellijke en noodzakelijke uiting niet aan een mogelijk gehoor denken, waar
zij zullen begrepen worden? Zonder hier verder over die psychologie van den
scheppenden kunstenaar uit te weiden, wat voor ons doel overbodig is, laten we
alvast zeggen, dat Hadewijch, bij alle noodzakelijkheid der uiting, toch zeker ook
een gehoor op het oog had. En dit gehoor is op de eerste plaats geweest de kring van
geestgenooten uit de mystieke beweging waartoe zij behoorde.
Ik zeg niet: de gemeenschap; want dat weet ik niet. Uit de liederen blijkt nergens,
dat Hadewijch in een besloten gemeenschap leefde. De liederen kunnen, zooals de
Brieven, bestemd zijn geweest, voor geestverwanten, die niet in hare onmiddellijke
nabijheid verbleven, om onder geestverwanten verspreid te worden. Vandaar ook,
dat de meeste liederen opwekkende, vermanende, didactische passages bevatten, die
Hadewijch wel niet uitsluitend voor zichzelf bedoeld heeft, die integendeel duidelijk
voor geestverwanten ter beleering waren bestemd. Enkele liederen zijn zelfs zoo
goed als geheel didactisch.
Uit een lied als het elfde zou men willen afleiden, dat de bestemmelingen niet
altijd dezelfden waren: dit lied althans schijnt bestemd te zijn voor een groep, een
vereeniging of gemeenschap, waar de trouw aan het Minneideaal verzwakt was.
Maar ook elders komen nog klachten voor over opkomende ontrouw.
Doch ook in de liederen kan men hier en daar een weerklank opvangen van
verdeeldheid onder de godgewijden, juist zooals in de Brieven. Als Hadewijch spreekt
van die vanden riken lene (11, 46), dan bedoelt ze waarschijnlijk een
kloostergemeenschap, die, zooals in de Brieven, eenige van hare volgelingen had
aangetrokken: de tucht was er misschien wat verzwakt en zij wilde hare jonge
godgewijden er tegen waarschuwen20).
En zinspelen ook sommige klachten, zooals reeds Lied I, niet op dezelfde
moeilijkheden, als die welke zij, volgens de brieven, heeft te verduren gehad van
huisgenooten des geloofs, die haar tijdelijk

20) Men kan dit jaloerschheid noemen: maar dan, zooals alle bezorgdheid om iemands grooler
goed jaloerschheid kan heeten. Is niet alle zielenijver, zelus, jaloerschheid?
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uit hun midden hadden verwijderd, of die althans volgelingen van haar hadden
afgetrokken?
Meer laat zich over de bestemming dezer liederen niet zeggen. Doch hieruit blijkt
toch ook reeds een enge verwantschap met de brieven: de bestemmelingen zouden
wel dezelfden kunnen zijn. Waarmee niet gezegd is, dat Hadewijch hare liederen
niet heeft voorgedragen. Zij kan dit hebben gedaan voor de geestverwanten in de
nabijheid en voor de anderen, als zij ze opzocht.
En toch weer zijn de meeste liederen van zulk een persoonlijken aard, dat men ze
zich moeilijk zoo ongeveer als brieven kan voorstellen. Brieven zijn het dan ook wel
niet geweest; maar ja, wat ze ten slotte zijn: ontboezemingen van een vol gemoed,
ter eere en in den dienst van de Minne, voor geestverwanten.
En, Goddank! ook voor het nageslacht.
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Tweede hoofdstuk
De Wording van Hadewijch's Kunst
Het ontstaan der hoofsche minnelyriek.
De Strophische Gedichten van Hadewijch behooren bij die soort van kunst, die in
de geschiedenis der letteren algemeen bekend staat als Provençaalsche of hoofsche
Minnelyriek: een lyriek die zich kenmerkt door een bijzondere opvatting van de
liefde, in kunstvolle strophische vormen.
Deze kunst werd voor het eerst beoefend in Zuid-Frankrijk; en de oudst bekende
troubadour, van wien ons een elftal gedichten zijn bewaard, is Guillaume IX, hertog
van Aquitanië (1071-1127). Zes van die gedichten zijn nog plat en lustig. Een, het
langste, is een roerend vaarwel aan de wereld. In vier, echter kunstig, zij het nog
eenvoudig, gebouwd, wordt een opvatting van de liefde verkondigd, die ten grondslag
ligt van de hoofsche poëzie. De liefde wordt een hulde van den man, den ridder, aan
de dame; met de eigenaardige houdingen: de minnaar, schuchter en onderworpen,
tegenover de ongevoelige, hooghartige en grillige vrouw, in wier onvoorwaardelijken
dienst hij staat, wier schoonheid en hoofschheid hij prijst; met een theorie over de
Liefde, die hoofsch maakt, die wel en wee schenkt, die allerlei tegenstrijdige gevoelens
in den minnaar opwekt, die hem vervult met joy: het geliefkoosde woord voor de
opgetogenheid in de liefde; die bepaalde hoofsche plichtplegingen voorschrijft, als:
onderworpenheid aan den wil van Amor, gedienstigheid en hulpvaardigheid tegenover
vreemden en huisgenooten; die alle dorperheid vermijden, hoofsche taal en hoofsche
manieren voeren doet.
De lyriek, die hier wordt aangeheven, zou, naar inhoud en vorm steeds meer
genuanceerd en gekunsteld, zich over geheel Zuid-Frankrijk verspreiden, en tegen
het midden der XIIe eeuw naar Noord-Frankrijk overgaan; naar Spanje, naar Italië,
in de Lombardische en Siciliaansche scholen; naar Oostenrijk en Opperduitschland;
naar de boorden van den Rijn. Hier is, omstreeks
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1175 reeds, onze Veldeke de eerste bekende ‘Minnesinger’, terwijl vóór 1190,
Friedrich von Hausen in de Palts de idealizeerende Romaansche poëzie invoert en,
van den Elzas uit, Reimar de Oudere de nu ten volle ontwikkelde kunst aan het hof
te Weenen brengt.
Wij kunnen hier niet in den breede uitweiden over de veel omstreden vraag: of,
en hoe, die bijzondere kunst ook in Zuid-Frankrijk zelf is ontstaan; toch moge een
beknopte uiteenzetting van de verschillende theorieën over dit cultuurprobleem met
de volgens ons meest waarschijnlijke oplossing hier volgen.
Men heeft haar willen verklaren uit de klassieke Latijnsche poëzie, in 't bijzonder
uit Ovidius. Maar het staat vast dat de verwaarloozing der klassieke studiën sedert
de VIe eeuw nog erger was in het Zuiden van Frankrijk dan in het Noorden, en dat
de Karolingische Renaissance zelf er niet eens was doorgedrongen. Reeds Diez
meende: dat men aan de klassieke Latijnsche poëzie niet den geringsten invloed kon
toeschrijven op de wording en ontwikkeling van de provençaalsche poëzie1). En
Jeanroy komt tot het besluit: ‘Il n'y a rien de latin ni dans le cadre, ni dans l'esprit de
leurs compositions (des Provençaux); il est vraiment superflu de démontrer que leur
façon de chanter la femme et de peindre l'amour ne doit rien, par exemple, aux
élégiaques latins2)’. Meer dan een herinnering aan een vers van Ovidius of een spreuk
van Seneca heeft men bij hen nooit kunnen aanwijzen, en die konden tot hen gekomen
zijn uit om het even welke anthologie.
Wat een voortleven van de Platonische liefde betreft, ook daaraan valt in die
omstandigheden weinig te denken; dit wordt dan eveneens zeer onwaarschijnlijk
geacht3).
Anderen nemen den invloed aan van de gelijktijdige Latijnsche poëzie van
humanistische dichters, die huldebrieven schreven aan vrouwen-kloosterlingen of
vorstinnen. Doch deze hypothese wordt zoo goed als algemeen verworpen4): wie den
aard van die Latijnsche literatuur eenigszins heeft onderzocht, zal er niet het geringste

1) Die Poesie der Troubadours, 2e uitg., blz. 113.
2) In zijn standaardwerk La poésie lyrique des troubadours, Paris, 1934. blz. 64-68. Zelfs M.D.
Scheludko, die deze hypothese eenigen steun heeft willen bijzetten, geraakt niet boven enkele
mogelijke reminiscenties in de vroegste dichters.
3) Jeanroy, o.c., blz. 89.
4) G. Ehrismann, Geschichte der Deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mts. Schlussband,
blz. 183: ‘Doch kann diese Voraussetzung allein die Entstehung der Trubadurlyrik nicht
erklären’. Voorstander van deze theorie is vooral Hennig Brinkmann. Zie de bibliographie
over dit onderwerp bij Ehrismann, o.c.
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verband in kunnen ontdekken met de in de Provençaalsche poëzie heerschende
opvatting der liefde5).
Veel meer verwantschap vertoont de lyriek der troubadours met de poëzie der
Vaganten: de naar de universiteiten trekkende of omreizende studenten en clerici,
onder welken er velen meer genoegen hadden aan het vrije omzwerven, dan aan het
studeeren, en die hunne gevoelens luchtten, - amatoria, potatoria. lusoria, - in
gedichten vol liefdelust en wereldvreugde. Doch ook weer van een invloed op de
hoofsche poëzie kan moeilijk sprake zijn: niet alleen omdat de opvatitng der liefde
er veel reëeler en zinnelijker is, nl. die van een drift; maar ook omdat van geen enkel
dier gedichten van vagantes kan bewezen worden, dat het ouder zou zijn dan de
vroegste Provençaalsche minnelyriek6).
Intusschen kan de klassieke Latijnsche poëzie, zoowel als de poëzie der Vagantes,
wel eenige inwerking hebben gehad op de verdere ontwikkeling van de hoofsche
kunst; en het is wel zeker, dat latere hoofsche dichters heel wat van Ovidius, van
Seneca, van de Latijnsche elegaici hebben geleerd; alleen de oorsprong van de
hoofsche lyriek zelf kan er niet door worden verklaard.
Er blijft dan nog de theorie van het ontstaan uit de Arabisch-Andalousische poëzie,
waarmee de Provençalen reeds vroeg kunnen hebben kennis gemaakt door hun
nabuurschap of door de kruistochten. Men spreekt van een bloeiende literatuur aan
de Moslimische hoven van Spanje, van de IXe eeuw af, met hofdichters die den lof
der vorsten zongen of hulde brachten aan voorname vrouwen. Maar ook hier laat
zich weinig met eenige zekerheid beweren. In bijkomstige trekken moge er tusschen
de kunst van Zuid-Frankrijk en die van Andalousië eenige verwantschap bestaan: de
hoofdzaak in de opvatting der liefde zelf en in den vorm van den strophenbouw
ontbreekt. Ook staan de beste kenners der Provençaalsche kunst er zeer sceptisch
tegenover7). Sommigen meenen haar beslist te moeten

5) Zie Jeanroy, o.c., blz. 56-80.
6) Jeanroy, o.c., blz. 80; over de poëzie der Vaganten, zie een beknopt overzicht bij G.
Ehrismann, o.c., blz. 212, en bij M. Manitius, Geschichte der lat. Dichtung des Mittelalters,
III, 1931; blz. 963 vlg.
7) Deze, feitelijk reeds oude, theorie, ze werd reeds voorgesteld door Tiraboschi en door vele
geleerden van naam, zooals Fauriel, Sismundi, werd in de laatste jaren voornamelijk verdedigd
door Konrad Burdach, Sitzungsberichte der Preuss. Ak. 1918, Nr. 45, 47 u. Vorspiel, I, 1,
253-333 en door M. Samuel Singer, Abhandl. d. Preuss. Ak. 1918, Nr. 13 en Zeitschr. f.
deutsche Philologie, 52, 89-92. Zie verdere bibliographie bij Ehrismann, o.c., blz. 182, en
Jeanroy, o.c., blz. 99. Na het werk van A.R. Nykl A Book containing the Risâla, known as
the Dove's Neck-Ring about Love and Lovers. Paris, Geunther, 1931, besluit Jeanroy nog:
Non liquet. Laatste werk van M.R. Lapa, Licoes de literatura portuguesa, Lisbonne 1934. Zie Jeanroy, o.c., II, blz. 366 vlg.
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afwijzen. Zoo schrijft Prof. L. Olschki zelfs: ‘Kennt man die pedantisch widersinnige
und meist verständnislose Art der in Spanien von den besten Gelehrten in höfischen
Diensten ausgeführten lateinischen Uebertragungen arabischer Texte, so wird es
unmöglich erscheinen - von allem anderen abgesehen - an eine provençalische
Uebernahme andalusisch-maurischer Formen und Motive lyrischer Poesie ernstlich
zu denken’8).
Toch heeft deze theorie in sommige kringen nog bijval. In de laatste jaren heeft
vooral A.R. Nykl haar nieuw leven ingeblazen. Feitelijk is toch zijn besluit zeer
bescheiden: ‘certains éléments d'idéologie et de versification Arabes-andalous ont
joué un rôle important dans la formation de la poésie provençale, surtout dans l'oeuvre
du premier des troubadours ... Guillaume de Poitiers’9). Boven enkele elementen dus
in de gedachten en de verstechniek zou het niet gaan. Guillaume zou, in de enkele
maanden die hij in Syrië tijdens zijn kruistocht van 1101-1102 doorbracht, Syrische
melodieën vaak genoeg hebben hooren zingen, om er het rythme van mee te dragen;
ook heeft hij in de tweede groep van zijn liederen, zijn vrij cynische liederen, strophen
die daarop gelijken, niet eens dus dezelfde zijn. In de derde groep, de liederen
ingegeven door de liefde en den liefdedienst voor de vrouw van zijn nabuur, den
graaf van Châtellerault, heeft hem de liefdesopvatting van Platoon bezield. Platoon
nu was zeer bekend in de Muzelmansche wereld. De dichter Al-Abbàs ihn Al-Ahnaf
bezong de hoofsche liefde aan het hof van Hâroûn al-Rachid (IXe eeuw) lang vóór
Guillaume. De theorie der hoofsche liefde was in Andalousië bekend en beschreven:
langs hier moet ze in Aquitanië zijn doorgedrongen.
Alles blijft buitengewoon vaag. Men zegt ons dat deze Arabisch-Andalousische
dichters Platoon kenden, maar kenden ze ook zijn liefdesopvattingen? Waren die
theorieën van verfijnde liefde werkelijk theorieën van hoofsche liefde? En waar is
het bewijs, dat ze in Aquitanië bekend waren? Men spreekt van ‘gelijkheid’ in één
enkele strophe, van ‘idealistische’ beeldspraak. Maar is er ook de hoofdzaak: de
onderdanigheid van den man tegenover de beminde; de nederige liefdedienst; de
verheffende en veredelende kracht der liefde, de opgewektheid, de joy, die zij
veroorzaakt? En hingen die Arabisch-Andalousische liefdesopvattingen feitelijk in
Aquitanië als het ware in de lucht? Want niet alleen Guillaume van Poitiers, maar
vele anderen huldigen ze reeds in de eerste helft der 12e

8) Dr. Leonardo Olschki, Die romanischen Literaturen des Mittelalters, Wildpark-Potsdam,
Athenaion (z.j. 1928), blz. 194.
9) L'influence Arabo-Andalouse sur les troubadours, in Bulletin Hispanique, 1939; id. The latest
in troubadours-studies, in Archivum Romanicum, 1935.

Hadewijch, Strofische gedichten

31
eeuw. Uit een geheele atmosfeer moet de hoofsche kunst worden verklaard.
Jeanroy leidt het hoofsche lied af uit het ongekunstelde volkslied en tracht alles
te verklaren uit de gewijzigde economische en sociale toestanden in Zuid-Frankrijk10).
Prof. L. Olschki zegt ongeveer hetzelfde. Hij ook meent, dat een ruwere,
onconventioneele lyrische poëzie is voorafgegaan, die naar fijnere vormen en edeler
geest streefde, zoodra zij met een voornamer, op hooger cultureele idealen ingestelde
maatschappij in betrekking kwam. Het werven om de gunst van gehuwde vrouwen
en haar vereering in de vormen van den dienst laten zich uit het feodale dienstwezen
begrijpen11).
Toch wordt niet duidelijk uiteengezet hoe dit alles gebeurde. Ik meen de theorie
als volgt te moeten begrijpen:
Met de gewijzigde sociale en economische toestanden is ook een ethisch anders
gerichte maatschappij ontstaan. De stugheid van ridders en baronnen, wonende in
afgezonderdheid op hun sterke burchten, maakt plaats voor den drang naar gezellig
samenzijn, naar hoofsch gezelschapsleven. Onbekende behoeften aan hoogere
geestelijke genietingen komen op, die de heer ook ruimschoots met zijn rijkdommen
aanwakkert. In die nieuw geschapen maatschappij, in dit milder en ruimer
gezelschapsleven, ging de vrouw, in het bijzonder de vrouw van den heer, als vorstin
in dit nieuwe rijk van zachter zede en menschelijkheid, een voorname plaats innemen,
die zij tot dan toe niet had gekend. Zij was niet langer de gezellin, de slavin meestal,
van den man; maar de Vrouw van den Heer, in wiens dienst de ridders stonden; die
met haar zachter menschelijkheid, met haar fijnere gevoeligheid, misschien ook haar
hoogere ontwikkeling, hart en gemoed dier mannen vormde. Naast den dienst, de
hulde, van den heer, kwam de dienst, de hulde van zijn dame.
Wel was zij met den heer in den echt verbonden; maar deze verbintenis, door wet
en Kerk geregeld, was dikwijls om geen andere

10) Vgl. J.J. Salverda de Grave, De Troubadours, 1917: over de politieke en sociale toestanden
in Zuid-Frankrijk, hoofdstuk I. Jeanroy zegt:
‘J'imagine que ce sont des gens de cette sorte, ‘soudoyers’, sirvens, guerriers de fortune,
promenant de château en château une vie aventureuse et libre, qui ont les premiers, avec une
sincérité dont il nous sera à jamais impossible de mesurer le degré, élevé jusqu'à un art savant
cette humble et inculte chanson d'amour, qui ne manque à aucun temps et à aucun pays, et
en ont fait peu à peu et sans doute à travers de multiples et imparfaites ébauches, cette
merveille de sentiment, de grâce et de poésie, qui devait si rapidement conquérir les suffrages
de la plus haute société du moyen âge. (Jeanroy o.c., blz. 94).
11) o.c., blz. 194 en 195.
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dan om staatkundige motieven aangegaan. Haar ten grondslag lag de zinnelijke
voldoening, de huwelijksliefde. Daarnaast kwam nu de Liefde als hulde; een ideëele
liefde, die ten onderscheide van de werkelijke, de zinnelijke, in den Germaanschen
Minnezang Minne zal genoemd worden: Liefde en Minne als werkelijkheid en ideaal
naast elkander, en die als zoodanig naast elkander zullen bestaan. Op deze ideëele
hulde werden de vormen overgedragen van de feodale hulde aan den heer, van den
feodalen dienst.
De lyriek die nu ontstond en waarin zich deze hulde openbaarde, was
gezelschapskunst, bestemd, zelfs wanneer zij zich tot den enkeling richtte, om in het
hoofsche gezelschap voorgedragen te worden, tot geestelijke verlustiging en vreugde.
Zij was geen geheim minnespel, en is dit nooit geweest. Dit mogen we niet uit het
oog verliezen, ook in haar stoutste openbaringen, om haar niet verkeerd te begrijpen
en te beoordeelen. Op de hulde, op de fijnere vormen, op het delicate genot en de
vreugde kwam het aan. Het werd een kunst om gemeenplaatsen, waarachter meestal
weinig of geen werkelijkheid school, op verrassende, verrukkende wijze uit te
drukken. Zij had van den beginne af een idealistisch karakter, en ging, ook wanneer
het een bepaalde dame gold, eerder tot de Vrouw, de Schoonheid, tot Amor zelfs.
Dat hierbij gevaarlijk spel werd gespeeld, begrijpt eenieder: de werkelijkheid bleek
niet zelden sterker te zijn dan het ideaal en de Liefde drong door de Minne in de
begeerte. Wat zich de vrouw ook wel eens kon laten welgevallen, voornamelijk daar
zij in den echt wel liefde als drift, maar misschien weinig Minne als hulde had
genoten. Op deze wijze dan zou de nieuwe kunst zijn ontstaan, in dit nieuwe
gezelschapsleven, als hulde aan de Vrouw in de vormen van den feodalen dienst. De
hoofsche kunst is vrouwendienst, met de ethische idealen die de liefde als hulde, de
Minne zooals zij werd opgevat, onderhoudt en ontwikkelt.
Hoe aannemelijk deze theorie ook mag schijnen, toch komt het mij voor, - om niet
van andere bezwaren te gewagen, zooals b.v. hoe zulk een bedorven maatschapij,
zegt men, op zoo hooge geestelijke idealen ingesteld kon worden - dat hier wezenlijke
trekken van dien Minnedienst, ook van den vroegsten, verwaarloosd worden, die
moeilijk op die wijze kunnen worden verklaard.
Men veronderstelt, ter wille van de theorie, dat de afstand tusschen minnaar en
beminde in den beginne niet zoo heel groot zal zijn geweest; en toch wordt hij in de
vroegste kunst zelf overal voorgesteld als bijna oneindig. De minnaar waagt het
nauwelijks tot de beminde op te zien; hij is als door een heilig ontzag voor hare
hoogheid aangegrepen. De vrouw zelf wijkt reeds in de Liederen van Guillaume van
Poitiers voor de Liefde, voor Amor.
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Van den beginne af is de Liefde in deze kunst niet de zinnelijke liefde, die den mensch
werpt in de slavernij van onwaardige boeien, maar de Liefde die gaat naar een waardig
voorwerp van eigen vrije keuze om de eigen voortreffelijkheid, naar de Schoonheid,
de Liefde. Zij is een vrijwillige hulde, die tot allen trouwen dienst bereid staat. In
dien dienst nu moet de minnaar de beminde onvoorwaardelijk ten wille zijn; nederig
hare gunst afwachten, zich hare vertroosting of versmading, hare genade of ongenade,
laten welgevallen, hoe zij ook met hem handele, wat zij over hem beslisse; door al
de oefeningen en beproevingen die zij oplegt, door al haar listen en kwellingen, als
zij hem afwijst of zich voor hem verborgen houdt, of steeds nieuwe inspanning vergt,
nu eens in hoop op hare vergelding, dan weer in vertwijfeling om de uitblijvende
belooning, steeds trouw en onwankelbaar sterk. De liefde is voor den hoofschen
minnaar zijn hoogste goed en zijn rijkste bezit. Niets is er zoet, niets krachtig, niets
hoog of ruim of aangenaam, niets vol of goed, als de Liefde. Over de almacht der
liefde, waaraan geen ridder zich onttrekken kan, die hem in bedwang houdt, die hem
duur noch rust laat, die hem in boeien werpt en gevangen houdt, tot hij zich aan haar
overlevert op genade of ongenade, geraakt de hoofsche dichter nooit uitgezongen.
Maar zij maakt hem ook vrij, ja schenkt hem eerst de ware vrijheid. Zij maakt goed,
fait valoir, zij maakt den waren ridder en is moeder van alle deugden. Zij is de vreugde
van het leven en geeft de ware vreugde: het woord joie keert dan ook voortdurend
terug in deze kunst voor de stemming van opgetogenheid, waartoe Liefde den minnaar
opvoert.
Lang moet de dienst duren, die men om Haar aanvaardt, alvorens de ridder eenige
aanspraak op hare gunst mag doen gelden. Dorper is hij, die vroeg tot de vertroosting
wil komen. De Liefde is vrij in de uitdeeling van hare genotbewijzen; den minnaar
past het alleen haar trouw te zijn, tot het haar behaagt hem in hare genade te
ontvangen; nooit mag hij zich op hare gunsten beroemen; dat ware dorperlyc en zou
nog het meest de Liefde kwetsen. Ook wat hij voor haar doet zal hij voor vreemden
verborgen houden; want de ‘lozangiers’, de jaloerschen, de benijders, de kwade
tongen, bespieden hem en hij mag haar niet verraden. De ware liefde is vol smart.
Het klachtmotief klinkt dan ook voortdurend op in deze hoofsche lyriek en voert
haar vaak tot de hoogste tragisch-menschelijke kunst: klacht over de onverschilligheid,
de hardvochtigheid der liefde, over de steeds uitblijvende gunst in eenige kleine
voldoening. Deze smart zal den minnaar bijzonder welgevallig zijn. Geen ware liefde,
die vroeg tot de vertroosting komt. Zoo verkrijgt men nooit het goed der Liefde. Het
goed der
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liefde immers is deze smart zelf, die den minnaar loutert; die hem hoofsch maakt,
fier en koen; die tot dappere daden aanzet om de Liefde te behagen. Men leeft niet
zonder smart in de Liefde. Wie niet bereid is om alles voor Haar te verduren en om
in alles den wil der Liefde te doen, is den naam minnaar niet waardig.
Dit motief van de vruchtbaarheid van de smart in het lijden was ook van den
beginne af aanwezig, maar komt vooral in de Noordfransche kunst tot zijn hoogsten
bloei: alleen langs de pijnlijke wegen van het lijden komt de minnaar tot het bezit
van het ware goed der Liefde, tot de vreugde en de blijdschap, voor wie alle lijden
om de liefde gewin is. Liefde woont hoog in reinheid, waar zij hare dienaren optrekt.
Zij geeft den waren adel.
De kern nu, waaruit deze opvatting der Liefde zich heeft ontwikkeld, was reeds
aanwezig, wij zagen het, bij Guillaume van Poitiers. En men begrijpt werkelijk niet,
hoe zulk een opvatting uit de zinnelijke liefde, uit de liefde als lust en drift, de liefde
als in het dartele volkslied, zou zijn gegroeid; ook niet in een bij alle verdorvenheid,
hoogst verfijnde maatschappij. Men zegge ook niet dat zij ontstaan zou zijn uit het
ridderwezen: wat hebben al deze motieven met het ridderwezen als zoodanig gemeen?
De ‘soudoyers’ de ‘sirvents’, van wie Jeanroy aanneemt, dat zij het eerst het
bescheiden en ruwe volkslied tot zulk een geleerde kunst hebben verheven, konden
dit niet doen alleen met de vormen van den ridderdienst.
Er is echter ééne Liefde, waarin geheel deze liefdetheorie heusche werkelijkheid
is: de mystieke Liefde, de liefde die de christen aan God, aan den Godmensch
verschuldigd is. Dat de Liefde alleen naar een waardig voorwerp gaat, om zijn eigen
hoogheid en voortreffelijkheid, in bevend ontzag voor haar Grootheid; dat zij een
vrije hulde is, en een onvoorwaardelijke dienst, in algeheele toewijding en
afhankelijkheid, in volle onderwerping aan haren wil en haar welbehagen, in
onwankelbaren dienst waarop Zij recht heeft, hoe Zij den mensch ook behandelen,
wat Zij over hem beslissen moge; dat deze dienst lang moet duren en geen aanspraak
op hare gunstbewijzen en genadegaven mag verheffen; dat de Liefde vrij is in de
uitdeeling van hare vertroosting; dat ze den mensch de ware vrijheid schenkt, die los
maakt van het aardsche en opvoert tot Haar met de vrijheid der kinderen Gods, dat
Zij het ware leven is; dat Zij den mensch langs de lange en moeizame wegen van de
beproeving en van de smart, heenvoert naar het bezit der Liefde en naar de blijvende
vreugde; dat Zij moeder is van alle deugd en tot alle volmaaktheid vormt: is dit niet
alles onmiskenbaar mystiek? Zoo mystiek dat latere schrijvers de theorie van de
mystieke liefde in hare onderscheiden stadia van ontwikkeling
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op de aardsche, hoofsche liefde zullen toepassen, en men zich soms zal afvragen of
aardsche, dan wel mystieke liefde is bedoeld.
Toen dan die soudoyers en sirvents over de liefde begonnen te zingen, hadden zij
ook de mystieke liefde als voorbeeld.
Het ontstaan van die Provençaalsche minnelyriek in de eerste jaren van de XIIe
eeuw valt samen met een machtigen opbloei van het godsdienstig leven, die in de
Xe eeuw begonnen, zich over westelijk Europa, in 't bijzonder ook in Provence, had
verbreid. Christus, niet meer voornamelijk in Zijn Godheid, maar nu ook in Zijn
Menschheid, met Zijn vernedering, Zijn ontbering, Zijn zwakheid, Zijn lijden, had
steeds voller en dieper het christelijk bewustzijn veroverd en er de liefde doen
ontbloeien: de aanbidding groeide tot liefde, de ascese tot mystiek. Het werd een tijd
van bovenmenschelijke droomen, van grootsche, heldhaftige ondernemingen; van
het ridderschap ook juist, dat meer aan de mystiek van de Kerk verschuldigd is dan
deze er van ontvangen heeft; de tijd van de kruistochten; van de krachtige
hervormingen in de Kerk door den Investituurstrijd. Een geheel nieuw gevoelsleven
werd op die wijze in de Europeesche maatschappij gelegd, dat haar als een deesem
opvoerde, het inwendig leven verdiepte, onbekende, geestelijke behoeften wekte, en
ten slotte ook ten goede kwam aan poëzie, kunsten en wetenschappen, waarvan de
heerlijke synthese in onze kathedralen en universiteiten bevestigd werd. Gelijk de
dichters zongen van de Liefde die opstreeft naar het goede langs de ruwe paden van
het blij aanvaarde lijden, zoo gingen de zielen op naar God, naar Christus, in de liefde
voor het offer, voor de armoede, voor het lijden van den Godmensch. Reeds in de
eerste helft der XIIe eeuw bereikte deze mystieke beweging haar hoogtepunt met
Bernard van Clairvaux en Hugo van St. Victor.
Nooit stond zóó de Caritas te midden van het godsdienstig leven als in de
opgewekte kringen der mystiek; als in de XIe en XIIe eeuw. Nooit werd over de
Liefde gepredikt en verhandeld als in die tijden12). Nooit werd het Hooglied zooveel
gelezen en zoo menigvuldig gecommentariëerd; nooit zoo vaak en zoo ernstig in de
prediking, niet slechts voor monniken, maar vandaar uit ook voor het godsdienstig
volk, behandeld. Eigenlijke liefdepoëzie bestond zelfs feitelijk tot dan toe zoo goed
als niet. Men zou kunnen zeggen, dat ook deze uit de mystiek is ontwaakt, dat de
liefde als zoodanig zich zelf in de mystiek bewust is geworden, van waaruit zij zich
in tweevoudigen stroom heeft uitgestort: in dien van de hoofsche liefde der
troubadourkunst en in dien van de natuurlijke

12) Zie P. Rousselot, Du problème de l'amour au moyen-âge, 1908.
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drift der Vagantes. Zooals Ehrismann zegt: ‘Die denknotwendige Voraussetzung für
diese einzigartig transzendente Auffassung der Minne, für die nahzu religiöse
Huldigung der Frau, beruht auf der Erschliessung jener Gefühlslagen, die das
Christentum mit seiner Hinneigung zu den weichen Seiten des Menschengemüts,
mit seinem betonten Eindringen in die Tiefen des Seelenlebens besonders zur Geltung
bringt. Die christliche Ethik stellt selbst die Caritas, die übernatürliche Gottes- und
Nächstenliebe in den Mittelpunkt der sittlichen Gesinnung’13). Er is echter meer: het
christendom heeft de liefde zelf geopenbaard en dit gansch bijzonder ethos van den
hoofschen Liefdedienst geleerd.
Daarmee, als met hun oorsprong, staan, het mag gezegd, de verschillende
openbaringen van het godsdienstig leven dier tijden in verband: ook de ketterijen,
waarvoor het gevaar bij een licht dweepzuchige, zich om de heerschende
wantoestanden ook onder de hoogere geestelijkheid diep ergerende menigte uit alle
rangen en alle standen, steeds onheilspellend dreigt. Het Catharisme, het Albigeïsme
zijn er in Provence ook een gevolg van geweest14).
Want ook Provence was al vroeg een haard van dit opgewekt, godsdienstig leven.
En het moet treffen, dat de oudste kunst der troubadours afkomstig is uit Limousin15),
met zijn talrijke groote abdijen, waar een hoog godsdienstig, maar ook
wetenschappelijk leven heerschte: haardsteden van mystiek en wetenschap. En al
weten wij, ondanks de trouwens vrij phantastische biographieën, feitelijk weinig
zekers over de levensomstandigheden zelfs van de beroemdsten der troubadours,
toch blijkt voldoende, dat zij met de monniken dier abdijen vertrouwelijk omgingen.
Ook heeft meer dan één der grootste troubadours zijn leven besloten in een klooster,
waar ze dan wel hun vroegere lichtzinnige kunst hebben betreurd, doch nooit
verloochend.

13) o.c., Schlussband, blz. 185.
14) Ik kan deze gedachten hier niet breedvoeriger uiteenzetten. Zie daarover mijn Hadewijch,
in Eigen Schoon, Standaard, Brussel, en mijn opstel: Op den drempel onzer dertiende eeuw,
in Versl. en Med. der K. VI. Academie, en Het Beggardisme, ib., 1930, 277 vgl. met daar
bl. 278 het getuigenis van Philippe de Monmirail over de verbreiding dezer religieuze
beweging over Lombardije, Boergondië, Provence, Frankrijk, Vlaanderen, Brabant. De
ontwikkeling van het oblaten- en conversenwezen, de vermenigvuldiging der abdijen, de
vernieuwing en hervorming der oude kloosterorden, de opkomst der bedelorden, te onzent
het begijnenwezen, zijn het gevolg of de oplossing geweest van dit opgewekte godsdienstig
leven.
15) Aldus Salverda de Grave, o.c. 17. Toch wordt de these van Chabeneau over het ontstaan van
de taal der troubadours uit de taal van Limousin in twijfel getrokken door Jeanroy (I, 2e
hoofdstuk). Dit feit verandert echter weinig aan bovenstaande argumentatie.
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Aan de bronnen zelf dan van dit mystiek-opgewekte godsdienstig leven der christelijke
maatschappij heeft de Provençaalsche minnelyriek de meest kenmerkende van hare
motieven geput.
Maar de theorie wordt ook niet steeds, dunkt ons, in haar juiste beteekenis
voorgehouden. Men weidt uit over motieven die Minnezang en mystiek gemeen
hebben, zonder ze in verband te brengen met den oorsprong zelf dezer kunst; of men
stelt de zaken zóó voor, dat men weldra aan een mystieke kunst zou gaan denken,
wat de Minnelyriek niet was. De mystieke motieven worden ook vaak verkeerd
begrepen en b.v. in verband gebracht met de Mariadevotie, voorgesteld als gegroeid
uit de Mariavereering. Neen, het zijn motieven uit den mystieken dienst van Christus,
van God, motieven uit het tot mystiek opgewekte godsdienstig leven der Kerk van
dien tijd. De hoofsche Minneleer is inderdaad een toepassing, een overdracht op de
wereldlijke liefde van de liefde die men God verschuldigd is, van de mystieke liefde,
met geheel het bijzondere levenscomplex, dat door die mystieke liefde wordt opgewekt
en bevorderd. Maar al wortelt de Minnelyriek in dit opgewekte godsdienstig leven,
in de mystiek, al ontleent zij er haar voornaamste motieven aan, daarom, wij herhalen
het, omdat de opmerking veel misverstand kan verdrijven, was zij nog geen mystieke
kunst: zij is en blijft galante, idealistische gezelschapskunst.
Niet zoozeer werden de vormen van den feodalen ridderdienst op een edeler
opvatitng van de liefde in eene op hooger cultureele idealen ingestelde maatschappij
overgedragen; maar deze edeler opvatting der liefde zelf werd van de mystieke liefde
afgezien met hare motieven, in de vormen mede van dit mystieke leven, van dien
mystieken minnedienst, opgenomen en bij de feodaal ingerichte maatschappij
aangepast. De steeds sterkere opgang van deze mystieke vormen en de mystieke
terminologie tot de leer van ‘d'Amour procède chasteté’ lag ook reeds in de
dynamische kracht van haar aanvang.
In de laatste jaren werd een, trouwens reeds vroeger voorgedragen, theorie
hernieuwd, die het ontstaan der hoofsche liefde wil afleiden, niet uit de orthodoxe,
de katholieke mystiek, maar uit de Cathaarsche16). Allerlei subtiele, aanlokkelijke,
maar ook vaak uiterst subjectieve beschouwingen en ontledingen moeten ons dit
aanneembaar maken. Er wordt hierbij ook veel gewerkt met mythen, Oostersche,
Iranische, Keltische, en men weet wat al onheil de mythologie op het gebied der
philologie reeds heeft aangericht. Uitgegaan wordt van de mythe van Tristan en
Isolde; maar hierin juist ligt de groote, de fundamenteele vergissing: de liefde van

16) D. de Rougemont, L'Amour et l'Occident, Paris, 1939.
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Tristan en Isolde is geen hoofsche liefde; het is de zinnelijke hartstocht, waartegen,
vaak uitdrukkelijk, door troubadours en trouvères, door Chrétien de Troyes b.v. en
bij ons door Veldeke, wordt opgekomen. Ook dateert de vroegste hoofsche liefdelyriek
uit de eerste jaren der XIIe eeuw; de kern ervan met de voornaamste motieven is
reeds aanwezig bij Guillaume van Poitiers, in een tijd toen er nog geen spraak was
van Catharisme, dat immers eerst in de tweede helft dier eeuw in Provence opkomt,
en wel als ontaarding van de orthodoxe mystiek. De theorie is dan nog zeer vaag;
soms zou men meenen, dat alle troubadours verkapte Catharen zijn geweest. Nu staat
het vast, dat vele troubadours in betrekking stonden met de monniken en zelfs hun
leven eindigden in het klooster: een bewijs dat ze bekeering noodig hadden, zegt
men. Ja, doch niet van het Catharisme tot het katholicisme, maar van een lichtzinnig
leven tot een ernstig christelijk. Enkele thema's: dat van den dood dien men boven
alle lagere vreugde verkiest, dat van de scheiding, dat van de geheimhouding, dat
van ‘Amour un en trois’ worden geheel willekeurig met het Catharisme verbonden;
terwijl vele andere motieven, en heel wat kenmerkender, niet worden aangeraakt.
Ten slotte, tot Dante zelf wordt weer een Cathaar en leider van Catharen. En de
devotie tot onze Lieve Vrouw wordt in de tweede helft der XIIe eeuw uitgevonden
en aangewakkerd, om die verderfelijke opvatting der Cathaarsche liefde te keer te
gaan! Geheel de opvatting der liefde in de Middeleeuwen en de moderne tijden zou
op die wijze uit het Catharisme zijn ontstaan!
De verandering in de sociale toestanden en de daarmee gepaard gaande nieuwe
ethische gezelschapsvormen - in welke mate zelf reeds uitkomst van de ridderschap
en van de vollere beleving van het beschavende en veredelende christendom, wie
zal het zeggen? - toestanden en vormen waaruit Jeanroy alles wil verklaren, hebben
slechts de gunstige omstandigheden geschapen, waarin de nieuwe kunst krachtig kon
opbloeien. Zoo zou ze ook elders, naarmate zich de sociale toestanden gaan wijzigen
als in Provence, gretig verwelkomd worden. Niet alleen gebruikten de troubadours
die motieven tot een verfijnde, idealistische verheerlijking der Vrouw, der Schoonheid,
der Liefde: zij konden er ook wel de diepere gevoelens van hun hart, die ze niet
rechtstreeks mochten uitspreken, als onder een wazigen sluier in openbaren. Jeanroy's
voornaamste opwerping, als zou deze opvatting de begeerte uitsluiten, die toch in
de vroegste gedichten soms tot uiting komt, mist daardoor allen grond. Want al
wortelt deze kunst in de mystiek, daarom is ze nog geen mystieke kunst.
Zoo althans wat den inhoud betreft. Wat nu den vorm aangaat:
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deze was in het begin nog zeer eenvoudig. De liederen van den eersten troubadour
vertoonen niets van de gekunsteldheid, waarmede vrij spoedig de strophen dezer
lyriek zullen gebouwd worden. Zoo missen zij nog de klassieke drieledigheid, van
Stollen en Abgesang. Dat bij een verfijnden inhoud naar steeds fijnere vormen werd
gestreefd, spreekt vanzelf. Hier kon de sterk ontwikkelde Latijnsche hymnenpoëzie,
zelfs al zou ze geen bepaalde voorbeelden van drieledigheid hebben geboden,
aanleiding genoeg zijn tot kunstvoller, strophischen, bouw. Daarbij kwam de
kerkelijke muziek, die toen een hooge vlucht had genomen, en deze kan, met de
hymnepoëzie, rijke versverbindingen genoeg hebben bevorderd. Mystieke motieven
en rijke muzikale vondsten, we treffen ze samen aan in het moederland der vroegste
troubadours, en wij hooren er den duidelijken weergalm van in hun vroegste gedichten.
Want naast de vele groote abdijen in Limousin waren bloeiende kloosterscholen,
waarin de muziek ook werd onderwezen. De dichters nu zijn te gelijk musici: dichter
en zanger zijn één; en de vooraanstaanden onder de troubadours hebben zelf hun
wijzen bedacht. Volgens de musicologen nu bezitten de melodieën hunner liederen
een kracht van uitdrukking, een rijkdom aan muzikale vondsten, die bewondering
afdwingen. Daarbij komt dat deze profane muziek in nauw verband staat tot de oudere
religieuze kunst. Zoo heeft zelfs het hoofsche lied van Guillaume van Aquitanië de
allures van een hymne; en de melodieën van Jaufré, Bernard de Ventadorn, kortom
van de meeste troubadours, ademen denzelfden geest. Hoewel de teksten ons niets
positiefs leeren omtrent de muzikale opleiding der dichters, toch is het van belang
hier nogmaals de abdijen uit Limousin te vermelden, waarin de kerkmuziek der
Middeleeuwen door de eerste musici uit dien tijd is beoefend en ontwikkeld17).
Zoo worden wij langs beide wegen van inhoud en vorm gebracht tot de mystiek
van de Kerk.
Deze beschouwingen over het ontstaan van de Middeleeuwsche Minnelyriek uit
de mystiek zijn, zooals bekend, niet gansch nieuw. Ze werden in de laatste jaren
bijzonder bevorderd en uitgewerkt door F. Wechsler, van zijn eerste werk af: Das
Kulturproblem des Minnesangs, I. Minnesang und Christentum18). In vele
geschiedenissen der literatuur, Fransche zoowel als Duitsche, wordt er rekening mee
gehouden. Ik vermeld alleen de geschiedenissen van

17) Aldus Salverda de Grave, o.c., blz. 22-23 dien ik hier aanhaal.
18) Halle, 1909. Zie verdere bibliographie over het onderwerp bij G. Ehrismann, o.c., blz. 185.
Daarbij de kritiek van E. Gorra in Rendiconti del R. Instituto lombardo di Scienze et Lettere,
en van M.E. Faral in Annales des Arts, XXIII, 218.
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J. Bédier en Hazard19); die van G. Lanson, Histoire illustrée de la littérature Française20);
in het Duitsch. H. Schneider, Heldendichtung, Geistlichendichtung Ritterdichtung,
192521), die ten slotte toch ook als laatste verklaring van het eigenaardige liefdesleven
de Mystiek moet aanvaarden. Anderen, als Jeanroy, zijn er niet over te spreken: zij
vinden het overdreven en meenen, zooals wij reeds zegden, dat op die wijze het
reëele in de liederen der vroegste troubadours niet tot zijn recht komt.

Het ontstaan van Hadewijch's minnelyriek
Tegen het midden der XIIIe eeuw nu, in den tijd toen Hadewijch dichtte, had deze
poëzie niet alleen in Zuid-Frankrijk, ook in de naburige landen, in Noord-Frankrijk
en Duitschland haar hoogtepunt bereikt en haar heerlijksten bloei beleefd. Dat er
hier ontwikkeling is geweest, naar den inhoud zoowel als naar den vorm, dat de
hoofsche kunst in de verschillende landen, waar ze zich verspreidde, zelfs in de
verschillende tijden eenigszins eigenaardig is gaan genuanceerd worden, zoodat zij
er bepaalde kenmerkende eigenschappen vertoont, die b.v. aan de Duitsche
Minnelyriek een eenigszins ander karakter verleenen dan aan de Noordfransche of
de Provençaalsche, spreekt immers vanzelf en heeft nooit iemand in twijfel getrokken.
Men kan zich dan de vraag stellen: bij welke opvatting der Minnepoëzie, bij welke
kunst, sluit zich Hadewijch aan? uit welken grond voornamelijk is hare poëzie
geboren? Liggen de onmiddellijke bronnen er van in Duitschland, in Frankrijk, in
Provence? Ware de vraag niet opzettelijk gesteld geworden en beantwoord in een
zin en volgens een methode, die wij onmogelijk kunnen billijken22) dan zouden wij
aan dit onderzoek geen bijzonder belang hechten: bij dien tijd toch, het midden der
XIIIe eeuw, konden zich allerlei invloeden en wisselwerkingen hebben doen gelden.
En er zal zich te onzent, sedert Veldeke, wel een Dietsche Minnelyriek hebben
ontwikkeld, waartoe ook die van Hadewijch behoort.
Men kan nu zeggen, dat ons van deze Dietsche Minnelyriek zoo

19) ‘La doctrine (de l'amour courtois) reproduit et transpose la théorie chrétienne de l'amour que
l'on doit à Dieu.’ blz. 46.
20) I, blz. 67-68.
21) 1925; blz. 374. Ook G. EHRISMANN, o.c. handelt over Minnesang und Religion, blz. 185,
o.c., doch hier wordt te veel, ja uitsluitend, gewezen alleen op ‘Gefühlslagen, die das
Christentum, mit seinem betonten Eindringen in die Tiefen des Seelenlebens, besonders zur
Geltung bracht.’ Ook WECHSLER vertoont veel onbegrip van katholieke zaken.
22) Van der Zeyde, Hadewijch, in Hoofdstuk XI, blz. 172-186.
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goed als niets is bewaard gebleven, en wij dus hier in het ijle redeneeren over de
mogelijke betrekkingen van Hadewijch met deze kunst. Dit is inderdaad zoo. Maar
het is hier voldoende op het bestaan er van gewezen te hebben.
Voor het bestaan nu van zulk een Minnelyriek in onze gewesten getuigt toch
uitdrukkelijk J. Van Maerlant in zijn eersten Martijn: Het seghet al, heren ende
knecht, Vrouwen ende joncfrouwen, In sanghe ende in rime slecht Dat si met Minnen
sijn verplecht. Ook nog in Der Nat. Bloeme III, 885 vlg.: waar van den gevangene
van Minne, als een leeuwerik in zijn kooi, wordt gezegd dat hij geen tijd heeft om
yet te pensen dan om sanc. Nog vóór hem vermeldt de dichter van de Disticha Catonis
dat: die draghen waerlike (wereldsche) Minne, si maker af rijm ende liet. Niet minder
wordt het bestaan van een druk-beoefende Minne-lyriek bevestigd door Willem van
Afflighem in zijn Leven van Lutgart (II, 63-88): velen maken rijmen van Minne,
zegt hij, die niet eens weten wat ware Minne is, en niets begrijpen van De vriheit
van gherechter Minnen23). Het heele werk trouwens van Willem van Afflighem staat
in innig verband met de mystiek en de Minnepoëzie. Ook de Fransche Minnelyriek
was in onze gewesten, niet alleen in de Waalsche landen, maar mede in Vlaanderen
en Brabant, doorgedrongen24).
Dat nu in deze Dietsche kunst Fransche en Duitsche invloeden elkander hebben
kunnen kruisen, dat hier wisselwerking mag aangenomen worden, zou a priori weinig
verwonderen; zoodat we verwachten mogen, dat zich te onzent bij de verschillende
dichters, naast b.v. Franschen invloed, ook Duitsche, en omgekeerd, laat aanwijzen.
Om dan bij Hadewijch te blijven, kon de vraag luiden: of er bij haar zulke bepaald
kenmerkende eigenaardigheden voorkomen, waardoor hare kunst eerder met deze
dan met gene verwant blijkt te zijn. Wat mij betreft, ik heb deze vraag omtrent de
Strophische Gedichten nooit opzettelijk gesteld: omdat geheel haar oeuvre en reeds
haar mystieke leer, zoover wij daarover iets hebben kunnen opmaken, uit de
Fransch-Latijnsche mystiek van de school van den H. Bernardus schijnt gegroeid,
waar we dan ook de eenige tot nog

23) Zie mijn studie Willem van Afflighem en het Leven van Jesus en het Leven van Sinte Lutgart,
1936, blz. 99.
24) Zie A. Dinaux, Trouvères de la Flandre et du Tournaisis, et Trouvères Brabançons,
Hainuyers, Liégeois et Namurois, 1863; et M. Aug. Scheler, Trouvères Belges du XIIe au
XIVe siècle, 1876. Zoo doet het ook weinig ter zake, of V. Maerlant en Willem van Afflighem
uitsluitend Dietsche Minnelyriek bedoelden: waarschijnlijk bedoelden zij, Willem van
Afflighem vooral, Fransche Minnelyriek, maar in onze gewesten; V. Maerlant had toch ook
wel Dietsche gedichten in 't oog, waarvan hij zelfs de conventioneele spreekwijze nabootst.
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toe bekende rechtstreeksche bron voor een van hare verhandelingen hebben ontdekt,
terwijl van eenigen Duitschen invloed niet alleen geen spoor aanwezig is, maar, waar
betrekkingen tusschen haar en Duitschland konden nagewezen worden, deze van
Hadewijch naar Duitschland voerden: zooals de Limburgsche Sermoenen en de
bloemlezing op den naam van Adelwip; omdat ook geheel onze kunst en ons
cultuurleven in die tijden veel meer naar Frankrijk en naar de Universiteit van Parijs
dan naar Duitschland gericht waren; omdat verder hare Brabantsche Minnelyriek
een andere bloeiende minnelyriek in het Fransch naast zich had, die reeds een vijftigtal
jaren vroeger daar uit de aanraking met Noord-Frankrijk was ontstaan; omdat eindelijk
geheel hare persoonlijkheid van Brabantsche jonkvrouw, Brabantsche edelvrouw
waarschijnlijk, haar in die maatschappelijke kringen thuisbrengt, die meest voor de
Fransche cultuur openstonden en waar kennis van het Fransch gewoon was.
Afhankelijkheid daarentegen van onze vroegste kunst, in 't bijzonder van onze
Brabantsche en Vlaamsche kunst tegenover de Duitsche, moet op zijn minst nog
bewezen worden.
Zoo mogen wij reeds a priori gerust verklaren, dat Hadewijch's kunst, of de
Dietsche kunst waarin zij staat, wel uit de Fransche, de Noordfransche, moet worden
verklaard. Dit is ook het natuurlijkste. Om haar met den Duitschen Minnezang in
betrekking te brengen, zouden zoo treffende eigenaardigheden moeten aanwezig
zijn, dat twijfel gewettigd wordt. Niet alleen echter ontbreken die; maar niets in de
Strophische Gedichten laat toe er de bronnen van in den Duitschen Minnesang te
zoeken. Wanneer hier van bronnen of invloed kan sprake zijn, dan liggen die, zooals
we reeds veilig genoeg konden veronderstellen, in de Fransche lyriek. Vandaar uit
is deze hoofsche kunst wel tot Hadewijch gekomen, niet van uit Duitschland.
Om dit nu verder te bewijzen, eerst eenige woorden over hare talenkennis.
Dat Hadewijch Provençaalsch kende moeten we wel niet gaan veronderstellen en
heeft ook nooit iemand beweerd25). Toch is ook rechtstreeksche invloed van de
Provençaalsche kunst daarom niet uitgesloten. Ook bij de eerste Duitsche Minnesinger,
zooals bij Friedrich von Hausen, is (MF. 45, 37) een navolging in vorm en inhoud
van een gedicht van Folquet van Marseille (Bartsch, Deutsche Liederdichter, blz.
26); Reimar de Oude heeft eveneens een Provençaalsch lied gebruikt. Bij Graaf
Rudolf von Fenis is nog meer navolging van Provençalen, zooals bekend. En Folquet
van Marseille zelf, die, Cisterciënsermonnik en bisschop geworden, door

25) Waar men mij die bewering aanwrijft, berust dit op misverstand.
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de Albigenzen uit zijn bisdom verdreven werd, verbleef ten tijde van Maria van
Oignies (omstreeks 1213) in onze gewesten, om er zich te stichten aan het opgewekte
mystieke leven in de begijnenbeweging.
Men heeft hare kennis van het Fransch in twijfel getrokken: Hadewijch heeft, zegt
men, geen gallicismen; de enkele Fransche woorden die zij gebruikt joye, delyt en
voorts balieren en juwieren zouden tot den gewonen taalschat hebben behoord.
Enkele Fransche woorden? Zij gebruikt integendeel een heele reeks ontleeningen
aan het Fransch, en hare taal is in dit opzicht nauw verwant met die van Willem van
Afflighem. B.v. absolveren, affeleren, amorose, amys, baleren, basieren, cesseren,
delijt, dobbeleren, eise, faelgeren, festeren, fisisijn, finen, ghebenedijt, ghecessen,
ghelose, hantieren, joye, jubileren, juwieren, care, casteel, concordieren, conduut,
confoert, constumen, loesie (?), materie, medecine, nose, onghefijnt, parabile,
perdoen, persoen, playderen, prosent, puere, salueren, silentie, solaes, subtijl,
termineren, truwant, visikere, om niet te spreken van gansch gewone woorden als
avonture, baniere, figure, fijn, forme, creature, memorie, nature, pays, profete,
sacrament, scorpioen, vernoyen, visioen, enz.. Tegenover deze lange reeks van
Fransche woorden in de Str. Ged. kon nauwelijks één enkel woord, van Duitschen
oorsprong, maar toch ook Middelnederlandsch, althans Oostmiddelnederlansch,
aangehaald worden: nl. seelde, en dan nog in het rijm26).
Deze woorden zijn niet alle even treffend; er zijn er zeer gebruikelijke onder. Maar
sommige komen herhaaldelijk voor. Al schrijft Hadewijch nog zoo zuiver en
voornaam Nederlandsch, toch wijkt ze voor geen Fransch woord terug. Er zijn er
dan vele: meer dan vijftig of zestig. Ook is hare taal, door haar rijkdom en
voornaamheid, als juist door de Fransche woorden, wel verwant met de humanistische
taal van Willem van Afflighem.
Aan Hadewijch's kennis van het Fransch heb ik dan ook nooit getwijfeld: en ik
geloof werkelijk niet dat er eenige reden bestaat om er aan te twijfelen. Zij was mede
een zeer ontwikkelde vrouw, en waarschijnlijk wel van adellijke afkomst. Bij zoo
iemand, als bij Willem van Afflighem, die in Parijs, zooals zoovele jonge lieden en
zelfs jonkvrouwen uit de hoogere standen, had gestudeerd, was, bijzonder in Brabant,
ten minste eenige kennis van het Fransch toch lang niet zeldzaam.
Men wil Hadewijch echter tot een goede Latiniste maken. Dit weer ter wille van
de theorie om, zooals wij verder zullen aantoonen,

26) Ik ben gebleven bij de Franche woorden in de str. Ged., in geheel haar oeuvre komen er nog
meer voor.
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wat zich bij haar uit de Duitsche lyriek niet laat verklaren, bij de Latijnsche
hymnenpoëzie thuis te brengen. Dat Hadewijch Latijn kende, wil ik niet stellig
loochenen. Toch staat die kennis, volgens mij, veel minder vast dan hare kennis van
het Fransch. Misschien kon ze het Latijn van het kerkelijk officie min of meer volgen;
waar ze echter Latijnsche woorden of uitdrukkingen aanhaalt, doen die wel eenigszins
vreemd aan. Zoo b.v. in het 45e lied: redemptori. Hare bewerking van Willem van
St. Thierry kan langs een omweg, langs een vertaling in het Fransch misschien, tot
haar gekomen zijn. Toch wil ik daarom hare kennis van het Latijn niet volstrekt
loochenen. Voor hare kennis van het Duitsch hebben wij nog veel minder, of
hoegenaamd geen bewijzen.
Nu zijn er bij Hadewijch enkele motieven, die haar bepaald met de Noordfransche,
en niet met de Duitsche, kunst verbinden.
Daar is vooreerst het motief der fine Minne, der Minne die fijn maakt. Het art. fijn
in het glossarium kan een gedachte geven van het veelvuldig gebruik van dit woord
in de Str. Ged.. Dit nu is kenschetsend voor de Fransche lyriek: de fins amants is
daar, niet het minst in de Noordfransche, een overal verbreide voorstelling. Indien
het in de Duitsche lyriek ergens voorkomt - ik heb niet alles gelezen, maar toch
genoeg van de oudste Minnesinger, - dan gebeurt dit zeker hoogst zelden.
Een ander motief is dat der joye: zoowel in de Provençaalsche als in de
Noordfransche lyriek is dit van den beginne af het woord voor den toestand van
opgetogenheid waartoe de Liefde vervoert: zooals Jeanroy het uitdrukt: une exaltation
qui élève l'âme audessus des sentiments vulgaires et la livre en proie à toutes les
inspirations généreuses27). Ook hier weer neemt Hadewijch niet alleen de zaak, maar
ook het woord over. De Minnesinger spreken wel van froide, maar nooit van joye28):
het kenmerkende woord der Fransche lyriek.
Dan nog het motief, niet zoozeer van den loon, als van de vergelding: wat in de
Noordfransche poëzie wordt uitgedrukt door het zoo gewone woord: guerredon
weergave; en wat bij Hadewijch heet orsate en orsaten. Ook deze idee en dit woord
komen in de Duitsche mystiek niet voor.
Juist dit thema, dat Amour zeker eenmaal zal vergelden al wat men om Minne in
trouwen dienst gedaan en geleden heeft, wordt in de Provençaalsche en ook in de
Noordfransche lyriek met bijzonderen

27) Jeanroy, La poésie lyrique des Troubadours, II, blz. 100.
28) In het Glossar van Bartsch-Golther bij hun Deutsche Liederdichter komen noch fijn of fine,
noch joye, noch orsate voor. Ik heb nog glossaria doorloopen bij Walther von der Vogelweide
en de vroegste Minnesinger; doch niets aangetroffen. Ook niet in het Woordenboek van
Lexer.
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zonderen nadruk behandeld. De Noordfransche zelfs drijft deze gedachten tot het
uiterste: hoe meer men om liefde moet lijden, hoe heerlijker de vergelding zal zijn.
Niets wordt ooit in Minne verloren. De trouwe minaar zal er dan ook naar streven
veel voor Minne te mogen lijden: zijn smart zal zijn grootste goed zijn, omdat zij
zijn verdiensten verhoogt. Jeanroy merkt dan ook op: ‘On trouvera ces idées exprimées
avec une netteté particulière chez les lyriques du Nord, qui, à cet égard, ont encore
renchéri sur leurs modèles. Certains passages de Gace Brulé, Gautier d'Epinal, Blondel
de Nesle, nous font penser aux effusions et aux appels à la souffrance d'une sainte
Thérèse ou d'un Jean de la Croix29). Hier ligt wel de vruchtbare aarde, waaruit de
mystiek van Hadewijch kon opbloeien.
Door nog meer beelden en motieven wordt de lyriek van Hadewijch met de
Noordfransche verbonden. Zoo zelfs door het beeld van de gevangenis der liefde:
de prisons der trouvères, de hachte van Hadewijch; wat natuurlijk iets anders is dan
het bedwongenworden; het motief der rike Minne, die rijk maakt; het motief der
scole van Minne met de meesterie die Ze leert; het motief der uitwerkselen van de
liefde in soms lange, wel eens belachelijke, antithesen: van de liefde die den wijze
dwaas maakt, den bloode dapper en koen, den gierige mild enz.. Dat deze en dergelijke
motieven in de Duitsche lyriek hoegenaamd niet voorkomen zou ik niet willen
beweren; maar, in wat ik er van gelezen heb in Minnesangs Frühling en bij
Bartsch-Golther, heb ik ze echter slechts zelden aangetroffen; ze worden ook niet
vermeld onder de gewone motieven der Duitsche Minnelyriek30).
In de poëzie van Hadewijch speelt Redene naast Minne een voorname rol. Zoo
treffen wij het ook aan in de Provençaalsche en de Noordfransche lyriek. Daar ook
verschijnt Raison herhaaldelijk naast Amour, en soms zelfs bepaaldelijk als leidster
en beraadster van Amour: ‘als een trouwe Heer zou Amour, door Rede geleid, eenig
goed aan zijn dienaar moeten doen. Maar Amour doet in het hart Raison vergeten
en verdrijven’. Het spreekt vanzelf, dat dit motief, die strijd tusschen Rede en Liefde,
in de mystieke beleving veel dramatischer en ernstiger zal zijn31).

29) Jeanroy, o.c., blz. 98, aanteekening.
30) Noch door Bartsch-Golther, die in de Einleitung de voornaamste motieven der Duitsche
lyriek doorloopen, noch door G. Ehrismann, in zijn Geschichte der deutschen Lit.,
Schlussband; blz. 186-190; en blz. 190 over de vaste terminologie. Het volstaat echter Scheler
Trouvères Belges of Dinaux, Trouvères Brabançons, etc. even te doorloopen, om dadelijk
voorbeelden van al deze motieven te ontdekken.
31) Jeanroy, o.c., II, blz. 133.
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Ik weet niet of ik hier het bij Hadewijch herhaaldelijk terugkeerende motief der
fierheid, der fiere Minne, der fiere herte, nog aan mag toevoegen. Ik meen van wel.
Ook dit is bij uitstek Fransch.
En zelfs de uitroepen Aï! en Deus! wijzen naar de Noordfransche lyrici.
Het was er mij hier niet om te doen alle motieven na te sporen, die Hadewijch met
de Provençaalsche of Noordfransche lyriek gemeen mocht hebben en die hare kunst
met de Romaansche verbinden: misschien zou een grondige kennis van de Fransche
lyriek er nog wel andere aan het licht brengen. Doch uit wat voorafgaat, ja alleen
reeds uit de motieven der fine Minne en der joye, kan de innige verwantschap van
Hadewijch's Minnepoëzie met de Fransche, en niet met de Duitsche, vaststaan. Wat
trouwens door haar gansche werk, als door haar gansche persoonlijkheid, wij zagen
het reeds, wordt bevestigd.
Men heeft nu Hadewijch willen verklaren uit den Duitschen Minnezang; hare
lyriek zou eenige termen en begrippen bevatten, die nogwel alleen, beweert men,
vanuit den Duitschen Minnezang begrijpelijk zouden zijn32). Dit kon slechts gebeuren
door verwaarloozing van alle begrippen en motieven, die haar met de Romaansche
kunst verbinden. Men heeft niet eens onderzocht of er zulke bij Hadewijch aanwezig
waren. Zonder meer is men belang gaan hechten aan enkele woorden en uitdrukkingen,
die in het Dietsch en het Duitsch gelijk luiden.
De Duitsche Minnezang kent een tegenstelling tusschen de hôhe Minne en de
niedere Minne. Hierover zegt Ehrismann: Het onderscheid ‘beruht auf socialem
Grunde, da bei letzterer das Mädchen einfachen Standes ist’. Walther von der
Vogelweide reeds had met dit onderscheid af te rekenen; ‘Walther erhebt sie in die
moralische Sphäre: die hohe Minne, die Frauenverehrung, spornt zu hohem Streben
an und verleiht das Selbstgefühl autonomer Würde, die niedere Minne ist unrümlich,
sie zieht zur Sinnlichkeit hinab’33). Hoghe en nedere Minne zijn hier bepaalde
begrippen: voor een verschil in de liefde, dat hetzij op socialen, hetzij op zedelijken
grondslag berust.
Dat de hoghe Minne schering en inslag is van Hadewijch's lyriek zal wel niemand
ontkennen. Doch zoo ook in de Provençaalsche en Noordfransche: in deze laatste,
wellicht nog meer dan in de eerste, is ook voortdurend spraak van aimer hautement
of hatement; en het is er een even gewoon thema dat haute chose a en

32) Van der Zeyde, Hadewijch, blz. 181.
33) G. Ehrismann, o.c., blz. 250.
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Amor. Het is oorspronkelijk de liefde die gaat naar een hoog voorwerp, een hooge
dame; en zoo een liefde die naar het zedelijk-hooge streeft. Op de tegenstelling
tusschen hoghe en nedere Minne komt het dus vooral aan34). Nu heeft Hadewijch wel
het woord nedere: zij gebruikt het voor: laaggezind, op zinnelijke of voor de hand
liggende, onmiddellijke voldoening belust; steeds in zedelijke beteekenis; juist gelijk
de Franschen weer bas en vilain, dorper. Zij spreekt van: die nederen met den armen
sinnen (9, 11); van nedere sin (11, 71); van nedere herte (36, 48); van nedere daden
(23, 59); van bi nederen rade (33, 22), en verder viermaal van nederheit. Maar nooit
of nergens van nedere Minne! Zoodat bij haar de aristocratische, edele en veredelende
hoghe Minne toch niet precies staat tegenover de nedere Minne, als in den Duitschen
Minnezang. Juist dus wat hier misschien iets bewijzen kon ontbreekt geheel bij
Hadewijch.
Niet minder algemeen verspreid is het motief dat Minne hoghen moet geeft, zonder
dat dit speciaal de hohe muot der Duitsche minnesinger zou zijn. Evenmin speciaal
Duitsch is het begrip hoghe waen, de hooge, hoofsche verwachting, waarin de minnaar
moet leven en die tot droeve teleurstelling, tot waen, al te dikwijls voert.
Ik vrees dat men zich hierbij te zeer laat leiden door gelijkheid van de terminologie,
wat in zoo nauw verwante talen toch niet verwonderen zal. En de vraag zou nu even
goed kunnen gesteld worden, of de Duitsche poëzie deze terminologie niet aan de
Dietsche ontleend heeft, wanneer wij bedenken, hoe heel wat woorden die verband
houden met het ridderwezen, met het hoofsche leven, van ons afkomstig zijn. Gelijk
in Duitschland het vroegste ridderwezen ontstond aan den Beneden-Rijn, in de
onmiddellijke aanraking met onze gewesten, zoo verraadt de riddertaal nog haar
Nederlandschen oorsprong. Vlaanderen en Brabant waren de wieg van het ridderschap:
ritter is eigenlijk onze ridder; wapen en dorper, evenals ors, zijn Nederfrankisch,
vlaemen was in de 13e eeuw de taal van Vlaanderen en Brabant naäpen; en zelfs
hovesch komt ook wel langs het Nederfrankisch35).

34) Waar hoghe Minne bepaald wordt als een minne die op dienen uit is, niet op voordeel, die
niets eischt en bereid is alles te aanvaarden (Van der Zeyde, a.a.p.) is dit natuurlijk in dien
zin geheel verkeerd, dat de hooge Minne wel op voordeel uit is en wel wat eischt, namelijk
Minne zelf. Maar dit wordt zoo gezegd, omdat bij Hadewijch de nedere sin het is, die op
cranc naghewin, op onmiddellijke, tast- en voelbare voldoening, uit is en op die wijze een
tegenstelling tusschen hoghe minne en nedere minne kon gesuggereerd worden. Doch
nogmaals: Hadewijch kent slechts hoghe Minne, en nedere sinne, of nedere daden, geen
nedere Minne.
35) G. Ehrismann, o.c., blz. 17 vlg.
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Ook zijn hoghe moet en hoghe waen zuiver Dietsche woorden, die geen Duitschen
invloed veronderstellen, noch verraden. Doch hierbij komt nog wat anders.
In de Duitsche lyriek geeft Minne niet alleen den hôhen muot, doch maakt ze
gewoonlijk eerder hochghemuot. Deze laatste uitdrukking is zelfs ouder dan de
andere: ik trof haar reeds aan bij Friedrich von Hausen36); niet echter hohe muot. Zoo
stelt ook Albrecht van Johannsdorf als loon voor den dienst in uitzicht; daz ir deste
werder sît und dâ bî hôchgemuot (MF. 93, 14)37). Al zegt dus Hadewijch wel met de
Provençalen en Noordfranschen, dat Minne den hoghen moet geeft, nergens zegt zij
met de Duitschers dat zij hochgemut maakt; hooggemoed komt bij haar niet voor.
Verwant met hôhe muot is in de Duitsche lyriek het begrip froide, vreugde. Het
woord vroude nu, toch een gewoon Middelnederlandsch woord, komt bij Hadewijch
slechts éénmaal voor; vro enkele malen. Doch het begrip wordt gewoonlijk
weergegeven door het Fransche woord joye, het allergewoonste in de Fransche lyriek,
of door delijt of door bliscap.
Wat men dus uit deze enkele woorden voor den invloed van den Duitschen
Minnezang wilde afleiden, blijkt bij nadere beschouwing de conclusie waartoe wij
reeds gekomen zijn van den Franschen invloed te bevestigen.
Maar er is het woord mercare, dat in de Duitsche Minnelyriek van den beginne,
van Friedrich von Hausen, af voorkomt. De merkaere vervullen er eenigszins de rol
van de lauzangiers der Provençaalsche, van de losengiers der Fransche poëzie, de
vleier, de kwaadspreker, de bediller, de vervelende, de jaloersche, de mededinger38).
De merkaere zijn de bespieders, de bedillers, de jaloerschen. In de poëzie van
Hadewijch zijn het de vreemden, die zoo wat in de plaats der losengiers optreden.
Eén enkel maal nu is er bij Hadewijch spraak van mercaren (32, 45): het staat hier
in het rijm en zou wel uit rijmnood moeten verklaard worden. Het woord is in het
Middelnederlandsch weinig gebruikelijk: toch komt het voor in de minneliederen
uit het Gruythuyse-handschrift. Om hetzelfde begrip uit te drukken bezigt Veldeke
wroeger. Zoo ook de door

36) MF. 50, 36, nog wel in volgend verband: Mîn lîp was ie unbetwungen und hochghemut von
allen wîben. Ik vermeld bijzonder Friedrich von Hausen, omdat deze Minnesinger bijzonder
zou in aanmerking komen, beweert men, voor invloed op Hadewijch.
37) G. Ehrismann, o.c., blz. 190.
38) Over de beteekenis van lauzangiers, zie Jeanroy, o.c. II, 109, vlg. Het feit dat bij Hadewijch
de vreemde eenigszins de rol overnemen van de losengiers laat vermoeden dat er, in wat van
die vreemden gezegd wordt, ook wel eenige formule of conventie zou steken.
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Dr. Rooth uitgegeven Limburgsche Minneliederen39). En dit woord wroeger schijnt
bij ons het gewone geweest te zijn40) (cf. Mnl. Woordenboek). Gesteld nu zelfs, dat
merkare van Duitsche afkomst zou zijn, wien zal het zoo zeer verwonderen, na meer
dan een halve eeuw van minnelyriek, dat ook een woord, niet eens een begrip, uit
het Duitsch naar ons is overgekomen en, nog wel in het rijm, werd gebruikt, zonder
dat daaruit ook maar de geringste afhankelijkheid zou blijken?41).
Andere formeele kenmerken, waardoor de kunst van Hadewijch nog in nauw
verband met de Romaansche wordt gebracht, de strophenbouw, de tornada, enz.
komen later ter sprake. Zoo staat het van nu af voldoende vast, dat Hadewijch uit de
Romaansche, bepaaldelijk de Noordfransche, en niet uit de Duitsche Minnelyriek
moet worden verklaard.
Hiermee is niet beweerd, dat geen elementen van den Duitschen Minnezang tot
onze lyriek zijn kunnen doordringen: nogmaals, in Hadewijch's tijd was wisselwerking
mogelijk, zelfs waarschijnlijk. Wanneer men ‘Des Minnesangs Frühling’ even
doorbladert, even aandachtig de liederen van enkelen leest, zooals van Friedrich von
Hausen en van den Zwitser Rudolf von Fénis, die beiden toch sterk onder
Romaanschen invloed staan, zal men wel hier en daar getroffen worden door
voorstellingen, uitdrukkingen, rijmen, die ook bij ons, en bij Hadewijch voorkomen.
Zoo heeft Fr. von Hausen wel eens hôhe, en hôhe Minne42), een enkel maal
hochgemuot43), nooit hohe muot; ook wan44), nooit hôhe wan, zelfs een paar maal
rich45), een paar maal de merkaere46), zelfs eenmaal het verpersoonlijkte gelucke47);
hij is het ook die zich van de wereldsche Minne afwendt om de goddelijke Minne te
dienen; en hij heeft nog de losse verstechniek als Hadewijch. Maar men bedenke,

39) Verslagen en Meded. der k. Vl. Academie, 1928. Ook Rooth meent dat zelfs deze vrij late
Limburgsche Minnelyriek zich bij de Romaansche poëzie aansluit.
40) Behalve mercaere heeft de Duitsche Minnezang voor hetzelfde begrip nog klaffaere, meldaere,
huetaere, waarvan geen enkel bij ons voorkomt.
41) Ook begrijp ik niet, hoe men aan dit woord mercare eenig belang kan hechten. Men ziet veel
te gemakkelijk heen over de ontegensprekelijke bewijzen van innig verband met de
Noordfransche lyriek; met een ‘rechtstreeksche invloed van de Provençalen is uitgesloten;
de Noordfransche was niet oorspronkelijk; woorden gelijk joye en delijt zijn in Hadewijch's
tijd algemeen gangbaar geweest’, is alles geklonken.
42) 51, 7.
43) 50, 36.
44) 53, 1, 11; wande 53, 18.
45) 53, 29; 43, 34.
46) 50, 32; 43, 34.
47) des hat gelücke getân an mir wunder 44, 4.
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dat zich voor deze hoofsche kunst van den beginne af een conventioneele, voorname
en gestyliseerde taal had gevormd, waarvan de omzetting in zoo dicht verwante talen
als het Dietsch en het Duitsch vanzelf eenige overeenstemming in de terminologie,
als in de toestanden, motieven, gevoelens, denkbeelden van deze internationale kunst,
meebracht. Al die woorden en uitdrukkingen toch worden eveneens in het Fransch
aangetroffen. Ze kunnen ook van het Dietsch naar het Duitsch of van het Duitsch
naar het Dietsch zijn overgekomen in den loop der jaren die de kunst van Hadewijch
vooraf zijn gegaan. Er is ook, naast wat beide Minneterminologieën mogen gemeen
hebben, zeer veel dat hen onderscheidt, als eveneens uit die lezing zou blijken. Zoo
kent Friedrich von Hausen het natuurtafereel aan den aanvang niet; hij spreekt
voortdurend van saelic, saelic wip; saelic man, van froide; zijn hart wil een klûse
zijn voor de beminde, hij heeft den uitroep wafena, en enkele karakteristieke beelden,
waarvan geen enkel bij ons voorkomt.
Al zou dus de Dietsche minnetaal, ook die van Hadewijch, eenige verwantschap
vertoonen met de Duitsche, toch blijft buiten twijfel, dat de kern zelf van Hadewijch's
lyriek gegroeid is uit de Fransche, juist zooals hare mystiek en haar prozastijl uit die
van de grootmeesters der Fransche mystiek in het Latijn.

Hadewijch, Strofische gedichten

51

Derde hoofdstuk
De Poëzie van den Vorm
Hadewijch en de natuur
Tot den stijl van het hoofsche Minnelied behoorde, zooals wij hierboven reeds
vermeldden, het inleidende natuurtafereeltje.
Op de 45 liederen bij Hadwijch zijn er slechts twee (22, 29, of drie, 31) waarbij
alle verwijzing naar den tijd, het jaargetijde, afwezig is. Acht staan buiten het
jaargetijde door een formule als: altoes (9), vore den tide (19), in allen tide (25, 30,
34) of: welk jaargetijde het ook zij (36; 45), of al minen tijt (31).
23 hebben een lentetafereel: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23,
24, 28, 32, 33, 38, 40, 41.
2 zijn bepaaldelijk zomertafereeltjes: 27, 44; al is er in de lentetafereelen ook
meermaals reeds spraak van den zomer die komt.
2 zinspelen op den herfst: 27, 44.
8 op den winter: 4, 5, 10, 26, 35, 39, 42, 43.
De lente is de tijd van het nieuwe leven en van de ontluikende liefde. Zoo zijn de
lente-aanvangen in de Minnelyriek van den beginne af de oudste en de talrijkste.
Zonder hier te willen uitweiden over den oorsprong van dit stijlprocédé, mogen wij
hier met het volgende volstaan:
In het bekende Cambridge-handschrift1), dat de oudste wereldlijke lyriek, nog in
het Latijn, der Middeleeuwen bevat, hebben enkele liefdeliederen zulk een aanvang
met een lentetafereel. Die liederen, zegt men, kunnen stammen uit het begin der XIe
eeuw; maar over de chronologie dier Latijnsche gedichten laat zich weinig met
zekerheid vaststellen. Heeft daarom dit motief zijn oorsprong

1) Geen vaganten-poëzie! Zie hierover Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des
Mittelalters, IIIe dl. blz. 970 vlg.. En G. Ehrismann, Geschichte der Deutschen Lit. bis zum
Ausgang des Mittelalters, Schlussband; blz. 198; en le dl. blz. 232.
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ook in die Middellatijnsche wereldlijke poëzie? Of werd het niet veeleer uit een
oudere volkspoëzie, uit volksdansen en lentefeesten, hier overgenomen?2) Of zelfs
uit de kerkelijke hymnen?
Al vroeg kwam er eenige afwisseling: ook andere jaargetijden werden behandeld,
ofwel maakten sommige dichters zich los van het procédé, of gebruikten het zelden,
of waren zeer kort. Doch zelfs de groote klassieken, als Bernard de Ventadorn, bleven
er aan getrouw. Anderen weer verklaarden dat loof en kruid, bloemen en boomen
niets met de Minne te maken hebben: wat daarom nog niet als een bewust protest
tegen een drukkende conventie dient opgevat te worden; evenmin als de acht liederen
van Hadewijch, die buiten een bepaald jaargetijde staan, zulk een protest beteekenen.
Ook de trouvères schikten zich naar het voorbeeld der troubadours, vanwaar het naar
Veldeke en ook naar Hadewijch overkwam.
Die natuurtafereeltjes bleven in de hoofsche Minnelyriek gewoonlijk bij enkele
conventioneele trekken, die voortdurend terugkomen onder wisselende vormen: wat
algemeenheden over boomen en bloemen, over loover en kruid, over vogelen en
stroomen; met nu en dan een enkele concrete bepaling; zoodat men uit die
beschrijvingen niet eens kan opmaken uit welke streek een dichter is, omdat alle
landschappen zoo wat op elkander gelijken. Ze dienden bij troubadours en trouvères
slechts als inleiding tot de algemeene stemming van het lied; als een akkoord, dat
den algemeenen toon moest aangeven. Ter afwisseling weer, in plaats van
overeenkomst: lentevreugde en liefdelust of liefdehoop, winterdruk en liefdenood,
kwam tegenstelling, psychologische spanning, psychologisch conflict tusschen de
natuur en het hart: tusschen lentejubel daarbuiten en Minnenood daarbinnen, of
omgekeerd.
Zoover nu de natuurinleidingen bij Hadewijch van dien aard zijn, diezelfde rol
vervullen, diezelfde afwisseling ook, ditzelfde contrast soms vertoonen, hebben zij
niets oorspronkelijks; maar

2) Van belang in dit opzicht zal het onlangs ontdekte kleine Nederlandsche liefdelied blijken
te zijn; dat in de XIe eeuw opgeteekend, nog volgens de techniek van het stafrijm gesteld,
en dus waarschijnlijk ouder, als ook uit de taal mag afgeleid worden, met een natuurtafereeltje,
een lentetafereel, aanvangt:
Hebban olla vogala nestas hagunnen
Hinase hic anda thu.
Zie hierover Dr. Schönfeld in Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde (1933) en J. Van
Ginneken, in Onze Taaltuin, 1936, (Ve dl. bl. 54) die het stukje als een liefdelied terechtwees.
Het komt als losse krabbel voor in handschrift Bodley 340 te Oxford. Het is hier de plaats
niet om over de beteekenis er van, als in 't algemeen over de natuurbeschouwing in de
Middeleeuwen, breedvoerig uit te weiden.
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sluiten zij zich eenvoudig bij de traditie, het procédé, aan. Uit die beschrijvingen dus
alleen kan men weinig afleiden voor haar natuurgevoel.
En gewis kan Hadewijch geen dichteres van de natuur genoemd worden zooals
b.v. Gezelle. Wij willen voor haar geen verdiensten opeischen, die haar niet toekomen.
Toch getuigen die weinige verzen, evenals enkele andere in den loop der gedichten
zelf, voor een eigen, grootsch-krachtige visie van de schepping: ook daarin openbaart
zich haar sterk poëtisch temperament. Laten we hier, beknopt en zakelijk, wijzen op
wat hare natuurvisie kenmerkt:
Vooral het licht en de lente, den groei en den zomer, heeft zij lief. De kleur treft
haar weinig: zij noemt alles scone of ontsiene; en waar zij 't groene vermeldt, is het
nog vooral het leven dat zij bedoelt. Wat zij ziet, en dit kenmerkt ook haar proza, is:
de beweging, het leven, den strijd. Zij heeft ook hier de episch-dramatische
verbeelding. De Zomer is de koene held, die komt om de wereld uit de gevangenschap
van den Winter te verlossen (L. 1). Als met klaroengeschal komt de Zomer zijn banier
met bloemen planten op de wereld (37). Tot zelfs: de natuur: vogelen, bloemen, dan
verruimend lant = de vlakke velden, die dach = de hooge hemel, zulllen spoedig hun
leed overwinnen (L. 3). Ook de vogelen zouden spoedig gheseghen (L. 10).
Het tafereel is echter zelden een geheele strophe: meestal slechts een paar verzen,
die juist het jaargetijde aanduiden. En al hebben die niets bijzonders als visie, ze
brengen steeds een stemming van het ruime, opgewekte of bedrukte leven der natuur;
van den bloei der bloemen of den zang der vogelen. Zij noemt den hazelaar: en zij
heeft gezien hoe die reeds vroeg, einde Januari, begint te bloeien, doch eerst zeer
laat vruchten draagt, het zinnebeeld van de liefde. Zij noemt de roos: en ook haar
groei is als een strijd en wordt het stille beeld van de pijnlijke overwinning der
Schoonheid (2, 91-94)3). Een paar maal noemt zij den nachtegaal die Ons maket hare
bliscap cont (14, 4).

3) Men heeft gezegd dat in deze verzen het tertium comparationis afwezig is: Ghelijc dat ons
die scone rose Metten dauwe comt uten dorne ghegaen So sal die mint dore alle bose Met
toeverlaet hare storme ghestaen. Men meent: als we mogen denken aan een bijbeteekenis:
rose, martelaar, geloovige; doren: vervolgers; en misschien dauw: genade, dan krijgen die
verzen ineens een verrassende diepte.’ (Van der Zeyde, o.c. blz. 90). Maar rose is toch
duidelijk wie mint, de minnaar: gelijk de roos slechts bloeit uit de doornen, zoo zal de minnaar
opbloeien trots alle boosheid der menschen. Ik begrijp werkelijk niet wat men hier zoo
onduidelijk of duister vindt. De duisterheid zit veeleer in dit uten dornen; hoe de roos uit de
doornen opgroeit. Maar de bedoeling is zeker: dat op den eerst met doornen begroeiden
stengel de roos opbloeit. Zoo groeit zij als uit de doornen.
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Het epische van deze natuurbeschouwing treft zelfs in die eenvoudige verzen, waarin
de geheimzinnige groeikracht der lente zich als psychologisch bijna voelen laat:
Tsaermeer sal in corten tide Tsap vanden wortelen opwaert slaen (2); of in dit
zangerige, het overal hernieuwende leven bezingende:
Als ons onsteet die Merte
Verquicken alle dinghe
Ende alle crude ontspringhen
Ende werden schiere groene.
Also doet die begherte. (6).

zoowel als in de cosmische beelden die zij oproept:
Want in hare genaden staen si:
Die sonne, die mane, die sterren (12, 69-70)

als beeld van de alles-omvattende, alles-beheerschende almacht der Liefde.
Of:
Meer dan sterren anden hemel staen
Hevet die minne dan rouwen (17-17-18).

het beeld van de smart zonder uitkomst, zonder einde, radeloos-, troosteloos-ontelbaar.
Episch ook in datzelfde lied het verrukkelijke beeld van den bedriegelijken
doorbraak der eindelijke vreugde in het zwarte stormzwerk:
Want ic sach ene lichte wolke opgaen
Over alle swerke so scone ghedaen
Ic waende met volre weelden saen
Vri spelen in die sonne (17, 37-40).

En voor den eindeloozen, eeuwigen loop der Liefde heeft ze het beeld:
Die loep des troens ende der planeten
Ende der tekene die metten trone gaen (40, 57-58).

Maar ook in verzen als de volgende, die niet meer dan spreekwoordelijke gezegden
zijn, treft, naast de zuiverheid van klank en rythme, naast het onmiskenbare
Hadewijchsche geluid, niet minder het levensgevoel: Na groten storme wert dat
weder scone (2, 55). of: Bi sconen dagheraden Hoept men der lichter claerre daghen
(19, 15-16); of: Dit seghet die dorpere: jeghen avont Sal men loven den sconen dach
(19, 15-16).
Men moet die plaatsen kunnen vergelijken met andere soortgelijke
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bij de minnesinger, bij een Veldeke b.v.: die kunnen soms bekoorlijker, lieftalliger,
frisscher zijn, zoo men wil; men zal er zelden of nooit dien epischen zwaai, dit
cosmisch gevoel, dien heroischen gang, dien sterken levensdrang uit hooren, die uit
Hadewijch opklinkt.
Wat verder de natuurbeschouwing van Hadewijch kenmerkt is: dat die enkele
tafereelen of beelden niet gegeven worden om hun zelfs wil; de natuur is voor
Hadewijch, als voor alle groote dichters, niet een louter versiersel, niet een eenvoudig
voorwerp van bewondering of genieting. Zij leeft met haar mede het eigen mysterie
van het leven; ieder natuurbeeld draagt een stuk hart.
Het inleidend natuurtafereel is dan ook bij haar veel inniger verbonden met den
inhoud van het lied dan bij hare kunstgenooten meestal het geval is. Het natuurtafereel
is steeds gedacht in verband met de stemming: het is uit die stemming zelf reeds
gegroeid. Waarom b.v. ziet Hadewijch in het eerste lied den Zomer als den held, den
ridder, die de aarde uit den druk van den winter verlossen komt? Omdat zij zelf van
alle kanten in haar Minneleven bedrukt, benauwd wordt, en zij wel zeker is, zich
zekerheid wil inspreken, dat zij overwinnen zal, dat de Liefde haar verlossen komt,
gelijk de Zomer bevrijdt.
Men kan dit zoo bij alle liederen zelf beproeven: gaarne geef ik toe, dat het verband
bij een eerste lezing niet immer zoo treffend aandoet. Doch om het eerste het beste
lied te nemen, b.v. 41: daar wordt gezegd, dat, hoewel het nieuwe jaar begonnen is,
er de vreugde toch nog weinig bij gebaat is, omdat de klare dagen nog ontbreken.
En nu gaat het geheele gedicht over: wat de minnaar wel hebben en weten kan, dat
hem vreugde zou kunnen geven, maar die vreugde is weinig gebaat, omdat er zooveel
onzekers nog is, zooveel dat men niet weet, waardoor die vreugde bedorven wordt;
zoodat er niets anders overblijft dan steeds in den wil der Liefde te staan.
Men zou als regel kunnen aangeven: wil men een lied van Hadewijch ten volle
begrijpen, in de stemming waaruit het gegroeid is, dan moet men uitgaan van het
natuurtafereel van het begin. Neem nog b.v. lied 44: een herfsttafereel; als de vruchten
van het jaar ingekomen zijn heeft de minnaar meest honger; en het lied gaat over
valsche verzadiging, die sommigen zich laten welgevallen; over de ware verzadiging,
die Minne van haar overvloed wel mededeelen mocht. Het beeld van het begin gaat
door geheel het lied. Ook de Minne heeft hare schuren waarin Zij haar overvloed
opbergt. Zóó zelfs, dat hieruit een zeer mooie beteekenis wordt aan de hand gedaan
voor het anders onverklaarbare en onbekende nanoet (v. 38).
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Zoo heeft Hadewijch de conventie geëerbiedigd en tevens gebroken. Zij blijft in de
hoofsche traditie, waaruit geheel haar werk moet verklaard worden; doch zij voert
die op tot hare ware beteekenis. Er is gespannenheid, er is verwachting, er is ziel:
zielejubel of zielesmart, in hare natuurvisie; er is meeleven met de natuur. Het
natuurtafereel is gegroeid uit haar ziel, is een stuk leven van haar ziel; en daarom is
het zóó geworden, zooals het telkens is, niet anders. Er ligt daarin wel iets als een
begin van moderne natuurbeschouwing: de natuur die meeleeft met den mensch, of
die soms, de wreede, meedoogenloos tegenover hem staat: te vergeefs zoekt de ziel
dan steun of opbeuring of troost bij haar.
Zullen wij nog verder gaan? Zullen wij dit meeleven met de natuur, waarop wij
reeds vroeger herhaaldelijk hebben gewezen als kenschetsend voor onze dichteres,
aldus verklaren: ‘telkens vinden we dat meevoelen, meeleven met de natuur, dat
gevoel dat wat geldigheid heeft voor de wereld buiten haar, ook voor het eigen leven
geldt; zoodat zij kan onbeschroomd uit het leven in de natuur conclusies trekken
voor zich zelf zonder zich zelfs van het onlogische en voor de niet-natuurgevoelige
volmaakt willekeurige van zoo'n gevolgtrekking bewust te zijn?’4). Men citeert ten
bewijze den aanvang van Lied 2.
Tsaermeer sal in corten tide
Tsap vanden wortelen opwaert slaen,
Daerbi sal verre ende wide
Bempt ende cruut sijn loef ontfaen.
Dies so hebben wi sekeren waen:
Die voghele werden blide.
Die gheet in minnen te stride
Hi sal verwinnen saen
Opdat hi niet en mide.

en men verklaart: Binnen kort zal de natuur herleven. Daarom zijn wij ook zeker dat
de strijder in de Minne dra zal overwinnen. Een totaal onlogische conclusie inderdaad.
Doch zoo moeten, zelfs mogen, deze verzen niet opgevat worden. Hadewijch zegt
wat binnen kort zal zijn, in de natuur, wat echter nog niet is; maar een zeker
voorteeken van dit zal, is wat reeds is: de vogelen worden blide. En dan volgt de
toepassing of het meeleven; maar volkomen logisch: ook de minnaar zal spoedig
overwinnen. M.a.w. Dies so v. 5 kan hier niet beteekenen: daarom; maar beteekent
alleen: hiervan; hiervan (dat de natuur zal herleven) hebben wij reeds

4) Van der Zeyde, o.c. blz. 102.
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een zeker voorteeken; en v. 5 dat men als een gansch overbodig tusschenzinnetje wil
uitschakelen, geeft dit zeker voorteeken aan: de vogelen zijn reeds blijde, tegenover
het sal der eerste verzen. Zoo is er hier wel meeleven met de natuur, doch perfect
logisch.
Men citeert verder nog:
Tsaermeer ontspringhen ons die bloemen
Ende andere crude menichfout.
Oec salmen die edele herten doemen
Die leven in Minnen ghewout.

Die verzen zouden ‘of zinloos of dwaas zijn, als men die niet begreep, als een kreet
van smartelijke verbazing hoe het in godsnaam mogelijk is dat men N.B. in dezelfde
tijd waarin die bloemen ontspringhen ... zooiets boosaardigs en tegennatuurlijks
onderneemt als die edele herten doemen ... Daar klopt iets niet voor haar gevoel ...’.
Blijkbaar werden deze verzen weer geheel verkeerd begrepen. Hadewijch zegt alleen:
Weldra ontbloeien de bloemen. Ook zal men (de menschen, de niet-minnenden) de
edele herten veroordeelen, d.i. ongelijk geven, of ongelukkig heeten, die nu leven in
de macht van Minne (als in den winter die bedwingt). Maar dan gaat ze voort: al
ontbloeien de bloemen, ik voor mij In Minnen settic mijn behout Ende mine ghewout
in hare hande. Zij wil in de macht van Minne, in hare bande, blijven. Wat dus niet
klopt is geheel wat anders: niet dat men bij dit schoone jaargetijde de edele herten
zal ‘vervolgen’, maar dat zij in de macht der Minne willen blijven. Het zijn de anderen,
die de edele herten doemen, integendeel, die het voorstellen als iets dat niet klopt:
dat men nu, als de bloemen ontbloeien, in de macht, het bedwang der Liefde wil
blijven. Er is dan verder wel spraak van wreede vremde en van mercaren, (daarom
geen wereldlijke of geestelijke overheden) maar in den zin als hier aangegeven: die
de edele herten uit dien band der Minne willen voeren, terwijl dezen er in willen
blijven.
Men mag dus wel spreken bij Hadewijch van meevoelen en meeleven met de
natuur: zoover de natuurtafereelen geen louter versiersel of aanhangsel zijn; zoover
de natuur voor haar geen louter voorraadkamer van beelden en symbolen is, zoover
zelfs voor haar het leven in de natuur geen louter beeld van haar eigen leven is; want
er is nog meer: Hadewijch ziet de natuur door haar stemming; zij ziet de natuur in
het leven van haar ziel: triomphantelijk, gespannen, vol verwachting, met het
bruisende, nieuwe leven, zooals zij zelf; maar zij ziet haar ook tegenover haar: vol
beloften van blijdschap, die niet in vervulling gaan; droef en bedrukt door den wreeden
winter, waaraan zij ontsnappen wil; soms ook met bedrieglijken schijn van verlossing,
die zij niet aanvaardt,

Hadewijch, Strofische gedichten

58
waarboven zij de macht der Liefde verkiest; of als degene die haar de Zon en het
licht, den dag, weigert, als zij zoo gaarne de zon zou zien: hoe gherne ic de sonne
saghe! Een meeleven dus, een meevoelen, dat nog geen opgaan is in de natuur, geen
zich-verliezen in de natuur, geen heenvluchten uit het leven naar de natuur als naar
de groote Verlosseres, naar de goede Vertroosteres in het bange zielelijden. Een
meeleven, dat wel meer is dan gewone beeldspraak; en toch niet buiten de eigenlijke
beeldspraak gaat, maar die opneemt in het leven der ziel.
Men heeft dit natuurgevoel mystiek genoemd, nog wel mystisch, maar volslagen
on-christelijk5). Laten we ons hier door geen hooge woorden, of liever door geen
misbruik van woorden, in de war brengen. Want mystisch wordt hier gebruikt in een
beteekenis die het woord voor ons niet heeft. Men bedoelt een zekere gebondenheid
met de natuur, een opgaan van geheel zichzelf in de natuur, een gemeenschap, een,
om het zoo uit te drukken, één-worden met de natuur: zoodat wat daarbuiten geldt
ook binnen gelden moet, al schijnt het geheel onlogisch; een pantheïstisch
natuurgevoel. Hadewijch's natuurgevoel is niets van dit alles. Maar tegenwoordig
wordt al het vage en onlogische gereedelijk mystiek genoemd. Wat de bewering van
on-christelijk betreft, dit zijn paradoxen, die met de stelligste zelfzekerheid, ook bij
klaarblijkelijk onbegrip, niet kunnen goedgepraat worden.

De poëzie der rhythmiek en taalmuziek
Hadewijch heeft bewuste, hoogst-ontwikkelde taalkunst. Dit ook is, in onze
Middeleeuwen vooral, iets eenigs. Want, hoe voortreffelijke poëzie wij ook elders
mogen bezitten, deze munt doorgaans uit door andere verdiensten dan door die van
den eigenlijken stijl of van de woordkunst.
Dat zij dit eveneens uit de hoofsche traditie had geleerd, spreekt vanzelf en behoeft
geen verder betoog: evenals het hoofsche leven streefde naar voorname beschaafde
omgangsvormen in het leven, zoo ook naar voorname, kunstvolle taal. Maar van alle
dichters te onzent die onder den invloed van de hoofsche kunst hebben gestaan, is
Hadewijch, met dien anderen grooten hoofschen, humanistischen dichter van het
Leven van Lutgart, Willem van Afflighem, de eenige die het hoofsche kunstideaal
zoo dicht is nabijgekomen.
STROPHENBOUW. - Om van de uitwendige eigenaardigheden uit te gaan: wat
natuurlijk het eerst treft is de strophenbouw. Niet die van van Maerlant: op het
voorbeeld van de Latijnsche clausulen,

5) V.d. Zeyde, o.c. blz. 100 vlg.
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hoe die zich ook bij hem tot hun kenmerkenden vorm mogen hebben ontwikkeld:
tamelijk eentonig, en, op slechts twee rijmen over soms zoo vele verzen, waarvan
dan nog één tot achtmaal toe wordt herhaald, vrij gekunsteld, zoodat de inhoud
noodzakelijk al te dikwijls aan den vorm wordt opgeofferd. Hadewijch heeft ook
zeer kunstvol gebouwde strophen, sommige van vier verzen, maar dan met slechts
één rijm; andere, afwisselend, van meer, tot van veertien verzen toe, maar dan op
drie of meer rijmen, smaakvol over de geheele strophe verlegd6).
De meeste gedichten zijn gebouwd volgens het bekend beginsel van deze
ontwikkelde hoofsche kunst: dat van de drieledigheid, de ‘tripartition’. De strophe
bestaat uit drie deelen; twee deelen, die elkander beantwoorden in de rijmen, gaan
vooraf, b.v.: a b / a b, of a b c / a b c, enz.. Men vat die twee deelen vaak samen met
den naam ‘kop’; de Meistersänger, meesterzangers, noemden ze ‘stollen’. Het zijn
wel twee verschillende deelen, die dan meestal door ten minste een korte pause of
snede gescheiden worden; ze zijn symmetrisch gebouwd. Het derde deel, door de
meesterzangers Abgesang genoemd, de ‘staart’ of cauda, is asymmetrisch, het bestaat
uit een onbepaald aantal verzen, op twee of meer rijmen, die geheel of gedeeltelijk
dezelfde kunnen zijn als die van den kop, maar ook geheel andere; de asymmetrische
bouw der rijmen verbindt ze tot slechts één deel, b.v.: b b a; b a b a b; a a b a; c c d
d c; c c d c d; d d e e c e b; c b d e e d; c c d e e d; b b b b; toch kan ook dit derde
deel, toevallig, symmetrie vertoonen: met dezelfde rijmen als in den kop, maar in
omgekeerde orde (b a b a); of met gedeeltelijk dezelfde rijmen (b c b c; a c b b; e e
e b) of zelfs met verschillende

6) Aan den strophenbouw en de verstechniek van Hadewijch werd, behalve vroeger door M.
Jöris, Untersuchungen über die Werke der Zuster Hadewijch (Strassburg, 1894), nog onlangs
een speciaal onderzoek gewijd door M. Van der Kallen, Grammaticaal en rythmisch onderzoek
van Hadewijch's poëzie (Den Haag, 1938). In mijn uitgave van de Strophische Gedichten,
van 1912, had ik door den druk der strophe, met in- en uitspringende verzen, mijn opvatting
van den bouw veraanschouwelijkt. Ik kan niet zien, dat daaraan door het nieuwe onderzoek
iets gewijzigd werd; alleen wordt hier de bouw veraanschouwelijkt door, naar mijn bescheiden
meening, niets zeggende teekeningen en lijnen. In mijn studie over de Poëzie van Hadewijch
(Gent, 1931), in mijn bijdragen Over Hadewijch naar aanleiding van een dissertatie (Versl.
en Meded. der K. Vl. Academie, 1934); en in die over De Wording van Hadewijch's kunst
(Ib., 1937): - beide bijdragen werden in de bibliographie van M. Van der Kallen niet
opgenomen - heb ik het belangrijkste over Hadewijch's verstechniek en over haar
afhankelijkheid tegenover de hoofsche Minnelyriek uiteengezet. De opmerkingen die wij
hier laten volgen zijn een vanzelf sprekende uitbreiding van onze toenmalige opvattingen.
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rijmen: c d c d. Toch zou de vraag kunnen gesteld worden, of met deze symmetrisch
gebouwde staarten, voornamelijk met die van de laatst vermelde soort, het beginsel
der drieledigheid nog wel zuiver wordt toegepast. Regelmatig zou ook de zin tusschen
kop en staart niet mogen doorloopen; dit is echter niet steeds het geval bij Hadewijch.
De kop bestaat doorgaans uit twee deelen van elk twee verzen; ab ab of ab ba. De
gelijke orde der rijmen zou, zoo wordt gewoonlijk geleerd, meer gebruikelijk zijn
bij de Noordfransche trouvères. Hadewijch heeft in deze gevallen altijd de gelijke
schikking. Koppen, waarvan de deelen meer dan twee verzen tellen, b.v. a a b / a a
b of a b c d / a b c d, zouden vooral in de Siciliaansche en Duitsche hoofsche poëzie
voorkomen. Zulke zijn er ook enkele bij Hadewijch: 6 en 7 met: a b c d / a b c d; 11,
15, 26, 23, met aa b / aa b /; 24, 29 met a a b / c c b /. Mag daaruit invloed van de
Duitsche Minnelyriek afgeleid worden? Maar ze komen reeds voor bij Veldeke: en
deze zal ze wel niet uit de Duitsche lyriek, die feitelijk nog niet bestond, hebben
overgenomen. Waarom zouden zulke ‘koppen’ zich niet zelfstandig hebben kunnen
ontwikkelen, b.v. uit een langer vers met binnenrijmen? In deze koppen toch hebben
de verzen nooit meer dan drie hefflngen.
Ik laat een schematisch overzicht van den bouw der 45 gedichten voorafgaan.
Liederen:
1. met strophen van 4 verzen:
a4 a4 a4 a4: 33 en 37
2. met strophen van 6 verzen:
a4 a4 a4 b3 a4 b3: 14, 17, 20
a4 a4 a4 b4 a4 b4: 4, 44
a3 a3 a3 b4 a3 b4 (met herhaling van rijm in v. 2 en v. 5) 30
3. met strophen van 7 verzen:
a4 a4 a4 b2 c2 c2 b2: 5
a4 b4 a4 b4 c4 c4 b4: 8, 18.
a4 b4 a4 b4 c2 c2 b4: 19
a5 a5 a5 a5 b4 b4 a5: 22
a4 b4 a4 b4 a4 b4 refrein4: 43
4. met strophen van acht verzen:
a4 b3 a4 b3 c4 d3 c4 d3: 1 (1 tornada)
a4 b4 a4 b4 c4 d4 c4 d4: 41
a3 b3 a3 b3 b4 a3 b4 a3: 13
a4 b4 a4 b4 b4 a4 b4 a4: 38
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a4 b4 a4 b4 a4 a4 b4 a4: 31
a4 b4 a4 b4 b4 c4 b4 c4: 32
a4 b4 a4 b4 b4 c3 b4 c3: 34
a4 b4 a4 b4 c4 c4 d4 d4: 35
a4 b4 a4 b4 a4 b4 a4 rim estramp: 40
a4 b4 a4 b4 b4 b4 b3 b4: 42
a4 a4 a4 b2 a4 a4 a4 b2: 457)
5. met strophen van negen verzen:
a4 b4 a4 b4 b3 a3 a3 b3 a3: 2 en 39
a4 b4 a4 b4 b4 a4 b4 a4 b4: 3
a4 b4 a4 b4 a4 a4 b4 b4 b4: 10
a5 b5 a5 b5 c3 c3 c3 d3 c3: 21
6. met strophen van tien verzen:
a4 b4 a4 b4 b4 a4 a4 c3 x3 c3: 9
a4 b4 a4 b4 b4 c4 c4 d3 c4 d3: 12
a3 b3 a3 b4 c3 c3 b4 c3 c3 b4: 16
a4 a4 b3 a4 a4 b3 b3 b3 c3 c3: 23
a3 a3 b3 c3 c3 b3 d4 d4 e3 e4: 24, 29
a4 b4 a4 b4 b4 c4 b4 c4 b4 c4: 25
a4 b3 a4 b3 c3 d4 d4 e4 e4: 27
a3 b3 a3 b3 c3 b3 d3 e3 e3 d3: 28
7. met strophen van elf verzen:
a4 a2 a2 a4 b2 b4 b4 b2 a2 b2 x (refrein) 36
8. met strophen van twaalf verzen:
a3 b3 c3 d3 a3 b3 c3 d3 c3 c3 c3 a3: 6 en 7
a4 a4 b3 a4 a4 b3 c2 c2 d3 e2 e2 d3: 15 en 26
9. met strophen van veertien verzen:
a3 a3 b3 a3 a3 b3 c3 c3 c3 b3 c3 c3 c3 b3: 11
Behalve in 14, 17, 20; in 33, 37, in 4, 44 en met herhaling van een rijm 30, komen
herhalingen van denzelfden strophenbouw nog voor: in 6 en 7 (abcd abcd eeea); in
32, 34 (ab ab bc bc) met verschil in de hefflngen der c-verzen; in 13 en 38 (ab ab ba
ba) met verschil in de heffingen der laatste a-verzen; in 1 en 41 (ab ab cd cd) met
verschil in de hefflngen, 1 heeft daarbij nog telkens een refrein; in 15 en 16 die in
alles gelijk gebouwd zijn (aab aab ccd ccd); in 2 en 39; in 8 en 18; in 15 en 26.
7) L. 45 bestaat niet uit vierregelige, maar uit achtregelige strophen: aaabaaab. In mijn uitgave
had ik het gedrukt met vierregelige strophen. Jf. Van der Kallen neemt het ook als zoodanig
op; dit is niet juist.
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31, 32 en 34, 35, 40, 42, 45 met verschillenden bouw, voornamelijk in het Abgesang;
45: aaab aaab). Er zijn 4 liederen met strophen van 12 verzen (6 en 7, 15 en 26); 9
met strophen van 10 verzen (9, 12, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29) de meeste verschillend
gebouwd; 5 met strophen van 9 verzen (2, 3, 10, 21, 39: 2 en 39 met hetzelfde schema:
ab ab ba aba); 6 met strophen van 7 verzen, (5, 8, 18, 19, 22, 43) waarvan 8 en 18
gelijken bouw hebben, en ook 19, maar met verschil in de hefflngen der cc-rijmverzen
(ab ab cc-b); 2 met strophen van vier verzen (33, 37); 1 met strophen van 11 verzen
(14); een met strophen van 14 verzen (11); behalve de 6 met strophen van 6 verzen:
14, 17, 20 met aaab ab, 4 en met hetzelfde schema, doch met verschil in de hefflngen
van de b-rijmen, 30 waarin het laatste a-rijm het tweede a-rijm herhaalt.
Hebben blijkbaar de drieledigheid:
van de strophen met 7 verzen: 8, 18, 19
van de strophen met 8 verzen: 31
van de strophen met 9 verzen: 2, 39, 10, 3, 21
van de strophen met 10 verzen: 9, 12, 16, 28
van de strophen met 12 verzen: 6, 7, 15, 26
Hebben den regelmatigen kop van de drieledigheid, met symmetrischen staart:
van de strophen met 8 verzen: 1, 41, 13, 38, 32, 34.
van de strophen met 10 verzen: 25
van de strophen met 12 verzen: 11
met niet symmetrischen staart:
cc dd 35
bb bb 42
bb cc 23
cc dd ee 27
Vertoonen nog een zekere drieledigheid, maar zonder stricte symmetrie in den
kop (met drie rijmen): 24, 29.
Hebben de drieledigheid niet:
de strophen met 4 verzen: 33, 37.
de strophen met 6 verzen: 14; 17; 20; 4, 44, 30.
de strophen met 7 verzen: 5, 22, 43.
de strophen met 8 verzen: 40, 45.
de strophen met 11 verzen: 36.
Dus 17 met duidelijke drieledigheid, 8 of 12 zelfs 14 met min of meer regelmatige
drieledigheid: samen 29 of 318).

8) Mej. Van der Kallen telt slechts 24 gedichten met drieledigheid; zegt echter niet welke; ze
vermeldt er alleen 22 van, die den Noordfranschen kop: ab ab hebben. Waarom hier ook niet
L. 1? Verder 6, 7, 15, 26, 11, 23; met anderen kop (a b c d a b c d, 6 en 7; aab aab 15, 26,
11, 23).
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14 hebben geen drieledigheid: 4; 5; 14; 17; 20; 22; 30; 33; 36; 37; 40; 43; 44; 45.
Van deze niet-drieledige stukken hebben 14, 17, 20 hetzelfde schema: aaab ab;
ook 4 en 44 met verschil nochtans van de heffingen in de b-rijmen; terwijl 30 in het
laatste a-rijmvers het rijm van het tweede a-rijmvers herhaalt.
Ook de Fransche trouvères en troubadours hadden niet uitsluitend
drieledig-gebouwde strophen. Eenvoudige strophen komen bij hen al even vaak voor
als bij Hadewijch. En het door deze meermalen gebruikte schema aaaba is van de
oudste troubadours af in gebruik: het is een schema van den oudst bekenden
troubadour Guillaume van Poitiers.
Onder de formeele kenmerken, waardoor de kunst van Hadewijch in den bouw
harer liederen nog in nauw verband met de Provençaalsche en Noordfransche wordt
gebracht, is de zoogenaamde tornada: een kort verlengstuk aan het einde, van twee,
drie, vier verzen, meestal voortzetting van de rijmen en den bouw van de voorgaande
strophe. Meermalen is dit een soort van envoi: aan den beschermheer, aan de dame.
Er kunnen zelfs meer dan een tornada zijn. Maar in de oudste Provençaalsche poëzie,
en nog meermalen ook in de Fransche, is de tornada de herhaling van een gedachte,
uit de laatste strophe, of van een hoofdgedachte van het lied, met gelijke of andere
woorden9).
Hebben deze tornada:
van de liederen met zes-regelige strophen: 17, x b x b, 20, met dezelfde rijmen
abab.
van de liederen met 7-regelige strophen: 8 met xy xy; 19 xx b; 22 met xxb; 43 met
dezelfde rijmen: aa + het rijm van het laatste vers van elke strophe.
van de liederen met 8-regelige strophen: 13 met b a b a; 38 met b a b a; 40 met a
b a b.
van de liederen met 9-regelige strophen: 2 met b aa b a; 3 met b a b a b; 21 met c
c x x c; 39 met b a a b a; 25 met x y x y.
van de liederen met 10-regelige strophen: 9 met b b a a c c a c; 16 met c c a; 23
met b b d d; 27 met c c b b c c; 28 met d x x d; 29 met x x y y.
het lied 36 met 11-regelige strophe: b b b b b + het laatste vers van elke strophe.

9) Over de tornada, zie Jeanroy o.c. II, 93; de etymologische beteekenis van tornada schijnt
zelfs te zijn: het herhalen van een gedachte of van verzen; ‘parce que le troubadour y répétait
une pensée déjà exprimée dans la pièce ou même y rappelait des vers entiers’.
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van de liederen met 12-regelige strophen: 6 en 7 met x x x a; 26 met x x d y y d; 15
met den kop der strophe.
het lied met 14-regelige strophe: 11 met c c c b.
Is de laatste strophe van het 4-regelige lied 37 wel een tornada?
27 (26) liederen hebben dus de tornada, meestal met geheel of gedeeltelijk dezelfde
rijmen van de laatste strophe; hebben geheel andere rijmen: 6, 7, 8, 25, 29, 37 (?)10).
Het 42e lied schijnt ook een tornada te hebben: althans de vier laatste verzen van
de laatste strophe hebben van het schema der andere strophen afwijkende,
afzonderlijke rijmen.
Merkwaardiger wijze komt de tornada voor bij 11 (12) liederen, die niet drieledig
gebouwd zijn. Zoo bevestigen ook deze hunnen oorsprong uit de Provençaalsche
lyriek. Wel is waar treft men de tornada ook aan in de kerkelijke hymnenpoëzie: ze
is er echter vrij zeldzaam. In de Duitsche Minnelyriek ontbreekt ze zoo goed als
geheel. Er bestaat derhalve niet de geringste aanleiding voor de opvatting dat de
tornada bij Hadewijch uit de hymnenpoëzie, of uit de Duitsche Minnelyriek moet
worden verklaard11).
Een verlengstuk bij iedere strophe komt voor in het eerste lied: x y x y: de x-verzen
zijnde een soort van groet in 't Latijn, door de Dietsche y-verzen telkens onderbroken:
eerder een refrein, dan een eigenlijke tornada. Het refrein komt verder voor in 23:
Nu moet ons God beraden; ook het aan het einde van iedere strophe herhaalde, maar
hier rijmlooze in die Minne van 1. 36 doet aan als een refrein.
De strophen kunnen met elkander verbonden worden door concatenatio: deze
bestaat hierin, dat de gedachte van den of de laatste(n) regel(s) van een strophe in
den eerste van de volgende opnieuw wordt opgenomen, hetzij door de herhaling van
een woord waarin die gedachte als in haar kern besloten ligt, hetzij door een
synonieme uitdrukking. Niet overal komt bij Hadewijch dit procédé der concatenatio
voor; en in liederen waar het wel voorkomt zijn nog niet alle strophen op die wijze
met elkander verbonden. In sommige gedichten ontbreekt de concatenatio geheel;
in andere komt ze slechts toevallig voor. In het tweede b.v. is er concatenatio

10) In de lijst van Jf. Van der Kallen, blz. 42 staan een paar vergissingen: 17, 21 hebben slechts
gedeeltelijk dezelfde rijmen.
11) Jf. Snellen had reeds op het voorkomen van zoo iets als een tornada in de kerkelijke
hymnenpoëzie gewezen; Jf. Van der Zeyde heeft de opmerking overgenomen; de tornada
past immers niet in haar stelsel van den Duitschen oorsprong van Hadewijch's lyriek. In de
Duitsche Minnelyriek ontbreekt de tornada zoo goed als geheel: hieruit kan Hadewijch haar
dus niet hebben; daarom moest zij ze hebben uit de kerkelijke poëzie. Nogmaals: wij moeten
de feiten aanvaarden zooals ze zijn, en ons niet bij ons onderzoek laten leiden door een stelsel.
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tusschen de 1 en de 2e strophe: Opdat hi niet en mide, wordt opgenomen door Die
niet en spaert vore hoghe Minne. Zij ontbreekt tusschen de 2e en de 3e; de 3e en 4e
worden verbonden door minne: Datse ons al minne voltrouwe. - Soe suete es minne
in hare natuere. De 4e en 5e door ghebrukene; zij ontbreekt verder tusschen de
overige strophen.
Verwant met de concatenatio of een soort van concatenatio is het verbinden van
strophen door het opnemen van het laatste rijm der vorige strophe in de volgende.
Dit is echter bij Hadewijch tamelijk zeldzaam; het komt alleen voor, en dan niet eens
tusschen alle strophen, in het 28e lied.
De concatenatio was oorspronkelijk bedoeld als steun voor het geheugen. Het
werd vooral gebruikt in het nog uit het geheugen voorgedragen chanson de geste.
Ook hebben de Noordfransche trouvères er een overvloediger gebruik van gemaakt
dan de Provençalen. Van de Noordfranschen heeft Hadewijch het procédé
aangenomen. Het komt trouwens ook voor in haar proza, waar het de verschillende
paragraphen onderling kan verbinden.
RIJM. - De Provençaalsche troubadours, maar ook de Fransche trouvères, schreven
gaarne gansche liederen op dezelfde rijmklanken voor alle strophen: coblas unisonas;
of ook nog met dezelfde rijmklanken voor twee elkander volgende strophen: coblas
doblas; dit liet toe ook het lied zelf, gelijk reeds de strophe, drieledig te bouwen, met
b.v. twee strophen met gelijke rijmklanken, en een vijfde strophe met eigene
rijmklanken: 2 + 2 + 1; of nog 2 + 2 + 2 + 1 enz..
Hadewijch gebruikt deze formeele eigenaardigheden in de rijmen niet. Zij heeft
alleen coblas singulars: iedere strophe heeft hare eigene rijmklanken. Ook de
Provençalen en Franschen hebben de coblas singulars: ze zijn er zelfs lang niet zoo
zeldzaam als soms wordt beweerd; zij komen er niet alleen voor in de vroegste lyriek,
maar ook in de klassieke periode en worden vooral gebruikt in satirische en
godsdienstige gedichten. Naarmate in deze poëzie de vorm alles, en de inhoud bijzaak
werd, nam ook het gebruik der gekunstelde coblas doblas en coblas unisonas toe.
Tegenover deze al te verre gaande gekunsteldheid hebben onze dichters hun
zelfstandigheid weten te handhaven. Ook Veldeke doet er niet aan mee: hij heeft,
evenals Hadewijch, uitsluitend coblas singulars. Evenmin als het systeem der laisses
monorimes van de chansons de geste onze epische dichters heeft kunnen verleiden,
hebben deze coblas unisonas of zelfs doblas onze lyrische dichters bekoord. Ook
hier kan men zich afvragen, of zij soms niet reeds in een vaste traditie stonden, die
hen tegen zulke waaghalzerijen op hun hoede deed zijn. Of beseften zij, dat dergelijke
rijmsport
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ten slotte toch zeer eentonig aandoet; of ook, dat zij niet strookt met de
eigenaardigheden eener Germaansche taal, waarin de rijmen niet zoo overvloedig
zijn? Wat daar ook van zij, op Dietschen bodem hebben coblas unisonas nooit gedijd.
Andere bij de troubadours gebruikelijke kunsten met het rijm heeft Hadewijch niet
geheel versmaad. Wat ons in hare liederen als gekunsteld treft heeft daarin zijn
oorsprong. Lied 43 biedt een treffend voorbeeld van wat werd genoemd rim estramp:
het laatste vers van alle strophen heeft het geheele gedicht door denzelfden rijmklank
-aken. Rim estramp vertoont nog het 40e lied: het is gebouwd op vier motieven: van
de verheit, van de kracht, van de zoetheid en van den loop der minne; die elk in twee
strophen worden uitgewerkt, waarvan de laatste verzen elkander in de uitdrukking
beantwoorden.
Het 43e lied heeft daarenboven nog grammatische rijmen: die bestaan uit
verschillende grammatische vormen van hetzelfde woord:
Als ons ontsteet die winter sware
Die meneghen maect dat herte swaer,
In dien tide es openbare
Die feeste van allen heyleghen baer.
Ic hebbe ghedoghet meneghe vare
Maer boven al gheet mi die vaer
Hoe ic ter minnen sal gheraken.

Zulke grammatische rijmen komen nog wel eens toevallig voor, b.v. str. III van lied
XVI. In een lied wordt de virtuositeit zelfs verder gedreven: in 1. 23 hebben 1e en
2e evenals 4e en 5e verzen gekruiste grammatische rijmen
Haddic mijn hoghe gheslachte beDACHT
Ic hadde edelen gheDACHTEN gheslacht
Ende mi der minnen al ghegheven
Gheheel, met alre machte PACHT
Ende vercreghen metten PACHTE macht
In minnen natueren een cleven ...

Een enkel gedicht, het 9e, heeft zoogenaamde ‘weesverzen’: in iedere strophe blijft
het voorlaatste vers zonder rijm. In de Provençaalsche of Noordfransche lyriek komt
dit niet voor, wel in de Duitsche. Wijst dit verschijnsel soms op Duitschen invloed?
Uitgesloten is dit in den tijd van Hadewijch niet: toen hebben verschillende invloeden
elkander reeds kunnen kruisen. De vraag is echter of die verzen wel als weesverzen
waren bedoeld en of ze niet met het laatste vers moeten worden verbonden tot één
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langer vers, dat de strophe afsluit en waarop zij, als op een breeder voetstuk, rust. In
plaats van:
Ende bliven thuus; waer mochtic
Gaen omme mijn verdoen?

zou men hebben:
Ende bliven thuus; waer mochtic gaen omme mijn verdoen?
Wat deze opvatting bevestigt is, dat beide laatste verzen korte verzen zijn van
slechts drie hefflngen, en dat ze zoo innig door den zin verbonden worden, dat ze
niet zonder oversprongen kunnen worden gelezen, zooals reeds mocht blijken uit de
aangehaalde verzen uit de eerste strophe.
19-20: Dese sijnt die dat hare verdaden / Sonder der Minnen noet.
29-30: Soe en heeft hi vorme noch ere / Daer Minne die hare bi versteet.
39-40: Dats varuwe die tekene scieren / Alre meest vore hogher Minnen.
59-60: Die hare volghen, si liden / Meneghen nacht bi daghe.
69-70: Ende in allen ghebrukenne van minnen / Eren ende chieren.
79-80: Die hoghe materie, daeraf wordt minne / van yersten gheboren.
89-90: Daer en es redene te waer / Noch werc te swaer ende al nuwe ghevet.
Alleen in de Ve strophe is geen duidelijke oversprong, maar een pauze als tusschen
voorzin en nazin12). Zoo zou dit een overblijfsel kunnen zijn van het Oudgermaansche
Nibelungen-vers. Ook in het Hogduitsch zal het weesvers uit het lange vers van de
volksepiek zijn ontstaan. Het ware aldus een Westgermaansch, geen specifiek Duitsch,
verschijnsel.
Nog eene eigenaardigheid in het rijmgebruik, dat Hadewijch's kunst verbindt met
die van de troubadours en trouvères, is het dubbelrijm. Wij zagen dit verschijnsel
reeds verbonden met het grammatische rijm in het 23e lied. Ze komen zoo wat overal
maar sporadisch en toevallig voor. Oneigenlijke dubbelrijmen, waarin de voorlaatste
hefflngen niet ten volle rijmen, doch assonneeren, of waarin hetzelfde woord (minne
b.v. als in L. 40, str. IV) in de voorlaatste hefflng staat, komen echter veel meer voor;
zij behooren tot de algemeene kenmerken van Hadewijch's taalmuziek, die moeilijk
kunnen worden ontleed; zij zijn ontstaan uit den

12) Men vergelijke het lied met het 24e of het 29e: waarvan de strophe eveneens op zulk een
breeder voetstuk rust.
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muzikalen drang om gelijke geluiden op geaccentueerde plaatsen te laten terugkeeren.
Wat nu het rijm op zichzelf betreft, dit is doorgaans buitengewoon rijk en zuiver.
Hadewijch houdt van volle, mooi-klinkende rijmen, die zij met bewonderenswaardige
kunstvaardigheid weet aan te brengen en die de onmiskenbare muzikaliteit harer
verzen ten hoogste bevorderen. Rijmdwang wordt bij haar zelden gevoeld: eigenlijke
stoplappen zijn dan ook uiterst zeldzaam. Dit wil niet zeggen, dat er bij haar geen
zwakke verzen voorkomen: maar zij kan die handig verbergen, zoodat ze niet treffen;
omdat het noodzakelijke rijm voor het slot van een rhythmische periode wordt
voorbehouden. Dit beteekent ook niet, dat Hadewijch zich nooit door het rijm zou
laten leiden: en het gebeurt wel eens, dat omstellingen in den zinsbouw, dat
vermenging van gevoelens of gedachten, die den algemeenen gang schijnen te
onderbreken, op die wijze moeten worden verklaard; al blijft toch steeds de lyrische
vloed in zijn levensdrang gehandhaafd. Ik zou zelfs gereedelijk toegeven, dat hier
en daar voor ons gevoel nuttelooze of zwakke uitweidingen voorkomen, waarin de
vorm het van den inhoud wint. Maar in het algemeen gesproken is Hadewijch den
vorm zóó volkomen meester, dat zij hare rijmen en hare taal, dat zij alle vaardigheid
van hare kunst, kan dwingen tot de volle uitdrukking van het leven dat haar bezielt.
Dat leven overheerscht; uit dit leven is hare kunst geboren, die steeds het volle en
wonderbaar rijke instrument blijft van haar ziel. Er is geen ander dichter in onze
middeleeuwen die den vorm zóó beheerscht als Hadewijch. Ook tegenover de
kunstgrepen der Fransche lyriek heeft zij hare zelfstandigheid gehandhaafd: waar
deze dreigen te ontaarden in loutere virtuositeit, waar zij niet bijdragen tot een vollere
uitdrukking van den levensinhoud, daar houdt de Nederlandsche dichteres stand.
Over de zuiverheid van het rijm heb ik reeds gehandeld in de inleiding tot de
Visioenen (blz. 42-44). Ik kom er hier niet op terug. Hoe buitengewoon zuiver en
verzorgd het rijm ook doorgaans moge zijn, toch komen er minder goede rijmen,
onzuivere rijmen, assonancen, zoo wat overal voor. Wel eens liggen verbeteringen
voor de hand, of zou men zich willen laten verleiden tot emendaties; doch in de
meeste gevallen niet.
Daarom ook moet ik de stelling verwerpen, die M. Van der Kallen bij haar
proefschrift heeft gevoegd: ‘Bij Hadewijch komen in de Strophische Gedichten in
plaats van het rijm geen assonancen voor, al moeten sommige gevallen ook anders
verklaard worden dan door Dr. Stracke werd gedaan’. Wij weten niet, hoe M. Van
der Kallen de klaarblijkelijke assonancen uit den weg wil gaan: zij heeft zich daarover
nergens verder geuit. Blijkbaar niet op de wijze
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waarop Dr. Stracke dit heeft gedaan. Is het misschien door de m.i. verdedigbare
theorie, dat wat wij als assonancen beschouwen geen assonancen zijn, maar, in de
Middeleeuwen althans veroorloofde rijmen, zooals v en gh, of t en k en p in verbinding
met sommige klinkers: gheweghen / verdreven of orsaten / maken b.v. Want veruit
de meeste assonancen bij Hadewijch zijn van dien aard: zij loopen als 't ware verloren
onder andere volmaakte rijmen, zoodat men ze niet eens opmerkt.
Of wil men de assonancen wegcijferen door emendaties op groote schaal? Ik vrees,
dat men het aldus verstaat; te oordeelen uit de volgende van hare stellingen: ‘Afgezien
nog van deze gewraakte assonancen blijkt, dat ook het beste handschrift van
Hadewijchs Strophische Gedichten zóó vol fouten staat, dat in dit geval een terugkeer
tot de ouderwetsche methode van tekstemendatie niet slechts gewettigd, maar geboden
is’. Dit is de stelling van iemand, die Hadewijch niet heeft kunnen begrijpen en er
dan met de eigen subjectieve opvattingen een weg door zoekt. Mij is het nergens
gebleken, dat onze handschriften zóó vol fouten staan. Ik heb dan ook nergens mijn
toevlucht genomen tot de inderdaad ouderwetsche methode van tekstemendatie. Ik
heb getracht Hadewijch te begrijpen volgens den tekst, waarin hare Gedichten ons
zijn overgeleverd; nergens heb ik gepoogd te emendeeren: omdat alle emendatie
overbodig of nutteloos was. De overgeleverde tekst is in zijn geheel zuiver genoeg;
alleen misschien niet volgens sommige aprioristische opvattingen, die b.v. geen
assonancen willen aanvaarden13).
Over het VERSRHYTHME zelf veroorloof ik mij slechts enkele algemeene
beschouwingen.
Hadewijch's vers heeft het oude, Germaansche, Middeleeuwsche
intensiteitsrhythme. Het is niet silbentellend zooals het Fransche. Het bestaat ook
niet uit zoogenaamde voeten: uit regelmatige jamben of dactylen, enz.. Tot het wezen
van dit Germaansche vers behooren sterk, of sterker, beklemtoonde woorden of
lettergrepen, heffingen, stooten of toppen. Deze kunnen naast elkaar voorkomen;
maar worden meestal gescheiden door één of twee, of drie, soms zelfs meer, minder
of niet beklemtoonde woorden of lettergrepen: dalingen: zóó echter, dat tusschen de
verschillende toppen een zeker isochronisme wordt in acht genomen. Het vers kan
met een heffing, of top, beginnen; maar de eerste top kan ook reeds door dalingen
zijn voorafgegaan. Wat echter in een vers heffing of daling is of kan of mag zijn,
staat weinig vast: een zelfde woord kan hier

13) Over de waarde onzer hss. zie Overlevering, de handschriften, aan het slot.
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als daling, elders als heffing worden gebruikt. Zoo vergt het middeleeuwsche vers
een verstandigen lezer, die gevoel heeft voor rhythme en die in elk vers heffingen
en dalingen behoorlijk kan aanbrengen. Dit brengt vanzelf mee, dat zulke verzen
vaak op verschillende wijzen kunnen worden gelezen.
Dit is vooral het geval met de verzen van Hadewijch. Onze dichteres schijnt zich
in het gebruik der dalingen een groote vrijheid te veroorloven. Het gebeurt wel eens,
dat, althans volgens het strophenschema, sommige verzen uit zoo goed als uitsluitend
heffingen schijnen te bestaan, terwijl elders de dalingen zich opstapelen. Mijn ervaring
is, dat gewoonlijk de tweede helft van het vers regelmatiger is gebouwd dan de eerste;
dat er hier minder dalingen voorkomen, terwijl de eerste helft vaak nog best gelezen
wordt met meerlettergrepigen vóórslag vóór de eerste heffing; zoodat, wanneer men
bij de natuurlijke lezing, die steeds te verkiezen is, toch niet goed weet waar de
heffingen dienen geplaatst te worden, men beter bij het einde begint.
Het strophenschema, dat ik bij ieder gedicht aangeef, leert uit hoeveel heffingen
ieder vers regelmatig zou moeten bestaan. Hier reeds is een eerste moeilijkheid: te
bepalen hoeveel heffingen juist ieder vers in het schema heeft. Neem, b.v., het eerste
lied:
Ai! al es nu die winter cout,
Cort die daghe ende die nachte langhe,
Ons naket saen een Somer stout
Die ons ute dien bedwanghe
Schiere sal bringhen, dat es in schine
Bi desen nuwen jare;
Die hasel brinct ons bloemen fine:
Dat es een teken openbare.

De onpare verzen (l, 3, 5, 7,) hebben klaarblijkelijk vier heffingen; maar de pare?
Hebben er die ook vier, en moet men lezen:
CORT die DAghe ende die NACHte LANghe,
DIE ons Ute DIEN beDWANghe
BI DESen NUwen JAre
Dat ES een TEken OpenBARe.

dus ook met vier heffingen? Men zou geneigd zijn het op die wijze te doen; en het
wordt ook soms aldus gedaan14). In de andere strophen is het echter vaak zeer moeilijk
deze pare verzen met vier heffingen te lezen; en waar men wel met vier heffingen
kan lezen, doet een lezing met slechts drie heffingen toch als natuurlijker aan.

14) B.v. door Prof. Overdiep, in Gesch. van de Letterkunde in de Nederlanden, I, blz. 12.
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In de meeste gevallen komen we beter uit met slechts drie heffingen; ook maakt de
strophe zelf den indruk aldus gebouwd te zijn: de pare verzen willen als korter dan
de onpare gelezen worden; ze zijn rythmisch niet zoo vol als de onpare. Daarom stel
ik in het strophenschema de pare verzen voor als verzen met slechts drie heffingen
en lees ik:
Cort die DAghe ende die NACHte LANghe.
Die ONS ute DIEN beDWANghe
Bi DESen NUwen JAre,
Dat es een TEken OpenBAre.

en neem twee- of meerlettergrepigen voorslag aan.
Op gelijke wijze, rekening houdend met de meest natuurlijke lezing voor ieder
vers van elke strophe, werd het strophenschema voor elk lied opgemaakt. Het geeft
aan, hoe volgens mij ieder vers dient gelezen te worden. Men trachte dan ook ieder
vers volgens het vooropgezette schema te lezen.
Of zouden we mogen aannemen, en dit is een andere moeilijkheid, dat niet alle
elkander beantwoordende verzen in de verschillende strophen van een lied op dezelfde
wijze moeten gelezen worden? Zoodat men b.v. in het zooeven aangehaalde eerste
lied de pare verzen nu eens met drie, dan met vier heffingen leest?15)
Met die opvatting, dat Hadewijch zich dergelijke vrijheden in den bouw harer
strophen veroorloofde, dat zij het strophenschema niet heel streng toepaste, zouden
vele moeilijkheden in de lezing harer verzen worden opgelost. Dan zou men b.v. in
het eerste lied

15) Ik zie dat M. Van der Kallen zooiets doet: Zij drukt enkele gedichten over, met voor elk vers
de heffingen in vetjes. Maar deze komen niet altijd overeen met het door haar voorgestelde
strophenschema. Het 5de lied b.v. heeft als schema: a4 a4 a4 b3 c2 c2 b3; maar voor de b en
c verzen worden sommige b-verzen met slechts twee heffingen gelezen en sommige c-verzen
met 3. Zoo leest zij:
ende al ghereet te ontfane
si troest si slane
van minnen doene.
in plaats van wat het schema vergt:
ende al ghereet te ontfane
si troest si slane
van minnen doene.
In str. 3 heeft het laatste vers bij haar, in plaats van drie, zelfs vier heffingen: Vele
onghenoemder uren, voor: Vele onghenoemder uren. In str. 3 hebben de b-verzen slechts
twee heffingen: Dat es jubileren. In een hanteren, in plaats van: Dat es jubileren. In een
hanteren. In str. 5 zou der Minnen natuere moeten gelezen worden: Der Minnen natuere.
Ook in de andere door haar overgedrukte liederen leest M. Van der Kallen talrijke verzen
op gelijke van het algemeen strophenschema afwijkende wijze. Ik vind bij haar nergens een
verklaring voor deze willekeurige lezing.
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de pare verzen nu eens met drie, dan met vier heffingen kunnen lezen. En zoo
gewoonlijk. Ik moet bekennen meermalen den indruk te hebben ondergaan, dat
Hadewijch aldus wel eens in de war geraakt, of zich deze vrijheid veroorloofde. Dit
is vooral het geval in strophen met meer dan twee verschillende lange verzen, zooals
in het zooeven behandelde vijfde lied. In een gedicht als het 36e kunnen alle strophen
onmogelijk volgens hetzelfde schema worden gelezen: van de 3e str. af komt er
verwarring; in de 8e keert het eerste schema terug; de 11e en 12e wijken opnieuw
af; de 13e vat het eerste weer op. En dit is het geval met vele andere. Dit ook zou
kunnen steun geven aan de hier gemaakte veronderstelling: dat een vast schema niet
regelmatig wordt toegepast.
Met dien verstande zou men in sommige liederen de moeilijk volgens het schema
te lezen verzen op een van het schema afwijkende wijze volgens hun natuurlijk accent
kunnen lezen, zonder acht te geven op het schema. En ik moet ook bekennen, dat ik
veel voor deze opvatting voel. Dan waren ook deze liederen niet bestemd om gezongen
te worden16).
Voor wie deze oplossing der moeilijkheden in de scansie niet aanvaardt, mogen
hier nog enkele opmerkingen volgen, die bij het lezen volgens een vast schema
passen.
Bij verzen die over het schema schijnen uit te loopen probeere men eerst met een
voorslag, ook van drie of meer lettergrepen, waaronder er zelfs voor ons gevoel
beklemtoonde kunnen zijn: het vers schijnt hierin een aanloop te nemen, om dan
rythmisch regelmatig voort te gaan:
Cort die DAGhe ende die NACHte LANGhe

waarin cort die als voorslag moet gelezen worden. Ik verkies gewoonlijk verzen te
lezen met voorslag, liever dan binnen het vers talrijke dalingen aan te nemen. Zoo
zou ik niet lezen b.v.
DICke roepic HULPE alse die ONverLOESte

maar
Dick(e) ROEPic HULpe als(e) die ONverLOESte

Ik zou ook niet lezen b.v.
Met RECHte maghic tgeLUCke wel HAten

maar
Met rechte MAghic tgeLUCke wel HAten

enz.. Die voorslag schijnt als buiten het vers te staan, dat eerst

16) Wat echter niet belet de liederen volgens het algemeen schema te drukken. Er is nog meer
wat er voor pleit, dat deze liederen niet bestemd waren voor muziek, b.v. nog: dat de zin
meermalen overloopt van het eene vers tot het andere, of zelfs van den kop in den staart der
strophe.
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met den eersten top regelmatig begint. Men kan er over heenglijden, toch duidelijk
uitspreken, om dan rythmisch met vol accent op den eersten top voort te lezen. Bij
noodzakelijk om het zinsrythme te betoonen woorden is een voorslag natuurlijk
uitgesloten. Zoo in:
Die MINT, hi SEGhet: Minne, dat MINe es DIJN!

Vele woorden schijnen meermalen buiten het vers te staan en niet mee te tellen. Zoo
de uitroep AI! Zoo vaak een of ander der woorden bij thematische herhalingen: nog
een procédé dat bij de Fransche trouvères veel in gebruik was.Aldus b.v. bij de vele
thematische herhalingen met Minne, nuwe, lief, enz., waarin deze woorden niet altijd
den klemtoon dragen, ja zoo goed als niet meetellen voor het vers:
Met NUWen STORme nuwen HONgher so WIJT
Dat NUWe verSLINde nuwe EWeliken TIJT (33)

Verzen als:
Die MINT, hi SEGhet: Minne, dat MIne es DIJN (27, 72)
Ay, LIET mi mijn LIEF LIEVE van Minnen ontFAEN (17, 67)17).

en zoo vele andere, worden nog het best gelezen zonder eenig accent op Minne, alsof
het woord buiten het vers stond; terwijl bij een vers als
DaeROMme en WORde Minne niet AL verDAEN (17, 68).

De vraag kan rijzen of WORde dan wel MINne moet beklemtoond worden. Ook VRI
wordt vaak onbeklemtoond gebruikt.
Bij een aantal verzen zou men verleid worden om ze voor corrupt te houden; men
heeft het dan ook gedaan: ze schijnen alle mogelijke ‘scansie’ te trotseeren. In plaats
van uit te roepen: zeer zeker corrupt! Laten we even onderzoeken of zulke verzen
ons wellicht niet op het spoor kunnen brengen van het algemeen beginsel dezer
rythmiek. Daar is b.v. in L. 6, v. 28:
Alset ghenoecht der Minnen; so ghevoelt hi

Volgens het schema heeft het vers drie heffingen, en moet ook hi

17) Mogelijk ware alleszins ook:
Die mint, hi seghet: Minne, dat mine es dijn
Ay, liet mi mijn lief lieve van Minnen ontfaen
met voorslag, of:
Ay, liet mi mijn lief lieve van Minnen ontfaen
of:
Ay, liet mi mijn lief lieve van Minnen ontfaen
Men ziet het, vele mogelijkheden bieden zich vaak aan.

Hadewijch, Strofische gedichten

74
heffing zijn; het woord staat immers in het rijm. Zoo is er maar ééne lezing mogelijk:
Alset ghenOECht der MINnen; so ghevoelt HI.

Zoo is dit een vers, dat met een bepaald getal toppen moet gelezen worden; hier drie;
de lettergrepen die de toppen zijn moeten wat sterker beklemtoond worden. Tusschen
de toppen staan een onbepaald getal dalingen: en dalingen kunnen ook zulke
lettergrepen zijn die in gewone lezing, in proza, klemtoon, zelfs sterkeren klemtoon
zouden hebben.
Wij staan dus voor een vers, dat drie klemtonen, niet daarom de sterkste in een
prozalezing, bijzonder doet uitkomen; en dat vlug heenglijdt over de daartusschen
liggende dalingen, al zouden sommige dezer ook klemtoon, zelfs sterkeren klemtoon
hebben.
Is dit overblijfsel van een oudere rhythmiek, zooals wij die nog in het Hogduitsche
vóór-hoofsche epos aantreffen: voortzetting van de oude Germaansche verstechniek
in het allitereerend vers, zooals die zich b.v. in den Heliand had ontwikkeld? Hier
ook kunnen de toppen op elkander volgen of door een onbepaald aantal dalingen
worden gescheiden of voorafgegaan. En biedt dan de verstechniek van Hadewijch
den overgang naar een vastere, regelmatiger, waarin echter de vroegere, vrijere nog
haar invloed laat gevoelen? Een verstechniek bestemd niet voor muziek, maar
misschien voor een soort van melopeïsch gezang? Of voor zoo iets als de vrijere
kerkmuziek van het Gregoriaansch?
Men moet, verder, de verzen kunnen lezen met de vereischte apocopen. Dat de
apocope in de taal der dertiende eeuw reeds zeer talrijk voorkomt, blijkt uit het Leven
van St. Lutgart door Willem van Afflighem. We hebben hier met regelmatige
jambische verzen te doen, en zoo weten wij hoe de lettergreepen en welke werden
uitgesproken. Zoo is ende er in zeer vele gevallen geapocopeerd tot end; ook de
bezitswoorden uwe, hare, sine; het lidwoord ene, het voornaamwoord hare, het
enclitische voornaamwoord ne (soudene) en vormen als diere, iemanne;
persoonsuitgangen der werkwoorden, vooral waar enclisis mogelijk is (waer = ware;
had = hadde; deed = dede, moetwi = moeten wi enz. enz.) bijwoorden, voorzetsel
en voegwoorden op e (alse, omme, daeromme, ane, vore = als, om, daerom, aen,
voor enz.) hebben reeds zeer dikwijls apocope. Elders heeft syncope plaats: in den
uitgang et van werkwoorden of naamwoorden (hevet, seghet, maghet te lezen als
heeft, seecht, maecht); in den uitgang ede in den verleden tijd (behoevede te lezen
behoefde) of ook in 't praesens; in den genitief-uitgang es (Godes, Hars selves te
lezen Gods, selfs); in de woorden uitgaande op elc, ene, ere; waar een toonlooze
klinker,
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voorafgegaan van een vasten medeklinker, zelf gevolgd is door le, ne of re (edele,
ordene, redenen, andere, doorwandelen, apostelen enz. vaak te lezen als edle, ordne,
rednen, andre, doorwandlen, apostlen, enz.); in de uitgangen: ig (eg, ech) en lic
(menegen menegerhande, heilege, salege enz. te lezen: meengen, meengerhande,
heilge, saalge, enz.18).
Zoo ook bij Hadewijch. Apocopen of syncopen van al die min of meer
onbeklemtoonde lettergrepen kan, ja moet, dus ook bij haar, zooals in de taal der
dertiende eeuw, veelvuldig aangenomen worden. Naar gelang derhalve van de
vereischten van het rythme zullen dergelijke min of meer onbeklemtoonde lettergrepen
in de dalingen medetellen en min of meer duidelijk of onduidelijk, vlug, uitgesproken
worden.
Verder moet rekening gehouden worden met mogelijke elisies. Bij enclisis en
proclisis is de elisie ook gewoonlijk graphisch voorgesteld; doch elders niet, hoewel
ze toch dient in acht genomen te worden. Of met synaloephe (ghenicht, ghnoech) en
andere samentrekkingen. Omgekeerd kan hiaat plaats hebben of diaeresis (eert = eer
het, smaect = smaket, sijt = sij het, noit = noït) al naar gelang van het rhythme.
De graphische voorstelling leert ons in al deze zaken zoo goed als niets. Zooals
Willem van Affligem, waarschijnlijk volgens reeds vaste spellinggebruiken, al die
vormen voluit schreef, ook wanneer ze geapocopeerd, gesyncopeerd of geëlideerd
moeten opgevat worden, zoo ook Hadewijch, ja zoo ook gewoonlijk de dichters van
dien tijd. Dit maakt de studie van het Middelnederlandsche vers bijzonder moeilijk:
wij weten zoo weinig wanneer apocope, syncope, elisie, hiaat, diaeresis, enz. moeten
aangenomen worden. En studiën die uitgaan van de graphische voorstelling missen
den grondslag van het levende woord19). Het werk van Willem van

18) Zie van Veerdeghem, Leven van Sinte Lutgart, 1899, LVII vlg. Wanneer graphieën als
moetwi voor moeten wi zoo gewoon zijn in het Middelnederlandsch, kan men zich afvragen
of de uitgangen der werkwoorden en zelfs der substantieven niet veelal geacopeerd moeten
worden uitgesproken. Mijn bedoeling is niet dat die apocopen, syncopen, elisies, enz. in de
lezing totaal moeten wegvallen, dat men zou moeten lezen b.v. eedle, Minn' enz.; maar dat
men er vlug over heen moet glijden, zoodat twee of zelfs meer zulke lettergrepen de waarde
van slechts één daling zouden hebben. Ook in de moderne poëzie is het verkeerd wandlen
of davond uit te spreken: men kan gerust lezen wandelen, de avond, hoewel -elen, de- slechts
de waarde van een lettergreep hebben. Het is een kwestie van tijdruimte.
19) In het werk van M. Van der Kallen wordt met al die mogelijkheden zoo goed als geen rekening
gehouden: zij gaat overal uit van de geschreven vormen en telt elke graphisch aangegeven
lettergreep ook als een uitgesproken lettergreep. De hier vermelde mogelijkheden zullen
steeds alle onderzoek van de Middelnederlandsche rhythmiek moeilijk maken: er wordt in
studiën over het vers en het rhythme gewoonlijk weinig of geen rekening mee gehouden.

Hadewijch, Strofische gedichten

76
Affligem bewijst, hoe weinig al die bijzonderheden in de uitspraak ook graphisch
werden uitgedrukt.
Ook bij de lezing van Hadewijch's gedichten moet met allerlei mogelijkheden
rekening worden gehouden. Met apocope, syncope, elisie, hiaat, enz. wordt het
rhythme reeds heel wat regelmatiger. Nog blijft, dat de lyrische verzen van Hadewijch
gewoonlijk meer gevuld zijn, meer dalingen hebben, dan de epische verzen van haar
tijdgenooten. Dactylisch rythme is dan ook zeer gewoon: waarschijnlijk is dit
Romaansche invloed. Doch jambische of trochaische beweging overheerscht, zooals
trouwens de strekking is van het Middelnederlandsche vers. Nog heeft binnen de
strophe bij gelijken schematischen bouw ieder vers zijn eigen rythme: nu eens met
meerlettergrepigen voorslag of met een daling voorop, dan weer met den vollen top
bij 't begin; nu eens met regelmatige dalingen, dan met dallingen van verschillende
lettergrepen; nu eens met toppen naast elkander te midden van het vers naast andere
goed gevulde rythmische eenheden, in groote rythmische verscheidenheid. Het komt
er op aan bij de lezing de vereischte tijdruimten in acht te nemen, isochronisch van
heffing tot heffing. In Bí scónen dágheráden. Iń eén hantéren zullen Bi, In, een
eenigszins moeten aangehouden worden, den tijd van een rhythmische eenheid. Men
leze gewonlijk gansch natuurlijk, desnoods met den noodigen aanloop, glijdend over
den voorslag, glijdend over de korte lettergrepen, rekening houdend met apocope.
syncope, elisie enz., met hiaat of diaeresis: en men zal gaan beseffen hoe Hadewijch's
vers, bij allen Romaanschen invloed, in zijn wezen Germaansch, Nederlandsch is
gebleven, met het Germaansch intensiteitsrhythme. Krachtig domineeren de toppen,
met daaromheen een vrij bewogen spel van dalingen, beheerscht door de algemeene
wet van het isochronisme. Binnen de wetten van het Germaansche vers heeft
Hadewijch zich een eigen, bewogen lyrisch vers geschapen.
Meer kan ik over de verstechniek van Hadewijch niet zeggen; ik vraag me af of
er meer over kan gezegd worden. Bij ieder gedicht worden deze algemeene
aanwijzingen toegepast; bij de moeilijk volgens het algemeen schema te lezen verzen
wordt telkens aangegeven hoe ze volgens mij kunnen gelezen worden; op alle
afwijkingen wordt daar verder gewezen.
OVERIGE TAALMUZIEK. - Rhythme en rijm zijn niet de eenige muzikale
taalelementen in de poëzie van Hadewijch; de overige echter kunnen moeilijk
technisch worden ontleed en moeten vooral
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worden aangevoeld. Uit de Oudgermaansche verstechniek heeft Hadewijch nog het
stafrijm, de alliteratie, behouden. Zij kent er de subtiele werking van en wendt ze
doelbewust aan, om het gevoel of de gedachte te steunen, zonder ze tot een
kinderachtig spel te laten ontaarden. Ik neem b.v. de eerste strophe:
Ay! Al es nu die winter cout,
Cort die daghe ende die nachte langhe,
Ons naket saen een somer stout
Die ons ute dien bedwanghe
Schiere sal bringhen: dat es in schine
Bi desen nuwen iare;
Die hasel brinct ons bloemen fine,
Dat es een teken openbare.

Ik blijf bij de treffende en zekere, bij die welke ook in de lezing goed uitkomen.
Zooals men ziet: de alliteratie is niet overdadig; maar des te effectvoller b.v. in Ons
naket saen een somer stout als van ene triomphantelijk voortschrijdenden held; en
in Schiere sal bringhen: dat es in schine die de zekerheid van de komst als in een
zegelied reeds uitjubelen. Het volsta hier even op dit zeer gewone en bij Hadewijch
zeer merkwaardige en smaakvol-aangebrachte procédé te hebben gewezen; eenieder
kan er verder bij de lezing de werking voor zichzelf van aanvoelen. Men vermijde
het echter overal alliteraties te willen ontdekken: de echte alliteratie valt op
beklemtoonde lettergrepen. Zoo is b.v. cout en cort hier geen alliteratie.
Hierbij komt het zeer subtiele, maar eveneens uiterst muzikale spel van dezelfde
of gelijke geluiden binnen de verzen op rhythmisch gelijke plaatsen, die er de werking
van doen uitkomen. Ik neem als voorbeeld dezelfde strophe: daghe luidt voort in
naket saen; nachte wordt door langhe voortgezet; schiere klinkt jubelend op in schine;
hasel steunt de klanken van iare en openbare. Men zou er nog andere kunnen
ontdekken: nu, ute, nuwen; desen, teken; winter; bringhet, brinct; men zou er het
spel der niet beklemtoonde medeklinkers aan kunnen toevoegen: cout, cort; die daghe
... ende die; die ... dien, enz.. Maar zoo geraken we in 't subjectieve; al beseffen we
wel, hoe al die nauwelijks bewust aangevoelde eigenaardigheden tot de muziek van
de strophe bijdragen. Daartoe behooren dan ook: de binnen-rijmen of de
binnen-assonancen, die Hadewijch eveneens gaarne aanwendt; daartoe in bepaalde
gevallen de thematische herhalingen, zooals de vele met Minne, of met nuwe; of
soms met verwinnen, of met lief: want ook deze bedoelen een muzikaal effect. Ik
acht het overbodig
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deze eigenaardigheid, dat kenmerk van Hadewijch's dichterlijk-muzikale taal, nog
door verdere voorbeelden toe te lichten. In de inleiding tot de Visioenen hadden wij
er reeds op gewezen en er door eenige voorbeelden de werking van aangetoond.
Deze eigenaardigheid is inderdaad zoo treffend, dat in een werk, waarin de kunst
van Hadewijch opzettelijk wordt behandeld, weinig meer dan deze wordt ontleed.
Ook voor de poëzie komt hier niets meer ter sprake. Van andere meestal veel
belangrijker en voor Hadewijch's kunst uiterst karakteristieke eigenschappen, die
wij vermeldden of hier nog zullen vermelden, is daar zoo goed als niets te ontdekken20).
Doch de poëzie van den taalvorm is niet met deze min of meer uitwendige
eigenaardigheden in de techniek van rhythme, rijm en muzikale geluiden uitgeput.
Daar is vooreerst nog de inwendige bouw van de strophe zelf. De strophen bij
Hadewijch rijzen als levende, bezielde zuilen op de vaste basis van het slotvers.
Hadewijch bezat de kunst om hare strophen kloek en vast op te bouwen, om een
treffende gedachte voor het slot voor te behouden; om hier vooral zwakke verzen te
vermijden, ten einde verbeelding en gevoel ruimte en spel te laten.
Een strophe als:
Der menschen sinne sijn so clene.
Daer mach God wel vele boven.
God es van allen wijs allene;
Dies salmen alles hem loven
Ende laten hem sijn ambacht doen
In wreken ende in ghedoghen;
Hem en es gheen werc so verre ontvloen
Hen comt hem al vore oghen (I)

is in dit opzicht bijzonder treffend; maar zoo zijn er ontelbare; zoo zijn ze zoo goed
als alle: de strophe is vol, is af.
En toch weer, een bezielde bouw: de strophe beweegt op het rhythme van het
leven; de structuur is ook veeleer psychologisch,

20) Van der Zeyde, o.c.. Toch schrijven wij hier slechts over, wat wij lang vóór dit werk in de
inleiding tot de Visioenen en in de Poëzie van Hadewijch reeds hadden aangeduid. Wij achten
het overbodig van de hier besproken eigenaardigheden nog meer voorbeelden aan te halen,
omdat dit deze inleiding nutteloos zou uitbreiden, omdat eenieder voor zichzelf zich
gemakkelijk kan vergewissen van de juistheid van het hier beweerde, omdat ook bij de
toepassing een zeker subjectivisme onvermijdelijk is, waar de indrukken bij elken lezer en
bij elke nieuwe lezing kunnen verschillen.
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dan logisch, hoe duidelijk, hoe breed en ruim ze ook verloopt. In een strophe als:
Ai! die dus mint der Minnen wille,
Daer mach sijn Minne haer selven ghenoech,
In hoghen gheruchte, in nederen stille,
In al dies Minne hem ie ghewoech (41, 57-60)

zijn het derde en vierde vers veeleer een verklaring van dus uit het eerste; maar wat
Hadewijch aan het hart ligt, wat haar aandrijft, breekt door den logischen gang der
periode: Daer mach sijn Minne haer selven ghenoech; de hoofdzin komt aldus te
midden van bijzinnen of bepalingen te staan, niet uit stilistische onmacht - het vierde
vers had evengoed met het tweede kunnen verwisseld worden - maar uit den drang
van het leven. Ook dit is een belangrijke eigenaardigheid, waarop gelet moet worden,
wil men Hadewijch begrijpen. Soms is dergelijke psychologische bouw doorzichtig
genoeg, zooals nog b.v.
Die moghende metter sterker handt,
Op hen verlatic mi noch sere
Die altoes werken in Minnen bandt
Ende en ontsien pine, noch leed, noch kere (X, 19-22)

waar het tweede vers als de hoofdzin is, en die als antecedens heeft die moghende;
elders is die bouw niet zoo duidelijk.
Neem nog deze verzen van L. 6, 58-60
Mijn wederstoet die es te groet,
Ende mi es darven der minnen een doet
Want ic en macher ghebruken niet.

logisch hangt het laatste vers af van het eerste; maar psychologisch gaat het tweede
vóór het derde: mijn wederstoet is te groot ... het is voor mij een dood, dit derven
der Minne; want ja derven, ontberen, moet ik haar geheel.
Op die wijze wordt de ontboezeming voortdurend beheerscht door het leven.
Gevoelens en gedachten staan in den vollen psychologischen stroom; zooals trouwens
de gedichten zelf geen logische, maar een psychologische ontwikkeling vertoonen.
Ook doet Hadewijch's poëzie steeds aan door hare volheid. Dit komt nog hierdoor:
dat echte stoplappen uiterst zeldzaam zijn, of althans niet treffen; dat de zwakke
rijmen verborgen blijven op de minder in het oog vallende plaatsen en zelden aan
het einde komen; dat het laatste vers vooral geen verzwakking, maar stijging of
verruiming van beeld of visie brengt; dat met al den overvloed der uitdrukking, geen
nuttelooze ephiteta den gang belemmeren;
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niet het minst nog hierdoor, dat Hadewijch binnen de strophe niet telkens, om het
rijm aan te brengen, den zinsbouw moet afbreken, zooals zoovelen die door het rijm
geleid worden; maar zelf het rijm beheerscht, door het in de volle, breede zinsgolving,
met bevallige bij- en onderschikking in 't gelid te dwingen. Want Hadewijch bezit
ongetwijfeld de kunst om zich binnen de eischen van het dikwijls lastige, toch niet
eigenlijk gekunstelde, strophenschema eigenmachtig te bewegen op het rhythme der
ziel. Zoo zijn hare strophen vol, met den vasten periodenbouw zelfs, zooals weinigen
dit kunnen. En dit ook is echt klassieke kunst: voor wie de wet niet prangt, maar den
wilden groei belet en tot volle uiting praamt. Zoo bereikt hare strophe een kracht en
een ruimte, die als de noodzakelijke uitdrukking treft van haar passievol gemoed.
Ten slotte, de poëzie van Hadewijch ligt niet het minst in de taal zelf. Om hier
nog eens aan de meest kenmerkende eigenschappen te herinneren: Hadewijch houdt
van volle, muzikale woorden; van mooie en voorname woorden; van ruime woorden;
van in klank en beteekenis geheimzinnige woorden; van woorden van kracht, van
beweging, van leven en groei, van storm en orewoet, of van aangrijpende, innige
teederheid, van verlangen en drang. Vandaar, zooals in het proza, de vele
gesubstantiveerde werkwoorden, de verruimende abstracta, de gesubstantiveerde
bijvoeglijke naamwoorden, de verbindingen met vol, de halve personificaties, waarbij
het lidwoord ontbreekt: uitingen, openbaringen van dien drang om de taal van de al
te concrete gebondenheid aan het begrip los te maken en haar de volle ruimte-,
levenskracht te verzekeren21).
Wat men er ook van moge gezegd hebben, Hadewijch schrijft een buitengewoon
rijke taal. Maar rijkdom van taal bestaat niet in het overgroote getal woorden die
iemand gebruikt; evenals armoede niet ligt in de herhaling van dezelfde uitdrukkingen,
als die psychologisch gemotiveerd wordt22). Maar die rijkdom blijkt uit de
eigenmachtige beheersching van den taalschat, die alle vulgariteit, alle banaliteit
verbant; die telkens de juiste, voorname, rijke uitdrukking treft. Voor Hadewijch was
de taal inderdaad een schat, vol kostbare kleinodiën, die ze ‘zonder sparen’ uitkiest
en in de Liefde uitstralen laat.
Zij rijst voor ons als een hooge, voorname Dame, met het koninklijke woord en
het koninklijke gebaar; die echter in al haar voornaamheid, als alle ware aristocratie,
eenvoudig blijft, omdat zij

21) Deze simpele aanduidingen mogen ook hier volstaan.
22) Hierin ligt de vergissing van J. Te Winkel, die meende te kunnen aantoonen, hoe arm
Hadewijch's taalschat was, door het tellen van het woord Minne bij haar.
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inderdaad van adellijk geslacht, naar de ziel, is geweest. En nergens verschijnt onze
taal in zulk een koninklijk gewaad, waarop, niet in overdadige, maar in smaakvolle
verscheidenheid, de parelen schitteren van het zuiverste water, als bij Hadewijch.
En ik ken misschien geen werk, dat ons zoo blij en zoo fier kan maken, omdat ons
Nederlandsch toch zoo koninklijk schoon is, als het hare.
Ook, zooals de stijlgevoelige het proza van Hadewijch dadelijk onderscheidt waar
het verborgen ligt of nagedaan wordt, zooals b.v. in de Limburgsche Sermoenen,
zoo hare poëzie: de poëzie van een zeer eigenaardige, onmiskenbaar machtige
dichteres, met den ruimen, diepen hartstocht van een edel en hoog-voelend
godsdienstig gemoed.
HADEWIJCH EN VELDEKE. - Hier past ten slotte een woord over de verhouding
van Hadewijch tot Veldeke.
Veldeke gebruikt ook zeer dikwijls de strophe met acht verzen. Daaronder tweemaal
het schema ab ab ba ba (57, 10; 57, 34 of voortzetting van hetzelfde lied?) dat het
schema is van Had. 38, en, met ander versrythme, van 13; tweemaal het schema: ab
ab cd cd (67, 9 en 67, 17: twee onzekere strophen) dat het schema is van Had. 41 en,
met ander versrhythme, van 1; eenmaal het schema ab ab bc bc (61, 1), dat het schema
is van Had. 32, en, met gewijzigd versrhythme, van 34; het schema abcd ccca (62,
35: In den aberellen so die blûmen springen) is hetzelfde als dat van L. 6 en 7, maar
met gansch verschillend versrhythme23).
Men heeft nog wel gewezen op een aantal gelijke rijmen; in het bijzonder op het
rijm ose, bij Veld. M.F. 60, 29: rôsen: blat: vroudelôsen; stat: gehat: nosen: bôsen
lôsen; bij Had. II 2, 91: rose: ghegaen: bose: ghestaen: waen; nose; hertelose;
ghedaen: amorose; plus het refrein: ommevaen: lose: cose: saen: ghelose;
bij Veld.: M.F. 59, 22: jâre: lanc: klâre: openbâre; sanc: mâre; danc: wanc bij
Had. 14, 1: iare: clare: openbare: cont: sware: ghewont; bij beiden in een
natuurtafereeltje, waarin Veld. die merlekine, Had. die nachtegale laten zingen.
Men heeft gewezen op het beeld van de zwaan, die zingt vóór zij sterft, bij Veld.
MF. 66, 13, bij Had. 38, 21; bij Veld. in een strophe die begint met: Die Minne bedic
ende mane / die mich hevet verwonnen al / dat ic die scône dartu spane; rijmen en
wending die ook bij Had., maar elders, voorkomen: in L. 31, 21: Der Minnen biddic
ende mane / Dat si die edele herten spane;
op de rijmen Veld. 57, 10: dage: lanc: klage: gedwanc: danc: drage: kranc:
verzage, in een strophe waarin het woord

23) Op vier gelijke strophenschemas wees Joris, Untersuchungen o.c., 1895.
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lichten voorkomt gezegd van de dagen die lichter worden: Ich bin vro sint ons die
dagen Lichten ende werden lanc; welk gebruik van liechten eveneens bij Had.
voorkomt in L. 33: Die tijt vernuwet met sinen iaren; / Die daghe lichten die doncker
waren, een lied met het schema aaaa; welk schema eveneens dat is van L. 37, waarin
nu in de tweede strophe, de rijmen met anc voorkomen: lanc: sanc: bedwanc: danc.
In ditzelfde lied nu komen str. VI nog de rijmen: vroet: goet: doet: wedermoet een
strophe, die den lof der Minne verkondigt24).
En kent ook Veldeke niet reeds de thematische herhaling, het woordspel met
Minne?
Op nog meer zulke ‘verwantschap’ zou kunnen gewezen worden. Zoo heeft Veldeke
ook b.v. Scône wort bi sûten sange / Die drôsten dicke swâren mût (66, 24); waar
Had. Maer dien ouden ende dien ionghen / Coelt sanc van minnen haren moet (19,
87).
En treft men bij Veldeke niet vele woorden en uitdrukkingen aan, die ook bij
Hadewijch voorkomen: niet alleen manen en spanen; maar danc weten, bedwinghen,
bedwanc, verwonnen werden; dôt, sterven, te gûde ergên, sonder wanc; minen Glucke
danc segghen (57, 14) spel (58, 9) solt, scolt, gewinnen, mâre, rike, lange pine dolen
(60, 12); vroed, scelden, vergelden; her minne es clar (62, 5); holde; getamen;
verderven; den somer entfân (65, 29; 66, 4); behalve wân, twivel, bliscap, rouwe en
zelfs Salomon.
En de Limburgismen bij Hadewijch: seelde, orsaten (?) veilen.
Maar, in gemoede, wat heeft men daaraan? Kan zoo iets invloed van Veldeke op
Hadewijch bewijzen? Alles blijft bij de gewone terminologie, de gewone beeldspraak
en de meest gewone rijmen in deze conventioneele poëzie. Bij Veldeke zijn er geen
gewoner rijmen dan anc, ût; alleen het rijm ose zou iets kunnen beteekenen: maar
moesten dichters niet onvermijdelijk op dezelfde rijmwoorden ongeveer komen?
Een ongewoon rijm bij Veldeke is b.v. het rijm onder: wonder: onder: gesonder:
onkonder (68, v vlg.): kwam dit nu ook eens bij Had., viermaal of zoo, herhaald voor,
en kon men op dergelijke, wat minder gewone rijmen, wijzen, dan zou er wel iets
uit te halen zijn. Nu laat zich alles verklaren uit de gelijkheid der taal en de gelijkheid
der conventies in deze soort van kunst.
En Veldeke heeft b.v. de mercaren van Had. (32, 45) niet; in de plaats zijn het bij
hem, als gewonlijk in het Limburgsche,

24) Op deze bijzonderheden werd gewezen door A.C. Bouman, in Die literarische Stellung der
Dichterin Had. in Neophilologus VIII, en door Van der Zeyde, Hadewijch, 19, 34 blz. 183
vlg.
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wrûger (wroeger, verklikker) MF. 60, 32; of nîdigen ib. 61, 10; of algemeen die
bôsen; noch de vreemden (bij Veld. die domben); noch zelfs de hoghe, noch
voornamelijk niet de fine Minne.
Indien men dan toch meent, dat eenig verband tusschen Had. en Veldeke vaststaat,
dan zullen we het eerst moeten eens worden over de beteekenis van verband: een
verband, als tusschen dichters in eenzelfde taal en in eenzelfde conventioneele poëzie,
spreekt vanzelf. Het kan zelfs zijn dat Had. Veldeke heeft gelezen, zooals zij wel
meer dergelijke kunst zal hebben gelezen. Maar een bewijs, dat zij diens invloed zou
hebben ondergaan, vermag ik in boven vermelde verwantschap niet te zien.

De poëzie der beeldspraak
Hadewijch heeft ook de beeldspraak als iets oogenblikkelijks en noodzakelijks. Haar
gedachten, ook de meest abstracte, hare gevoelens, ook de wazigste en vluchtigste,
ziet ze concreet, reëel, meestal in beelden die ze niet angstvallig vasthoudt en uitwerkt,
maar loslaat, zoodra ze hun dienst hebben gedaan. Hiermee zal men meermalen
moeten rekening houden, wil men haar begrijpen. Want de beelden staan niet op
zichzelf als een voorwerp voor eigen bewondering: ze zijn de groei der gedachten;
men zal deze niet zelden door het beeld heen moeten zien.
Omdat men dit weinig schijnt te begrijpen, wil ik dit door een paar voorbeelden
verduidelijken. Wanneer Hadewijch b.v. zegt: Wadic ghewat, climmic op grade (45)
dan moet men die twee beelden niet met elkander verbinden; alsof die grade bij dit
ghewat lagen, waarlangs zij uit dit ghewat opstijgt. Neen: in plaats van te zeggen:
ben ik in troosteloosheid of in vertroosting, drukt Hadewijch elk deel ervan door een
afzonderlijk beeld uit; het eerste brengt het beeld van een neerzinken, dat bepaald
wordt: wadic ghewat. Dit beeld heeft nu zijn dienst gedaan. Het tweede brengt het
beeld van een opstijgen, dat wordt bepaald: climmic op grade.
Ter verduidelijking nog volgende strophe, de eerste de beste: men lette op de
verschillende beelden en hoe iedere gedachte in een beeld wordt gezien zonder dat
eenige verwarring ontstaat:
Hoe nauwe ic dole in Minnen pade,
Ende mi hare conde es al te lanc,
Hoe diepe ic wade in hare ghewade:
Ic wille Hare alles weten danc.
Want mi es mijn al an Hare belanc,
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Salic volclemmen Hare grade.
Want so wat ic elre dade,
Mijn hongher bleve al swanc,
Sine gave mi vol Hare sade. (39, str. IX).

En toch, al wijzigen zich telkens de beelden, binnen elke gedachte blijft het beeld:
pade na dole, en dan weer lanc, hoewel met conde, maar binnen de gedachte van
dolen; zoo sade binnen de gedachte hongher bleve.
En dan nog deze strophe, die zoo jammerlijk verkeerd is verklaard geworden,
omdat men die werking der beeldspraak niet heeft ingezien:
Ic waent wel liden sonder scade,
Dat ic in Minnen dus ben bevaen,
Wilt Si mi alle die nauste pade
Van Haren weghe doen verstaen.
Alsic mi wane rusten in Hare ghenade
Verstormt Si mi met nuwen rade.
Dits een wonderlijc verslaen:
Sosi meer mint, sosi meer lade (31, str. II).

Ik hoop wel, ja ik ben er zeker van, dat ik er wel zonder schade zal doorkomen, n.l
door dat bevaen-sijn in Minne; ook al zou Zij mij de engste paden van hare wegenis
doen verstaan - te kennen geven en er door, er langs, doen gaan; d.i. ook al zou Zij
mij door haar ergste wee doen gaan. Rusten nu vat de beeldspraak wel op: wil ik nu
op dien weg rusten in hare ghenade; dan verstormt Si mi, jaagt Ze mij weer op, met
nuwen rade = door een nieuwen raad, een nieuwe beschikking van haar. Zij verslaet
mij opnieuw; maar welk een zonderling verslaan: hoe meer zij mint, hoe meer zij
verdrukt. Het zonderlinge van dit verslaen ligt in het feit, dat het uit Liefde komt, en
dat hoe meer Zij mint, hoe meer Zij verdrukt.
Daaruit volgt, dat sommige beelden, vooral gewone, niet steeds in al hun volle,
reëele kracht moeten opgevat worden. Zoo zal men bij storm niet altijd moeten denken
aan, of zich niet moeten voorstellen, een storm, of een bestorming; het beeld kan
gebruikt worden van al wat hevigs overkomt of gebeurt, voor alle hevige,
hartstochtelijke beweging.
Nu mag het ook zijn, dat deze beeldspraak daardoor een eenigszins
intellectualistisch karakter krijgt, of dat men er eenige inconsequentie in zal meenen
te moeten ontdekken25). Maar welke

25) Men heeft mij verweten dat ik met Hadewijch's beeldspraak verlegen zit. In de verste verte
niet! Maar ik tracht haar te begrijpen en te helpen begrijpen.
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kunstenaar zal zich ergeren aan beelden als: soet den bant; of als: Want hare nuwe
diepe afgronde Die vernuwet mi die wonde (7, 45-46) en andere dergelijke? Zal men
er niet veeleer in erkennen het streven naar dynamische uitdrukking, dat Hadewijch
vooral eigen is? In alles zoekt zij naar de levende, bewogen voorstelling boven de
statische; naar woorden, beelden van leven en groei. Zoo is hare beeldspraak ook
forsch, breed, episch; niet zelden ontleend aan het leven van de natuur of van den
ridderdienst.
Na deze algemeene ontleding van Hadwijch's beeldspraak moge een overzicht van
de MEEST VOORKOMENDE MYSTISCHE BEELDEN voorafgaan.
Vooreerst, natuurlijk, het gewone, uit de H. Schrift, ja, uit de literatuur aller
volkeren, ontleende, uit de diepste bewegingen der ziel geboren, beeld van de
LIEFDEVERHOUDING tusschen gelieven. Bij Hadewijch, in het algemeen, doch
in 't bijzonder in de Strophische Gedichten, blijft dit beeld zonder verdere bepaling;
als zou zijn b.v. tusschen man en vrouw, of zelfs tusschen Bruid en Bruidegom. Is
hare mystiek geen Jesus-mystiek, in den zin van de latere Kind-Jesus mystiek (wel
een Jesus-mystiek in den zin van de beleving van Jesus in het Corpus Christi
mysticum), zij is evenmin een Bruidsmystiek, in beperkten zin26). En wie eenmaal
het sterke intellectualisme onzer dichteres heeft beseft, zal ook begrijpen dat, ondanks
al haar hartstocht, die immers meer uit het hoogere leven, dan uit de zinnelijkheid
komt, dit beeld, wat men er ook over heeft gedacht, zeer zuiver gehouden wordt. Dit
staat trouwens in verband met hare opvatting van de Liefde.
Op de eerste plaats komt dan, in deze hoofsche kunst, de symboliek van den
RIDDERDIENST, zooals we die verder nog zullen behandelen. De Liefdedienst is
een RIDDERSTRIJD: tegen de Minne zelf; of ten behage der Koningin, Minne, in
joesten soms, te haren hove. Daarmee gaat samen die van een STRIJD IN EEN
GEDING, als voor een gerechtshof: want Liefde heeft haar eigen wet en recht. Tegen
haar moet de ridder durven het PLEIT aan te binden. De VONNISSE van Minnen
zouden hiermede in verband kunnen gebracht worden, al zijn ze eerder een bijbelsche
voorstelling uit de psalmen.
De Minne heeft hare SCHOOL, waar Zij hare meesters vormt, haar verborgen
woord spreekt, hare kennis, hare conde, en Wijsheid meedeelt, die echter
onbegrijpelijk is en 's menschen geest in verwarring brengt.
De Minne slaat diepe WONDEN, treft met hare SCHICHTEN, maar geneest als
heelmeester: dit laatste echter komt slechts een enkel maal voor.

26) Over Jesus-mystiek en Bruids-mystiek zijn allerlei verkeerde theorieën opgezet, die het hier
niet de plaats is te weerleggen op te bespreken.
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De Minne geeft HONGER: wij moeten op Haar leven; maar zij verteert alles. Vandaar
de beelden van honger, verzadiging, GEESTELIJKE DRONKENSCHAP. Het
Minneleven is een voeden en teren; maar hoe meer Zij ons spijst, hoe meer de honger
aangroeit.
De Minne is een SCHULDEISCHER: de schuld die zij vordert gaat boven
menschen sinnen; de PACHT, die wij betalen moeten, is die van geheel ons zelven.
Het is een NEMEN en GEVEN. Maar Zij zal overvloedig ORSATEN, vergelden,
met niet minder dan Haar zelf.
Vooral heeft de Minne hare boeien, hare GEVANGENIS, waarin Zij de minnenden
werpt. Zij benauwt en beklemt hen; drukt hen met hare zware LASTEN. Het leven
in de Minne is als een omgaan in hare WIJDDE, in hare WOESTENIJEN, met hoogte,
diepte, lengte, breedte; een LANDSCHAP, met bergen en dalen, met nauwe, enge
paden; Zij heeft haar LOOP, dien de minnenden loopen moeten; hare JACHT, die
Ze hen doet jagen; Zij is een ZEE die de minnende moet oversteken, waar ook de
STORMEN woeden. Zij is een VLOED met diep ghewat; een AFGROND. Zij zendt
in ellende, in BALLINGSCHAP. Zeer gewoon is het beeld van DACH voor vreugde,
opgetogenheid en NACHT voor wee, verdrukking, duisternis, troosteloosheid: Minne
heeft de dagen en zij de nachten. Of bij het dikwijls voorkomende beeld van
STAGHEN, of graden, die de geliefde beklimt, het algemeene beeld van den
Minnetrap moet gedacht worden, geloof ik niet.
De Minne heeft haar RIJK, waar Zij oppermachtig heerscht; dat Zij de minnenden
wil deelachtig maken. Daar ook houdt Zij haar RAAD: in de geheimzinnigheid van
Haar zelven. Dat bij rade ooit het beeld van een rad van Minne past is verkeerd. Al
deze beelden worden zoowat dooreen en voor elkander gebruikt; ze hebben geen
technische, geen theoretische beteekenis. Op de gedachte alleen, die er door
veraanschouwelijkt wordt, komt het aan; de gedachte is het, die deze beelden
samenvoegt, zonder er rekening mee te houden of die beelden als beelden ook bij
elkander passen. Dit komt neer op wat wij reeds zegden: Hadewijch drukt hare
gedachten uit in beelden, die niet angstvallig worden vastgehouden. De strophe die
we hierboven aanhaalden uit het 39e L.: Hoe nauwe ic dole in Minnen pade kan dit
toelichten. Wanneer wij verzen lezen zooals:
Die Minne es alles Vrouwe
Ende wi dolen bi hare side (11, 14)

dan kunnen wij ons afvragen wat dit dolen hier beteekent, en wat het mag zijn: wi
dolen bi hare side. Maar dolen is niet meer dan een beeld voor zoo iets als: er arm,
er ellendig aan toe zijn; en de beteekenis wordt klaar: De Minne es alles Vrouwe, ze
zou ons dus
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alle goed kunnen deelachtig maken, en wij zijn er arm, ellendig aan toe bi hare side,
hoewel we bij haar, in haar dienst, beweren of meenen te zijn.
Dit gebruik der beelldspraak is kenschetsend voor geheel de poëzie dezer
Strophische Gedichten; het kan daarom ook dienen als bewijs van hunne eenheid.
Daarmee hangt samen het gebruik van beeldende omschrijvingen: der Minnen raet,
der Minen natuere is niets meer dan Minne in haar zelf; die hoghe materie daeraf
wart Minne van iersten gheboren is: datgene waaruit Minne geboren werd. Zoo moet
men in tal van beeldende uitdrukkingen weinig meer zoeken dan een poëtische
omschrijving. Die beeldende woorden of uitdrukkingen kunnen staan voor een heel
complex van ervaringen, die er mee samenhangen. Zoo is kennen b.v. niet slechts
de theoretische kennis, het is de ervaring ook, de beoefening; en conde zooveel als
ervaring, ervarende genieting, enz.. Zoo hebben ook beelden, die aan de zinnelijke
genieting schijnen ontleend te zijn, louter gedachtenwaarde.
Ook worden deze beelden nooit uitgewerkt tot smaaklooze allegorieën; zij blijven
bij de algemeene lijnen, waar ze nog in hun volle levenswaarde worden gevoeld.
Zoo zal b.v. de symboliek der geestelijke dronkenschap niet ontaarden tot de Minne
die taverne houdt, maar juist blijven bij wat het moet uitbeelden: de vervoering, die
de Minne kan veroorzaken. Daaruit volgt, dat bij onze dichteres de beeldspraak steeds
treft door hare soberheid, dat onfeilbaar kenmerk van alle groote kunst; en toch weer
door hare volheid, wat er de kracht en de werking van verzekert.
Al die beelden, of bronnen van beelden, die, deels uit Ovidius ontleend, voor alle
Minnepoëzie ter beschikking staan, maken natuurlijk Hadewijch's oorspronkelijkheid
niet uit; alleen de wijze waarop ze die te pas brengt en in het leven inschakelt. Dit is
het ook, waarop het aankomt en wat men moet voelen: het volle leven dat door die
beelden, door hare beeldspraak, bruist. Het is alsof de woorden van onze taal bij haar
nog hun oorspronkelijke beeldende kracht bezitten, omdat ze uit het leven zijn
gegroeid: omdat ieder gevoel en gedachte bij haar leeft. Wat ik bedoel zal ik het best
kunnen laten begrijpen door te wijzen op die gevallen, waar dit leven meest treft: in
de soort van verpersoonlijking, die Minne en Rede en Trouwe b.v. bij haar verkrijgen.
Maar dit beperkt zich niet bij die enkele gevallen; noch zelfs bij Ghenoechte of
Begherte, die ook meestal als verpersoonlijkt worden gevoeld en waarmee bij de
verklaring moet rekening worden gehouden; wie eenigszins met Hadewijch is
vertrouwd, zal dit leven herkennen overal. Zij zal schrijven: Troest ende meslone in
enen persone (31, 25) = te gelijk, omdat Troest en Meslone door haar als levende
wezens, als
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verpersoonlijkt, worden gevoeld. Zij spreekt van Begherten neen, Ghenoechten ja
(39, 85), waar Begherte en Ghenoechte met hun neen en ja gesubstantiveerd, beleefd,
zijn. Daarbij hoort het feit, dat niet zelden stemmingen door rechtstreeksche reden
worden uitgedrukt. De verpersoonlijking was, weliswaar, ook een gewoon procédé
in de hoofsche kunst. Dit moge zijn verklaring vinden in de neiging tot de allegorie,
die de poëzie van dien tijd steeds meer ging kenmerken; beter: die neiging naar de
allegorie is uit dien drang van alle groote dichters naar verpersoonlijking ter
uitdrukking van het leven bij hun zwakker epigonen ontstaan. Wij zijn ook bij
Hadewijch nog verre van de smakelooze allegorieën uit den Roman de la Rose en
van de rederijkers; de verpersoonlijking blijft bij haar juist een belevendiging; omdat
zij uit dit gevoel van het leven is geboren, dat heel haar werk bezielt.
Maar dit leven spreekt ook uit haar gewone beeldspraak. Men lette eens op de
beeldende kracht, die eenvoudige woorden nog behouden in een strophe als deze,
die ik als voorbeeld aanhaal van haar gewone manier:
Mochtic mi op die Minne betrouwen,
Het mocht mi noch in staden staen;
Wat Si mi doghen dade in Trouwen
Dat ic dies ware in goeden waen
Dat Minne in Trouwen hadde ghedaen,
Ende Si mine noet dan woude beschouwen!
Mochtsijn, dan ware mi niet te saen.
Want mi es die scilt so sere dorehouwen,
Hine can intoe niet meer slaghe ontfaen (3, 19-27).

Dit is nu niet het abstracte betrouwen of beschouwen; maar het levende leunen op
de machtige Liefde; het erbarmend neerzien op den gehavenden ridder. En dan, dit
sobere beeld als slot: dat geheel de strijdsymboliek opwekt, en den strijder der Liefde
in al zijn nood voor ons doet rijzen.
Men neme nu om het even welke andere strophe: er zijn er met machtiger
beeldspraak, zooals b.v. nog in ditzelfde lied de strophe met Ay, Deus, wie sal
denghenen absolveren Dien de Minne te banne doet? Si selve! enz.; daar zijn er met
zwakker beeldspraak: maar beelden zijn het steeds, die leven en in het volle leven
staan.
Die beeldspraak wordt dan ook niet zelden episch: sommige zelfs bereiken een
epische grootheid en kracht zooals slechts bij de hoogst-begenadigde kunstenaars.
Zoo ziet zij haar Ongheval (let op de verpersoonlijking) haar rampspoed, haar wee
ter Minne, als een machtig leger, dat zijn heirvaart, zijn krijgstocht, richt tegen de
burcht harer ziel en reeds al de wegen er van omsingeld houdt
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(16, 11-20); zij bidt dat de minnenden allen steeds trouw aan Liefde op Haar, in Haar
zouden leven en besluit:
Wat mach hen dan meer werren?
Want in hare ghenaden staen si:
Die sonne, die mane, die sterren (1268-70).

Zoo zong Dante eens van de Liefde, dat Zij geheel de schepping beweegt: is dit niet
dezelfde grootsche, Danteske beeldspraak? Met een soortgelijk beeld sluit lied 41.
Steeds geheel in den wil der Liefde te staan.
Dat es ene die alrestarcste veste,
Ende die scoenste were die ie man sach,
Ende die hoechste mure ende die grachte beste,
Daer Minne meer bi ontvlien en mach.

Een middeleeuwsche burcht, een versterkte stad, is de ziel, waarin de Liefde gevangen
zit.
Algemeen bekend nu en bewonderd is de laatste strophe van Lied 10. In haar
uitersten zielenood roept zij als een reddeloos verlorene op den Beminde om
verlossing. Dan gaat ze op in de vervoering die Zijn komst haar zal brengen: hoe
machtig, na den overmoed der vertroosting, als de Minnaar komt, en zij, als de ridder
die het tornooi gewonnen heeft, fier op haar hoogstappend paard, omrijdt, alsof ze
heel de wereld in haar macht had, de geweldige val, zoo, met één vers, Ay, wat holpe
mijn ellende vertelt! maar dat uitdeint in die zee van zieleleed.
Zulke beeldspraak geeft ons al dadelijk een veiligen waarborg voor een sterk
dichterlijk temperament. Wie zoo iets kan, zal ons verder nooit gansch teleurstellen,
al verwachten wij niet overal dergelijke epiek. Op het epische in hare natuurvisie
hebben we reeds voldoende gewezen.
Wij bleven ook hier bij algemeenheden: die toch zullen helpen om Hadewijch's
beeldspraak dadelijk te onderscheiden; om ook haar stijl en haar kunst te bepalen.
Het was hier voldoende op die elementen van hare beeldspraak te wijzen, zonder die
door talrijke voorbeelden te moeten toelichten: wat eenieder nu voor zichzelf kan
doen.
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Vierde hoofdstuk
De Poëzie van den Inhoud
Algemeene voorstelling
Wanneer Hadewijch de vormen en motieven der hoofsche Minnelyriek overneemt,
dan brengt ze die slechts terug op het gebied, waartoe zij oorspronkelijk behoorden.
Doch zoo krijgen zij ook weer hun volle beteekenis en hun strengen ernst, dien ze
door toepassing op toestanden en betrekkingen, waarvoor ze te groot en te verheven
waren, hadden verbeurd. Hier is de Liefde inderdaad de Liefde voor het Goede, die
goed maakt. Hier zijn de smarten der Liefde het Goed der Liefde. Hier wordt dat
smachten naar een gunst van haar, dat deemoedig staan te al haren dienst, dat
verbergen voor de vreemden van wat men voor haar doet, louter heusche
dramatisch-spannende werkelijkheid. Hier krijgen de ridderlijke deugden:
hoofschheid, bescheidenheid, ruimgevigheid, mate in woord en daad, omzichtigheid,
geduld, onderworpenheid, trouw, hun volle ontwikkeling. Hier wordt de Liefde,
dikwijls pijnlijk en weemoedig, diep en gelaten tot volledige offergave van zich
zelven, de moeder van alle deugden. Niets getuigt zoo duidelijk voor Hadewijch's
zekeren kunstsmaak, als de onfeilbare tact, waarmee zij, onder alle vormen van dien
hoofschen dienst, zulke uitkiest, die inderdaad levenswaarde bezitten, omdat zij uit
het leven zelf zijn gegroeid. Maar niets bewijst tegelijkertijd zoo overtuigend, dat
geheel deze Liefde-theorie haar oorsprong heeft in de mystiek.
De wijze waarop Hadewijch dien zinnelijken dienst van de wereldsche liefde heeft
vergeestelijkt, is inderdaad iets geniaals. De door haar teweeggebrachte omwenteling
mag met recht vergeleken worden bij die welke Dante en de school van den dolce
stile nuovo bijna een eeuw later hebben doorgevoerd. Gelijk deze Italianen de poëzie
der troubadours hebben opgevat en behandeld met een onafhankelijkheid en een
oorspronkelijkheid die ze zooveel
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dieper en gansch nieuw hebben gemaakt, door ze terug te voeren tot het leven, zoo
heeft vóór hen Hadewijch hetzelfde gedaan op een andere wijze en op een gansch
verschillend gebied.
Laten we even slechts enkele punten van verschil vermelden, waardoor zich dit
nieuwe openbaart, met beteekenis voor de poëzie:
Bij de troubadours was het voorwerp hunner liefde niet ingegeven door een vrije
keus, maar opgedrongen door de betrekkingen van den dichter met het hof, waarvoor
hij werkte. Bij Hadewijch blijft de dienst der Liefde een vrije, al bestaat daarin ook
het laatste levensdoel zelf van den mensch. In de provençaalsche poëzie was de liefde
niet zoo zeer een gevoel, een levensdrang, als wel een vleierij; voor Hadewijch was
zij de diepste werkelijkheid van het menschelijke hart.
Daar blijft alles bij den vorm, die alleen telt; hier haalt de vorm, hoe hooge kunst
die ook bereike, uit den inhoud zijn volle waarde en zijn echte beteekenis. Hij bloeit
op uit het leven en dient slechts om dit in zijn volle schoonheid uit te beelden. Daar,
een ingewikkeld spel met duistere en onsamenhangende concepten, zonder
philosophischen grondslag van een vaste wereldbeschouwing; hier, een
wel-geordende, volledige opvatting van het leven, bewust, ernstig, verheven, duister
nog vooral door de geheimenissen, die zij omvat. Daar worden spiritualisme en
mystiek verbonden met Ovidiaansche zinnelijkheid en met de wulpschheid der
Mei-feesten; hier is het de zuiverste Liefde, die geen lagere liefde duldt, maar alle
minder heilige genegenheid bant, zoo die niet in de groote Liefde opgaat. Over de
zinnelijke en menschelijke drift zegeviert de geestelijke en goddelijke Liefde, al blijft
die steeds vol-menschelijk.
Daar wordt het dikwijls de dienst der vrouw in strijd met den dienst van God en
met de voorschriften der zedenleer; hier wordt de Liefde gebracht tot haar eigen
groot, oneindig voorwerp: wat er noodzakelijk valsch, overdreven, geveinsd was in
een gevoel te groot voor zijn voorwerp, zal zich hier voortaan kunnen ontplooien in
al zijn heerlijke, dikwijls bange menschelijkheid. Geen zoo conventioneele vorm die
niet bij Hadewijch zijn ware beteekenis krijgt. Waar de conventie dreigt het over de
waarheid te winnen, daar houdt zij stand. Ook maken hare gedichten, als geheel haar
werk, in spijt van de zoo sterk geaccentueerde kunstvormen, den onmiskenbaren,
diepen indruk van het leven.
Die levensdrang dan is 't, die Hadewijch telkens opnieuw tot dichten noopt. Vóór
Jan van Boendale het uitsprak als een vereischte van alle echte poëzie, heeft
Hadewijch het beleefd: de poëzie was voor haar, wij zagen het reeds, een
noodzakelijkheid.
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Als Dante en Petrarca, kon Hadewijch zeggen: Amor mi spira! Zooals zij het
uitdrukkelijk in een van haar Brieven verklaart: Als Minne porret in mine siele, dan
schreef zij, dan zong en dichtte zij, van ziel tot ziel, het lied van de eeuwige Liefde.
De muzikale en rythmische elementen, evenals de plastische en beeldende, die
wij tot nog toe hebben ontleed, moeten de noodzakelijke vormen zijn, waarin ieder
afzonderlijk gevoel, iedere afzonderlijke gedachte, zich in den dynamischen stroom
van het leven uitdrukt. Maar een gedicht is meer: het is die dynamische stroom van
het leven zelf. Niet wie daar een of ander golfje van, hoe gelukkig ook, opvangt, is
daarom reeds dichter; maar wie dien stroom in zijn volle levensbeweging voor gevoel
en verbeelding, waardoor hij tot ons eigen leven doordringt, kan weergeven. Lyrische
poëzie is de uitdrukking van een stemming, van een gemoedstoestand, van een
volledig stuk leven. Naar de macht, waarmede zij dien dynamischen levensstroom
uitbeeldt, moet vooral de kunst van den lyrischen dichter gemeten worden.
Ook daarom behoort Hadewijch tot de machtigste lyrische dichters aller tijden.
Zij geeft niet slechts enkele vluchtige indrukken of sensaties; haar epische kracht
vertoont zich ook hierin, dat zij telkens den vollen vloed van haar hoog-levende ziel
opvangt en uitbeeldt in de vormen van het woord.
Zooals bekend, bestond de vroegste lyrische kunstpoëzie slechts uit één enkele
strophe. De Minneliederen van Hendrik van Veldeke getuigen nog voor dit oudste
gebruik. Hoe de ontwikkeling tot meerstrophische liederen verloopen is, kunnen wij
niet nagaan: reeds Veldeke heeft er enkele van twee, of zelfs van drie, strophen.
Hadewijch heeft de lyrische poëzie met den machtigen levensadem: soms over meer
dan honderd verzen en over een onbepaald getal strophen; het langste heeft 149
verzen met twaalf strophen van elf verzen, met een slot van zes verzen (Str. Ged.
36). Een ander heeft 104 verzen in 15 strophen. (Ged. 43).
En, men merke het wel op: persoonlijke lyriek is dat, geen didactische, als b.v. de
Strophische gedichten van Jacob van Maerlant of van andere onzer dichters uit zijn
school. De poëzie van Hadewijch's Strophische gedichten - en daarin onderscheiden
zij zich van de didactische Mengeldichten - is en blijft steeds de uitdrukking van een
zielstoestand. Wel hebben vele ook een didactisch karakter of een didactischen inslag:
maar steeds in functie van haar eigen leven. Hare bespiegelingen en beschouwingen,
die trouwens betrekking hebben op de Liefde, niet in hare abstractie, maar in haar
lijden en strijden, als in haar weelde en zaligheid, wellen telkens op uit haar
levensvloed, wat ze steeds met de zuivere lyriek van de eigen persoonlijkheid
doordrenkt.
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Wat zij dan zingt is op zich zelf poëzie. Hare opvatting van de Liefde en van het
leven der Liefde is, men zal het reeds begrepen hebben, een opvatting, niet zoozeer
van waarheid, als van schoonheid, wat ten slotte voor haar hetzelfde beteekent:
waarheid is schoonheid. Haar groet: Vaert wel ende levet scone! drukt dit uit, als een
levensleus. Wij weten hoe de Liefde bij Hadewijch wordt beschouwd als
oppermachtige koningin, of als vereenzelvigd met den Godmensch. Om dit persoonlijk
karakter is het, dat het streven naar, het leven voor, de Liefde de vormen aanneemt
van een persoonlijken, ridderlijken dienst. Op die wijze kunnen de hoogste, edelste,
zuiverste en grootmoedigste gevoelens, die de hoofsche Minne in de toenmalige,
gansch van de ridderlijke idealen doortrokken maatschappij hadden opgewekt, zich
bij haar in al hunne schoonheid ontplooien. Men zal bezwaarlijk een anderen
mystieken schrijver kunnen aanwijzen, voor wien die ridderlijke dienst meer
levenszaak was dan voor Hadewijch. Trouwens, de hartstochtelijke toon, gansch
door de grootheid en de onverbiddelijke gestrengheid van dien dienst beheerscht,
doet haar als van zelf vermijden wat gevoelerig, smakeloos, minder esthetisch zou
zijn. Haar ridderlijke dienst is een dienst, niet van schetterende grootspraak of van
luidruchtigen gebarenroes, maar van kracht, van edele voornaamheid, van
grootmoedige heerlijkheid, van adellijken luister, van rijke vrijgevigheid, boven al
van toewijding en trouw. Steeds voelt men het bij haar, dat die zoo verheven en
tevens zoo strenge ridderidealen tot het wezen van haar leven behoorden, ja haar
leven zelf waren. Weldra zal deze opvatting, waarin onze mystiek zich beweegt, van
hare werkelijkheid als van hare kracht verliezen, naarmate in de veertiende eeuw de
burgerlijke geest ook de samenleving doordringen komt. Wel blijft, ten minste
gedeeltelijk, de omlijsting er nog van voortbestaan; maar het leven, de ziel, is heen.
Ruusbroec heeft er de wezenlijke vormen van behouden; zelfs duren ze voort tot in
de Imitatio Christi: maar ze bezitten er niet meer de hooge levenswaarde, die ze
hadden bij Hadewijch.
De adel van dit nieuwe ridderschap beheerscht haar geheel, en veredelt alles wat
er mee in betrekking staat of in aanraking komt. En ik moet er niet aan herinneren,
hoe het woord edel, zoowel als scone, haar voortdurend uit het hart welt. Toch niet
zoo maar zonder meer; doch met overleg, dikwijls met bewuste schakeeringen van
stemming en gevoel, op de juiste plaats. Daarnaast fine, nog een woord uit den schat
van het hoofsche leven der Fins Amans: voortreffelijk, keurig, volmaakt. De ridder
der Liefde is ook de
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fiere: niet de trotsche, de hoovaardige; maar de hooggezinde, die geen lafheid kent:
Fiere herte en was noyt blode.
(21, 36).

Wat wij nu in dit hoofdstuk over de poëzie van den inhoud willen uiteenzetten komt
feitelijk neer op een schets van de voornaamste van hare dichterlijke gedachten, van
hare leer, van hare mystieke leer, zoo men wil; wat dan toch een goed verstaander
vergt. Want Hadewijch's mystiek, vooral in de Strophische Gedichten, is nog zoo
goed als zuivere ervaringsmystiek. Hadewijch zingt eenvoudig en natuurlijk, buiten
alle technische terminologie om, uit de volheid van haar gemoed: van het wel en wee
der Minne, van hare ongedurigheid en willekeur, van hare eischen en beslissingen;
van hare vertroostingen en beproevingen; van hare macht en van hare grootheid; van
haren adel en van hare heerlijkheid; van 's menschen hongeren en dorsten naar Haar;
van zijn dienen en strijden in alle trouw en ridderlijkheid; van zijn orewoet en storm
van liefde; van zijn hoop en betrouwen; van zijn zekerheid van eindelijke vergelding
in alles overtreffende weelde en zaligheid. Zij kent geen andere leer dan deze: de
ziel zal geheel voor de Liefde leven; niets sparen, zich niets voorbehouden; in alles
naar haar verlangen en goeddunken staan, in volkomen onderdanigheid, wat Zij ook
te lijden geve, hoe zwaar haar lasten, haar druk, ook wegen mogen. Nooit mag de
ziel afzinken tot laagheid; nooit nalaten schoonen dienst te doen. Met het oog op de
Minne gericht, zal de ziel uit Haar al hare vonnissen lezen: al der Liefde
wilsbeschikkingen over haar. In alles moet Trouw de ziel ter zijde staan; moet Rede
haar voorlichten; deze mag niet dulden, dat de ziel eenig genoegen neemt in lager
zingenot; zij moet haar leiden, haar louteren, haar voorhouden wat haar nog ontbreekt,
haar tekortkomingen; haar uitrusten en versieren; haar leeren ‘waarheid leven’; tot
de ziel, nu volmaakt gelijkvormig geworden met de Liefde en zoo één met Haar,
door haar onstuimigen drang, haar orewoet, van Liefde, met Haar vereenigd, Haar
bezitten mag.
Juist omdat deze mystiek nog ervaringsmystiek is en rechtstreeks opwelt uit het
menschelijke hart, omdat ze de mystiek is van 's menschen diepsten drang naar God,
de Liefde, omdat ze zoo algemeen-menschelijk is in de volle en beste christelijke
Liefde-mystiek, kan Hadewijch's poëzie nog zoo machtig ook den modernen mensch
aangrijpen.
Bij haar staat inderdaad de Liefde, Minne, midden van het leven. Zij doordringt
en beheerscht het leven; ja, zij is het Leven zelf. Gelijk de H. Joannes het leven van
God met dit ééne woord uitdrukte: Deus Charitas est, zoo is voor Hadewijch het
Leven Liefde.
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Omdat dit bij haar levensdrang is, daarom is haar poëzie hartstocht, in den diepsten
zin van 't woord, levensdrang. Dit is 't wat haar kenmerkt, en waardoor het geluid
van haar vers zich dadelijk onderscheidt, zoodat men het niet kan miskennen: de
Liefdedrang van het Leven.
Daaruit vooreerst moet verklaard worden het veelvoudig gebruik dat Hadewijch
maakt van het woord Minne. Minne is voor haar, ongetwijfeld, eerst de goddelijke
Liefde, als het innigste wezen van God zelf. Maar omdat zij, echte dichteres, alles
in functie van leven ziet, wordt die Liefde in God als een almachtige Koningin, die
haar troon heeft opgericht in den schoot, in het Aangezicht der Godheid zelf, die
haar scepter zwaait over al wat is, aan Wie alle dingen onderworpen zijn, die God
zelf overwonnen heeft. En omdat in de Godheid de H. Geest de uitgang is van de
wederzijdsche Liefde van Vader en Zoon, daarom is ook Minne de zelfstandige,
goddelijke Liefde, de H. Geest. Maar de Godmensch, Jezus-Christus, is God: zoo
wordt Hij gewoonlijk eenvoudig genoemd, naar middeleeuwsch taalgebruik, wat
den overgang van den Godmensch naar God vergemakkelijkte, waardoor de Liefde
ook de groote Minnaar, Christus is. Zelfs is bij Hadewijch van Hem gewoonlijk
spraak, als 't schijnen mocht dat God is bedoeld. Wie dit eenmaal heeft gevat, dat de
Minne vooral Christus is, zal dan ook beginnen in te zien met welke warmte van
Liefde zij Hem bemind heeft. Zoo kon haar liefdedienst ook inderdaad worden een
volmenschelijke, persoonlijke toewijding, van hart tot Hart, aan Hem, die immers
ook de Liefde is. Maar Bonum est diffusivum sui: de Liefde heeft zich meegedeeld.
Zij komt uit den schoot van God in de ziel van hem die mint, om terug te keeren in
den schoot van haar oorsprong. Zoo wordt ook de ziel, die mint, waarin de Minne
haar Rijk heeft gevestigd, zelf Minne: waarom dan eveneens de minnende dikwijls
kortweg minne heet.
Zoo krijgt dan dit woord bij Hadewijch een veelzijdige beteekenis, wat haar,
bijzonder in haar poëzie, die zoo gewone woordspelingen veroorlooft, waaraan
sommigen zich ergeren zullen. Werkte hierbij de theorie mede van het trobar clos,
dat zich gaarne in een zekere duisterheid van uitdrukking vermeide? Maar veeleer
komt dit uit den levenden eenheidsdrang der dichteres, waarom die vreemde
thematische herhalingen werkelijk geen louter woordspel zijn, maar telkens voor ons
gevoel de wonderbare eenheid suggereeren, waarin de Liefde het leven houdt. En
ligt in die herhalingen zelf niet de mystieke behoefte van de Liefde, voor wie het
zoet is van Minne te spreken en haar Naam te hooren? Dit ook is hartstocht,
levensdrang, en dikwijls, hoe machtige!
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De minne-dienst.
Uit deze simpele aanwijzingen kan Hadewijch, door al wie zich nog eenigszins
vertrouwd heeft gemaakt met hare beeldspraak en met hare opvatting van de Minne,
wie daarenboven voldoende Middelnederlandsch kan, reeds behoorlijk begrepen
worden, zonder dat het noodig zal zijn haar allerlei zonderlinge leerstellingen of
verbazende theorieën over dubbelbeteekenis toe te schrijven.
Indien wij nu deze gedachten hier wat uitvoeriger en systematischer willen
behandelen, dan moeten wij toch van vele aanhalingen afzien, om deze uiteenzettingen
niet te lang te maken en om hier niet te herhalen wat men in den tekst zelf kan vinden,
waarnaar we meestal zonder meer zullen verwijzen.
I. - NOODZAKELIJKHEID DER LIEFDE. - Voor de Liefde is de mensch geschapen:
de ziel moet beminnen. Zoo luidt de overheerschende stemming: omdat in deze
levensbeschouwing, zooals bij Beatrijs van Nazareth, zooals bij de groote mystieken
en kerkleeraars der Middeleeuwen, al onze beste natuurlijke neigingen, immers Gods
gaven, als: aangeboren fierheid, zelfeerbied, hooggezindheid, mate, al de natuurlijke
gaven, aan den bouw, het poëem, van onze levensschoonheid moeten medewerken.
Wie van fieren moede is, moet minnen: dat is het recht, de eisch, en de natuur van
de edele menschelijke ziel (36, 56-66). Daarom ook is het leven van geen waarde
zonder de Liefde: die sonder Minne leven sijn dode (43, 36-42). En geheel het
twintigste lied b.v. is als het hooglied van deze noodzakelijkheid der Liefde voor
alle hooger leven. Wat zij bevestigt met een plechtig beroep op de bestendige leer
van de H. Kerk, van den H. Paulus af: Minne, Liefde, is het hoogste, en Zij duurt in
eeuwigheid.
Daarheen gaat dan ook het diepste streven der ziel: zij wil de Liefde geheel bezitten;
wat vooreerst beteekent, dat zij Haar ten volle gelijkvormig wil worden in haar eigen
natuur van Liefde: om Haar ghenoech te sine, want dit is de volle beteekenis van die
voortdurend voorkomende uitdrukking; of om Haar ghenoech te doene: niet slechts
genoegen doen, of voldoening schenken; maar zóó doen, zóó worden, zóó zijn, dat
men Haar ten volle ghenoech, gelijkaardig, Liefde, geworden is. Wat zij in de Liefde
dus worden moet is de eisch der ziel en zoo haar recht; waardoor tusschen Liefde en
ziel de verhouding ontstaat als van schuldenaar en schuldeischer, Liefde opeischende,
manende, geheele ziel; ziel opeischende geheele Liefde, als haar verschuldigd, vore
scout (36, 93-94, 39,
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5-9). Dit wil trouwens de Liefde zelf: dat minne al Minnen mane (37, 41-44). Daarom
is minder zijn dan Minne het grootste leed en de altijd-wellende bron van smart: de
ziel wil de groote geheelheid der Liefde, de geheelheid Gods, als in de Brieven (b.v.
26, 67-77).
EISCHEN DER LIEFDE. - Doch ook de Liefde wil niet minder dan geheel de ziel:
Zij wil al de liefde van de ziel. Die liefde zal de ziel vooreerst DOOR HARE
WERKEN openbaren (37, 49-52). Een lange, moeizame dienst zal 't zijn, alvorens
de ziel tot de Liefde komt: want Liefde woont diep in den schoot des Vaders. Eerst
moet zij beginnen met de scout der Wet, het onderhouden der geboden; met de
beoefening der deugden en met de werken van barmhartigheid, in den dienst der
menschen, zoo goed zij kan, om de Liefde alleen (8, 8-14; 22-28 en vlg.). Lied 8 is
de lastige opgang langs der ontfermicheit cost ende die scout der wet, die de minnaar
moet betalen, alvorens tot het mystieke stadium te komen, waarin hij geheel door de
Liefde bezeten, al minnende, werct sonder scinen en alles verduurt sonder pinen:
het leven der daad gedragen door het leven der liefde. Zulk een leven gaat alle
menschelijk begrip te boven.
Dan DOOR VOLLEDIGE OFFERGAVE. De Liefde stelt haar harde, onafwendbare
eischen. Zij verlangt de volledige onderschikking van alle eigen belang aan Hare
belangen, van allen eigen wil aan Haren wil. De minnende mag geen anderen wil
hebben dan den wil der Liefde: hij zal steeds het oog gevestigd houden op de Liefde,
op Haar aanschijn, om daar al zijne vonnissen, al Hare wilsbeschikkingen over hem,
al den levenswandel en de levensinrichting die Zij hem heeft voorbehouden, te lezen
en te aanvaarden (b.v. 36, 34-44). Zij zal steeds in den wil der Liefde blijven: wat
hem trouwens, hoe de Liefde met hem ook handele, het bezit der Liefde verzekeren
zal: als in een sterke vesting houdt hij Haar zoo (41, 57-64). Hij moet zich zelven
geheel verzaken, onvoorwaardelijk opofferen en wegschenken. Hadewijch heeft de
thans technische terminologie des ascese nog niet: verzaking, offer, zelfverloochening
enz. komen bij haar niet voor. Maar geheel hare leering komt neer op de zaak, die
door deze woorden beteekend wordt. Wat dan bij Hadewijch deze eigen wilsverzaking
tegen alle quietisme vrijwaart, is juist de strijd, die haar liefdedienst kenmerkt. Deze
offergave van den wil wordt bij haar een actieve, volhardende streving, om den eigen
wil met dien der Liefde te vereenzelvigen en op die wijze met de Liefde te willen.
Deze opvattingen liggen geheel de leer van Hadewijch ten grondslag. Voorwaar geen
quietistische, maar ten volle energetische mystiek.
Zich zelf, alle eigen of lager liefde, zal men verzaken, zoodat
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al eens zij sterven of leven. Wat Liefde ook beschikke, leven of dood, toch trouw
Haar ten dienste staan (43, 92-98), Haar steeds willen handhaven in al haar grootheid;
steeds even dapper en koen, om al te doen wat Liefde vergt, zij het de sterkste dood
(28, 11-20).
TOT TE NIET WORDEN TOE: Wie hooge Liefde wil dienen, moet al om al geven:
dat gaat als een levensleus door Hadewijch's werk; de geheele ziel om de geheele
Liefde; zonder falgeeren, zonder daarin ooit te kort te schieten, ooit te bezwijken,
ooit in iets te talmen of te weifelen (39, 17-24, 57-64). Met opvordering van alle
krachten: geheel, met alre machte pacht, als het heet, d.i. met aanwending van al wat
in haar vermogen is (23, 54), zijnde dit de schatting, de tol, die zij aan de Liefde
betalen moet als der Minnen pacht (12, 65; 26, 63; enz.) verpachtende al wat zij is
(31, 5); zoodat zij van zich zelven niets meer overhoudt, maar in de Liefde te niet,
te gronde gaat: dat is het beste werk. Wie dan zonder eigen hart, en zonder eigen zin,
die immers in de Liefde verloren zijn, maar met een door de Liefde bezeten hart, met
door de Liefde bezeten zinnen, de Liefde met hartstocht aandurft en dan Liefde dien
hartstocht met Haar verlangen verslaat: zoo is dit een kracht waarmee men Liefde
wint (38, 49-56). Op dit te-niet-worden, d.i. zich zelven geheel afsterven, alleen komt
het aan. Zoo zingt geheel dit acht en dertigste lied.
ZONDER VOORBEHOUD. Zoo vergt de Liefde den geheelen mensch, uitsluitend,
onvoorwaardelijk, onophoudelijk. Hoe de Liefde zoo exclusief is in Hare eischen,
bezingt in 't bijzonder het zes en twintigste Lied, met treffende kracht en
onmiddellijkheid, aan het voorbeeld van de koningin van Saba. Nooit kan men genoeg
geven; dat juist is de volste liefdegave: dit inwendig te kort schieten, dit onmachtig
worden. Wat men geeft is spoedig op, als 't ontvangen wordt, als 't verteerd wordt,
in hooge Liefde. Zoo komt de ziel buiten den geest, radeloos uit zich zelf, in den
drang om steeds meer te geven; in dit eeuwig paradoxe der mystiek: de hoogste macht
in de uiterste onmacht; volle vrijheid in de scoenste hachte.
GEZINDHEID VAN DE MINNENDE ZIEL. - Edele fierheid. Tot zoo
onvoorwaardelijke offergave verheft zich alleen wie van fieren moede is, de edele
ziel, geen tragen, geen nederen, geen laaggezinden (32, 65-72). Ook de ware minnaar
acht het de Liefde wel waardig, dat hij om Haar grooten last en zware waghen moet
dragen. Zoo is hij dan ook gestemd: wat hij om de Liefde moge te verduren hebben,
hoe de Liefde hem ook moge behandelen, steeds zegt hij: dit es daer ic al ane winne
Ende winnen sal (1, 16). Om Haar is mij al leet ghewin (43, 9). Want de hoogste les
in der Liefde
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school is: hoe man Haar ghenoech kan zijn (14, 47-48). Dit is dan ook zijn eenig
verlangen (43, 29-35). Dan alleen is 's menschen natuur volmaakt, als hij der Liefde
ghenoech is (43, 43-49).
Als de ridder der Liefde. - Liefde zelf als jonkvrouw en koningin wekt den ridder tot
zoo hooge gezindheid op, geeft hem dien hoghen moet (2, 10-18). Trouwens, zoo
zoet is Liefde, dat Zij al andere kracht overwint, dat de minnaar alles wil wagen en
geen duur heeft, tot hij Haar geheel mag bezitten (2, 28-36). Het negende lied geeft
het beeld van den vromen ridder der Liefde, met daartegenover dat van den tragen,
den bloodaard, den dorper, die Liefde niet aandurft. Dit is de volle ridderlijkheid in
taal, gebaar en daad. Daartegen moge de zinnelijke mensch in opstand komen:
dorperheid is 't, die zelfs schuil gaat in den wensch naar vroegtijdige vergelding, en
die met onverbiddelijken spot wordt uitgejaagd. Van de hooge stemming van den
ridder slingert de psychologische beweging, over de lage vrees en bezorgdheid van
den dorper, naar 't volle beeld van den koenen strijder, over de zoo menschelijke
klacht en het zoo menschelijk verlangen, naar de onafwendbare eischen die
gehandhaafd blijven.
DE LIEFDESTRIJD. - Die liefdedienst is zoo ten slotte een strijd, een machtig
tweegevecht, met de Liefde zelf. Haar toch, Haar zelf, moet de ridder aandurven,
om Haar geheel te veroveren. Geen dappere wil zich aan dien strijd onttrekken (9,
4). Ook, niemand is bestand tegen Haar. Want ZIJ HEEFT DE ALMACHT. Zij heeft
God zelf ten dood gebracht (13, 56-64). Zij overwint alle sterkte en Hare kracht zal
duren (20, 53-54). Haar zal de minnaar vervechten. Hare cracht met crachte weren;
of nooit leeft hij vrije dagen (21, 43-44). Tegen Hare macht zal hij altoos verdinghen,
in haar pleit tegen Haar te gronde gaan (6, 6-12); om dan door Haar overwonnen te
worden. Want dit is DE PARADOXALE ZEGEPRAAL: in Minnen te niet werden
(9, 77), overwonnen te worden door de Liefde (27, 26); zoodat men overwonnen is
doordat men overwint (14, 19-24; 9, 76-77). Zoo wil het het recht der Liefde: minne,
de ziel, kan zich daar niet tegen verzetten; zij moet het Rijk, de kracht, der Liefde
ondergaan, hoe ze daarbij ook te niet worde (14, 25-30). Hoe hooger de ziel in de
Liefdegenieting wil opstijgen, hoe hogher si die sale begheren, hoe dieper zij in Haar
te niet moet gaan, so diepere wielt die grond (27, 61-76). Zoo luidt het recht der
Liefde (14, 31-36). Maar moet de strijder der Liefde Hare kracht al overwinnen (40,
14-32), moet de Liefde hem dan al neerslaan en verdoen, dan is dit toch zóó dat hij
Haar overwint (40, 33-34); zoodat de minnende ziel smeekt: Verwinne mi dat ic Di
verwinne
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(19, 52-53). Ook hoe meer de ziel mint, hoe meer de Liefde haar verslaat: welk een
zonderling verslaan dit is (31, 9-16)!
Door zulk een strijd eerst komt de ziel TOT DE WARE VRIJHEID: zij overwint
de Liefde en meteen zichzelf. Wat is er al niet over die vrijheid bij Hadewijch
geschreven geworden! Wat heeft men er al niet voor ketterij in gezien! En wat is nu
die vrijheid? De Liefde maakt de ziel vrij met haar eigen vrijheid. Immers, waar de
Geest Gods is, waar de Liefde is, daar is vrijheid (2 Cor. 3, 17). De ziel verliest haar
eigen vrijheid, wordt haers selfs onvri (24, 41-50); maar om vrij te worden met de
vrijheid der Liefde (21, 82-84; 21, 44-45). Vrij in zich zelven (6, 43); vrij naar buiten,
tegenover allen die de ziel belagen (32, 41-48) indien zij haar zelven, hare wesen,
maar daartoe schikt, om steeds met ijverig verlangen door alle storme en
wederwaardigheden heen te streven, ondanks de belagers. Die vrijheid zal dan wel
blijken in joesten en in hooge daden om de Liefde (32, 41-56). De vrijheid, die de
vrije Liefde brengt, is geen andere dan de vrijheid, het vrij-, het los-zijn van het
aardsche, van al wat niet de Liefde is; zoodat de ziel nu onbelemmerd, ongehinderd,
van alle boeien van het lagere verlost, de Liefde dienen en bezitten mag, die haar de
ware vrijheid schenkt. Zoo is de vrijheid bij Hadewijch de onthechting van al wat
niet de Liefde zelf is.
TROUW. - Tot dien volhardenden dienst, tot dien manmoedigen strijd, laat de ziel
zich opwekken door Trouw. Trouw is de groote deugd van den ridder der Liefde.
Zelf reeds uit de Liefde geboren, want Liefde is het die Trouw voortbrengt; en Trouw
alleen is het die den waren minnaar verblijdt op zijn moeizamen, smartvollen tocht
naar het Land der Liefde (2, 19-27). Trouw maakt den minnaar machtig om groote
daden te verrichten: Trouw, dikwijls het betrouwen op, het gelooven aan de Liefde;
of de trouw van de Liefde zelf; en dan, als minne, de trouw der ziel (3, 21-23). Bij
Trouw gaat de minnaar te rade, als Minne hem heeft loes ghedaen (35, 65-72). Op
Trouw durft de ziel zich beroepen voor Liefde (45). Trouw geeft haar zegel en pand
der eindoverwinning (9, 24). Zij begeleidt de ziel tot vóór het Aanschijn der Liefde,
waar Zij haar in al hare armoede zal toonen of in al haren rijkdom (9, 17-24). Wie
met Trouw in waarheid leeft, zal eens 't verholen woord der Liefde mogen hooren,
als hij in 't hoog gheruchte der storme, het hartstochtelijk streven, nedere stille der
genieting mag ontvangen (4, 19-24). Trouw ook zal allen vergelden naar werken en
hare vrienden kronen (4, 31-36). Daarom leve men steeds in hooge Trouw, in heiligen
ijver; dat Zij ons eens voere in 't land der weelde, waar Lief in Lief sal al dorevloyen;
waarvan edele Trouwe hier op
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aarde het onderpand is. Herhaaldelijk, in gansche liederen soms (b.v. het vierde)
wordt aldus Trouw, trouwe volharding, verheerlijkt.
Die edele, ik had haast gezegd, die in haar hoogen ernst tragische opvatting van
Trouw, doet Hadewijch, ondanks alle lijden, alle teleurstelling, steeds met al den
adel van haar ziel verafschuwen alles wat ontrouw is (het elfde lied), alles wat
laagheid, wat nederheit is. Alle dorpersche gezindheid in de Liefde is voor haar een
gruwel. Zij veracht de wufte zinnen, de lichte cope, den dorper, die voorzichtig al
zijn voordeelen berekent; die grijpt naar wat hem is naest ghehende, wat hem bij de
hand ligt, naar cranc naghewin (z. glossarium); die eigen rust verkiest en thuis blijft
(negende lied); die de Liefde niet aandurft. Dien geest van dorperheid jaagt Hadewijch
op waar ze dien kan ontdekken; ook in den dienst der Liefde, waar men voor Haar
iets spaart, niet alles opoffert (33, 10); waar de godgewijde naar de zinnelijke
vertroosting hunkert; tot lagere genoegens afdaalt en met minder dan geheele Liefde
rust neemt en vrede heeft; waar ze zich 't lange beiden naar het uitblijvende
Liefde-bezit zwaar laat vallen. Want niets dat de Liefde zoo stoort als nederheit, die
ten slotte niet meer begrijpen kan wat ware Liefde hevet in; die omgaat in der
truwanten cleet, als een schooister; die eens in al hare armoede vóór de Liefde zal
staan; die dan, nog wel sonder der Minnen noet, haar zelf geheel zal hebben te gronde
gericht. En grooter zelfverwoesting is er geen.
Door nederheit is het, dat er zijn die zich, naar 't mocht schijnen, op de Liefde
toelegden, maar buiten Trouw (ontrouw geworden) langs vreemde wegen dwalen,
omdat zij de werken van Trouw niet beoefenen; omdat zij de lagere genoegens der
zinnelijkheid aanvaarden en daarin berusten; omdat zij niet opstreven naar de Liefde
zooals zij in haar wezen is. Hoe Hadewijch die ontrouwen ontmaskert, zie men b.v.
in het dertiende lied. Sommigen van Hadewijch's eerste gezellinnen, of anderen die
zich aan de Liefde hadden gewijd, schijnen wel van hun hooge idealen te zijn
afgeweken. Voor Hadewijch was dit nog een pijnlijke smart en teleurstelling (lied
11 in zijn geheel). Dat Liefde niet gediend werd zooals het behoorde, dat men Haar
ontrouw werd, dat men in de trouw verzwakken zou: hoe zij daarover klagen moest!
Geen nederheit dus! Wat echter de Liefde bijzonder wil en eischt is
NEDERIGHEID. Wat men ook voor de Liefde moge gedaan hebben, wat ellende
men ook om Haar hebbe geleden, nooit zal de minnaar er groot op gaan, nooit er
zich op beroepen voor Haar, als zou hij daardoor een recht hebben verkregen op haar
bezit; al zal de ziel wel meermalen smeeken toch te beschouwen wat zij al voor
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Haar heeft verduurd; nooit zijne deugd- of liefdewerken, bij de vreemden, de anders-,
de aardschgezinden verheffen (43, 57-63). Hoe machtig men ook in de Liefde
geworden zij, steeds blijve men ootmoedig. Wie zich ooit iets van het werk der Liefde
toeschreef, als zijn eigen werk beschouwde, zou nooit meer in de Liefde
vooruitkomen: het is alles zuiver het werk der Liefde, der genade (32, 33-40).
Nederigheid is het, de nederigheid van Maria, die de ware Liefde, den Zoon Gods,
uit den schoot des Vaders op aarde heeft neergehaald. Door die nederigheid werd de
ware Liefde uitgelaten aan Maria, en zoo aan ons; Maria heeft zoo het conduut gelegd,
dat nu voor alle ootmoedigen bereid is: tot de ware Liefde, het groote Bruiloftsmaal.
Zoo vooral in het negen en twintigste Lied: een lied op Maria, maar te gelijk op de
alle Liefde overwinnende nederigheid.
II. HADEWIJCH DICHTERES VAN DE SMARTEN DER LIEFDE. - Maar uit
Liefde komt groot lijden; dit is het Goed der Liefde, waardoor de ziel in 't bezit wordt
gevoerd van de Liefde in Haar zelf: In allen tiden moet men doghen Die hogher
Minnen dienen sal (18, 8-9). Hadewijch is dan ook vooral de dichteres van de smarten
der Liefde. En wat is er poëtischer dan die smarten van de meest onvoorwaardelijke,
de meest geslachtofferde, de meest gefolterde Liefde, in haar onmachtigen drang om
niets minder dan God zelf, de Liefde, te bezitten? Maar Liefde laat haar in
ongheduren, in onghebruken, in groote onghenade. Zij wendt zich af van de ziel;
vlucht voor haar uit; drijft haar verre van zich; doet haar in haar ban; werpt haar in
ellende en ballingschap; zendt haar op verre avonturen, langs hare wilde wegen, hare
engste paden, hare hoogten, hare afgronden; langs hare diepe, verholen wegen, in
onstuimige jacht. Zij laat haar hare aanwezigheid gevoelen alleen in enkele vluchtige
oogenblikken, in enen tucke, in een vlien. Zij verzadigt haar slechts om haar honger
nog te verergeren, om haar geheel te verdoen, te verteren; bevredigt haar, om haar
dan weer over te leveren aan nieuwe, verwoede storme (hevige, onstuimige verlangens,
bewegingen), geeft haar menighen nacht bi daghe; doet haar waden door 't diepe
ghewat der smart; drukt, overlaadt, haar met hare zware waghen; werpt haar in hare
boeien; benauwt haar met haar angst; wondt haar zonder ghenesen; drijft haar op
donkere doolwegen, in duistere nachten, waar geen keer, geen redding, meer daagt;
opent vóór hare voeten hare afgronden; richt in haar landschap de wreedste
verwoesting aan; doet haar smaken menigen dood (zie de woorden in het glossarium).
DOOR ONTHECHTING VAN VLEESCH EN BLOED. Van 't begin af moet
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de godgewijde zich hechten aan den vollen dienst der Liefde. Een eerste offer, dat
haar dan reeds kan gevraagd worden, is dat van haar vrienden, die haar van den dienst
der Liefde zouden willen afhouden: volledige onthechting van vleesch en bloed. Om
de hulde alleen van Liefde, niet van vrienden, zal zij verder steeds, als in haar eersten
ijver, bekommerd blijven (7, 13-24). Ook Hadewijch heeft deze verlatenheid, deze
eenzaamheid, door het onbegrip van vrienden, diep gevoeld: Beide vremde ende
vriende Benic afghestaen. Ende ic ben nu begheven Van alle dien die leven (24,
51-70). Met een lied geboren uit dien nood om het onverstand zelfs van haar beste
vrienden, wat wel pijnlijkst moest zijn, begint de verzameling.
Ook van alle vertroostingen moet de ziel zich losmaken. Bij het begin van den
Liefdedienst ontvangt de godgewijde gewoonlijk bijzondere vertroostingen. De
Liefde komt haar meermalen allerlei heerlijkheden en vreugden voorspiegelen. Zoo
lokt Zij de harten aan: Zij toont grote ghelaghen Hare wise Hare rike, Hare goedde,
Hare macht (16, 41-50). Maar weldra wordt die storm wel zeer versacht. De
herinnering aan die vroegste genietingen wordt later een altijd wellende bron van
smart (24, 11-20).
Toch moet de godgewijde steeds nieuw, d.i. steeds ijverig, blijven, steeds met
nieuwen, verjongden ijver zich toeleggen op de Liefde; steeds den hoghen moet
behouden; als nieuweling zich steeds oefenen, als oude op de Liefde leunen en zich
laten leiden waarheen Zij wil (7, 49-60). Laten we niet zijn als kinderen, zonder cost
in ioien bemint: aan onze werken zullen wij onze Liefde toonen (27).
IN 'T BIJZONDER DOET REDE LIJDEN. - Rede wil behoorlijke voorbereiding.
Die smarten, die ontberingen van alle genietingen, zijn het Goed der Liefde. Tot dit
inzicht komt de ziel voornamelijk door Rede. Rede is het, die al die lagere genoegens
doet versmaden, die er over heenvoert, die er van speent, om de ziel sterk te maken,
om haar waardig uit te rusten tot, en voor te bereiden op, het bezit van de volle, ware,
gherechte Liefde. Dit is de voorname rol die Hadewijch aan Rede, aan verlichte
Rede, d.i. Rede door het geloof geleid, toekent.
Rede, de sterke, moet den onstuimigen liefdedrang leiden en vormen. Slechts
wanneer Rede en Liefde samenwerken, vermogen zij groot werk te doen. Rede zal
aan de ziel voorhouden, waarin het werk der Liefde bestaat: vooreerst in de beoefening
der deugden en in volledige zelfonthechting. Zij zal haar wijzen op al wat haar nog
ontbreekt; haar hof, haar tuin, bezoeken, of daar van alles genoeg in staat; haar
voorlichten over al wat Liefde van haar
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wil; haar opwekken uit alle laagheid, wanneer zij vóór den tijd verlangt te genieten;
haar leeren wel op hare hoede te zijn bij de vroegste voldoeningen, die de Liefde
soms schenken mag (L. 14). Eerst wanneer de ziel geheel zal onderdanig zijn aan
Rede, mag zij op hare beurt zich Rede onderwerpen. Intusschen zal de strijd tusschen
Begeerte die genieten wil, Ghenoechte die in de tijdelijke lagere voldoeningen verlangt
te berusten, en Rede die een waardige voorbereiding vergt, de ziel steeds nieuwe
folteringen, nieuwe liefdesmarten, veroorzaken (L. 25). Rede zelf is der Minnen
fisisijn: zij kan best heilen al wat haar, in de ziel, ontbreekt. Wie schrander, vroed,
volgt wat zij overlegt, langs alle wegen waar zij geleidt, zal eens van haar den
hoogsten tooi, het hoogste ghereide ontvangen. Rede is de groote brekespel. Maar
ten goede der ziel; die haar ware goed niet kent: Rede leert haar waerheit leven. Hoe
Rede de ziel ook hebbe gewond, zij leert hoe men naar recht Liefde zal genieten: als
men haar en Liefde zal hebben ghenoech ghedaen. Daarom is alles aan de hulde van
Rede gelegen (L. 30).
Die zekerheid dat ane der Redenen hulde ghewinnen de volmaaktheid der Liefde
gelegen is, belet niet, dat de ziel, in die moeizame en standvastige beoefening van
alle deugden, buiten de lagere vertroostingen waarin zij dikwijls zou willen berusten,
den last voelt en de smart der ontbering, en meer dan eens klaagt dat men nooit te
blij moet zijn over eens gedane mooie beloften (L. 19). Maar ondanks alle
teleurstelling moet Trouw de leiding van Rede aanvaarden, die steeds nieuwe werken
van trouw eischt (L. 19).
De plaats die Rede in Hadewijch's mystiek inneemt verbindt hare leer met die van
de Scholastiek, zooals deze in den H. Thomas van Aquino haar hoogtepunt zal
bereiken. Het beginsel der Scholastiek fides quaerens intellectum had tot een steeds
hoogere waardeering van de macht der menschelijke rede gevoerd en van haar rol
in het geloofsleven. Men durfde de hoogste problemen aan, wat een gevaar voor de
mystiek zou worden, als deze de geheimenissen van het geloof ook te zeer
rationaliseeren wilde. Intusschen verhindert Rede, zooals Hadewijch haar opvat, alle
loutere gevoeligheid, alle dweperij en onbesuisdheid; onderscheidt zij hare mystiek
van alle irrationeele mystieke systemen; bouwt haar sterk-intellectualistisch op en
houdt haar algemeen-menschelijk, in de beleving van dit groote beginsel der
katholieke heiligheidsleer: dat de genade, de heiligheid, de mystiek zelfs de natuur
niet wegneemt, maar 's menschen beste natuurlijke gaven tot de volste ontwikkeling
brengt.
Maar Rede geeft de leiding op in orewoet van Minnen.
Wat is OREWOET? Zoo, zonder lidwoord, onbepaald. Blijkbaar de aestus, furor,
insania amoris, die zoo dikwijls in Latijnsche biographieën
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der mystieken uit de dertiende eeuw, van Beatrijs van Nazareth, van de H. Lutgardis
en anderen, wordt aangetroffen. Het geheimzinnige woord met den brand van oorlog
en strijd1), het woord dat de mystiek der dertiende eeuw kenmerkt, met haar
geweldigen, onstuimigen drang naar Liefde; dat in de veertiende eeuw uitsterft,
evenals Lief voor de minnende ziel en den goddelijken Geliefde, blijkbaar omdat ze
wel als te hartstochtelijk werden gevoeld.
Wat orewoet is wil het acht en twintigste Lied in 't bijzonder leeren. Orewoet wordt
hier, als meermalen, paradoxaal voorgesteld als de verzoening aller uitersten. Daaruit
echter blijkt, dat orewoet is datgene wat den mensch van het aardsche afkeerig maakt
en vast in de Liefde trekt; daar wacht hem lijden en wee. Maar de zieke der Liefde
wordt in orewoet gezond, de gewonde geheild, na lang ongheval in 't volle bezit der
Liefde gevoerd. Orewoet is het, wat onafscheidelijk in de Liefde vestigt, maar dan
ook door vele smarten de volle, ware Liefde brengt. Het is in 't bijzonder die toestand,
waarin de ziel, geheel door Liefde gewonnen, geen rust, geen duur, meer heeft; waarin
de ongheduricheit onder de aanraking, het gherinen, der Liefde zelf, steeds aangroeit
en de drang naar het bezit der Liefde onstuimig wordt; waarin de Rede de leiding
verliest, omdat de Liefde zelf nu bezit heeft genomen van het menschelijk hart. Het
is wel niet de extase; maar die orewoet zal mede de verlossing brengen, met het bezit,
het ghebruken, der Liefde. Met orewoet beginnen mystieke ervaringen. Een eerste
uitwerksel van orewoet is reeds wel, dat de ziel de Liefde niet meer opgeven kan;
zooals Hadewijch herhaaldelijk van zich zelf getuigt (L. 1 en 28 b.v.); en van anderen,
uit de ervaring: wee hem die ooit door de Liefde werd aangeraakt! Hij kan er zich
nooit meer aan ontrukken (b.v. L. 39; 44). Of hij wint of verliest: hij wil, hij moet,
alles wagen.
De Liefde trekt de ziel, bindt haar. Maar Zij drijft de ziel achter zich en vlucht
vóór haar uit, zonder dat ze Haar bereiken kan (6, 49-60). Dat is de wreede woestijn,
als Liefde haar wezen doet smaken, zonder dat men Haar kennen kan (22, 29-53; L.
35). Wat jachte Zij de ziel dan doet jaghen! Wat tol Zij haar doet betalen! Wat verre
ellende de ziel dan bezoeken, welke verheit de Liefde achterhalen moet (44, 49-54;
41, 9; 40, 55-68)!

1) Indien de etymologie van oorlog door J. Te Winkel verdedigd (Gesch. der Nl. Sprache, in
Paul's Grundriss 2e uitg. blz. 878) als: dasjenige woraus log (loge) hervorgeht, d.h. das
Flamme verursachende wordt aangenomen, dan zou orewoet eveneens kunnen opgevat
worden als datgene wat woet (hevige beweging der ziel, aestus, furor amoris) teweegbrengt:
wat inderdaad de beteekenis schijnt te zijn.
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Onbereikbaar als de Liefde voor de ziel in orewoet schijnt te zijn, Zij laat ook de ziel
steeds ONVERZADIGD (6, 71-72): Fiere herte wil tot den grond der Liefde, die
zonder gront is (43, 85-91). Zoo zijn verzadiging en honger te gelijk het aandeel der
ziel (33, 25-48). Uit die onghecuste, onverzadigde, Liefde groeit ongheduricheit: de
ziel heeft geen rust, geen duur, meer; zij begrijpt niets meer van de handelwijze der
Liefde tegenover haar. Wie kan aan der Minne zeden wijs worden? (27, 16; 3, 43,
45 enz.). Zoo herhaaldelijk, met afwisselende stemming, in velerlei vorm: klagend,
beschuldigend, benijdend, gunnend, verwonderend, spottend. En welk een
overvloedige bron van lijden, die nukken en grillen der Liefde zijn (L. 5)! Want
onghehoert is de handelwijze der Minne; Zij doet vele onghenoemde uren smaken.
Maar orewoet ook zal de ziel over die smart, over die ongheduricheit, heenhelpen.
Steeds sluit de klacht in 't geloof aan de Minne: ook na de bedreiging de Minne te
laten wesen wat si is; ook na den spot met hare bedrieglijke beloften (37, 17-32);
met fierheid opwekkend om te weren met slaghe den slach. Als men nog maar wist,
hoe de Liefde te behouden? Als men nog maar naar de oorzaak dier nukken en grillen
kon raden? En toch klinkt het dan weer: de eenige burcht is te staan in den wil der
Liefde. Zoo houdt men Haar gevangen in de vesting, waaruit Zij niet ontsnappen
kan (L. 41).
Orewoet wordt dan het rike leen; voert in 't bezit der Liefde. In orewoet is om
Liefde lijden al ghewin; zijn der Liefde storme de beste vrome. Door orewoet komt
de minnaar al zijn nood te boven (28); door orewoet mag hij nog redding uit zijn
sware waghen hopen (25); laat hij zich alles van Liefde welgevallen, omdat hij zóó
alleen tot haar bezit geraakt (39, 73-81). Wat orewoet intusschen de ziel ook lijden
doet. Aldus b.v. in het vijftiende lied, dat van de uiterste smart in orewoet overgaat
naar de zekere blijdschap.
Want ten slotte, orewoet van Liefde is de groote levensblijdschap, die de wereld,
de vremde, niet begrijpt, naar welke echter de minnende ziel, ondanks alle lijden,
meest verlangt. En zoo kan telkens opnieuw uit het wee van den orewoet opklinken
het blijde jubellied (b.v. L. 7).
IV. LIEFDE ALS HOOGSTE LEVENSSMART EN HOOGSTE
LEVENSVREUGDE TE GELIJK. - Nu kunnen wij dan ook aanvullen en verbeteren
wat wij hierboven beweerden, dat Hadewijch vooral de dichteres is van de smart der
Liefde. Want zóó uitgedrukt zou dit een verkeerde voorstelling geven, zoowel van
hare mystieke leer, als van hare poézie. Indien LIEFDE DE HOOGSTE
LEVENSSMART IS, DAN IS ZE OOK
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EN TE GELIJK DE HOOGSTE LEVENSVREUGDE. Zoo, in 't bijzonder de
mystieke liefde op aarde, zoolang die niet is opgenomen in de eeuwige vreugde van
het onvergankelijk bezit. Die smarten der Liefde zijn inderdaad het Goed der Liefde,
omdat daarin de Liefde gelouterd, gesterkt, volmaakt wordt; omdat de ziel door dit
doghen moet gelijkvormig gemaakt worden met de eeuwige Liefde, die immers
Christus is in Zijn Menschheid en in Zijn Godheid, en de Menschheid is lijden; omdat
zij daardoor zooals 't behoort versierd en uitgerust wordt tot het blijvend bezit der
ware Liefde.
Zoo zijn de smarten der Liefde bij Hadewijch te gelijk wat de ziel meest ducht en
wat ze meest verlangt. Zoo verbinden zich telkens bij haar die twee tegenstrijdige
gevoelens van wee en weelde, van lief en leed, hetzij nu eens het eene dan weer het
andere overweegt, hetzij beide in elkander versmelten, tot ÉÉN LEVENSGEVOEL,
tot ÉÉNE LEVENSHOUDING.
Als de liefdeschicht de ziel treft, brengt zij nieuwe kwelling met nieuwe vreugde;
want steeds moet zoetheid of smart of beide te gelijk zijn (14, 13-18). Die diepe
psychologie heeft Hadewijch ten volle gevoeld en in hare liederen uitgezongen.
Daaruit ontstaat die eigenaardige lyriek, die ons soms verbijsteren mag, die echter
juist dat is, wat wij, als zijnde te verfijnd, te modern zoo men wil, bij haar niet durven
te erkennen: de lyriek met de sterk vermengde, door elkander slingerende bewegingen
in ééne zielsgesteldheid.
Vandaar DIE DRAMATISCHE SPANNING, dit bestendig zielsconflict, die in
meer dan een lied reeds werd opgemerkt, omdat ze er zóó treffend is, die echter door
geheel Hadewijch's lyrisch oeuvre gaat: troest ende mislone in enen persone te gelijk,
van Minne in hare ghewout, die so si meer mint so si meer lade (L. 31). Zoo is op
het paradoxe der soete pine geheel het twaalfde lied gebouwd: de smart der Liefde
versmelt er met de vreugde der Liefde in één levenshouding. Zoo zie ik in het een
en twintigste lied een uiterst merkwaardige uitbeelding van den psychologischen
strijd, van de fiere gezindheid om onversaagd alles aan te durven, tegenover de
menschelijke vertwijfeling om al de verduurde en nog te verduren ellende, met beider
onscheidelijk heen- en weerbewegen in één enkelen levensvloed. Hier wisselt de
volle liefdepsychologie voortdurend af in strijd en tegenstrijd van 't menschelijk hart
tegen de opvorderingen en eischen der Liefde, tot de fiere gezindheid het haalt over
de bange bezorgdheid en de bittere ellende. Wat anders een onsamenhangend gerijm
van allerlei tegenstrijdige gevoelens mocht dunken (en men heeft er dat in gezien),
blijkt, in dit motief der Minne die selve de soene brengt, de meest onmiddellijke,
haast tastbare, uitdrukking, veraanschouwelijking, te zijn van een geheelen, zeer
ingewikkelden en toch zoo reëelen zielstoestand:
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door geen verstandselementen gebroken, omdat het geen redeneeren over, maar een
directe uitstorting is van, de gansche ziel. Zoo openen zich hier vergezichten in de
wonderbare psychologie van deze, allerminst primitieve, toch zoo natuurlijke,
werkelijke, kunst.
Wel eens overheerscht het geheele lied door, de vreugde in de zekerheid der
uit-eindelijke vergelding in 't alzaligend bezit der Liefde. Aldus in het vier en dertigste
lied, met dat mooie motief Hets oversoete in Minnen verdolen. Dan weer gaat de
uiterste troosteloosheid op in den hoogen eerbied voor al wat Liefde beschikken mag
en in de vaste zekerheid, dat pine van Minnen es al ghewin: de Liefde leeft, al doet
zij de ziel nog zoo veel sterven. Zij is zóó hoog en zóó edel, dat men Haar alles
opgeven wil wat men is; Zij is 't wel waard: om Haar is alle wee het rijcste leen; zoo
weer in het zestiende lied: beide zielsbewegingen gaan er samen op in de ééne
levenshouding, waarin de hoogheid der Liefde overheerscht.
In het zeventiende lied, dat om strijd is bewonderd geworden om zijn dramatische
spanning, als een lied bijna van vertwijfeling, is de ziel zoo geweldig onder den
slach, dat zij eerst geheel hare ellende, haren nood, hare uiterste wanhoop, uitzingt.
Maar daarbij blijft het bij Hadewijch niet; van den beginne af stond het vast: Al hevet
die minnare ongheval, Hi sal in allen groyen. Als dan ook het brekende hart de
volheid van zijn wee heeft uitgezongen, komt weer de vaste en grootsche zekerheid
van de Liefde, die overwint. Daarin ligt dan ook de eenheid van dit lied: dat immers
niet eindigen mocht na den storm der vertwijfeling, maar dat psychologisch, als in
een soort zelfverdediging, langs meer reflecteerenden weg, de ziel opvoeren moest
tot de erkenning van de groote wet der Liefde en tot de volle berusting in Haar.
Een soortgelijke bouw vertoont het vijf en dertigste lied: een der meest
overzichtelijke, en in de psychologische stijging langs één groote lijn van hartstocht
best begrijpelijke liederen. Hier verheft het wee zich eerst tot zelfs een vormelijke
aanklacht tegen de Liefde; maar levert zich ten slotte de ziel weer vertrouwvol over,
opdat de Liefde haar werk in haar voltooien moge; terwijl zij van haar kant zich
inniger nog aan Trouw wil hechten; en de geheele aanklacht besluit met het sublieme
gebed van volledige offergave aan de Liefde.
Niet zonder reden waarschijnlijk werd het vijf en veertigste lied voor het einde
der verzameling bewaard. Het vat best de hier geschetste psychologie van orewoet
samen: in één groote zielsstemming van hartstochtelijken drang naar de Liefde en
te gelijk van algeheele onderwerping in al hare beschikkingen. Het wijd-uit-golvende
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rythme der Sapphische strophe, met de zesmaal herhaalde volle rijmen en den
mysterieuzen weergalm der Latijnsche uitdeiningen, drukt wel die diepe berusting
uit, die van het begin af, met de hooge belijdenis der eenige vreugde in ware Liefde,
moet aangrijpen en die in hare diepe zekerheid hier is als de rustige afwachting van
het eindelijke bezit in de eeuwigheid.
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Vijfde hoofdstuk
Hadewijch's godsdienstige Persoonlijkheid volgens de Strophische
Gedichten
‘Minne’ in de Strophische Gedichten
Er blijft ons nog over uit voorgaande analyse het antwoord af te leiden op enkele
vragen van algemeenen, synthetischen aard.
Dat we hier met christelijke, bepaald katholieke, mystiek, voorloopig in den breeden
zin van 't woord, te doen hebben, zou toch voor eenieder moeten duidelijk zijn, die
zich onbevooroordeeld tot de lezing van Hadewijch's werken, ook van hare
Strophische Gedichten, zet. Doch er werd in dit opzicht door sommigen zooveel
verwarring gesticht, dat we ons genoodzaakt zien er in dit verband even over uit te
weiden.
Men heeft nl. de verbluffende these opgesteld, dat Hadewijch in den grond een
volslagen heidensche zou zijn. Men zou haar niet van christelijk standpunt moeten
benaderen, haar niet als een repraesentant van het christendom of van het katholicisme
allereerst zien. Centraal is voor haar, zegt men, niet het christelijk geloof, niet de
liefde tot God; geen gevoel van afhankelijkheid, van gebondenheid en verbondenheid;
centraal is voor haar het groote verlangen, het ongheduren. Deze aandrift, die drang
tot overgave zou zich bij Hadewijch slechts toevallig in de religieuze richting hebben
ontwikkeld, omdat er in de Middeleeuwen zoo goed als geen andere richting voor
haar mogelijk was: voor de geëmancipeerde vrouw, voor de zuivere artiste, de grande
mondaine of de revolutionnaire was er toen geen plaats. Dit verlangen nu, die drang
tot overgave, behoefte aan, en ervaring van een meer-dan-ik hebben voor haar den
mystischen Anderen doen ontstaan, aan Wien zij zich overleveren kon. Deze Andere,
de werkelijkheid waarbij alle tastbare werkelijkheid voor haar vervaagt, blijft echter
uiterst onbepaald; wanneer men ‘hij’ zegt, zegt men eigenlijk al te veel. In de meeste
gevallen zou Hadewijch dan spreken van Minne; en deze Minne is ongeslachtelijk,
ja feitelijk volkomen amorf.
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Is deze Minne, met de voorstellingen, symbolen en beelden, die haar vergezellen,
haar gekomen, zegt men, langs den weg der wereldlijke traditie, namelijk der hoofsche
kunst, langs de christelijke traditie heeft die Andere de gestalte aangenomen van den
minnaar uit het Hooglied, van Christus in zijn heerlijkheid, den Bruidegom der ziel.
Dit zou vooral het geval zijn in de Visioenen. Zoo zou het verlangen Hadewijch op
den weg van de christelijke mystiek hebben gevoerd. En zoo zou Hadewijch ten
slotte religieus geworden zijn, wat zij van nature niet was; maar daarom nog niet
katholiek. Want de historische Christus zou haar feitelijk weinig hebben geïnteresseerd
en geheel het drama van zondenval en Verlossing zou voor haar niet leven1).
Wij hebben de hoofdzaak in deze zonderlinge beweringen reeds vroeger eenigszins
uitvoeriger weerlegd dan ons dit hier mogelijk is2). Hier volge alleen het noodzakelijke.
Om dan met het laatste te beginnen, waarop trouwens geheel deze uiteenzetting
neerkomt: ‘Het drama van zondenval en verlossing leeft voor Hadewijch niet. Zij
voelt zich niet verlost’3). Dit is Hadewijch's christendom afmeten met Calvinistischen
maatstaf. Katholieken spreken nooit van dit gevoel van verlossing. Zij gelooven
alleen, dat Christus ons door zijn zoendood verlost heeft. Maar die verlossing van
de zonde is slechts de negatieve zijde van Christus' werk op aarde. De positieve zijde
wordt ons voorgehouden door het woord van den H. Joannes, die bij 't begin zelf van
zijn evangelie als doel der Menschwording aangeeft: dedit eis potestatem filios Dei
fieri. Christus is mensch geworden, opdat wij door Hem weer kinderen van God
zouden kunnen worden. En waar de H. Paulus eveneens vermeldt, waarom Christus
onder ons verschenen is, dan zegt hij: Toen nu de volheid der tijden gekomen was,
zond God zijnen Zoon, gemaakt uit de vrouw ut adoptionem filiorum reciperemus,
opdat wij weer tot kinderen van God konden aangenomen worden. Dit goddelijk
kindschap werpt in ons de zonde uit, omdat wij door de genade, door wat de
heiligmakende genade heet, worden deelachtig gemaakt aan Gods eigen natuur:
divinae consortes naturae (2 Petr. 1, 4), waardoor wij niet alleen kinderen van God
genoemd worden, maar het ook zijn: ut filii Dei nominemur et simus! (1 Jo. 3, 1).

1) M.H. Van der Zeyde, o.c. Hoofdstuk I.
2) Hadewijch, naar aanleiding van een dissertatie, in Versl. en Meded. der kon. Vl. Academie,
1934.
3) Van der Zeyde, o.c. blz. 24. Ook ontbreekt de Jesusmystiek, de relatie tot het Kindje Jesus
of tot den Gekruisigde (ibid.). Maar de relatie tot het Kindje Jesus komt eerst op met de meer
gevoelige mystiek; en de relatie tot den Gekruisigde? Maar geheel Hadewijch's ascetisme is
het beleven van den lijdenden en Gekruisigden Christus, volgens de leer van den 6n Brief.
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Dit is ook steeds de leer geweest van de groote kerkvaders, van de Kerk. Zij kan met
de bekende formule samengevat worden: God is mensch geworden, opdat de mensch
zou worden vergoddelijkt (z.L. 29, 47-48). Door de genade, dit nieuwe beginsel van
ons bovennatuurlijk leven, worden wij, gelijk een leeraar uit de school van den H.
Bernardus het zoo mooi uitdrukt: non Deus, attamen quod Deus est, niet God, maar
wat God is, vergoddelijkt. Van deze vergoddelijking is het, dat voortdurend spraak
is bij de katholieke mystieken.
Deze genade nu worden wij deelachtig in Christus: met Wien wij, als met ons
Hoofd, door het doopsel vereenigd worden, in een Lichaam, het mystieke Lichaam
van Christus4). In Christus nu moet zich het leven van Christus in ons uitdrukken: de
wet van Christus' leven wordt de wet van ons leven; met Christus moeten wij werken,
strijden, lijden en sterven, om met Hem te leven. De leuze van het christelijk leven
wordt: per Christum hominem ad Christum Deum door Christus' Menschheid tot
Christus' Godheid.
De Verlossing, de Menschwording leeft niet voor Hadewijch? Maar geheel hare
leer is niets anders dan deze positieve zijde van het verlossingswerk: onze
vergoddelijking door de genade, of door de Liefde. Haar gansche mystiek wortelt in
dit bovennatuurlijk genadeleven: in de steeds inniger, voller vereeniging met Christus,
niet in de heerlijkheid, maar in het lijden, met Christus-mensch, om des te voller
vereenigd te zijn met Christus-God. De leer van het Corpus Christi mysticum is
centraal voor haar: wij moeten Christus, hier de Liefde-Christus, niet zoozeer naleven,
niet zoozeer volgen, navolgen, als wel beleven: Minne ghenoech werden, Minne
werden.
Hadewijch's mystiek is dan ook geen eigenlijke bruidsmystiek: maar
Christus-mystiek, Drieëenheidsmystiek. Het is de mystiek der groote mystieken: de
mystiek der XIIe en begin XIIIe eeuw. Met de opkomst van het Franciskanisme komt
er meer teederheid in de devotie van de geloovige gemeenschap: het hart gaat naar
de beschouwing van het Kindje Jezus, en van Jesus in de verschillende tafereelen
van zijn Lijden. Juist zooals Hadewijch een zeer zuivere opvatting heeft van de
zaligheid als het bezit van God zelf in zijn

4) De geschiedkundige ontwikkeling van de leer van het Corpus Christi mysticum kan men
vinden voornamelijk in het werk van E. Mersch, S.J. Le corps mystique du Christ, 2e uitg.,
1936. In de laatste jaren zijn trouwens vele werken over dit onderwerp verschenen. Onder
den invloed van het Protestantisme en het Calvinisme is men ook bij de katholieken sedert
de 16e eeuw meer de negatieve zijde van het Verlossingswerk gaan beschouwen; in de laatste
jaren komt hierin een kentering naar de positieve.
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Liefde, van Gods grootheid en ondoorgrondelijkheid, en zoo weinig aan eigenlijk
anthropomorphisme der bovennatuurlijke dingen doet. Herhaaldelijk hebben wij
opgemerkt, dat Hadewijch zich weinig volksch-middeleeuwsch betoont. Maar daarom
is zij niet minder katholiek! Tenzij men alle ernstige leer van het godsdienstige, alle
hoogere opvatting van den oneindigen God, als gevoelsmonisme wil doodverven of
voor een soort pantheïsme doen doorgaan.
En dit is hier nogmaals het geval. Hadewijch's godsdienstigheid zou in den grond
louter gevoelsmonisme zijn. Daarom wordt dit onderscheid gemaakt tusschen den
drang, het verlangen, het ongheduren, dat bij haar centraal zou zijn, en het voorwerp
er van. Maar een amorfe drang, een drang, een verlangen zonder voorwerp bestaat
niet: een drang is wat het voorwerp, waarop hij zich zet, hem doet zijn. Men kan wel
is waar spreken van een drang naar liefde, een verlangen naar overgave aan een
meer-dan-ik. Maar zulk een drang op zich zelf is noch goed noch slecht, noch
heidensch, noch religieus; het kan een natuurdrang zijn, een algemeen-menschelijk
verlangen, dat goed of slecht, heidensch of godsdienstig wordt, volgens het voorwerp,
dat er de bepaling aan geeft.
Van haar vroegste jaren af nu had zich Hadewijch's liefde op Christus georiënteerd.
Omdat er voor haar in die eeuwen geen andere richting open bleef, zegt men. Alsof
er in de Middeleeuwen geen grandes amoureuses, geen souverain onverschillige
groote artisten, geen revolutionnairen, geen feministen, geen kettersche, geen
opstandige, geen sociale woelingen en wat des meer zijn geweest! Was dan soms
alle centraal, groot verlangen zelfs in de Middeleeuwen op Christus gericht? Het
onderscheid dat men ons hier wil opdringen berust ten slotte op een volslagen onbegrip
van de opvatting der katholieke heiligheid. Deze bestaat toch, niet in de onderdrukking
van wat er goeds en edels en groots en schoons is in de menschelijke natuur, maar
in den volleren opbouw er van: Gratia non tollit naturam, sed perficit. Dit
humanistisch bovennatuurlijk volmaakte ideaal van heiligheid, dat bij Hadewijch in
't bijzonder treft, maar ook bij Beatrijs van Nazareth, bij Willem van Affligem en in
de kringen der mystieke beweging van de dertiende eeuw, wordt hier in zijn
humanistischen grond heidensch genoemd: het is het algemeen-menschelijke, dat
door de genade en de heiligheid tot zijn volste ontplooiïng wordt gebracht.
Maar het voorwerp van dit groote centrale verlangen zou bij Hadewijch steeds
uiterst vaag worden gehouden; de Minne zou voor haar een ongeslachtelijke, amorfe
grootheid zijn.
Vanwege niet-katholieken, die er weinig rekening mee houden, dat de
Middeleeuwen per slot van rekening toch katholiek waren en
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dus uit het Katholicisme moeten verklaard worden, kan zulk een voorstelling minder
verbazen. Maar ook M. Van der Kallen wijdt een paar bladzijden aan wat zij meent,
dat ons van christelijk standpunt uit in Hadewijch's poëzie moet bevreemden. Zoo
in 't bijzonder haar verhouding tot de Minne. Zij schrijft: ‘Als men Hadewijch op
den man af gevraagd had, wat de Minne was, dan gelooven wij nooit, dat zij
onomwonden met het woord “God’ zou geantwoord hebben. Daarvoor gebruikt zij
den persoon van God (?) in de Strophische Gedichten veel te vaak als een toezienden
voogd, als Almachtig Heer, naast, boven en buiten de Minne5). Zeer zeker is er weer
een plaats, waar zij duidelijk den Godmensch Jesus-Christus met den Minnare der
Minnen vereenzelvigt’ en zij citeert L. 12:
‘Mijn joc es soet, mine bordene es licht’
Seghet selve die minnare es der Minnen.

‘Maar’, gaat zij voort, ‘om met J. Van Mierlo te gelooven, dat Hadewijch met Minne
zoo goed als immer de Godsliefde bedoelde, hadden wij zulke strophen graag wat
vaker ontmoet’.
In hetzelfde verband schrijft zij verder nog: ‘Want ten slotte, als we de Strophische
Gedichten nader bezien, missen wij bijna aldoor ook het diepe Godsbegrip van
Salomon en Job. ... Slechts eenmaal ... spreekt dit Oud-Testamentisch en Christelijk
geloof een klare taal’. En zij citeert L. 1, met de strophe in 't bijzonder over Gods
alziende Wijsheid. Nergens ook, en dit is het besluit, zouden wij in de Strophische
Gedichten echt mystieke belevingen aantreffen. M. Van der Kallen meent dan, dat
de Strophische Gedichten zoo goed als louter troubadourkunst zijn: ‘De brave christin
van het eerste lied en van de mystieke Visioenen, van de wijze, evenwichtige Brieven,
van de leerende en vermanende Mengeldichten, is in haar mooiste en vlammendste
Strophische Gedichten ten slotte veel meer troubadour dan mystieke heilige en toont
ons hiermee eens te meer haar wonderlijke veelzijdigheid, zij het dan ook naar een
andere zijde dan San Francisco van Assisi’.
Uit deze zware verwijten, niet zoozeer voor de kunst als voor de psychologische
waardeering van de mystieke kunstenares, die Hadewijch wilde zijn, moge reeds
blijken van hoe groot belang het is, wat Hadewijch onder Minne verstond. De
Strophische Gedichten krijgen een gansch andere beteekenis, al naar gelang men
Minne niet meer dan als een amorfe grootheid, of als de goddelijke Liefde zelf opvat.

5) Eigenlijk gebruikt Hadewijch God nooit naast, boven of buiten de Minne; veeleer als Haar
onderworpen.
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Dat de Minne de goddelijke Liefde is, zou toch duidelijk moeten zijn voor eenieder
die Hadewijch leest. De drang toch, die zich in deze kunst wil uiten, het verlangen,
de ongheduricheit, is geen vage drang, geen amorf verlangen, geen vormlooze
ongheduricheit; maar de drang naar de goddelijke Liefde, het verlangen naar Christus,
de ongheduricheit van de steeds onverzadigde, zich uitputtende overgave aan God.
Minne is voor Hadewijch de goddelijke Charitas.
Van den beginne af van het christendom is de Liefde als met God vereenzelvigd
opgevat geworden. Zoo had het reeds de h. Joannes geleerd: Deus Charitas est, God
is Liefde. Dat vandaar uit de Liefde als zelfstandig attribuut van God, als de wezenheid
zelf van God, beschouwd werd, is van oudsher gebeurd en was voornamelijk in de
theologie en de mystiek der twaalfde eeuw zeer gewoon. De mystieke lyriek, die
zich aansloot bij de hoofsche Minnelyriek, kon daarin, bij de sterke neiging tot
personificatie van abstracte begrippen, die deze kunst kenmerkt, gereedelijk aanleiding
vinden, om de Liefde als ééne als het ware van God zelf onderscheiden, over God
heerschende Koningin voor te stellen. Maar dat deze Liefde ten slotte toch in de
werkelijkheid, en niet alleen in de poëtische verbeelding, met Christus, met God, of
liever met de goddelijke Liefde identisch blijft, is zóó zeker, dat ik me niet kan
voorstellen hoe men er ernstig aan kan twijfelen.
Ook in de Visioenen, in de Brieven, in de Mengeldichten speelt de Minne een
overwegende rol; ook daar is alles Minnemystiek, Minnedienst. Dat daar wel de
goddelijke Liefde wordt bedoeld, schijnt men minder in twijfel te willen trekken. Is
dan de opvatting van de Minne in de Strophische Gedichten eene andere, dan zou
men veeleer aan de authenticiteit dezer liederen moeten gaan twijfelen; wat toch
weer niemand doet, omdat ze al te klaarblijkelijk van dezelfde schrijfster zijn, uit
hetzelfde hartstochtelijk temperament, uit dezelfde machtige psychologie gegroeid,
als de Visioenen en de Brieven.
Is er dan in de Strophische Gedichten waarlijk slechts ééne plaats, waarin de
Godmensch duidelijk met de Liefde vereenzelvigd wordt? Men beweert er slechts
ééne te hebben ontdekt; niet eens ééne van de meest welsprekende. Ik begrijp niet
hoe men zulke beweringen kan opstellen; daar toch de veel duidelijker en treffender
plaatsen voor 't grijpen liggen. Men zal wel niet ver hebben gezocht.
Een weerklank van het Joanneïsche Deus Charitas est vinden we zelfs in L. 20:
God, die ghemaecte alle dinghe
Ende boven al es Minne sonderlinghe (25-26).
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God, de Schepper, is Liefde: Hij is de Liefde zelf; de Liefde op een eenige,
uitzonderlijke wijze, de Liefde bij uitmuntendheid. Dit zou op zichzelf reeds kunnen
volstaan, omdat het op zichzelf voldoende is, om te bewijzen, dat het deze Joanneïsche
opvatting der Liefde is, waarvan Hadewijch uitgaat, die haar bezielt en aandrijft.
Van het grootste belang voor ons is wel het 29e lied. Dit is niet alleen een lofzang
ter eere van Maria; het is mischien nog meer, en veeleer een verheerlijking van de
Minne en een verklaring van haar waarachtig wezen. Hierin heeft Hadewijch als het
ware opzettelijk haar leer over de Minne voorgedragen. Haar sware draghen sonder
claghen om Minne, zoo begint zij, zal haar nog ten goede komen. Degene om Wien
zij al dit leed verduurt, heeft haar deze verzekering gegeven. Merkt op, dat het hier
Christus is, uitdrukkelijk, om Wien zij al haar sware draghen lijdt. Want de Minnare
onser Minne, zoo heet Hij, is wel volmaakt, en Hem ghenoecht vore Minnen gheen
orsate, Hij stelt zich met niets minder dan Minne tevreden. Wie dan waarlijk willen
minnen, zullen altoos te allen wille der Minne gereed staan, in sterven, in leven, in
wat ook: dat maecte ons hoghe Minne ierst openbaer. Zoo gaat ook hier voortdurend
de Minne over in Christus, die de ware Minne heeft geopenbaard, en Christus in de
Minne. En dan vangt het Lied ter eere van de hoghe Minne aan. Zij is Gods hoogste
gave aan de menschen. Gherechte Minne was vroeger onbekend, maar Maria door
hare nederigheid heeft Haar gevangen in haar schoot:
Die Vader van anebeghinne
Hadde sinen Sone, die Minne,
Verborghen in sinen scoet;
Eerne ons Maria
Met diepen oetmoede ja
Verholentlike ontsloet.

De Zoon, verborgen in den schoot van den Vader, is de Minne zelf. Maria heeft de
Liefde nedergehaald op aarde. Zij heeft ons de ware Liefde gebracht, die ons het
sacrament der Liefde heeft geschonken:
Dat was bi diepen niede
Dat hare dat grote ghesciede
Dat die edele Minne uut wart ghelaten
Dien edelen wive
Van hoghen prise

Met dienzelfden overgang van Christus tot Minne, van Minne tot Christus, is het de
edele Minne die aan Maria uut wart ghelaten.
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Aldus het geheele lied door; met dien voortdurenden overgang van Minne tot Christus,
van Minne in de plaats van Christus. Het is bijna of Hadewijch het verwijt heeft
gevoeld, dat hare troubadourkunst kon treffen, en dat zij ons eens voor goed in een
afzonderlijk lied heeft willen verzekeren, dat hare Minne geen aardsche, wereldsche
Minne, geen Minne van troubadours, is, doch de goddelijke Liefde zelf. In ieder
geval, dit is de uitdrukkelijke leer van dit lied. Men zegge niet, dat het een erratische
zwerfblok is te midden van deze gedichten; het is er organisch mede verbonden; het
levert geen enkele aanduiding van een vreemde afkomst; het moet den sleutel
aangeven voor de ware opvatting der Minne die in deze liederen gehuldigd wordt.
Reeds in L. 8, 12 heette het trouwens:
Die Minne woent so diepe ints svaders scoet.

En het 30e L. vat met enkele woorden nog eens het thema van het voorgaande 29e
op: de ware Minnaar moet de deugd beschouwen en de werken verrichten,
Dat mochte men ane Hem scouwen
Die ons die Minne ierst bracht int lant.

De Minne is de ware Minne, die Christus geleerd heeft, die Christus ons eerst heeft
gebracht. De Minne van Hadewijch is de Minne, waarvan Jesus de Minnaar is: die
minnare es der Minnen, of nadrukkelijker nog: die Minnare onser Minnen, van onze
Minne, is en tevens de Minne zelf. Jesus die dan ook uit liefde voor ons is geboren:
Die hoghe materie daeraf wart Minne
Van yersten gheboren (9, 79-80)

zooals het dezelfde Liefde is, die God heeft ten dood gebracht:
Nu merket, ghi alle vroede,
Hoe der Minnen cracht es groet.
Si hevet die gheweldighe roede
Over al dat God gheboet;
Si brachte Hem selven ten doet (13, 57-61).

Wat toch geeft het recht te spreken van een amorfe liefde, die boven God zelf zou
staan, anders dan in dien zin, waarin de katholieke leer ook steeds verkondigt, dat
de Menschwording, de Verlossing een werk is van Gods Liefde, zooals trouwens
reeds de schepping zelf; dat het de Liefde is, die God tot de schepping, en zoo ook
vooral tot de Menschwording en de Verlossing, heeft gedreven?
Misschien nog beter dan uit zulke rechtstreeksche verklaringen van de identiteit
van Minne met de goddelijke Liefde, zou deze
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kunnen blijken uit zoovele plaatsen waarin Hadewijch, sprekende van de Minne, of
in verband met haar, schriftuurplaatsen toepast, reminiscenties van schriftuurplaatsen,
mystieke toepassingen, die alleen van de Liefde als Liefde van God of van Christus
- maar dit was voor den Middeleeuwer, voor Hadewijch, hetzelfde, - kunnen begrepen
worden; of uit woorden van Christus die zij Minne in den mond legt. Uit zulke
passages toch kan duidelijk komen vast te staan, hoe Hadewijch steeds in de Minne
Christus ziet, hoe haar bij de Minne steeds Christus, de goddelijke Liefde, voorzweeft.
Zoo b.v. de lof van de Minne aan het slot van het 20e lied, dat Minne is vanden
hoechsten werke ende edelste bi naturen, dat zij alle sterke overtreft en dat hare
cracht zal duren, dat alse alle dinghen selen vervaren de edele Minne sal waren;
wat is dat anders dan een paraphrase van de bekende lofrede van den H. Paulus over
de goddelijke Charitas (I Cor. c. 13)? In L. 12, 11 laat Hadewijch den Minnare der
Minnen zeggen: Mijn joc es soete, mine bordene es licht; wat het woord van Christus
is: Jugum meum suave est et onus meum leve. Zulk een woord moet Hij in Minne
hebben gedicht; want daarbuiten kan men het niet als waar ervaren; Want der knechte
wet es vaer Maer Minne es wet der sone; wat ten slotte teruggaat op dit woord van
den H. Joannes: dat vrees niet is in de liefde, maar dat de volmaakte liefde alle vrees
uitwerpt (I Jo. 4, 18); en wat kan Minne, wet der sone, anders zijn dan de goddelijke
Liefde?
Een vers als: Alse lief in Lief sal werden verheven (L. 4, 53) is een zinspeling op
het woord van Christus: Ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum
(Jo. 12, 32). Ditzelfde woord wordt Minne in den mond gelegd in het 42e lied: ‘Indien
Gij, Minne, ons van u wilt onterven, zouden wij niet meer weten tot Wien onze
toevlucht te nemen, en zouden wij allen te gronde gaan. Maar wij zullen ons nog
troosten in het woord dat Gij spraakt en dat ongetwijfeld zal bewaarheid worden:
Waerdi volhoghet, ghi soudet voltien (9-16); wat Christus van zich zelven heeft
gezegd, wordt hier aan de Minne toegeschreven: wordt de Minne verheven van de
aarde, zij zal alles aan zich trekken. De Minne van Hadewijch is de Liefde, die van
de aarde verheven werd aan het kruis.
In L. 2, 44 wordt Minne het levende brood genoemd: Minne es dat levende broet;
wat nogmaals een woord van Christus is: Ego sum panis vivus qui de coelo descendi
(Jo. 6, 51); het brood ook der eucharistie, dat boven alle ghenoechten es in smake;
dat hoghe present Dat Marien gheesindet wart van den Vader, waardoor in de Kerk
het grote eten, het bruiloftsmaal, werd voorbereid (29, 96-100). Zoo wordt ook de
Minne als tegenwoordig gesteld bij de
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schepping: Minne, ghi waert daer te rade Daer mi God mensche wesen hiet (35,
49-50); uitbeelding van die grootsche katholieke leer, dat de schepping niet zoozeer
een werk is van Gods almacht als van Gods Liefde.
Die voortdurende vereenzelviging van de Minne met Christus zou nog kunnen
blijken uit haar doorloopende vereenzelviging met den Beminde uit het Hooglied,
die toch in het algemeen voor de theologie en de mystiek dier tijden Christus was.
In het 42e L. wordt van de Minne gezegd:
Het es ghelijc uwe hoghe name
Alse olye uutghegoten, Minne ...
Dies, Minne uw name es uutghegoten
Ende met wonders vloede al overgaet,
So sijn die opwassende dorevloten
Ende minnen in woede boven raet.

Een bewerking van den tekst uit het Hooglied: Oleum effusum nomen tuum; ideo
adulescentulae (de opwassende) dilexerunt Te nimis (Cant. 1, 2). Wat van den
Beminde geldt, wordt hier nogmaals van de Minne uitgesproken. De Minne is de
Beminde. Zonder eenigen overgang geldt van de Minne wat algemeen op de
Godsliefde werd toegepast. En wat is de zoo vaak voorkomende formule: Ic al Minnen
ende Minne al mi! anders dan: Dilectus meus mihi et ego Illi, uit hetzelfde Hooglied?
Een gewone variante is: Du mi, Lief, ende ic al Di! Het zijn gelijkbeteekenende
formules, met hier Lief, daar Minne. Zoo gaat ook de Minne over in den Beminde.
En ontelbare malen nog wordt de Minne toegesproken als Lief: de Minne is de
Beminde, is Christus.
Zoo gaat ook de Minne enkele malen rechtstreeks en van zelf over in God. Aldus
b.v. in deze strophe uit het 17e lied:
Doen sweec mi nacht over den dach.
Dat ic ye was gheboren, o wach!
Maer die sijn al ghevet op Minnen sach,
Met minnen saelt wel orsaten noch Minne.
Al ben ic weder onder den slach,
God troest alle edele sinne (43-48).

Er is hier, en het heele lied door, spraak van de Minne, die in dit laatste vers God
wordt. Gelijk het elders en gewoonlijk de Minne is, die troost, die vergelding belooft,
zoo is het hier God. Wat verder volgt: Liet mi Lief (de Beminde) lieve (eenige
liefdevertroosting) van Minne ontvangen, Minne zou er niet geheel door uitgeput
worden, en zoo zou de hooge verwachting geen waen meer zijn, geen teleurstelling:
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Dat waer groot jammer dat het ghesciede.
Ay, den edelen fieren doe God verstaen
Wat selke scade bediede (70-73).

met ook weer dat louter denkbeeldig, logisch onderscheid van Lief en Minne; zooals
het elders de Minne is die tot inzicht brengt: Minne gaat over in God. En dan nog:
Ay, wat ic meine ende hebbe ghemeent
Heeft God den edelen wel versceent
Dien Hij quale van Minnen hevet verleent
Omme ghebruken van Minnen naturen.
Eert al met al wort vereent
Smaket men bitteren suere (73-78).

Hier moet God de ziel verlichten, zooals het elders de Minne is. Hier ook is het God,
die quale van Minnen verleent, gelijk elders gewoonlijk de Minne. En de laatste
woorden zinspelen op het woord van den H. Paulus: Ut sit Deus omnia in omnibus
(I Cor. 15, 28). Wij moeten vereenigd worden met Christus en Christus met God,
opdat God alles in allen zou zijn.
Dezelfde overgang van Minne tot God treft nog in L. 26, 66:
Ay, dus alles verloren in Minnen cracht,
Ja, ende dan al vergouden der Minnen pacht,
Alse men te recht al soude;
Dats ene die alrescoenste hacht
Ende ene onverwonnen cracht
Ende wel dat God al woude.

Hier weer is God duidelijk de Minne: de woorden herhalen wat elders zoo vaak wordt
voorgehouden: dat Minne den ganschen mensch opeischt. De eischen van de Minne
zijn de eischen van God.
Zoo nog L. 40, 67:
Ay, Deus! Wat heeft hen God gheweten,
Die lopen moeten den loep der Minnen!

zooals het elders de Minne is, die den mensch opdrijft en hem hare jachte doet loopen.
Zoo gaat de Minne voortdurend over tot den Beminde, tot Christus, tot God. Achter
Minne ziet Hadewijch steeds Christus, God. Ook in deze veronderstelling alleen
krijgen haar ontboezemingen hun volle en ware beteekenis: met de onverbiddelijke
eischen van Minne op de onvoorwaardelijke offergave van den geheelen mensch,
met de vrijheid die Zij belooft; met de heerlijkheid die Zij voorhoudt; met de
beproevingen die Zij oplegt: met de trouw
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trots alles die Zij vergt; met de zekerheid der eindelijke overwinning die Zij in 't
vooruitzicht stelt. De overgang van Minne tot Christus is niet eens een geleidelijke:
Minne is Charitas, is Christus, de Godmensch zelf.
Of liever, laten wij elkander goed verstaan. Had men Hadewijch op den man af
gevraagd, wat zij met Minne bedoelde, gewis zou zij niet onomwonden hebben
geantwoord: Christus of God; maar de goddelijke Liefde, de verpersoonlijkte
goddelijke Liefde; waarom zij haar kon voorstellen als de hoghe Vrouwe, de
Jonkvrouwe, de Koningin, in wier dienst men staat, om wier bijstand men roept, die
slaat en beproeft, op wier genade en ongenade de minnaar aangewezen is. Maar
omdat deze goddelijke Liefde in de werkelijkheid is één met Christus, met God, kan
ook het begrip zich voortdurend wijzigen en overgaan naar Christus, naar God.
De laatste beschouwing, die wij lieten gelden, zal ons helpen een laatste verwijt
uit den weg te ruimen, dat in verband met de zoogezegde amorfe opvatting der Minne
tegen de Strophische Gedichten wordt gemaakt. Wij hoorden M. Van der Kallen er
zich over ergeren, dat God in de Strophische Gedichten alleen voorkomt als een
toeziende voogd, buiten of boven de Minne, en dat we er het diepe,
Oud-Testamentische Godsbegrip van Salomo en Job moeten missen6. Ook H.M. Van
der Zeyde had reeds gezegd: ‘Het is zeer karakteristiek, dat in Hadewijch's liederen
de term “God” zoo zelden voorkomt, en waar hij voorkomt zoo weinig inhoud heeft’7.
En ook zij citeerde reeds de strophe over Gods wijsheid uit het Ie lied, als de eenige
passage die wat meer biedt. Inderdaad, laten we het maar onmiddellijk bekennen:
van den Oud-testamentischen God is er bij Hadewijch betrekkelijk zelden spraak.
Wie er lust toe heeft, kan in het Glossarium naslaan, hoe dikwijls en in welk verband
het woord ‘God’ of ‘Deus’ bij haar voorkomt: in wenschen of korte gebeden;
herhaaldelijk in vaste uitdrukkingen God weet! God danc!; maar ook als de Schepper,
die al gheboet (13, 60); die alle dinghe ghemaecte (20, 25); die ons mensch wesen
hiet (35, 50); die ons met de gaven van zijn liefde overlaadt (29, 3; 31, 63); die in
alles gezegend, ghebenedijt, moet worden (18, 2; 26, 2). Maar God was voor
Hadewijch vooral de Nieuwtestamentische God, de God van Liefde, vereenzelvigd
met de Liefde, met Minne, die boven al es Minne sonderlinghe; en dit Godsbegrip
- we kunnen het nu eenigszins beseffen uit de identiteit van Minne met God - was
heel wat dieper, obsedeerender, geweldiger, dan dat van Salomo of Job. Om stellingen
te kunnen opzetten als

6
7

o.c., blz. 32-35.
o.c. blz. 29.
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hierboven, moet men totaal over het hoofd zien, wat Minne voor Hadewijch was: de
God van Liefde. Men hecht zich aan een woord, het woord God; niet eenmaal aan
het begrip; en men verbaast er zich over het zoo betrekkelijk zelden te ontmoeten.
Intusschen merkt men niets van zijn bestendige aanwezigheid in de alles overtreffende,
alles beheerschende Minne, die God is.
Maar hoe heeft men dit niet gezien? Hoe heeft men zich zoo kunnen vergissen?
Over mogelijke subjectieve oorzaken wil ik hier niet uitweiden. Daar is vooreerst,
dat men Hadewijch al te zeer beschouwt buiten haar tijd en omgeving, op haar zelf.
In de geheele mystiek van dien tijd, zoowel in de literatuur als in het leven, zoowel
in het Latijn als in de volkstaal, speelt Amor, Minne, de verpersoonlijkte, Goddelijke
Liefde, de groote rol: invloed van de hoofsche cultuur. Ook bij Beatrijs van Nazareth,
ook bij al onze mystieken uit de dertiende eeuw, en in de biographieën die ons van
hen zijn bewaard. Ook in de overige werken van Hadewijch, in haar Visioenen, in
haar Brieven, is de Minne dezelfde als in haar Strophische Gedichten. Met welk recht
maakt men dan voor deze een uitzondering en wil men er Minne anders opvatten?
Ik zie er voornamelijk deze reden voor: dat hier het abstracte karakter der Minne,
vooral bij een oppervlakkige lezing, veel meer treft. Maar dit heeft ook zijn gansch
eenvoudige en natuurlijke verklaring uit de wetten zelf van het letterkundig genre,
dat Hadewijch in deze liederen beoefent.
De kunst der Strophische Gedichten sluit zich ongetwijfeld aan bij die der hoofsche
Minnelyriek. In Hadewijch's tijd stond deze in hoog aanzien, voornamelijk in de
meer ontwikkelde cultuurkringen. Zij gold er als de hoogste vorm der woordkunst.
Haar hartstochtelijk temperament en haar dichterlijk genie noopten Hadewijch nu
zich te uiten in de kunst van het woord. Hoe zou ze dit niet hebben gedaan in de
vormen van die hoogste kunst van haar tijd? Zij kon dit met des te meer recht, daar
deze ten slotte toch uit de mystiek waren ontstaan en nog veel van hun oorsprong
hadden bewaard; of althans, afgezien nu van dien door ons verdedigden oorsprong,
daar zij eerst in de mystiek hun volle waarde konden krijgen. Maar onze dichteres
kende er ook de wetten en eischen van. Niet al haar ervaringen en belevingen heeft
zij er in uitgedrukt; maar alleen zulke, die met de ervaringen, de stemmingen en
gevoelens van de troubadourkunst overeenstemden. Wat in haar eigen leven in die
conventioneele schoone vormen paste, heeft zij er in gelegd en weergegeven, met
de volheid en oprechtheid, die ze tot een openbaring van het beste en rijkste leven
hebben gemaakt.
De troubadourkunst mag daarbij tweevoudig op haar hebben ingewerkt: vooreerst
in de keuze der stof; nl. van zulke gevoelens,
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ervaringen, stemmingen, gedachten, die door de vaste, conventioneele vormen als
het ware schenen aangegeven; of die deze conventioneele vormen met een nieuw
leven konden bezielen. Andere heeft ze op andere wijze b.v. in haar Visioenen, in
haar Brieven en Mengeldichten, uitgedrukt. Verder, door de wijze, waarop die
motieven, die conventioneele vormen, en de terminologie van de troubadourkunst
ook den mystieken inhoud kunnen hebben beinvloed: het genre zelf kan die naar zijn
eischen en conventies hebben gewijzigd en gevormd.
De Strophische Gedichten openbaren dus slechts een gedeelte van Hadewijch's
psychologie. En de troubadourkunst heeft dit leven, die psychologie, bij haar
openbaring zich kunnen doen vormen en gestalte aannemen volgens haar eischen en
conventies; wat niet noodzakelijk beteekent, dat ze dit leven zou hebben vervalscht;
alleen dat ze dit in bepaalde schoone vormen heeft doen uitstorten. Hadewijch's
mystieke belevingen konden aldus de vormen van troubadoursbelevingen aannemen,
zonder daarom van hun echtheid te verliezen.
In die troubadourkunst nu stond centraal Amor, Minne. Hadewijch behoudt Amor,
Minne; doch legt in het woord zijn volle, oorspronkelijke beteekenis. Minne wordt
de levende Liefde, de Liefde. Zij leert daarenboven, en herhaaldelijk genoeg om alle
misverstand te voorkomen, dat de Minne voor haar wat anders is dan de Minne der
troubadours: de goddelijke Minne, meer bepaaldelijk de Minne van God of Christus,
God, Christus als Liefde. Zoo ligt het veelvuldig gebruik van Minne in de eischen
van deze lyriek, zooals Hadewijch die opvatte en waaraan zij zich onderwierp.
Het is ook mogelijk, dat tot de openbaring van haar mystieke Liefdeleven heeft
meegewerkt het verlangen om met de kunst der troubadours te wedijveren, om
tegenover hun ijdele zangen de zangen der eeuwige Liefde te laten weerklinken, om
in de kringen van haar geestgenooten, die ongetwijfeld hoogstaande cultuurkringen
waren, de wereldsche kunst eener beuzelachtige minne te doen vergeten door de
kunst der eenige waarachtige, hooge Minne, der goddelijke Liefde. En Hadewijch
mocht zich des te gereedelijker bij de kunst der troubadours aansluiten, daar Christus
voor haar inderdaad de Liefde was. Moest zij dan nog, telkens wanneer zij van die
Minne gewaagt, er uitdrukkelijk op wijzen, dat zij God of Christus bedoelde? Of
God als Liefde? Christus als Liefde? Doet zij dit soms niet genoeg? Ja, doet zij het
niet voortdurend, door hare Minne te onderscheiden van alle andere, als niet alleen
de fijne Minne, maar als de ware Minne, de gherechte Minne, de heilighe Minne,
de vrie Minne, enz.; met al haar strenge, onvoorwaadelijke eischen? Ziet zij niet
steeds in de Minne Christus? Juist de
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mystica heeft deze kunst bezield en er een volheid en oprechtheid van leven in gelegd,
die alle conventie doorbreekt.
Indien de H. Franciscus van Assisi de Armoede, de Gelukz. H. Suso de Wijsheid,
anderen Maria in hun zangen en ontboezemingen tot de Vrouw verheffen, aan Wie
zij hun liefdedienst hebben gewijd, dan staan zij in zekeren zin meer in de navolging
van de troubadourkunst dan Hadewijch, die de goddelijke Liefde zelf met haar
liederen en haar dienst heeft verheerlijkt; want deze is oorspronkelijker dan de
hoofsche kunst en de kern, het wezen zelf der mystiek. En wanneer de H. Franciscus
van Assisi de Armoede verheerlijkt, de gelukz. H. Suso de Sapientia, de Wijsheid,
en men hen ook op den man af had gevraagd, wat zij door Armoede of Wijsheid
bedoelden, moeten wij dan gaan veronderstellen, dat zij niet onomwonden zouden
hebben geantwoord met de goddelijke Armoede, de goddelijke Wijsheid? Zooals
hun antwoord zou luiden: God, Christus in zijn armoede, God in zijn Wijsheid, zoo
zou dat van Hadewijch zijn: God in zijn Liefde.
Men geeft trouwens zelf toe, ja men legt er den nadruk op, dat Hadewijch de
voornaamste motieven der troubadourkunst ‘zich zoo heelemaal eigen heeft gemaakt,
ze heeft bezield met haar bruisende, gloeiende leven, zoodat ze van verbruikte cliché's
zijn omgeschapen tot nieuwe, schoone uitingsmogelijkheden. Daar vooral zien wij
Hadewijch's groote kracht als dichteres, om zoo spontaan en oorspronkelijk te zijn
in een traditioneel genre’. Maar hoe kon dit anders, dan omdat Minne voor Hadewijch
meer was dan Amor voor de troubadours, meer dan een amorfe grootheid: een realiteit,
de hoogste realiteit zelf, de goddelijke Charitas? Hadewijch's kunst is gewis
troubadourkunst, maar zij heeft die troubadourkunst geheel verchristelijkt, en haar
zoo hoog opgevoerd, alleen omdat zij meer mystica dan troubadour was.

Hadewijch's ascese en mystiek volgens de Strophische Gedichten
Voorgaande ophelderingen waren noodzakelijk eenigszins uitvoerig, omdat onbegrip
op dit punt de oorzaak is van alle onbegrip omtrent de ascese en de mystiek van
Hadewijch. Wij zijn nu voorbereid tot een juister waardeering van hare godsdienstige
persoonlijkheid.
‘Minne’ is dus bij Hadewijch ook in de Strophische Gedichten de goddelijke
Liefde, de verpersoonlijkte Charitas. Van deze beteekenis uit hebben zich bij haar
die andere beteekenissen ontwikkeld, die wij vroeger vermeldden.

Hadewijch, Strofische gedichten

125
De liefdedienst is voor haar dan ook slechts een dienst van God als Liefde; of juister,
om de identiteit voor den Middeleeuwer van God met Christus, van Christus als
Liefde. Deze Liefdedienst heeft als doel Minnen ghenoech te sine of Minne werden,
m.a.w. Minne te beleven, Christus te beleven.
In dit beleven nu van Christus, niet in de heerlijkheid, zooals men het wil
voorstellen, maar in zijn Lijden - van zóó groot belang is voor Hadewijch de
historische, de lijdende Christus - van Christus' Menschheid, bestaat Hadewijch's
ascetisme. Een zeer streng ascetisme. De grondslag er van is algeheele onthechting
en zelfverloochening. Hadewijch kent die nu technische termen niet, evenmin als
ascetisme, evenmin trouwens als zuivering of loutering. Nog veel minder de
kenschetsende termen voor het ascetisme der volgende eeuw, van Ruusbroec en
Eckehart: het zich-ontbeelden, zich-ontformen, zich ledigen, of ledigheid en blootheid.
Haar ascetisme drukt zich uit in de termen der ervaring en van het leven. Wat is het
al om al geven, het zich-opgeven, het zich losmaken van alle aardsche, bij de
handliggende, lagere genoegens, het zich-geheel-wegschenken, anders dan wat wij
nu noemen: onthechting, zelfverloochening, verzaking? En waar het ascetisme op
dien grondslag is gebouwd, hebben wij weer het ascetisme der beste katholieke
asceten.
De vrijheid die Hadewijch in de Liefde, van de Liefde, vraagt, is de vrijheid van
alles wat haar aan het aardsche boeit, wat haar opgang in de liefde belemmert: het
los-worden van alle gehechtheid aan aardsche genoegens en voldoeningen, van alle
ik- of zelfzucht. Het is de libertas filiorum Dei, mede de groote vrijheid die Christus
ons door de Verlossing heeft geschonken.
Het ascetisch leven, het beleven van Christus, wordt een uitgaan uit zich zelven
en een voortdurend overgaan in de Liefde; een zich-zelf verliezen, een te niet-worden,
om Liefde te worden, en in Christus over te gaan.
In alle onderworpenheid aan, in alle gebondenheid met den wil der Liefde. Dit is
misschien de meest kenmerkende trek van het ascetisme bij Hadewijch. Aan den wil
en het welbehagen der Liefde is voor haar alles gelegen. Ook wil zij voortdurend de
Liefde ten wille zijn, uit haar aangezicht al hare vonnissen lezen, de wilsbeschikkingen
namelijk van de Liefde over haar; al wat der Minnen best become, al het welbehagen
der Minne is gewin; wie in den wil der Liefde blijft woont in een burcht van sterkte;
niets kan aangenaam zijn buiten den wil der Liefde; niets nog zoo pijnlijk, nog zoo
zwaar, als het de wil der Liefde is. Het streven om Minnen ghenoech te zijn, is geen
ander dan om al den wil en het welbehagen der Liefde te doen; het Minne werden
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geschiedt door zich onafscheidelijk te hechten aan allen wil der Liefde. Zelden werd
de noodzakelijkheid van volledige gelijkvormigheid met den wil en het welbehagen
der Liefde in eenige ascetische leer zoo krachtig, zoo voortdurend, als zulk een
onontkomelijke noodwendigheid voorgehouden als in deze. En ook op die wijze
kondigt zij de Nederlandsche mystiek in al haar diepen ernst aan: waarvan juist die
gebondenheid met den wil van de Liefde een der meest kenmerkende trekken is.
Zoo innig, zoo wezenlijk, voelt Hadewijch zich staan onder de Liefde en onder al
Haren wil. En toch is dit ook weer geen passieve houding. Zij veronderstelt van den
kant der ziel een voortdurend streven om zich onder den wil der Liefde te houden;
om den eigen wil met Haar wil gelijkvormig te maken; om uit te gaan uit zich zelven;
om niets te sparen, zich niets voor te behouden; om alles te geven, op te offeren, in
den dienst der Liefde: de meest energetische mystiek; en de last, het pijnlijke van de
totale overgave is het beste bewijs voor hare oprechtheid.
De laatste grondslag van die mystiek en van dit ascetisme is dan ook de veilige
bodem van de christelijk-katholieke leer, van het christelijk-katholieke leven: met
zijn liturgie (cf. de Visioenen), zijn H. Misoffer, de H. Communie, de biecht; met
hare vereering ook van Maria als Moeder van God1); met hare aansluiting bij de
belijdenis der H. Kerk2); met haren trouwen dienst der Liefde, zelfs om loon: dit zal
nooit uitblijven, al moet men er niet naar streven; met haar beleven van Christus als
Mensch en als God; met hare leer over de genade en onze vergoddelijking door de
genade; met haar onverpoosd deugdbeoefenen; met haar streng ascetisme: meer die
van onthechting en zelfverloochening, dan die van lichamelijke boeteplegingen, wat
ook weer ten volle katholiek is; met hare energetische mystiek, waar geen plaats is
voor quietisme of zelfs voor een lijdelijk gevoel van verlossing.
Van bijzondere deugden is er bij Hadewijch in de Strophische Gedichten weinig
sprake. Alles blijft meestal bij een ‘alles doen, alles offeren’, uit Liefde. Wie de
Minne trouw wil dienen moet zich op de deugd toeleggen en de werken der Liefde
doen, naar het voorbeeld van Hem, die de Liefde in de wereld heeft gebracht

1) Dat Maria door Hadewijch vereerd wordt als Moeder van God op een geheel andere wijze
dan de minnende ziel ook kan genoemd worden moeder van God behoeft toch werkelijk
geen betoog en blijkt reeds duidelijk uit L. 29. Zoo worden de geloovigen ook kinderen,
zonen van God genoemd; maar op een geheel andere wijze dan Jesus, de Zoon van God.
2) De strophe over de leer der H. Kerk in L. 20, 49-54 zou ook weer niet getuigen voor
Hadewijchs eerbied voor of onderworpenheid aan de H. Kerk. Men vergeet ons echter te
zeggen waarvoor ze dan wel getuigt.
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(30, 25-30); zoo luidt het ook hier, als bij het begin van den eersten Brief. Behalve
dan de algemeene deugden van zelfverloochening, van onderwerping aan den wil
van God, van trouw aan de kleine dagelijksche plichten, enz. heet het nog: de scout
der wet volbrengen, d.i. de zware zonde vermijden (8), den ernst van goeden werken
niet verliezen (6, 15) de werken der barmhartigheid verrichten, waarvan dan enkele
opgesomd worden (L. 8). Het beeld van den hoofschen ridder der Liefde blijft ook
bij algemeenheden, waaronder toch weer voorkomt het ten dienste staan van den
naaste, ook zelfs van vreemden, van onbekenden (L. 9 31 vlg.), ja van dezen nog
eerder dan van vrienden.
Over die vage aanwijzingen gaat het nooit. Ook hier is weer alles in de sfeer der
ervaring gehouden, blijven de bepaalde termen voor de deugden weg.
En geheel dit leven staat onder de werking der genade. De Middeleeuwer spreekt
gewoonlijk weinig uitdrukkelijk van de genade, omdat hij den mensch steeds
beschouwt in de historische orde, d.i. in de orde die feitelijk bestaat, nl. in de orde
der genade zelf. Maar wanneer Hadewijch zegt b.v. dat men het niet wage het werk
der Liefde ook in 't geringste aan zich te trekken of zich als eigen werk toe te eigenen
(b.v. 43, 63), dan is dit slechts een toepassing van de leer, dat geheel dit Liefdeleven
een werk der genade is.
Die hulp der genade bidt zij dan ook voortdurend af. Men heeft dit geloochend.
Men heeft zelfs beweerd, dat de gebedsvorm bij Hadewijch haast niet voorkomt.
Wie eenmaal begrepen heeft, wat Minne voor Hadewijch was en hoe Zij moet
vereenzelvigd worden met Christus, zal er anders over oordeelen. Geheel de houding
van Hadewijch tegenover Minne is een religieuze: geheel anders dan die der
minnedichters tegenover Amour, hoe zeer deze toch reeds zelf door de houding van
den aan God gebonden, met God verbonden, vrome moet verklaard worden. Laat ik
hier slechts herinneren aan wat wij over het ontstaan der minnetheorie hebben
uiteengezet en over de wijze waarop Hadewijch die heeft vergeestelijkt en op haar
persoonlijk gebied, dat der religieuze mystiek, teruggebracht. En inderdaad, die
onvoorwaardelijke toewijding aan de Liefde en aan al Haren dienst, die
onverbreekbare gebondenheid met al Haren wil, die onderworpenheid zonder
voorbehoud aan al Hare vonnissen, die wezensverbondenheid met de Liefde, zijn
van een in merg en ziel religieuze natuur.
Ook wendt de dichteres zich in hare liederen voortdurend tot de Liefde, met hare
klachten en verzuchtingen niet alleen, maar met de diepste smeekingen van haar ziel:
dat ze Liefde steeds trouw moge blijven; dat Liefde in haar al Hare schikkingen moge
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volvoeren; dat Minne in haar al Haar ghenoeghen moge doen; dat zij steeds in Haar
heiligen wil als in een vaste burcht van sterkte moge staan; dat, wat haar ook van
Harentwege overkome, alles moge zijn bij Hare genade en zij van Liefde, van
gebondenheid aan de Liefde, moge sterven. Overal komen de strophen van gebed
voor; ja, gansche liederen, als b.v. het laatste, zijn één gebed; en zooals Hadewijch
bidt b.v. aan het slot van L. 35 kunnen alleen heiligen bidden. De strophe vertoont
dan ook een merkwaardige overeenkomst met het bekende gebed van den H. Ignatius
in zijn Exercitia spiritualia: Sume Domine et suscipe. Maar Hadewijch kent niet alleen
het smeekgebed; ook het gebed der verheerlijking, der aanbidding, der dankzegging,
der volledige offergave, der hoop en verwachting in allen trouwen dienst. Ja, is niet
ieder lied ten slotte een gebed?
Is echter dit levensideaal wel een religieus-christelijk ideaal? Is het geen zuiver
hoofsch-humanistisch? Tot die opvatting komt men ook weer alleen door het
volmaakt-menschelijke tegenover het religieuze te plaatsen. Te allen tijde nu gold,
we zegden het reeds, althans theoretisch - want ik beweer hoegenaamd niet, dat de
werkelijke heiligeid steeds daaraan beantwoord heeft - de leer, die door de groote
Kerkleeraars en in het bijzonder door den H. Thomas wordt uitgedrukt als: Gratia
non tollit naturam, sed perficit; de genade, de heiligheid, neemt de natuur niet weg,
doch volmaakt haar. Dit gold voornamelijk in de begijnenbeweging der twaalfde en
dertiende eeuw, waartoe Hadewijch behoorde3). Tot het versterken althans, tot het
voller bewustworden, van die opvatting der heiligheid in die tijden mogen de hoofsche
idealen hebben bijgedragen; al zou, juister, aan den anderen kant moeten gezegd
worden, dat de opkomende mystiek die idealen van volmaakte menschelijkheid in
het leven heeft opgewekt en dat het christendom in zijn opbloei de toenmalige
maatschappij tot die hoogten van denken en voelen heeft in staat gesteld.
Hoeveel dit hoosch-humanistisch levensideaal dan ook aan de mystiek te danken
had, hebben we reeds meermalen aangetoond. Hoever echter het religieus-christelijk
ideaal nog daarboven uitging, moge, na al wat wij over Hadewijch's verhouding tot
de hoofsche cultuur hebben gezegd, geen verder betoog meer behoeven.

3) Zoo moet Beatrijs van Nazareth een verhandeling hebben geschreven over gebruik en misbruik
onzer natuurlijke gaven in het werk der heiligheid. Zij wil al onze natuurlijke, goede of
onverschillige, neigingen en eigenschappen gesteld zien in den dienst der Minne. Daaronder
vermeldt zij b.v. de nobilis superbia (hoghe moet) gratiositas, largitas, habilitas, affabilitas,
enz. Zie Beatrijs van Nazareth, Seven Manieren van Minne door Dr. L. Reypens en Dr. J.
Van Mierlo, 1926 blz. 78 der inleiding.
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Haar Liefde-ideaal moge het hoofsch-humanistische hebben opgenomen: het heeft
dit tot hoogten opgevoerd, waartoe dit hoofsche ideaal niet reiken kan: haar ideaal
van toewijding, van onthechting van al het aardsche, van verzaking en
zelfverloochening, van offer en bestendige onderdrukking van al het lagere in zich,
enz. heeft toch werkelijk een geheel anderen inhoud dan dat van mate of
zelfbeheersching der hoofsche maatschappij; afgezien dan nog van het feit, dat dit
slechts op wereldsche vormen en wereldsche wellevendheid gericht was, dit van
Hadewijch op de goddelijke Liefde en de groote gheheelheit Gods.
Zoo is Hadewijch's levensideaal hoofsch-humanistisch ja, zooals dat van vele
mystieken der dertiende eeuw, zooals ook dat van Willem van Afflighem; maar niet
uitsluitend: het hoofsch-humanistische gaat bij haar op in het religieus-christelijke,
in het mystieke4).
Waar is alleen - en daardoor kan het onbegrip, dat omtrent Hadewijch als religieuze
persoon wordt aan den dag gelegd, eenigszins verklaard worden - dat Hadewijch
weinig volksch-Middeleeuwsch religieus is en dat haar opvatting van het
religieus-mystieke leven zoo hoog uit staat boven die welke men gewoon is aan te
treffen in de volksdevotie en zelfs bij de meeste schrijvers in de volkstaal van die
tijden. Ze is er niet minder ernstig en zuiver katholiek om5).

4) Uit het verlangen Hadewijch uit de hoofsche cultuur te verklaren - een verlangen dat in
verband staat met het opzet om hare religieuze natuur te loochenen - moet dikwijls verklaard
worden de poging om allerlei plaatsen uit Hadewijch's werk te schrappen, als zijnde niet
Hadewijchsch, als komende namelijk niet precies overeen met het hoofsche, dat men zich
bij Hadewijch had voorgesteld. Andere plaatsen, die ook niet bijzonder hoofsch klinken,
worden verklaard op een wijze die alle gezonde exegese trotseert; b.v. waar Hadewijch aan
een godgewijde den raad geeft scijnt plomp onder den lieden; d.i. doe u niet aanstellerig
voor, maak geen nutteloos vertoon van uw gaven en talenten; zooals Thomas a Kempis het
zal zeggen: ama nesciri; en zooals de H. Paulus, waarvan de plaats een toepassing is, het
heeft: non alta sapientos sed humilibus consentientes (Rom. 12, 16). Neen, dit zou beteekenen:
scijnt het plomp = schijnt wat ik u zeg eenvoudig. Cf. mijn opstel Hadewijch, in Versl. en
Med. V. Academie 1934, blz. 181.
5) Ik kan er werkelijk niet aan doen, indien mijne uiteenzetting een apologetisch karakter
aanneemt: waarom ook worden wij er voortdurend toe gedwongen? Indien zij er des te minder
wetenschappelijk om zou zijn, is dan de tendenz van anderen om onze mystieken te
ont-christelijken, tot voorloopers der Hervorming te maken, tot rationalisten of heidenen
neer te halen, misschien wetenschappelijker? Laat onze philologische wetenschap er zich
eens voor goed van overtuigen, dat onze Middeleeuwen katholiek zijn - men noeme dan
verder deze eeuwen van onze kathedralen en belforten, van onze muziek, van onze schilderen beeldhouwkunst, van de kunst tot in het eenvoudigste werk van den handarbeider, van de
groote philosophische en theologische synthesen en van zoo veel meer, eeuwen van nog
naïeve en domme kinderen, zooveel men wil - en dat zij alleen uit het katholicisme kunnen
begrepen worden.
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Zijn er ook in de ervaringen, waaruit deze Strophische Gedichten zijn geboren,
specifiek-mystieke belevingen, d.i. openbaringen, niet slechts van een opgewekt
godsdienstig leven in de Liefde, maar van hoogere begenadigingen, die de mensch
met de gewone werking der genade uit zich zelven niet kan bereiken? Men6) heeft
gemeend, dat we in de Strophische Gedichten nergens een mystieke Godsbeleving
vinden als in het 21e der Mengeldichten:
Alle dinghe
Sijn mi te inghe,
Ic ben so wijt.
Om een onghescepen
Hebbic ghegrepen
In ewigher tijt.

Zeker, dit klinkt heel verheven en is zeer mooi; of het daarom een Godsbeleving is?
Ongeveer hetzelfde zegt het 31e lied:
Om grote Minne in hoghe ghedachte
Willic wesen al minen tijt.
Want si mi met harer groter crachte
Mine nature maect so wijt,
Dat ic mijn wesen al verpachte
In die hoghe gheboert van haren gheslachte.

wat evenmin noodzakelijk een Godsbeleving beteekent. Gewis, van visioenen,
profetieën, geheimzinnige woorden en toespraken, van levitatie of extase, van
charismen en andere dergelijke ervaringen, schijnt hier nergens sprake te zijn. Maar
dat zijn ook slechts begeleidende, secundaire, geen primaire mystieke verschijningen.
De wonden die nooit genezen zijn wel niet de stigmata. Uitdrukkingen als ghebruken,
berueren, rueren, gherinen, gheraken en andere, als nog de innighe sinne die in de
latere mystieke literatuur een min of meer technische beteekenis kregen, hebben deze
bij Hadewijch waarschijnlijk nog niet.
Wat is dan in de katholieke mystiek de primaire, specifiek-mystieke beleving? De
mystieke beleving bestaat wezenlijk in een gansch bijzondere vereeniging met God,
de unio mystica, gekenmerkt door een verhoogde kennis en een verhoogde liefde
van God, met alles wat deze unio onmiddellijk voorbereidt, vergezelt of volgt. Het
gansch bijzondere der unio mystica ligt, volgens sommige theologen, in de kennis:
in een perceptio experimentalis Dei, een bewustworden,

6) M. Van der Kallen, o. en l.c.
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een ervaren, van Gods tegenwoordigheid in zich, of, zooals anderen het liever
uitdrukken: een bewustworden van Gods genadewerken in de ziel. Dit bewustworden
wordt nog verschillend verklaard: door een soort van inwendige zintuigen, waarom
de mystieken spreken van het aanraken, het smaken, het omhelzen, het zien van God;
of door een soort van onmiddelbare, intuïtieve kennis, die zich slechts trapsgewijze,
niet wezenlijk, van de eeuwige Godsaanschouwing zou onderscheiden en zelfs soms
tot de Godsaanschouwing kan opstijgen, maar steeds in de schaduw als het ware van
het lichaam en in duisternis. Ook een grootere zekerheid en een rijkere inhoud kunnen
deze kennis, dit bewustworden, als mystiek bepalen. Anderen zien het wezenlijk
nieuwe van deze Godservaring in den wil en in de liefde: de ziel, aangedreven door
een liefde die de in het verstand aanwezige kennis te boven gaat, wordt zich Gods
aanwezigheid bewust in deze gevoelde liefde.
Deze vereeniging hangt niet af van den wil der ziel: God deelt zich zelven mede
naar eigen vrije beschikking en in de mate die Hem belieft, zonder dat de ziel eenig
recht op de Godsbeleving kan doen gelden of er uit zich zelven toe kan opstijgen,
waarom deze beleving passief wordt genoemd. De bewustwording van God blijft
duister; en de wijze waarop God zich mededeelt gedeeltelijk onverklaarbaar; zij is
niet het gevolg van verstandelijke redeneering noch van beschouwingen der
schepselen; hare innigheid, klaarheid en warmte wijzigen zich voortdurend; gevoelens
van grootere liefde, grooteren inwendigen vrede, diepere vreugde, maar ook van
dieper, feller lijden kunnen haar begeleiden. Zij zet aan tot de beoefening van alle
deugden. Zij kan ook hare uitwerkselen op het lichaam hebben: de uitwendige
zintuigen kunnen geheel of gedeeltelijk hun werking verliezen; de ledematen
onbeweeglijk worden, de extase aangroeien; enz.
De vereeniging kan min of meer volledig zijn; en men spreekt dan van het gebed
der rust, van geestelijke dronkenschap, van goddelijke aanraking, enz. De H. Theresia
onderscheidt: een onvolmaakte vereeniging of gebed der rust, waarin verstrooiingen
nog kunnen voorkomen, die van de vereeniging afleiden; een vollere vereeniging,
van blijvenden aard; de extatische vereeniging of mystieke verloving, waarin de
vereeniging niet meer willekeurig door de ziel kan onderbroken worden; de
omvormende vereeniging of het mystieke huwelijk, waarin de ziel met God vereenigd
blijft ook gedurende de uitwendige bezigheden, ook buiten de eigenlijke extase, ook
in de beoefening van het apostolaat; waarin zij zich hare deelneming aan Gods natuur
door de heiligmakende genade bewust is zoowel als den bovennatuurlijken bijstand
dien God haar bij al hare handelingen verleent; waarin zij als het ware
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onophoudelijk God in de eenheid van zijn wezen en de drieheid der personen
aanschouwt7).
Aldus de algemeene leer over de mystieke toestanden en ervaringen. Vinden wij
daar nu iets van terug bij Hadewijch? Zijn de toestanden en ervaringen waaruit de
Strophische gedichten zijn gegroeid specifiek-mystiek? Althans sommige? Men moet
bekennen, dat de toepassing van de leer op bepaalde en concrete gevallen doorgaans
niet dan zeer moeilijk kan worden gemaakt, vooral in geschriften uit vroegere eeuwen,
waarvan de taal nog weinig vaststaat. Waar ligt de scheiding tusschen het door de
gewone werking der genade bereikbare en het onbereikbare, het passieve? Is het
verschil slechts een verschil van graad, dan zou men Hadewijch's ontboezemingen
zoo goed als alle mystieke ontboezemingen kunnen noemen, en in dien zin hebben
wij hier steeds van mystiek gesproken. Is het verschil een wezensverschil? Dan zou
men, met de opvatting dat het wezenlijk nieuwe in de liefde ligt, eveneens van
specifiek mystieke ontboezemingen bij Hadewijch kunnen spreken. Natuurlijk zullen
zij, die in de Liefde bij Hadewijch slechts een amorfe grootheid zien, dit willen
ontkennen. Wie zich echter eenmaal heeft gerealiseerd, dat de Minne feitelijk de
Liefde tot God, tot Christus is, zooals wij vroeger hebben aangetoond, zal niets anders
dan mystieke beleving kunnen zien in deze obsessie van Hadewijch's geheele wezen
door de Liefde. Hare Strophische Gedichten zijn dan, ten minste in de persoonlijke
gedeelten, een voortdurend pati divina, een ondergaan van het goddelijke, van de
goddelijke Liefde. De drang naar de Liefde, naar het al om al, ten einde de Liefde
in hare geheelheid te bezitten, naar het volledige offer van zich zelven, het al verliezen
in Minne, met die onmogelijkheid om zich zelven geheel weg te schenken, ten einde
te niete te werden en een met de Liefde; de orewoet en ongheduricheit; het heete
verlangen, het haken naar de eeuwigheid, (8, 26-29) naar den tijd, die selve es Minne,
de nooit verzadigde honger en dorst naar het bezit van de Liefde, met de pijnlijke
klachten, het moeizame streven, de verplettering als het ware van de ziel onder den
druk en den last van de Liefde, en zooveel meer dat in deze Gedichten ter openbaring
komt, kunnen moeilijk anders dan mystiek worden genoemd.
M. Van der Kallen echter had meer uitingen van schuldbewustzijn of ten minste
van deemoed en het besef van eigen kleinheid en zwakheid verlangd, gelijk bij
Margareta Maria Alacocque. Ze geeft echter zelf toe, dat wij deze gedachten ten
minste zeven maal bij Hadewijch aantreffen, en ze noemt alleen de plaatsen van
uitdrukkelijke

7) Zie b.v. O. Zimmerman, Aszetik, Freiburg i. Breisgau, 1929.
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schuldbelijdenis. Maar deze plaatsen klinken dan weer te zwak en te flauw, om te
overtuigen. Hadewijch was inderdaad geen Margareta Maria Alacocque: er is een
groote verscheidenheid onder Gods heiligen; maar ze is ook geen Calviniste en heeft
nooit den invloed van het Jansenisme ondergaan. Veel meer dan uit die uitdrukkelijke
belijdenis van tekortkoming of schuld blijkt haar oprechte nederigheid uit haar
afschuw voor alles wat laag is, voor alle nederheit; uit haar voortdurend streven met
diepen oetmoede in nuwen vlijt (42, 21); uit haren wil om het werk der Liefde in de
ziel in niets aan zich zelven toe te schrijven (43, 57-63); uit hare verheerlijking van
de nederigheid van Maria, die den Zoon van God, de Liefde, mocht baren (29e L.);
evenals trouwens uit de volheid zelf van haar overgave, spijts allen geweldigen strijd,
aan allen wil en welbehagen van de Liefde; uit haar afsterven aan allen eigen wil,
als maar de Liefde verheerlijkt wordt; uit hare onwankelbare trouw en de droefheid
om alle ontrouw; uit haar diepen eerbied voor het recht der Liefde, kortom uit geheel
hare religieuze houding. De stemmingen waaruit in 't bijzonder sommige van hare
gebeden geboren zijn, zooals het slot van het 35e lied, het 45e lied, zijn bepaald
mystiek. De hooge ernst, de volheid, de oprechtheid van hare ontboezemingen, die
deze, ondanks alle conventioneele vormen, ver verheffen boven de conventies der
troubadourkunst, die ook bij geen dienst van een amorfe liefde mogelijk zijn, zijn er
ons een waarborg voor, dat we hier met echt mystieke poëzie hebben te doen, die uit
blijvende mystieke toestanden is gegroeid, al bezingt ze meer het pati divina, zooals
trouwens ook de nachten van den H. Joannes van het Kruis, dan de vreugde der
vereeniging, hoewel beide ten slotte versmolten worden in een voortdurende soete
pine, in de vreugde van het lijden om de nooit verzadigde Liefde, voor Wie de ziel
nooit genoeg kan doen.

Hadewijch, Strofische gedichten

134

Besluit
Eentonig, heeft men deze poëzie genoemd.
Wie in de poëzie op de eerste plaats naar gedachten zoekt, dat is, naar de min of
meer elegante, op rijm gestelde, uiteenzetting van abstracte, buiten het leven gehouden
of met het leven weinig verbonden, redeneeringen over zedelijke, politieke,
staathuishoudkundige, maatschappelijke onderwerpen, zal natuurlijk door deze
Strophische Gedichten worden teleurgesteld. Maar zoolang poëzie blijft: de
uitdrukking van het leven zelf met al de middelen van het woord, in zijn diepe en
eeuwige behoeften, strevingen, openbaringen, zal deze poëzie van Hadewijch
beschouwd en genoten worden, als zulke, die het ideaal het dichtst nabij komt.
Alle ware poëzie is tendenz. Geen tendenz, die de werkelijkheid, het leven,
misvormt, om ze in den dienst te stellen van een vooropgezette theorie; ook geen
tendenz, die met tijdelijke, oppervlakkige, eenzijdige abstracties werkt; maar tendenz,
die, de vormen en lijnen van het leven eerbiedigend, ons dit in zijn verborgenheden
bewust maakt, ons zelven aan ons zelven openbaart in ons eigen wezen, en in onze
samenhoorigheid met de menschen, met de wereld, met God.
Maar ook alle ware poëzie is kunst om de kunst: niet in den zin der beoefening
van den mooien vorm, het mooie woord, om den vorm of het woord; maar omdat ze
niet anders wil zijn dan wat zij is, poëzie, en daardoor ten volle hare zending
volbrengt.
Zoo is de poëzie van Hadewijch: tendenz, omdat haar de hoogste levens- en
wereldbeschouwing ten grondslag ligt; kunst om de kunst, omdat ze met al de volle
en rijke middelen der taal aan klank, rhythme en beeld slechts dit leven, als een
levensdrang, uitbeelden wil en moet.
Gewis behandelen de Strophische Gedichten slechts één groot thema: de Liefde,
nog wel van de ziel in haar drang naar God. Zij behandelen dit, niet als leer, maar
als levensgevoel. Hierin ligt, naar mijn meening, ook opzet. Hadewijch is zich de
eischen der lyrische poëzie ten volle bewust geweest. Zij heeft immers nog andere,
meer didactische, toch steeds echte, poëzie; zij heeft ook proza. Slechts de
eigen-doorleefde, persoonlijke, ervaringen der Liefde geeft zij in de sterke, wisselende
uitbeeldingen harer strophen. Daarin leven zelfs de meer didactische deelen toch nog
steeds
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met haar eigen persoonlijkheid. Waar zij tot anderen spreekt, anderen onderricht,
opwekt, vermaant, waar zij niet op de eerste plaats eigen zieleleven geeft, laat zij
den rijken strophenbouw varen en grijpt zij naar het epische vers of naar het proza.
Zoo heeft Hadewijch bewust haar lyrische poëzie beperkt tot uitingen van eigen
sterken levensdrang. Is zij daarom eentonig? Een bundel lyrische poëzie wil niet
gelezen worden als een roman of als een epos. Lyrische poëzie is, in enkele strophen,
een sterk stuk leven. Dat wil elk afzonderlijk doorleefd, genoten worden. Als maar
elk afzonderlijk inderdaad een sterk stuk leven is. Eentonig dan? Ook de zee is
eentonig, heeft men geantwoord. En te recht. Eentonig in hare oneenigheid van water.
Maar hoe verscheiden, telkens als men haar opnieuw beschouwt: als ze daar zich
uitstrekt in hare stille onmetelijkheid onder de diepe middagzon met het schitterende
licht, of onder den verren avondgloed in duizendvoudige sphakeering en wisseling
van lijn en kleur; of als ze daar woelt met onstuimige baren in breede deining, onder
de wilde slagen van den stormwind, beneden het zware wolkenzwerk; of als ze over
hare diepe afgronden te sluimeren ligt onder de wijde koepel van de fonkelende
sterren in den ruimen nacht: eeuwig oud inderdaad en toch eeuwig nieuw:
Zij drukt zich zelven uit in duizenderlei lijning
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.

Zoo is deze poëzie van Hadewijch: eeuwig-oud en eeuwig nieuw; eeuwig-blij en
eeuwig-klagend, als de steeds wonderbaar afwisselende, steeds opnieuw doorleefde,
op alle stemmingen der ziel gedragen, openbaring van het onuitputtelijkste aller
dichterlijke themata, in de levende versmelting van het diepste gevoel met het vrije,
poëtische scheppen, in de meest kunstvolle vormen.
Godsdienstige, mystieke poëzie. Voor den geloovige, den katholiek, de hoogste.
Maar niet, gewis, voor hem alleen: voor allen, die de hartstocht naar 't mysterie van
het Leven, de worsteling van de ziel met het oneidige Goede, de smart van het streven
naar het immer onbereikbare, de Liefde van de eeuwige Schoonheid, als 's menschen
beste en heerlijkste erf beschouwen. Mystieke poëzie, die toch algemeen-menschelijk
blijft. Hare psychologie is de psychologie der Liefde, des te echter, sterker, tragischer,
naarmate het Voorwerp dier Liefde de volle ontplooiing er van toeliet. Hier is het
Voorwerp nooit te groot voor 't gevoel. En het gevoel is ook nooit te klein voor dit
Voorwerp: niet zoeterig, niet klagerig, maar steeds, nog eens, levenshartstocht.
Algemeen-menschelijk nog: omdat voor haar heiligheid niet
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was de dood van den mensch, maar de opbouw van 't beste in hem in volle
levenswaarheid.
Daar zijn er die Hadewijch inniger zouden wenschen; daar zijn er die haar rustiger
zouden wenschen. Ik weet wat zij zeggen willen. Maar wat is dat: inniger? rustiger?
Is de H. Paulus innig? De goede kok van Groenendaal had Hadewijch juist begrepen,
toen hij haar vergeleek bij den H. Paulus: een Paulusziel inderdaad, en dat is toch
voor haar grootheid genoeg. De hoogste poëzie in de eeuwige rust van 't bezit der
goddelijke Schoonheid is weinig voor deze aarde.
De levenshartstocht die de Liefde bij Hadewijch is vrijwaart hare poëzie tegen
alle zinnelijkheid. Is hare mystiek al Liefdemystiek, zij is dit noodzakelijk, als alle
hoogere drang naar God. Zij is de drang naar vereeniging in de Liefde. Zij is niet
eens bepaald wat men noemt Bruidsmystiek: nergens komt, althans in haar Strophische
Gedichten, het woord Bruid of Bruidegom voor. Een paar malen slechts in haar proza,
en dan nog in aansluiting bij de beeldspraak uit het Hooglied. Evenzoo, waar ze de
vreugde der vereeniging bezingt, gaat ze niet verder dan juist een beeld, of versaagt
ze in haar onmacht om die weelde onder woorden te brengen, of laat ze de Liefde
zelf in Haar eeuwige Schoonheid zich openbaren: Siet, dat eest dat Ic ben! Hare
Liefde is die Eeuwige Schoonheid: Zij wordt door haar nooit anders bedoeld. Zooals
hare visioenen zich kenmerken door den ernst en de grootschheid van haar
Christocentrisme en haar theocentrisme, in den opbouw van hare mystieke
levenswaarheid, zoo hare liederen, door de epische tragiek van haren Liefdedienst.
Hoe men er ook over gedacht heeft, Hadewijch was een sterke persoonlijkheid, een
hoogstaande vrouw.
Algemeen-menschelijk, is hare kunst ook voor alle tijden. Hadewijch is eigenlijk
weinig, wat men noemen mag, middeleeuwsch. Zij heeft geen bepaald
middeleeuwsche denkbeelden; geen bepaald middeleeuwsche onbeholpenheid of
kinderachtigheid. Ook in dit opzicht staat zij alleen. Zij had de aanvang kunnen zijn
van onze eerste Renaissance; of moeten wij veronderstellen dat de kunst waartoe zij
behoorde door de opkomst van een andere zoo goed als spoorloos is verdrongen
geworden? Zij had de kunst van het Dietsche woord kunnen leiden op de banen
waarop Dante en Petrarca de kunst van het Italiaansche woord hebben gevoerd. Zij
leefde waarschijnlijk in besloten kring, die niet in de wereld doordrong. Zij zou van
gisteren kunnen zijn, of van vandaag, even zoo goed als van morgen. Te allen tijde
zou ze begroet worden als een machtige kunstenares, altoos even jong, even van haar
tijd, omdat zij iets van de eeuwigheid uitbeeldt.
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Dit eeuwige in den mensch neemt zij uit eigen leven waar: haar lyrisme is, wij zegden
het reeds, persoonlijk lyrisme van eigen hooge, intense zielsleven. Toch weer geen
abstract persoonlijk lyrisme, dat een gevoel ontwikkelt naar vaststaand model, met
de noodige beweging en de passende lyrische sprongen; maar dat inderdaad
rechtstreeks uit het leven opwelt. Zelden is een lied van Hadewijch de geleidelijke
ontwikkeling van een enkel gevoel; het is steeds uitbeelding van een ganschen
zielstoestand. Zij heeft de lyriek met de door elkander slingerende zielsaandoeningen,
met de elkander verbindende, in elkander overvloeiende stemmingen, met de elkander
schakeerende, doordringende, te gelijk, in enen persone, bewegende gevoelsdriften
in de eenheid van het leven. En dit is wel de hoogste vorm der lyriek, die slechts
door enkele begenadigden bereikt wordt.
Gewis was ook Hadewijch's kunst gebonden aan haar tijd. Dit behoeft werkelijk
geen lang betoog en blijkt reeds hieruit voldoende, dat ze het beleven van haar
mystieken Liefdedienst gegoten heeft in de vormen van het toenmalige hoofsche
levensideaal. Maar juist, dat ze dit gedaan heeft en dat ze daarbij dit hoofsche
levensideaal zulk een heerlijk hoogen, werkelijken, levensinhoud heeft gegeven,
pleit voor den adel van hare ziel. Dat ze ook die vormen met hare
algemeen-menschelijkheid heeft kunnen doorbreken, heeft haar de zuiverste kunst
laten bereiken. Kunst in de eerste plaats voor een min of meer beperkten kring van
geestverwanten die haar konden begrijpen, die met haar meevoelden, die zelf, zooals
dit in die vroege tijden van de begijnenbeweging het geval was, toen deze nog meestal
uit vrouwen, ook mannen, van den adel of van de hoogere burgerij bestond, een
hoogen graad van zedelijke en verstandelijke ontwikkeling bezaten. Kunst in dien
zin, zoo men wil, van een zekere gemeenschap, zooals men spreekt b.v. van
socialistische kunst; wat trouwens in de bepaling zelf van mystieke Minnelyriek
besloten ligt8). Niettemin

8) Uit het feit dat deze gemeenschap der mystici afgescheiden stond tegenover de gemeenschap
der geloovigen of in 't bijzonder tegen de ‘vremde’, waarvan zij haar samenhoorigheidsgevoel
naar binnen scherpte, wordt de opmerking gemaakt dat de gemeenschap, hoewel wij in 't
hartje van de Katholieke M.E. zitten, toen de gemeenschapszin zoo sterk was en de Kerk het
heele leven omvatte en beheerschte, lang niet iedereen, zelfs niet alle geloovigen omvatte.
Waarom maar niet ineens gezegd, dat er in de M.E. ook gevochten werd, dat niet iedereen
het met iedereen eens was, dat er ook gedisputeerd werd, dat er ook hoog en laag bestond,
dat er ook cultureele cn godsdienstige scholen en clubs waren, enz.. Wie meent men daardoor
te verbazen? De opkomst, trouwens, van het persoonlijkheidsgevoel dateert niet uit de 15e
of 16e eeuw. Maar in de M.E. was dit persoonlijkheidsgevoel nog gebonden aan de eeuwige
waarheden, aan de absolute Rede en aan het Geloof. Binnen deze gebondenheid echter kan
de persoonlijkheid zich, wel niet autonoom, maar toch vrij ontwikkelen.
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kunst ook voor anderen daarbuiten, voor allen die naar een hooger godsdienstig leven
opstreven; die dan ook door Ruusbroec en door den Goeden Kok van Groenendael
zeer op prijs werd gesteld; mystiek-katholieke kunst, ook voor onze tijden.
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