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DIT IS EEN
SLILIERLIjK BOECXKEN

Deze post-incunabel uit 1508, die in
facsimile voor de Stichting „Onze
Oude Letteren" herdrukt wordt, be-
vat een nog vrijwel Middeleeuwse
liederen schat, w.o. Maria- Kerst -,
Mei-, en Heiligenliederen en boven~
dien enkele curieuse houtsneden.
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TEN GELEIDE*

Het is een verheugend verschijnsel, dat er de laatste tijd
meer belangstelling is gekomen	 ik zeg niet voor onze
oudere liederen, want die is er al een eeuw maar voor
onze oude liedboeken. Want toen Hoffmann von Fal-
lersleben in r 854  onze middeleeuwse geestelijke liederen
uitgaf in het i oe deel van zijn Horae Belgicae maakte hij
uitsluitend gebruik van handschriften 1. Aan de moge -
lijkheid, dat er ook nog gedrukte boekjes bestonden, die
dezelfde of nog grotere waarde zouden kunnen bezitten
dan handschriften, dacht hij niet. 0 ja, hij vond het wel
aardig, dat die liedboekjes bestonden. En natuurlijk, voor
het wereldlijke lied was men er op aangewezen. In zijn
Holländische Volkslieder van 1833 gaf hij zelfs een rijtje
titels, drie jaar na Jan Frans Willems 2. Vijftien jaar later
publiceerde de begaafde en erudiete Snellaert op zijn beurt
een lijst van gedrukte liedboekjes in de inleiding op Wil~
lems' Oude V laemsche Liederen s, een eerste en voor die
tijd volledige catalogus van niet minder dan 415 num~
mers. Waardevolle aanvullingen verschenen eerst 40 jaar
later met J. H. Scheltema's inventaris van alle in de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage aanwezige lied-

* De volgende bladzijden waren reeds geschreven in 1947 ter inleiding
van de uitgave van ons oudste geestelijke liedboek door de Vereeniging der
Antwerpsche Bibliophielen en een jaar later, toen deze herdruk om hier niet
ter zake doende redenen geen doorgang kon vinden, opgenomen als bijdrage
in het Huldeboek-Kruitwagen (blz. 276 e.v,). Nu na verloop van bijna tien
jaren de gewenste facsimile-uitgave, thans verzorgd door de Stichting „Onze
Oude Letteren", toch nog verwerkelijkt kon worden, leek het mij gewenst
het destijds geschrevene in enigszins gewijzigde vorm opnieuw te laten af -
drukken, waardoor het als inleiding tot het liedboekje uiteindelijk zijn oor -
spronkelíjke bestemming heeft gekregen.

1) t.w. zijn eigen voormalige handschriften A en B; later publiceerde
Báumker nog de liederen uit Hs. C. en Lecoutere die uit Hs. D; zie over
deze handschriften, alsmede over de minder belangrijke Hss. E en F, mijn
Middeleeuwse Kerstliederen (Utrecht-Brussel 1 948) bl. XXVI-XXVII;

2) J. F. Willems Mengelingen van vaderlandsche inhoud (t 827-3  o )
bl. 291.

3 ) Gent 1848, bl. XXXVIII e.v.
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boekjes, in totaal 329  stuks 4, met J. H. L.'s beredeneerde
lijst van i 6e— i 8e-eeuwse wereldlijke en geestelijke lied-
boeken 5 en vooral met H. Roes' interessante artikelen -
reeks Katholieke Geestelijke Liederboek jes 6. Intussen
waren ook Campbell's Annales, Petit's Bibliographie en
de Bibliotheca Belgica gaan verschijnen, en de catalogi o.a.
van de Mij. der Nederl. Letterkunde, van de Vereniging
van Noordnederlandse Muziekgeschiedenis, van de Biblio-
theek Scheurleer, enz. Zo was de tijd rijp geworden voor
een algemeen Repertorium of Bibliografie van de Neder-
landse Liedboeken. Dit werk is in het begin van onze
eeuw ter hand genomen door D. F. Scheurleer en in 1912
zag zijn Lijst der in Nederland tot het jaar z 8 o o uitge-
geven liedboeken het licht, in 1923 gevolgd door het
eerste en helaas enige Supplement 7 . Scheurleer's
Lijst verschilde in beginsel niet van de i 9e-eeuwse. Het
bleef bij een ongeordende inventaris van titels, die	 hoe
dan ook, via catalogi, enz.,	 onder zijn ogen waren
gekomen. En daaronder bevonden zich ook gewone proza -
tractaten, die soms in totaal slechts één of twee liedjes
bevatten! Genoeg om te laten zien, hoe onberedeneerd en
ongecontroleerd die lijst is samengesteld.

Inmiddels was de waarde van onze oudste liedboekjes
voor de kennis van het middeleeuwse lied zonneklaar ge-
bleken uit het proefschrift van Kalff voor het wereldlijk~
en de studiën van Moll 8, Acquoy 9 en Knuttel 10 voor het
geestelijk lied. Van lieverlede was het aantal boekjes, dat
in het onderzoek werd betrokken, uitgebreid; bij Knuttel
is het zelfs al een respectabele lijst geworden. Maar begrijp

4) J. H. Scheltema Nederlandsche Liederen uit vroegeren tad (Leiden
1885).

5) In Hs. 2719  van de Vereniging tot bevordering van de belangen des
boekhandels te Amsterdam.

6) In Sint-Gregoriusblad 1898-1900.
7) D. F. Scheurleer Nederlandsche Liedboeken ('s-Gravenhage I g I 2) ;

Eerste Supplement ('s-Gravenhage 1923).
8) W. Moll Johannes Brugman en het Godsdienstig Leven onzer Vaderen

in de vijftiende eeuw. 2 dln. (Amsterdam 1854) .

9) J. G. R. Acquoy Het Geestelijk Lied in de Nederlanden vóór de Her-
vorming in Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis 2 (I 886)  bl. i e.v. en
Kerstliederen en Leisen, ald. 6 (1897) bl. 217 e.v.

10) J. A. N. Knuttel Her Geestelijk Lied in de Nederlanden voor de
Kerkhervorming (Rotterdam 1906).
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goed, het was deze geleerden alleen om middeleeuwse lie-
deren te doen en alleen met het oog daarop namen ze
kennis van de inhoud. Het boekje zelf als cultuurdocu-
ment interesseerde hun weinig of niet. Vragen betreffende
auteurs en verzamelaars, drukkers en uitgevers, af hanke-
lijkheid der boekjes onderling, weerspiegelde tijdgeest te
kennen uit titels, voorberichten en gewijzigde inhoud,
vielen buiten hun onmiddellijke belangstellingssfeer en
kwamen alleen indirect een enkele keer aan de orde, wan-
neer de vergelijking der redacties van één bepaald lied
hen er vanzelf op bracht. Het kon daarom moeilijk an-
ders, of Scheurleer's lijst moest gebrekkig zijn. De vereiste
vóórstudiën ontbraken.

Eerst in de jongste tijd begint daarin verandering te
komen. Op het voetspoor van de studiën over het lied der
Reformatie, zoals Wieder's Schrif tuurl eke Liedekens en
Wackernagel's Lieder der niederländischen Reformirten,
op voortreffelijke wijze onlangs aangevuld metKooiman's
Luther's Kerhlied in de Nederlanden, en onder de stimu-
lans van de plotseling opgelaaide belangstelling voor de
Barok, kwamen nu ook ofschoon nog altijd schuchter
en bescheiden de bijdragen los over de liederen en lied~
boekjes der Contra-Reformatie. In sommige gevallen ter-
loops, in het kader van een algemener onderwerp, zoals
in Rombauts' monografie over Poirters en Buitendíjk's
Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur
der Contra-Reformatie, in andere meer opzettelijk. Zo
schreven P. Hildebrand 11 en L. Verschueren 12 over Lucas
van Mechelen, St. Axters over Bellemans 13 , terwijl Beuken
naar aanleiding van een verzamelband je met drie oude
liedboekjes enkele interessante opmerkingen van algemene
aard ten beste gaf 14 . Tenslotte heeft de franciscaan Vedast

11) In Neerlandia Franciscana 2 (5959) bl. 304 e.v. en in Ons Geestelijk
Erf 9 ( 1 935) bl. 229 e.v.

12) In Franciscaans Leven 20 (I 93 7) , bl. 3 45 e.v. , 2 I (I 93 8), bl. 7 e.v.
13) In Roeping 20 (5942) bl. 273 e.v.
14) In Tijdschrift voor Taal en Letteren 26 (1938) bl. 32 e.v. Over

het Priëel der Gheestelijche Melodie schreef nog V. Verstegen in Tijdschr. v.
Taal en Letteren 28 (5940) bl. 245  e.v. - Voorts verdienen nog ver-
melding de studiën van L. C. Michels over Stalpaert van der Wielen en
Verstegen's bijdrage in Miscellanea Gessler 2 (t 948) bl. 1268 e.v.
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Verstegen enkele jaren geleden het koene besluit genomen
zijn proefschrift te wijden aan het Geestelijk lied van de
Contra-Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden. Het is
te betreuren, dat dit werk niet gedrukt is en dat wij van
het resultaat van Verstegens' onderzoekingen slechts ken-
nis kunnen nemen, voorzover Rombauts er gegevens aan
heeft ontleend voor zijn beschouwingen in het derde deel
van de nieuwe literatuurgeschiedenis, dat in 1944 ver-
scheen.

Aan het begin van de lange periode van het gedrukte
liedboek een periode van drie eeuwen, waarin het volk
gezien de vele titels en de talrijke drukken der bewaard
gebleven boekjes behagen heeft geschept in het zingen
van geestelijke liederen, staat het Suvverljjc Boecxken, ,dat
Adriaen van Berghen in 1508 te Antwerpen het licht
deed zien 15. Het is het oudste gedrukte liedboekje, dat
bewaard is gebleven en daarvan is slechts één enkel exem-
plaar bekend, dat zich bevindt in de Koninklijke Biblio-
theek te 's-Gravenhage. Maakt deze bijzonderheid op
zichzelf het boekje al belangwekkend, daar komen nog
verschillende andere omstandigheden bij. Allereerst de
persoon van de drukker, de onverschrokken Adriaen van
Berghen; voorts de aantrekkelijkheid van het boekje, o. a.
door zijn curieuze gekleurde houtsneden 16 en tenslotte

het voornaamste de inhoud, de merkwaardige lie-
derenschat.

Toen het bestuur van de Stichting „Onze Oude Lette-
ren" besloot het Suverl jjc Boecxken opnieuw uit te geven
heeft het tevens de bedoeling gehad de nagedachtenis te
eren van de dappere Antwerpse drukker, die zijn vooruit-
strevende denkbeelden aangaande de vrijheid van drukpers
tenslotte met zijn leven heeft moeten betalen. Mej. Kro

-nenberg heeft indertijd in een zeer interessant artikel in

15) Een bibliografische beschrijving bij W. Nijhoff en M. E. Kronenberg
Nederlandsche Bibliographie van 15 00  tot 1540  1 ('s- Gravenpage 1923)
No. 5366. bl. 490;  vroeger schreven over het boekje nog Hoffmann von
Fallersleben in Dietsche Warande 3 (t 85 7) bl. 25 2. e.v., Acquoy Geest.
Lied bl. 17 -8, Knuttel a.w. bl. 6g-7o.

16) De houtsneden zijn gereproduceerd bij W. Nijhoff L'art typographíque
dans les Pays-Bas (1500-1540) II, 2, 10, 40; VII, 23; VIII, 26.
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het tijdschrift Het Boek i' meegedeeld, wat zij van Van
Berghen's leven en werkzaamheid als drukker -uitgever in
de archieven had gevonden. Daaruit blijkt, dat hij in
I 5 oo, keizer Karel's geboortejaar (1), te Antwerpen is
begonnen met drukken. Hij zal wel vereenzelvigd moeten
worden met „Adriaen de boeckbinder", die i i October
1 5 22 op de kaak heeft gestaan „van synen mesdaden ende
Luteryen", volgens Prosper Verheyden vermoedelijk naar
aanleiding van het drukken van Een schone expositie ende
verstant op credo in deum. Op 19 Januari 15 23 werden
hem drie maanden kwijtgescholden, die hij nog had moe-
ten zitten volgens een nieuwe veroordeling. Toch drukte
hij weer terstond daarop ketterse boeken, w.o. verschil-
lende uitgaven van het Nieuwe Testament. Op 27 No-
vember 1534 werd hij vrijgesproken van een nieuwe
beschuldiging ketterse boeken te hebben bewaard en ver-
kocht, maar in de maand Juli van het volgende jaar zit
hij weer gevangen. En nu wordt het ernst, want 3 Januari
15 3 6 , wordt hij uit Antwerpen verbannen, d.w.z. uit de
stad en het markgraafschap en wordt hem een bedevaart
opgelegd naar Nicosia op Cyprus. Hij wijkt nu uit naar
Holland en verblijft achtereenvolgens in Schoonhoven,
Rotterdam, Delft, Den Haag en een paar ongenoemde
plaatsen. In de winter van 1542 vond men in zijn huis
te Delft veel verboden boeken, die hij heimelijk verkocht.
't Gerecht van Delft veroordeelde hem op 14 April I 542
om twee uur op het schavot te staan of te zitten met enige
van de verboden boeken om zijn hals; voorts verbanning
uit Delft, Delf land en anderhalve mijl in de omtrek. De
procureur -generaal van het Hof van Holland nam met
die straf geen genoegen. Van Berghen werd naar Den
Haag overgebracht en het Hof veroordeelde hem 2 Octo-
ber 1 5 4 2 ter dood (onthoofding) met verbeurdverklaring
van zijn goederen. Tussen neutrale publicaties door drukte
Van Berghen vóór 1536  o.a. Gassar's Cronycke. Dye
principaele hooftarticulen etc., Een profitelic ende troos-
telic boexken vanden gheloove ende hoope. Dat gulden

17 ) Jg. i6 (5927) bl. i sv.; zie nu ook haar Verboden boeken en op-
standige drukkers in de Hervormingstyd (Amsterdam 1948)  bl. 89 e.v.
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ghebedeboexken door Brunfels, De Fonteyne des levens
en vertalingen van Erasmus. Tot de verboden boeken na
1536 gedrukt tijdens Van Berghen's verblijf in Hol-
land bleef de drukkerij te Antwerpen doorwerken (de
Gentse Refreinen van 20 April 1539 o. a. kwamen van
deze pers) behoren misschien Een devoet boexken .. .
in welcke begrepen zijn drie principale hooftstucken en
in elk geval de gedateerde vertalingen van Erasmus, t.w.
Van die bereydinge totter doot (15 3 7) , Van die suver-
heyt des tabernakels 0537) en het Nieuwe Testament
(I540.

Aan het Suverljjc Boecxken zou men het niet zeggen,
dat Adriaen van Berghen later een der pioniers zal wor-
den van het ketterse boek. Het is niet alleen vrij van alle
smetten men kan trouwens moeilijk anders verwach-
ten 8 jaar voordat Luther zijn stellingen zal aanplakken
aan de kerk van Wittenberg maar de inhoud is boven-
dien nog vrijwel gaaf middeleeuws. Het eerst volgende
gedrukte geestelijke liedboek, het Devoot ende Prof itelyck
Boecxken van i 5 3 9 18 is evenmin ketters zelfs anti -,
maar het heeft reeds een zeer groot aantal liederen uit de
nieuwe rhetoricale school. En het Saver! jjc Boecxken? Ja,
er zijn twee moderne liedekens bij, een kerstlied (een eer-
nuf tig contrafact van 0 Venus bant, o vurich brant (No.
XXII) en een liedje op S. Catharina (No. XXX). Het is
mogelijk, dat de herdruk, die in 1540 met ongeveer de~
zelfde titel 19 bij Willem Vorsterman te Antwerpen ver-
scheen en waarvan het enig bekende exemplaar, afkomstig
van Van der Meersch te Gent, zich thans in de ontoegan-
kelijke bibliotheek van de hertog van Aremberg bevindt 20 ,

is uitgebreid met een aantal nieuwere liederen. Daaronder

18) Opnieuw uitg. d. D. F. Scheurleer, 's-Gravenhage 1889.
19) Dit is een suyverli ck boecxken. Int welcke staen veel schoone leysenen

ende ghesteljjcke (!) liedekens. Item daer is noch toegedaen een liedeken van
devocien ghemaect bi broeder Dierick van Munster. Met die xlj.leysenen ende
het nieuwe jaer. --- Aan het einde (bl. 4o r) : Hier eyndet een seer ghe-
neuchlic boecxken voor die gaerne schoon leysenen oft geestelijcke liedekens
te singhen plaghen. Gheprint T'antwerpen Bi mi Willem Vorsterman Int jaer
MCCCCC. XL. zie J. F. Willems in Belgisch Museum 5 (1841) bl. 443.

20 ) No. 1289, vg. Willems tap., W. Nijhoff in Het Boek 3 , bl. 242,
W. de Vreese Bouwstoffen IX, bl. 74, 270, Nijhoff-Kronenberg a.w., Inl.
t. e. 3 e dl. No. 0789,  bl. i o 8.
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kunnen ook ketterse zijn geweest, maar dat weten we
niet. Weliswaar schrijven onze literatuurhistorici elkaar
trouw na, dat ons boekje op de Index is geplaatst, maar
die voorstelling berust op een heilloze misvatting van
Sepp, die mirabile dictu nooit is geverif iëerd.
Sepp 21 heeft namelijk ons boekje verward met Dit is een
suyverlijck Boecxken, in den welcken staen veel schoone
Leysen, in Latijn ende in 't Duytsch ... (Amstelredam,
H. J. Muller, z. j . [,599122.  Zekerheid zullen we niet
krijgen, zolang de uiterst waardevolle boekerij van de
hertog van Aremberg voor de wetenschap gesloten blijft.

Op grond van de gewijzigde titel er is aan toege-
voegd : „Met die xlj leysenen ende het nieuwe jaer"
moet de omvang meer dan verdubbeld zijn en zal het
boekje geheel het karakter hebben gekregen van een kerst -
bundel 23. Want al behoeft een „leis" van oorsprong niet
noodzakelijk een kerstlied te zijn, in de z 6e eeuw was het
dit stellig wel 24 . Nu, dit karakter van zangboek je voor
de kersttijd bezit de eerste druk van Y 508  in principe ook,
ofschoon niet zo uitgesproken. Wel moet men bedenken,
dat in vrijwel alle liedboekjes de kerstliederen voorop gaan
en een belangrijk deel van de inhoud vormen. Maar ons
boekje geeft op een totaal van 30 nummers niet minder
dan i g kerstliederen, w.o. twee latijnse, de overbekende
en geliefde hymnen Puer natus in Bethlehem en Puer
nobis nascitur. Beide komen in de latere liedboekjes tot
een eind in de i 8e eeuw steeds terug. Van Puer natus
getuigt Bäumker 25, dat hij geen enkel lied kent met zo

-veel varianten, bewerkingen en vertalingen 26; ook in het

21) Chr. Sepp Verboden Lectuur (Leiden 1889)  bl. 7 g.
22) Zie over dit boekje mijn Mondeling overgeleverde kerstliederen in

Tijdschr. uitg. vanwege de Mij. d. Ned. Lett. 64 (1946) bl. 98.
23) Of moet men i.p.v. xlj lezen xxj? Het gehele boekje bevat blijkbaar

slechts 40 bladen.
24) Vg. mijn Middeleeuwse Kerstliederen bl. XXII.
25) W. Baumker Das hatholische deutsche Kirchenlied etc. t (Freiburg

i. Br. s886)  S. 312.
26) Zie een aantal redacties bij Ph. Wackernagel Das deutsche Kirchen-

lied etc. t (Leipzig 1864) 309-i8; vertalingen bij Báumker a.w. S. 314 ff.
Van de Nederlandse bronnen noemen we Hs. F, fol. 13 5, Prieel der

gheestelicher melodie enz. (Antwerpen 1620) bl. 45-6, Oude en Nieuwe
Lofzangen enz. (Amsterdam, Erfg. We. C. Stichter, ca. 1793) bl. I I o-i.
- Vier duitsgetinte vertt. in Geestelyche Harmonie enz. (Antwerpen i 762)
bl. 3 t e.v.
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middelnederlands is het vrij vertaald 27. Nog geliefder was
de hymne Puer nobis nascitur 28. Herhaaldelijk vertellen
de bronnen, dat dit lied tijdens de kerstviering werd ge-
zongen, o. a. bij het zogenaamde „Kindje wiegen" en bij
de dramatische vertoningen 29. Een Nederlandse vertaling,
inc. „Ons is gheboren een kindeken soet/aller engelen
coninc" vindt men in Dit is een schoon suyverlijck
boecxken 1i 0 .

Wat van de hymnen is opgemerkt, geldt in gelijke mate
voor de liederen in de volkstaal. Van de 17 kerstliederen
komen er slechts drie na de i 6e eeuw in de liedboeken
niet meer voor, t. w. Ons naket een soeten tij t (No. XX) ,
In vreuchden is alle de werelt wijt No. XXI) en 0 I hesus
bant, o vurich brant (No. XXII) ; alle andere bleven
eeuwenlang populair. Van No. XXII is de- korte levens-
duur overigens vanzelfsprekend;  het is een typisch rheto-
ricaal product, een weliswaar fraai contrafact van
het wereldlijke lied 0 Venus bant, o v^urich brant 3i, waar-
van trouwens nog verscheiden andere vergeestelijkingen in
omloop zijn geweest 3'. De helft van alle kerstliederen
vinden we ook in de handschriften A, B, C en D, d.w.z.
in verzamelingen ouder dan het Suv!erl ijc Boecxken; van
de rest, dat zijn de Nos. IV, VII, XIII, XIV, XV, XX,
XXI en XXII, bevat het Suverl ijc Boecxken daarentegen
de oudste redactie. Maakt dit ons liedboekje al bijzonder
waardevol, daar komt nog bij, dat in enkele gevallen de
redactie, ofschoon niet de oudste, toch de beste is. Zo heb
ik bij mijn uitgave der Middeleeuwse kerstliederen voor
No. III en XII de lezing van het Suverljc Boecxken

27) Zie mijn Middeleeuwse kerstliederen No. XLVII.
28) Zie een aantal redacties bij Wackernagel a.w. i, No. 327-31.  - Van

de Nederlandse bronnen, waarin het te vinden is, noemen we Hs. E, fol. 64,
Hs. F, fol . 334v. Hs. J (= U,B. Gent, No. 90,').  fol. 36v. Dev. Pr. B.
No. 236, Schoon Suyv. Boecxken (Amsterdam, Corn. Claesz. ca. 16 o o )
A, 3V., Hofhen der geest. Liedekens (Loven 3577) bi. 80. Prieel d. gheest.
Mel. bi. 36. Theodotus' Paradijs, 2e dr. (3627) bi. 54, Oude en Nieuwe
Lofzangen bi, III.

29) Vg. mijn Het Kerstfeest ('s-Gravenhage 1948) bi. 105 e.v.
30) Fol. 47v., vg. Fl. van Duyse Het oude Nederlandsche Lied 3, bi.

1862 - 3.
31) Antwerps Liedboek No. I22.

32) Vg. Van Duyse a.w. No. 564.
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boven de handschriftelijke verkozen 33. Wat de inhoud
aangaat, de nadruk valt op de Boodschap: niet minder
dan 6 liederen (No. I, III, VII, XII, XIV, XIX) zijn
aan dit thema gewijd. De overige 9 hebben betrekking
op de Geboorte, de Aanbidding der Koningen en de
Vlucht naar Egypte, alles typisch volksaardig van opvat
ting. De persoonlijke beschouwende liederen ontbreken
geheel. Me dunkt, de paedagogische bedoeling bij de
keuzebepaling der liederen is evident.

Gaan wij nu over tot een nadere beschouwing van de
overige geestelijke liederen in het Suverl ijc Boecxken.
Zeven van de elf (No. XVI, XVII, XVIII, XXIII,
XXVI, XXVIII, XXIX) komen ook in de latere be-
kende liedboeken van de T 6e eeuw voor. De vier overige
vindt men alleen nog in het Devoot ende Prof i tel yck
Ioecxken 3'. Opmerkelijker misschien nog is de bijzonder-
heid, dat het vrijwel allemaal contrafacten zijn. Dat ver-
raden in de meeste gevallen de wijsaanduidingen al, maar
gelukkig kennen we, dank zij het Antwerps Liedboek,
ook de wereldlijke modellen. Zo bijvoorbeeld het fraaie
meilied Hoe lustelic is ons die coele mei ghedaen, het voor-
beeld van ons No. XVII en Och ligdy nu en slaept min
wtvercoren bloeme 35, het voorbeeld van ons No. XXVIII.
Het zijn allebei meiliederen en de vergeestelíjkingen zijn
al even mooi als de wereldlijke modellen 36. Het is hier
uiteraard niet de plaats om stil te staan bij de betekenis
van de Mei in het culturele leven van de middeleeuwen.
En toch zou een helder inzicht in de oude voorstellingen
en gebruiken nodig zijn om liederen als No.. XVII en
XXVIII ten volle te kunnen genieten. Het ware te wen-
sen, dat een van onze jongeren zich eens aan de studie
van de Mei ging wijden. Als hij dan maar niet met de
folkloristen van de vorige eeuw alleen oog heeft voor de
boom en het bier, maar ook de geestelijke Mei-voorstellin-

33) Thans zou ik ook voor No. XIX de redactie van het Suv. B. pre-
fereren.

34) No. XXIV ook in Hs. I (= U.B. Nijmegen, olim Goyaerts, Tilburg).
35) Vg. v. Duyse No. 76.
36) Zie voor het genre ook H. Duurkens Geestel ijke Meiliederen in Stu-

diën 71, bl. 445 e•v. en 74, bl. 384 e.v.
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gen leert waarderen. Hoe nuchter moet toch het geslacht
zijn geweest, dat aanstoot nam aan de voorstelling van
Christus als de nachtegaal op de takken van de eglentier

de liefde- en kruisboom sinds Venantius Fortunatus
en Caedmon zingend de zeven kruiswoorden. En de
wonden, die als rozen bloeien, zijn in de 15e eeuw in
bepaalde mystieke kringen het voorwerp van dagelijkse
meditatie.

Trouwens ook de overige geestelijke liederen van het
Suverl ijc Boecxken wijzen op piëtistisch-mystieke belang

-stelling van de verzamelaar. Er is slechts één heiligenlied
bij (No. XXX) , een product uit de school van Vrouwe
Rhetorica, dat verder alleen nog voorkomt in het Devoot
en Prof i tel yck Boecxken 37. Het is vermoedelijk kersvers
aan de verzameling toegevoegd, omdat het evenals het
andere rederijkerslied, 0 Ihesus bant, o vierich brunt (No.
XXII) gezongen kon worden op eenzelfde wijs, namelijk
die van het wereldlijke lied 0 Venus bant. Ik zie in beide
opzettelijk misschien juist voor ons boekje gedichte
contrafacten. Anders begrijp ik niet, waarom de verza-
melaar juist dit ene heiligenlied, en dan nog wel van
S. Catharina, al was haar verering dan ook zeer populair
in de late middeleeuwen, heeft opgenomen.

Vreemd zou het ook kunnen schijnen, dat het Suverlijc
Boecxken niet meer dan twee Marialiederen telt, indien
we er niet mede een bewijs in mogen zien voor de speciale
voorkeur van de verzamelaar. Het eerste is en dat geeft
misschien weer meteen de verklaring voor de opname in
deze bundel een lied, dat niet alleen gezóngen kon
worden op de wijze van Het viel een hemels dauwe (ons
No. XIX), maar ook duidelijk onder invloed van dit lied
is gedicht. Ik bedoel No. XXIV God groet u, saver
bloeme, enz., dat ook voorkomt in Hs. I en het Dev. en
Prof. Boecxken. De aanhef is stereotiep. Er zijn vrij wat
geestelijke liederen, die beginnen met een dergelijke be-
groeting, wellicht in laatste instantie ook al weer navol-
ging van het wereldse genre der berijmde liefdesbrieven 38

•

37) No. XII (uitg. Scheurleer a.w. bl. 3 2) .
38) Zie mijn Middeleeuwse Kerstliederen bl. 90.
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Het andere Marialied is het alom bekende Ic heb ghe jaecht
mijn leven lanc (No. XXVII) van de minderbroeder-
observant Jan Brugman. Sinds Willem Moll zijn twee-
delige monografie schreef 39 staat de curieuze volksprediker
zozeer in het licht, dat we ons er van ontslagen achten,
hier nog eens opzettelijk bij hem stil te staan. En zijn lied
Ic heb ghejaecht is al zo vaak afgedrukt 40 en dank zij
de modern aandoende melodie in Acquoy's uitgave 41 zo
vaak gezongen in de huiskamers, dat elke uitweiding
overbodig is geworden. Maar een Marialied, mag men
het zo nog wel noemen? Knuttel rekent het tot de ,,In-
keerliederen" 42. Terecht, want alleen de eerste strofe heeft
betrekking op de H. Maagd en die is nog ingegeven door
de sterotiepe aanvang van de geestelijke jacht, in laatste
instantie zo niet rechtstreeks een vergeestelijking
van het wereldse jachtvermaak. Er staat nu eenmaal aan
het einde van de middeleeuwen tegenover de voortschrij-
dende saecularisatie- een min of meer opzettelijke spiritua-
lisatietendens. Van Jan Brugman is ook No. XXIII
Met vruechden willen wi sin gen ende lonen die trini-
teyt, een lied, dat ook terstond buitengewoon populair is
geworden en in de i 6e-eeuwse handschriften en lied-
boeken geregeld voorkomt 43 . Het is al evenzeer een op-
wekking tot inkeer en berouw, maar nu sterker gestimu-
leerd door de uitblik op de hemelse zaligheid.

Niets minder bedreven in de kunst was Brugman's
ordebroeder Dirc Coelde van Munster, de dichter van No.
XVI Och edel siele wilt mercken 44. Dirc van Munster

39) Johannes Brugman en het Godsdienstig leven onzer Vaderen in de
v ijftiende eeuw (Amsterdam 1854).

40) Door Moll a.w. 2, 212, Willems Oude VI. L. bl. 456, Hoffmann
v. Fallersleben Horae Belgicae X, No. 509,  Knuttel a.w. bl. 3 42-3,  v. Duyse
a.w. No. 5 78 en St. Axters Mystiek Brevier 3 : De Nederlandsche Mystieke
Poëzie (Antwerpen 5946)  No. 20.

41) J. G. R. Acquoy Middeleeuwsche Geestelijke Liederen en Leisen
('s-Gravenhage i888)  No. 4.

42) B1. 342  e. V.

43) Vg. v. Duyse a.w. No. 620, de A-redactie (naar Hs. B) heeft i 2
strr., B (naar Hs. A) 7. De laatste red. ook in Hs. E (daarnaar Axters a.w.
No. 530),  in Dev. Pr. B. en Hofhen (varianten daaruit bij Moll a.w. 2,

bl. 207  e.v.) . Met de twee laatstgenoemde stemt onze red. het meest overeen.
44) Het lied werd reeds uitgegeven door J. F. Willems naar de herdruk

van 1540 in Belg. Mus. 5, bl. 443 e.v. door Knuttel (a.w. bl. 385-7) en
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herinnert in vele opzichten aan zijn oudere tijdgenoot Jan
Brugman. Geboren ca. 1435  te Munster in Westfalen
ging hij op ongeveer 2o -Jarige  leef tijd over van de Augus-
tijnen naar de Minderbroeders. Zijn faam van geleerd,
ijverig en heilig religieus verbreidde zich hier weldra en
werd o. a. door niemand minder dan Erasmus zelf openlijk
verkondigd. Zestig jaar lang zou hij in de orde hebben
geleefd, vurig ijverend voor de Observantie. Meermalen
stond hij ook aan het hoofd van kloosters. Evenals Brug-
man roemde men hem als een machtig predikant. In 1492
benoemde de Keulse bisschop hem tot predicator generalis
in zijn gebied. In 1502 keerde hij echter terug naar Bel
gië, waar hij ook enkele jaren later overleed. Het in zijn
tijd beroemdste werk is de Kerstenspiegel van 1470, de
eerste Nederlandse catechismus; het hoogst staan de Ser-
moenen. Van zijn „suverlijc liedeken" zegt Dr. Schmitz:
„Een model van een mystiek liefdeslied! De bruidegom,
die het hoofd- aandeel heeft in de wisselzang, put zich uit
in het aanbrengen van motieven om de ziel voor zich te
winnen en van zijn rivaal, de wereld, af te brengen; nu
eens smekend en vragend; dan enumererend en overtui-
gend. En de ziel geeft zich gewonnen."

Wanneer we letten op de omstandigheid, dat op het
geringe aantal geestelijke liederen er twee zijn van Jan
Brugman, een confrater van Dirc van Munster; dat er
voorts een opmerkelijk aantal contrafacten onder zijn, die
wijzen op een bijzondere pastorale bedoeling van de ver~
zamelaar, verder dat de Franciscanen moeten gelden voor
de propagandisten van een zeer bepaalde kerstviering,
religieus (persoonlijk-bewogen en devotioneel, maar ook
feestelijk-blij) èn volksaardig, waarbij Kindje wiegen,
zang en dans als passende middelen worden aanvaard,

en wij juist de daarvoor geschikte liederen in onze
bundel aantreffen, en vooral dat er uit de collectie van

Axters (a.w. No. 23) naar Dev. Pr. B. (de eerste met aanvulling en emen-
daties naar ons en andere i 6e-eeuwse liedboekjes, de laatste integraal, zodat
jammer genoeg str. 13 ontbreekt). Zie, ook voor nog andere tractaten van
D. v. Munster, W. A. Schmitz O.F.M. Her aandeel der minderbroeders in
onze middeleeuwse literatuur (Nijmegen-Utrecht z. j. [1936],  bl. 64 e.v. en
A. Groeteken Dietrich Kolde von Munster usw. (Kevelaer o.J. [ s 935]).
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geestelijke liederen een bijzondere voorkeur spreekt voor
het innige ascetisch-mystieke genre, dan lijkt het zeer
plausibel, dat Dirc van Munster zelf de samensteller van
onze bundel is geweest. Want behalve de twee meiliederen
en de liederen van Brugman ademen ook de nog onbe-
sproken liederen eenzelfde geest en behoren ze tot het-
zelfde type als Och edel siele wilt mercken. Dat zijn No.
XVIII: Hoe lude riep die siele tot god van binnen, No.
XXV: Nu laet ons vrolic singhen, No. XXVI: Solaes
willen wi hanteren en No. XXIX: Ic sie den morghen-
sterre. Het eerste, ook alweer in de geliefde dialoogvorm, is
een bewerking van Hoe luyde sanc die leeraer op der tinnen
of wel een rechtstreekse geestelijke tegenhanger van een
wereldlijk wachterlied, inc. Hoe luyde sin get die wachter
opter tinnen 45 . Het curieuze van het geval is, dat de be-
werking van het Suverljc Boecxken niet in oudere bron-
nen voorkomt, maar in latere nergens ontbreekt. Is het
te vermetel te veronderstellen, dat Dirc van Munster zelf
de bewerker is geweest en dan ook dat hij verantwoorde-
lijk is voor andere ja, alle? afwijkende redacties
in onze bundel, die wij voordien nergens elders aantref-

fen? Dat geldt dan ook en vooral voor No. XXV, een
lied der „minnende ziel" in de vorm van een dialoog
tussen Jezus en de ziel. Dit lied vond ik overigens alleen
nog in het Dev. en Prof. Boecxken. Ook No. XXVI,
een loflied op Christus de Minnaar, wordt niet vroeger
aangetroffen. Hetzelfde geldt tenslotte voor No. XXIX,
Ic sie den morghensterre, alweer een lied in de vorm van
een dialoog tussen Christus en de ziel. Men vindt het ook
in het Dev. en Prof. Boecxken, Hof ken der geest. Liede-
kens en op een leeg blad achter in Hs. C 46. Wel ontmoet
men in Hs. B een lied met dezelfde aanhef 47, maar verder
gaat de overeenkomst niet. Trouwens er bestaan meer
liederen met deze aanhef 48 . Het zijn alle contrafacten van

45) Vg. Antwerps Liedboek No. LX.
46) Met een latere hand bijgeschreven, dus niet behorend tot de oorspron-

kelijke liederencollectie van Hs. C, zoals Axters a.w. bl. 29 r doet vermoe-
den; vg. C. G. N. de Vooys in Tschr. uitg. vanwege de Mij. d. Ned. Lett.
23 ( 1 9 0 4) bl. 77, 78-9.

47) Hoffmann v. Fallersleben Horae Belgicae X. No. 86.
48) Vg. Dev. Pr. B. No. 2! I en B. Holscher Niederdeutsche geistl. Lie-
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het wereldlijk lied Ic ste die morgensterre/Mfijns lievekens
claer aensch n 49; de redactie in Hs. B staat hier het dichtst
bij. Ons No. XXIX zal dus een	 onafhankelijk van de
laatste	 gedichte contrafact van het erotische lied zijn,
óf een nieuwe bewerking van de redactie in Hs. B. Gaarne
zou ik in deze en andere bewerkingen, voorzover ze in
geen oudere bronnen zijn aangetroffen, de hand zien van
Dirc van Munster. Mocht dit zo zijn, dan krijgt ons
boekje plotseling een andere en nieuwe betekenis. Zeker,
onze minderbroeder-observant is niet de dichter van alle
liederen, zoals Hoffmann von Fallersleben meende, maar
al verzamelende met een speciale bedoeling heeft Dirc van
Munster behalve een geheel eigen lied, nog een aantal min
of meer zelfstandige bewerkingen naar wereldlijke model~
len (dat wil in de meeste gevallen zeggen op een bekende
aanvangsregel, want meer hoeft hij er niet van gekend te
hebben!) of reeds bestaande contrafacten toegevoegd.
Ware het zo, dan is het ideaal van een geestelijk volks

-liedboek niet eerst een uitvloeisel van de Contra-Ref or-
matie en het Devoot ende Prof itelyck Boecxken een eerste
verwezenlijking, maar waren reeds de laat-middeleeuwse
paedagogen van eenzelfde ideaal vervuld en blijkt ook hier
weer in plaats van een breuk tussen Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd, in werkelijkheid een geleidelijker verloop te
constateren. I-Iet Suverl jjc Boecxken is dan een document
van de nog middeleeuwse strijd voor de geestelijke
volkszang.

der and Spruche aus dem Münsterlande (Berlin 1854) No. 49.
49) Antwerps Liedboek No. 96.
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KORTE ,VERANTWOORDING

Het voornaamste doel van deze facsimile-uitgave is ons
oudste gedrukte geestelijke liedboek te behoeden voor het
lot van zovele unica, die zelfs nog in onze eeuw -
reddeloos verloren gingen. Mocht er onverhoopt iets ge

-beuren, dan zal men zich door deze herdruk een tamelijk
juist beeld kunnen blijven vormen van het origineel. Al-
leen de kleuren in rubriceringen en houtsneden zijn
verdwenen en het papier is modern, maar formaat, zet-
wijze, letters en illustraties zijn behouden. En de inhoud,
de redacties der liederen, zal niet meer aan de vergetelheid
behoeven te worden prijsgegeven.

Uit deze doelstelling volgt, dat de toelichting slechts
secundaire betekenis heeft en daarom tot het allernood-
zakelijkste beperkt is gebleven. Het zou trouwens het
karakter van deze uitgave hebben geschaad, indien wij de
betrekkelijk geringe omvang van de tekst in het weten

-schappelijke apparaat hadden laten verdrinken. Reeds bij
het eerste lied bleek ons, dat een volledige beredeneerde
opsomming van de overgeleverde redacties met opgave der
varianten, mitsgaders de nodige verklarende aantekeningen
meer dan het tienvoudige van de plaatsruimte zouden
hebben gevraagd, die dit lied zelf beslaat. Wij hebben
daarom besloten voor redacties en varianten te verwijzen
naar de allerbelangrijkste literatuur en de toelichting te
beperken tot die zaken, die de lectuur ernstig bemoeilijken.

Zo worden niet alle afkortingen opgelost, met name
niet de algemeen bekende en doorlopend gebruikte: het
liggende streepje ter aanduiding van een onmiddellijk vol-
gende n of m of de (in en), de 3 = et of at en ' = er
(in d', v', enz.) . Duidelijke zetfouten worden in de aan-
tekeningen verbeterd, voorzover ze hinderlijk zijn bij het
lezen dus bijv. niet alle streepjes die vergeten zijn boven
een e of en) ; desgelijks evidente corrupties in de tekst en
onhoudbare of absurde lezingen, die zo mogelijk naar
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andere redacties bij voorkeur van dezelfde familie
worden gecorrigeerd. In dit geval wordt de emendatie
voorafgegaan door „var. ". Welke variant dit nu precies
is, wordt slechts vermeld, indien het lied niet voorkomt
in mijn met medewerking van Dr. E. Bruning O.F.M.
uitgegeven Middeleeuwse Kerstliederen (Utrecht- Brussel
1948) . Op blz. xxvi vindt men in dit werk ook een op~
gave van de handschriften, die daar evenals hier met de
letters A-F worden aangeduid.
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htbaerrijnwtoijentren
liblachtonogrootfolijt
o waerberuner fontepne
heg ronDders m¢aí[íne
bias uocr ono at gyemenne
Q a¢cono met hertér¢pne

Q uernobíennfcttur
I° 1 77	 oaí¢ooryC¢rnanfpon

"kI icti fo UO ere b 1 io e maken
tth,rouDcijacrcen h000trtap Doelt
uan alfo hoofjen raken

2 gJ^a¢menoí¢w¢relealbeáre¢f
doen 941, nc Die mnghetfroare
t¢ bet4teern Dat á Doelt b
¢n abenas haere kánto al pari
j*en (ihclael M fcooitter boeit

[en Lneect niet uauber Ponnen
bite IjeeftDiemaccna en noet

13



(ontfrou ¢¢n hint gûmonnen
JEen upfternIoto ono uerdacvt

eelt [tocht t4,0 ono Derrefen
¢enmaecytai¢y¢¢ft
cen hint gjebacit
bat buncr mIwoubtr wefeti
1JU1O IJ(tcC1ÎCtLWCh

eelt magget0íefat y¢mno¢0¢n
w(moljen Ijem wclmetenbanc
tan fgn0 ¢c grocer armoebefl

6 jji
i

jibzijfc Ia gtoteoctmoebuljept
auten tonnen yem niet gh¢uolgbett
<EO»arta nam onu op hartu fcolot
ft rnftenaen finlen MOUDC
f)temfitneollOfialroffiroot
tot gein In aUan ftonDen.

s	 Ijecr lof moet u alt000 fjn
tuiltono Dan gellrPDM
Met D&C wacrot m toerbou

14



ale wtuan Oferaircotpoca

O JbuttermacchIvan prcabet
wticfeerv¢rblg0¢nu

om be froolleer b000trtop
blote u blongoe nu
beiiebtcra in ín mutt¢ribtw
odia ftts asla rug
iuepfeflaGrac1 tecum b Ominug

helleoircatuinmulleribus
@[t metier boorfcap fctjone
bie bcngieL»eeft gjeDacn
hebo i van lyem¢ts tijzone
Cen ^clolfgeligeeftontfoon, 	 bo"'bico

1Ie íofep g bat  n
bat maria waø beurucljt
ijfpepn(be in Onengronhe
ijemwaerhetergOcultiebt
oa;pte b cm 01*9 enghet froone
toerplacenneri*ct
tofop 0 Dant*o 0 rone

I5



tnwiWebcgljcucn nfct
(ØOCIJ eflOfltt1ttCflttflfl
ber moeber gobs manen
Dat nan haer tuert ghebotelt
ralonquanfonUDIgen 6

6 (fflarfaenøe(ofeplj mebe
uobepb te ramen
tot betjleem ben ftcbe
b aer & bact her bergij c nantc11
<E^n tn armie ij uriettei
at[onaer w eegh 0 oft ooeren
om 0 at t! w aren u an b auelt bloot
moeit hein alto B^Choeren

e	 Jft qua ten rectjter mibberflatljt
je heeft i)i^ maccht ghebotrt
eenkinDah¢nnan çjroter macht
aleD(eeng1eLoflOJclaert1 QãDicta
gjaetbaerDCtute Inuetltjiche
ben jecre «Ijebentbujt
van tjcmetenbe aertrjche
ioîtl IjaC tot aLDetYtij t

x6



10 C.focefancm¢tblta¢ngeáyatte
torepg alletupaen0f¢ang¢len
in erccLo (ozia
¢tin terra pat bomtnt*bao
uatafuenataCue
fo(oet foeretootrug
Obii"4tong oomt"nue
&in terra pax gomínibu^

11	 eg¢coeieeneopcenuel0e
biI arenkapenlagyen
met eenaerda¢rgeptineU¢
Dipc engb el Dat a ragb en
CinterraparhominibUS

12 &M e#t «fri)tel: jatj^ tichtpolt
wotaen fi hettaen
D(Conooettotoemrepot
tact ng¢oacyc¢nRa¢ J1 4ct fnttrra

13 <[<gü gact tot betijleembfané
oaer fuLO t nu rev [tongen.
iq¢Cus aiRusgy¢boe¢nuin0en
in 04c11c1heno Ovetuonocis

17



14 Iffaftellonben a bathinomem
v4deptintenbercribben

an boep wag fgn óeaDeken
Otenmouni¢tan0ershebb Ctitt

15 4[;fttnbeftcnwertnamopfeswet
ten acgR¢n odo4c befficam
ou¢rmttefgn arottoctmocafroept ,

in finen ion(Men learn 	 ^cítt.
16	 ¢nna¢maiegemaenggetgaf

aert hinter4ebotenwao
blewert4cm ban g4cgenm
i4cruomenfekerlas
Ecín ccrra pax [}omíntbutf

17 (RI&V Met INVO IOUIM tidtit OCIr
bICt"!O;;4enlDCMfftftfUO
ftillenwibem4tweentrofter
ana¢Qngyenhemal0uo
(ebcumlanDamuo nala tits
bale fue [wig¢e loert í1iefu8
04irotanobemintle
ce

i8



VI 1çLn¢5nnta¢consgooelou¢n
tieum celeftern uan Llcr bonen.

qui u abozat Ijf te Üfcou elgusn Qr ĝó^boien

()mnce nu rnoecljDiwonber Jjozé
tiectitiquamoneyí¢r teliotelt
plopter quoo uotuit rijn 040b 01

tL be ul rtnc
Ønnonucnitl'ct»IertC ooien
0¢ celoom te lijn gIjebowu
omme ftu(lernue al uevtown

B. perpetue
«laittate tu hctijattin ro tuars ot
etnirnofoen was baer Ut
niû(olpLj oac(egtcOi

Q íllanoc[¢
(a
patreree ulogtjbaer wteñ in
uamsuolukcoö (inDaevtn

Q crnttI%rne
b

ig



6	 OI1IU jabcnø parfrtegIjecn
iriguo arst alfoor wtl Icljeen
eurcpnbabar alûi een

Q pze&içjoze
[npzefapewao tiq ie(ert.

etanteatinoe maa biebert)iept
fub fenig goo ser OODlipforpr

Q officiffilnie
e ^bttít.ct.angryrn

aot¢mplum wao ha juijcotacijen
fmraolanerunt ten i$ gocen focrha

fpmonc
g[gaar turturíe offaraaná0aer
marls fofep g opren outset
wtee necboues en babben U baer

Q eratpaupac
10 dag& nooputrpetniotbtgairn

aD aubium ricom fi hem racti
veuc Matris heber hem gata

Q inobifcere
11 f rianamdintop Ijarenfdjoot.

20



qut noertermittlanber boot
&Iix,it it fatupt pret groot

"'ooze
12 J^nbtac^íonamte bat hint

qttem lpra met goeDer herten mint
iiie erac want jIwaø coninc

Q omnesvíQe
13 CZ[frele frelgle(> QtIjkMi tUt Ijff rel] labje

piepter [e noen offeryan0e
fleLlabutiteae  ren LanDe

Ij ualbe vette
14 (mmo(auerurmpriafpar

¢[porum porum halthafar
t,Jue melctfloz baernaeE

L iUanocce
15 (eogamuo triftum fonDer fneutn

ot oet noblo0 ronoer begtuen
uitamtelen naot"tieuen

Q perpetne
Ijt to ULUI cinDer magjergtjebozca
rep otmie 	Q *meng

2I



VII 1 Omstsgeboteneeaktnoekijn
Dairom Co milieu mi uzoticftjn.

itiet ons gem stenen met genen
mant Duin naam 0íe is icCue
aalt rug rus [us
fplac mart*oa tot loodho
((e gjf Gt,c1aBJer magIetmarj
taan wolkt apemant bij
ban fortpo enanaftarp
ljaer ljanDtDIi û Øelaten t#upo

3 d1jfleøDgoDefoneontfan¢nfaule
Do muiten gaar tjanD alto boude

0anro0eagou¢tjeLqc
gaoDétnelacn g

l[igtio onfe #ere g#cboigt»aeo
en maria baer aftjenae
ate men tnber fcrtlruerenlae
wan eeftfotal malt cnyaoaeronfitps.
(RenlepDent,eer tnberrnbben
uan Diep was giemaectCijn  hebolg
Len bep flpDen quufte ø(jn  ribben

22



ne btans blaf hihoelfstato
6 lIjfen offe ira eelt depu nelktn

nermcrmoenycmateteDen fijn
uan couDen weenben Dat kinDelujfl
nocgtane was bi Dominus
4JLJeIbCkeL1Ø optenueloelagelt
fibagonQen tjem te uerfagirn
uan lenDer daerljept bicfe(agé
GgaDD¢ngemílt wel tuerm thitpo

a	 tecngjel1'ptac wefetnen uaert
ons íe wuoti cen é u —m ¢ ftanbaert
gJal oen uwnt maken econfupo
Jie jerbekeno fonglien jalajm
one ss gebozenfo truer (Ia
tn¢uelQugloeia
ettu	 paro inibatel

1men
"iii i ^Etp1A66CUp1g$CtW[IIeiOlC11

oa4C dAo afwonDe Isjnkebo,2.
tico be fcnco

0 0 0 o Q beneotcamuso ~o

23



_ (ijft t«ti r ftb t 131111 alla; ijntij
toer to cm maget onhefmet
heg ben tc U10,0

0 0 0 o bencbfcamuø bomlno
3	 eu¢[[emimett¢n name myn

feot haer Dar te oacriiintwitrijn
heo ben ik 010

• ^íe engel waa een boaagoet
iáí voer  h ertuatrto metter (poet
bee beu ic tizo
j1Ii (etbe gob gruetn tinter mag#

t fi tegoaewelb¢qagcc
bee bcntc ozo

6 jItwfttuaiiugtjefioten fun
tjüe rrftne ti toit liefet in 	 molt

bee beu icuzo
ØIar(afpzacjaemocjttcIieink1nnè
tudtitnototm engeero¢ ó müu*.
beobenfctno.

n	 icgetugegeaarattnncomaa
fo08auuaUopoebloamé §tobt (c

24



s [mar1a weeftonuer(vchc
tito best rotte etob $ Ditl»t Ditittot
bm belt te utos

10	 3LIJCCftU oaer toe uercoen
ijf mittncrlo^aa Dat was Herloon
Drobentocuto

11 J1anaLLen(ben 1c81,enden
Dichternegouwtticweren
Dtobentottuo

12 of artia IJ&I acher op ha« h npea
benwil1eobe moet mtefcj(en
rift!obtnieuzes

0 0 0 o beneDiramushoming
20cooratiagIx	 ^f el'iisherRnanna;ar¢t^¢.

i4jteUozëuã cmaecrene
DMOm60iggtb¢ptOgt
jljerobeøquam al Daer 00ettar¢tt

Dacc een man rijn colm maept
bf(PUtchirectuoerbi Q jecrg

m

25



bebb i ijfcr nfrt ttnrnou¢n
metwitbabot

Q Ijeer4e(uoherft
JOCIIiC1aCpDC tsatIcmacpe

Boen quamtjievecnuou ecuarci*
met wtt iaUtjt

Q heer t'#eftte kerft
1erobeo fpzauotlipenjeereit

tut willë wcer t!,n*pfwaertheevcn
ii ma4j mat utenlanbeftjn

Q heeft iberato tierft
Jjerobeø fpzac tot flncnliebess

000irmatfcrat gIjebtebeu
gaeccü ( oa[kínOCáen

Ijeir íyefuehcrft
6	 iíing¢nnantan0e[elanDtuarë

meonberote tweetarenwaren
bteboDenû	 di IjeevsIe(neherft.

OE wacnD t thtnDektwrDoen
maertwaetncgIptengtj,utoen
tea w(Locutetic000ct,14n

26



Q tertje(uakerft
«2911r,

R wilLen allen Boos aelenrijis
Q heer iberne kgre

9 subIbben mtbefenktnbe
bat 1$ one Inengtjt
EnrrjneewfdjrtKk Q I(mm

^nb¢tgt¢¢m
uno¢gauoccígerufalerc

amo: amoz araottj buicto eftamoi
(?lumpfittarne (dine
beipatrie alcdflmno
amel amoe among Lukte eftaw«

3	 CrØaLJUCIen1 nuncuun
wrgo conccpuûttum	 amos
(am fponfueaetgalamo
pocctRtmatrf urero
anioamoz amos 4 buicte eft amos

(OØnoitut boo era;inue
quobpuer etTetDomtuu.s

27



emoe amor amor 4 btdci'øtftamoz
6 E$1eeo De(aoauenttmt

Auru th	 t
4muzamet &mot 4 hulde eitafnet

onitur in psefepio
qttire(lutonctmmt<ono
amos amot4 buirie cit amos.

e <EV&Itrijgtteel tiomtt 0 4 cam
(aftitansDeumettsomûiens
J nDerempetanget.

lbegobl*camilia gritttagis
emoe amozamos qatel bs4cIre(tamoz'

xi 1 
:Llrectoutnoeloinnu

^9ernobíonafcícur

Mgocmun0opafcítur
Dominus toommottint

2 ^Gt ptcfepeponitur
fubfeaoa;motuin.
togno-ner t Dominum
Ctittum r . .n celozam

28



3 «zunc herobee tfmutt
snapo cum ootote
tnfentcs atpuaros
ocnbíc cum 0olocc
lgf&ttt nacuseáDCnirgíae
ai¢goai¢rna
perbucat noetum glona
aD anbiafuperna	 Qr^rGd^o

spe	 LUO9tICtaL(ØaUD(O 	 room"•
[antamue in ctozO 	 arp cf frup
inCOZD(Ø ttozgano.	 sjthma aco
beucbtcamue Domino a. 	 o+n46

X

to ta¢cons fingotitbecíetgt
Dellpueenacueyooíc
nitonesUen hetftnarblyt
plo noftrolum criminc.-
hooie hooienatue eft rer glottot

Iie uaber 1nDer eewixjeit.
e[tpuernacusgoai¢
al babc Ijetligev tciniiept

29



ptotieftotttmL-r-*mín¢	 Q obie
3	 abagn ínD¢napp¢lb¢¢t

eR pucr name jobie
bat macj onsaUen wefenleit
ptonoftrouunctfmine 	 Q IobtS
j IantaIbat,jierteUOt2fl

eftpaternittue hooie
moeftcaUerin uertozcn
inonoftrounurrimine 	 tj Ijobse
JIefoneoDe uanIJCmtLflc2

ca li tier ta kl tus bob ic
wobewebcr one gIjeLijhe
ponoftcotumcrtm(ne	 41 hooit

6 CeimomwijthierneDercomen
capu¢r natuel hooie
en heeft onemantcgcvcaengenomé.
plo noitvolum cr iming Q goose

Zot eenoer magecatceysnt
eftpucr name boi>ie
gí anew enghet neber tent.
p&onoftrouzmcr(m1n	 oDfe

30



a (6ob øruetu(pzacbIeeng!,elfaen
caputr Hams hoOIIPC
ooitgtuot gractoenfonoer  waen
plo noftrotam cr(MIne 	Q bob ie*
Jan goøe boe u n a¢ráden
eft puernamsgoaíe
D'ar ggíoenfoon gone fu![ ontfsan
plo noerolum triktume	 off boot*

10 (LLanttio oaer roe tjveftuerco&en
¢Rpuerna[ueyoDíe
oat bt'evan u wil fijn obehoten
plo noorotam crimstue 	Q hooit

ii I Ie maria oat ucrftoer
cRpuer narus ljobie
roert G nerusart ía boren moet
plo noftrol um crimme Q boete

12	 A
eltpuer name yoaíe
heemacheatfi nenhenocueept ms
pan nearcium triomi'onc 	Q tobie

13	 engel 1pMc jar aen meuien

31



eftpiwrnamø Ljobie
mar(aen wilt u niet onttin
pzonoftrozumcrimine Q tjobIe

14 (tcpl(gen geeftfnlDiont(aeu
eRpuer nacue boot,e
met Iijnoer cracljpt futbionrfaen

	plo noftroluin crtomip ne	d, go0íe
15 CVII u[stgroocwoaaerge[cgían

¢Rpuer nacusgoDie
uá goot Dat noept antuaspp¢ tien
plo noQrotumaímia¢

16 Jocgnémermeeceawottaenfcgg
attpuer natue bot) toe
wancghífatcmoeaer admagyecfgn

	;310nothoeumccímíne	 Q LjoDic
17 #9101 meríaaaroerhooae

eRpuer name goaíe

	

¢ar¢ngetCp:acQnaoínen mooD,

pconoRcotum[rímine 	 IjoDie

1e geputr wi
lle
t gó^ië míel'cgíea.
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fun bernie wftkaernern
plo noRrotum crtmine 010 -bie

19 t.»oraal^atrplat oe[moe0elih¢
¢ápu¢r natas ^Otte
OuffincOGODUAnoemdrikt
pwnoftroznnu(mine CL oDte

20	 I
dt p tiet name hooie
Co rulle g í.ir.maenc in biati:
pzunoftrou*inn(mfne 	 Q JeD1e

21 ^13anern2werc1Jta2n1)eerggebot^
eRpuer name IjoDie
Co biepzoptseccn pier c¢ noen
plo noRrozumaímíne	 Qgop{e

22 (nber nat1)t at f1 gI)elactj
eRpucrnacusgooíe
oan rouwe ¢n m20D2€Z geen gewa4t
plo noRcoturaaimíne Q goot¢

23
 l^

te eng¢lepgooenangemelrgt
a pa¢r name 1)oaíe
ØLc Con(cn alle bliDeljc

33



	

wn trimfat 	4 go0í¢
24 	 ieinacrcarofcgepe

eRpucr name hoaíc
al biDet jeiligter trinitcpf

	plonoRronumcrímínc	 (1000f0
25	 n¢naraeroetacOc

eftpuer name Ijobie
a macc[i meni mepfcye meDe

	

pzonoftroznmcrüntne	 Q goats
^6 1U8iU one Ijupben BIJebozen ea.

aRpuee name goaíe
goden mrnáhe1ijtfakarD¢9.

	pzanoftrozumcrfmhie	 ([IoDIe
27

e¢ngeorectaeryept bane fagyttt

	

pzo noárotum crimine 	 Q #*bie
28 Ø*J&En &vat([ beu~

e8pueraame #chic
toiteltg¢lenqnamenbltjemftaen

	ptonotivouimctLmLfle	 Q gooie
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29 ^y¢^n s^s
 hooie

Ucuntacn¢ruar.
uant;obeLnenat?Cu lp nt¢atare
ptonoarotumcrimtnc Q goats

30 tioantq¢ns¢enhíntgj¢boteu
eUpuerna[us ho0ie
van eenber maget wtutrcotcn
pzonoftrozumcr(ndnc a  hooie

xI° 1	cnectbenwfttenwIanggé
tuDcfenbttOcn rijt

#leert abierato luit ons htitiet#¢n
at tolt rijn eemich rijch
imutotighighebolm
van cenbev magtjerfün
Ijiftitr ber wabere cozm
bat tone hinbehiju
Ql^cyclí¢nísgefpiotcn
een aDel bloem tofCam
Dur te olie mt ocutoan
tmbw Dooflooitm tata
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b(badjt one of rljanbt
DatDebcoattinen1'tn
ijt` blach Oer bellen hanben
bat(oecehiubekijn
4Jie ouDe vabere alle
bieta eninhethoot
Metalroore gerchalle
en matuerfucgtengroot
ter Ront Dat 9 begheerhe
utfoubeghebol'enrijn,*
Atualtoer fauergeerbes
I>Otfnetehíno¢hyn.
C #Raria mefuua gatroe
bienoeprobeno t en vant
eer no¢p[ man qusm up aet0¢
wao u met pee heftant
Dan min nen om ons te trooRe
Dathcceftwélaenrchijn
ioftjebr gtiDie One uerlofte
barfoefe ldnDekfjit
(pie eugeleninDent3OUC
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enelbateept IMM Ontflut
heftmoenmarteuront
fonber bie miech e man
heroote Die Halley¢ hears.
Dat hebt bi' wei aenftbijn
wantothenlDeffere
Datroetleklo'noeftijn
OflijeroocowatbactvrolgbM
ob( rijt Dan herten blint
gjeenbinc tule uerbogJen
aluoer bat Iongtie hint
hienwintgocenaertrcht otagett
fonrijc te ronoer termijn
luatw« hanutrotin en
bat lotte hlnbekiin

,ai (cnu moeten ucriftIen
min earemijn goet mijn lans
hetraleacrom utrkierm
Die ooanaamynoa Bant
tbt kinDeren Han uelewtnen
di (nocu loot , n int
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betratoermnttechtam
Datroctektnochijn

e	 ennace
uant1nenwiLgjemtft
bat k(ntie (jevn ontuaren
metgobbelijcker lift
Daerømmoeftent4t befterum
ueeLfttnrbara wel aent'cjfjn
ombatjiwi1bebeberuen
bat (oetek(nbeklju
(UeIOR(UØI.JCU
gaeínsgyewoui

ilhtuotminplerote
mptrew(mottieftpat
tiaermeettiatob efm
fin madjt[Unrficktjnpgn
Daer meoc jecft qí ons gicnfen
bar foete btnbeldjn

10 Q
(ofepjDenouDcnman
130t moecyt u we! gaaea maft
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eftuaren int uanatt
heroote mitteemboben
licafo r"perbijn
beo"mplwqwwoenan aucnooea

ar (oeteliüioekthz
11 Jene;elg(nc1(berepbtn

O&Ml niet een int
baer op feueljtfeallebepbe
bfemoebeceñ öarlieftuinr.
te egtpten uo*ren 11 jenrn
al boerefewIrnewaetlijn
flijn macht brieftrm gerteni
Datroctekinbeltijn

12 1c0t 4mmm in tot	 110ett
O 	 eenpalmboom
met UIUOtm ti at 11 b UCUDea
martaamuheopom
him oneermotticruam
fptacabatmaecbbtkiju
metutactijbencii metlulten
cii m u titfhütbeága•
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13	 tma jthtrn
maria b(e Inner maedit
wiînbtuuen moetheteii

bee biepalmboom öaerjt.
mgngect Dat heeft beqttotca
Ijerobeø uaWctj ucnijn

at Ic One nno¢rry moet bogen
eli mfÇnIiefItinDekin

14 1JaerafmoecftbiwelfwiØ!Jefl
(pzacboebie ouDe man
Erhienholitlelt Erecriabelt
luanticuictdiinmenentAu
ulichattehererftotle
tuoerbeterblootrofiff(1C5C11 Wijft
Datmoettocu0crenmeDe
voeru en onslíef hítt0¢ktjtt

15 Joen ijeIuewae gie1cren
op «jnber tiener moeo¢r Idoot.
IjIen Ijabbet niet uerØJCtEI%
want Ijibenboom tjebaOt
bacjijembeoctCCaerDefl
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aluor bir iituc mOtbcrfljtt
van bcø Baer verre becerbe.
en ljaer ((e(ftinbcltfjn

16 <[;Die boom van rotter OMIDIC&I
neychoeneo¢r linen top
aluoer manen noeten
DaerftonDen rotjnaeuueaop.
ft ptuaen alle Lwptie
aln oer beo gonggere pijn.
Des mogyen wi one wet nop04m
Hoer oat lotte kinbelttjn

17 C.IEM rtttietr daer fontiepite
at wren aetOcnfpcan[
om igefue wille allepnt.
maria biacit IDtotianc
eniotepq oer aieouae
bet bocht hein roonaee rot:
lj1toofe menkljfoube
bat loere kinbekijn

is 
61n

0ei'efuuerfeeQett
lIjn ft gjeuareu voert
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st oeraíemttoefot¢cdett
ilotombaerte olt
Ii quamentiaer 
alfonoer felbeiijn
Die leere alDer (jeren
IbatrotteblonDeftijn
t;pomliquammmetalftil
al in etpten taut
baerl4n OafoDen euaUen
Alf)to	 Dacruant
fi en honom ni¢c nerocaggett
DatoDDetike aen(cljijn
Doen Q Deer tomen leggen
Datromáínaehija

"° 1 i1rbefenn(euweniare
iLfo willen wirnolicfijn

one Oeeftem magrycc dare
q#ebatrtecultiatchga
înbed$eem ueriozen
rso Dier4aifmsreucrdaerc
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toenocenkibte theten
ie maecLjtbtcdonbe(waert

j jier bouen uten tjzone
suertgabzuIgIefant.
af totter magIezfone.
al tn batioeticlje taut
g11 na;aretijttrDebrn
uantLDtemagIjetallpn
birptat(;ob gIeue U meDe
gob 11 metu ØIJemePn
<94#ftijthotim altetnonWé
Uilliphieg#ebelle5fit
biuwoitnot#beheilDelt
Databeunjecftontur1jt
gyi futrin ua^a tícgame
een eoct bzucht oncfa en
flibituctlatfanterblame:
Cit twfjfcicbaccuiaaen.
(Eefemacchttuertree', uan hülllQtt
ucifti*t ül a motto
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flbacbtinljartn finne
boe comen mocht bie groet

tc Ijaer Die engjeIbo4e
lien IjaDonoptgtjetlen
DbadjtCn haren finne
oitj Ijoefal b(tge(cjim
(feengeIfpzaco repn
uiaer Om ûbioerfaed$

jtfu1tonrfaen een grepa
enbe bki*en aaalUuec maecbt
eitharenronber pine.
tiatlubt Der angelenbtoot.
Der werelt meDicine
enfaifdnfijne Bijmoot
JoerouDft kipt gebzagiefl
entienbenoept  gtjenen man.
noch m hebbe in #'*91 bebag#M
boefouoeoatwtfenban
bet ie bonen nacuecan aacytan
te: ane mocher eámaecbt
Dicromtruccen, m4nggeo&cyceu
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Ijfer om ben 1ertvdt
( tjojcmaec(ituan pzife
waer om üDegjiucrfaectt
Die IeiLIgIje gijeeftfalrfj(eit
tauwelftwermactijt
0000 crecgtenmtuarcoteu
bie fttiten u om Haan
Datuanuwolmijeholen
(al aDamo fonDen Dwaen

'Ell;ab¢[yyeefcontfangy¢n
tn hatroer oneer tijt
jaer Daljen lijn uergang#eu

omaggetgqebaneaqt
Ijer ee an gnoes uermogfjm
bat ee til welen (al.
nu blijft in goeben liogljen
tiertrooftbttiammer al
§j cie fout beo mre h000fta
rorathirongb	 t
hipraloitwerdto offm
eRggcbl^áonbercaewe
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mn rIkk fat akooG neten.
ennammerm¢¢rnergaen
Ijier om fo ea wfttnirnrueren
tiiernuecljt fulDioutfarn

10 i' si¢o¢nnoeaígemagyetrcpne
iteLneberop Baer hupeu

flctjj(cr goor beerne depne
na uwen wootDen moet miefcjLrn.
altouecfeluer uzen
nntf(ncoíemag¢cfijn
Q t)toietbelt at fonder truertil
ti batOegt d roliber pijgt

ii (3 nbetglcemner[oten
ale one fatf[uer nerclaert
iro onooat hint ahebotm
hetieiueelerenwacct
tukmoenert'Omacchteerbaer
Dieewilièw(utolfcrijn
ht ísgoD ¢nmenágetega0¢r
Ofenmochtuiethetmrott
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x" 1 ^laetDapchenenDatouen
]Dect, 000rt, coo n
Dit waeretten te niet g)eLofJtJen.
Datuogelkihi.
een peliltain madj jtweIjerm
ofte rot fijn
Q
ecntoiraiouuegceágem nernomcn.
Die mekke onttTnctot onfec women
bat uoe1hIjn
(ojab

¢
	ate goete

Dat miLDe pí Ia it mi bencoebe
Dat oogelhijn
[j'gcninaeflbtfl was Iji gebtagen

atotex butte ea was geen lage
SamhaoentwC1111c4 he
Dat loogt( u

at4uys bee pa¢psryaogi,6w:¢tt
Daerin tpaeftbar Iji was gtjebozen
fuur met Oitit Ot Dat tuew 13ertotwe
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l)att3egelhiln
6 J ft eend diier mi comen teuo:m

gnoe gruel ínfihn b erte coven
enaeaiuht e at jem Worg fa( b ecoleits
batu ogeihIju
Jij cløcnwë Co IjccftDICbIertbaè

eno¢ wil b¢QrqpenDrtt p eittoraca
het1'0'o om ntccgí ío ontgaen
Datuoocittens

a (tAlaaerío[rphlachcn Riep
eenbeílí[y ¢ngyel tot hem riep.
[tact op iorep 4 in egípcen n líet
batuoeLhijn

o¢míta¢ Die gier nanroumetf¢rué
rnnD;tjtDeo uogelkene moeR¢aeeué
snemo íonck ricoit Ofbeocructis
tlat13094eIllijn

10 #1 1,91001'octijt mag ouerlebe n
ljá twelenDertl[C11 lfari D; to waergeAè
cvacluotticiufakm in Die ReDe
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bottogelhon
een p el it'taca marry jjeIjeetm
ij f ro fijn

ii opaaerwertgrictulen Dfeslettica011
türoertittotc tongem; futcbiocoataé
w t reco ter ^ctnio et Dive hem qui oxn.
Darvoociftijn
een pettícaenmarg jtwcL betten
bí ío fo fun

12 ^R u L 	 bibDnmetIjrrteocC
battjiououocrDte jeIfctjcgioet
bIC  uoer one ftotc fijn Ijepttrj bLoet
bar uogelit(n
een pc(t1c1a1c11 mdtg t)t WEI tJ¢tpt
bI(oloef&jiu

4E

(1Ier epnben ucct fuu¢rlyh¢!¢pfEtl
van te gyeIooueonoljeeren
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29(cht Coomreft

XV' '
O OCOCILIdernercke

 enh¢rtetgtb¢henn¢
zijne foetenbrngome wercliC
lijn ongljeIueten mivtne
Ijoe uee( (ctjebgtjeleben
at om oíeminneagn
eit f0110^ v wet biretlen
Doen bon bCfl wiLlemun
gJ1CIiieLIUC1it en aerbc
»eb cgljemaectombt
Des tjemeLø holgtre wambt*
fijn atl¢aijn aí¢naes rnf
Die heetten op aectrij cke
Die vogelen inDec lucht. #
Dfebloemkene DEØckc.
Die bomeü allernudit

ti. »fe MiDOCIRer rept
(@fi¢temtuarrosen
nnáeertnyerttot hem
cattilapt oo herten *tm
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en Ijoort we btnbeome 1km
jlfpzeect tcru van binnen.
mtuertoten blupt

cfemerdflactuutemtunen
enga¢tnfaluémcQ ie hutocopoo rept
j)1c wit Dat gijifutt laten
alle blifrap engyemark
Der cr¢a[uer¢n af taten
en vtien oer merck tvzact
en heb tm( ttefatkette
it wil n btttDC(;om ffin
eer menCcgen trost íe cle¢tte
inc lactee niet aan piJn
JI ijertete rai waert blaghet
ichtnuanfotmenfeboone
min tnoencr to revn mager
itbencenoconinm(oon
aan moecyai eewttic leuea
al in uwer blitoegoin $ rljch.
metgooeffinuerketteno
Den (coonm ensocwn jet(jck
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C[*ilbiberwerefttiolgen  
en roetken aertrth toofijg*
fomacctimiljechofghen
enn¢rlí¢R tre000n parahtig
rien m¢ry Die is teer engge
i)ietotoenteucnciept
ft rij t in bueclben ltrenØ»e
Diefroncieuberept
ezoer u o mijn ucchootneo
heb ic rcarpe wegy¢n gegaen
iboer Dijftelenen Doer DOOInco
moer phiminolgh¢nacn
wilt 9410 nier aeemto¢n
tnelluáín Deler nit.
(OfletwebluoofflolijDen
of[ (^hi* hem (;betgcke rijt
O[OMOibentcohroalet
tutmnnbcrnlogentbet,O>t
en heb n flijult betalet
met groter btotte^cheit
(Ok mi getron attepne
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¢naegaecotretuenwc
gljtljebtnijn tjerterepne
gewontmnfufter en bwpt
J3C ben wt groter eeren

gecomentnftanoe groot
om n DzuecIJtte uermeerrn
gaf itnilju Lenen reroot
tcwae Der contngen oninc
en wart aar menfcgen knecht
alhupilericaentfruceffint
al was ic beo hemel$ licht

10 J31C Lien peLgrim gljewozDen
gjecomen tncmgnrtjcà
U wouenmiuer;nooDeu
oliefleernioeljat
I^oe ucW ijeb ic gefebett
bochitteroetkoerwaer
OMU#Chitgeftreoen
o bznptDz(enDeatc iaer

11 «Vcavasforeer onbithe
boeutcøenftrijtheftot
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baticteblomtijhe
fmettewateréilbloet
oec was icaileen Die man
noen it ren ftcsjt waertgmc
mínne0¢De mí Oiewapenaa
Daer Ic meDeaentccuce JLnC

12 6J üeLeo(eei?geminoe
Vlijnhuwtmijnluturculen
stuu01cormitotintpnoe
019 ic u gat te Dolen
eno¢ leer n niet Duncken

argIji [c weeckelicfijr
myn helt met minnen schtficken
en is fo bitter met

13 jEfl ftaerna geenDerruften.
ren is Beens cuRens rijt.
mfmechtoetruftenst en
Doen icLjtncinDen ftrjt
Ow unie ¢lten0icg¢Oé
baerroewaefcberect
ic g¢bbeaíeperfe JCtLDen
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niet arbeot rode ren totegt
14 tij»gilftklf laetfijnmijnhbrn

019 lahi verutorpet rijt
mtret Doch tot atten tijben
mijn pijn 0iep ¢n wijt
te ^eh om blue minne
to rwaren Cruce ontfaca
aletamm¢hen roet uan natste
]benfeterhootoegaca

15 gj mu beu írgerlomm¢n
al op beo crucen boom
waertorbenfrohecommen
o acte o tuner bloem
cmutegbeuenDtínrken
eiienghet<irpt'febaerbf.
mgnpalCi¢ wilt gtiebincken
feo t al uwen crooá (n nit

Q ;plernihoelaerrept
torter bttapt

16	 bzuprwiltinetjemtciiCttt$
mecjcmceliben lueft

56



A10hoottotafknuten
Dierijnliefiteliefucrkieft
ultottijt op Dat celtce met daatie
ti aer bi (eet groten noot*
o
ionuubtuoegomboot

jf e 
totten ht COOM

17 (31cwftmetganrerperten
al metten armen mtjn
o muengett ma groter alle &t
uitje(u bzuDegon fijn.
mijn gertUenunggeu¢.
o iyefu oUe(fteaen(dfin
ofcic Recu¢ ohleu¢
Laec nenimermeer(djepbent4n

sae mtao¢la¢rf¢pc
e flfnntiaccopccraceo¢cmoeAícq

bder ft ceerreen Doot
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ba btocpen bloemkcno bloeti (c1
atgu'tlf fcbonerofenroot
en ga¢c gyvlic Die bp¢n  lijn
en funQg¢n oer bloemen tael
Daer ûwurecftenoc fin
0810erforfte bont„>c4ract

19 011Moceft01111cerbemfilnet
aan a¢nicy mo¢a¢r f)acc kirt
rqn bla¢tio m[ obertlinet
Cacemetaijturl tec Hint
als fJJi1Ut no! mí[osacn
#ten wilt u niet uerfmacao
Me oW' begb eert obenaoen
ill wil n ererne ontfacn

(J1)ic butbeGom fept
20 @[c ben nanun¢rgg¢tett

o laren heel bi na
voer wo herten Doet  abertten
a
¢n m í w ot r gyeroepgert oat
oa(reueme Gale mijn
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teraffeninuwerijerten flats
tuantoatal mijnweeloenfijn

21 1940 G¢t¢booumíjnàermen
meer om fo ulietifu oan  m t
tact 0 dory mijne ontfermen
want it biju (cep per ft
fRtjn armen f4n ontplok¢tt
mijn b ooft Bijleneptijt tot n
mijnleoenomughebloftegt
toemt mijn blupt en cult mí nts
J')p ate wile ]mot tuactic ís ons ape
rotte mep gg¢oacn

x°II , ^.¢minnelic(sonsDcg crucen
boom ontbaen

hetfpea[é gheel bloékësa¢nS htPhé.
fo wie met tilne metltaen ísbeua¢a
in tyiie wonoirat yí bi oérmephie
JCiemepoíeíeslbWanm¢chgefec

op ¢¢nenbatcgenaíeRaeealfoyogye
omoaeeenpegeltcfouo¢ farier let
tellrocrècrucè map aenfcouwmog.é

59



CtIRaloesm¢^tëtaek'¢wtg¢fptavt
bloept oota getijt bie robe roten

fo wit;# f5bé;ijgebleké  Ij(er belcxeic
Dnber be(mbooinftit gígé^bpofan
jO1edjrop gewatie DebeLgrepn

cn iegeplantinatrooiep eate
bate in marii Dat er maget n.
lad minne fc krf Die ftme nachtigate
:Cilt«IMIC aacgccgate heil a 	film
op clam
ljftjethfijnuedkene f  in 0 e átptoáé.
Ijffanc folupbe Die
Co bar fijueoeltjertken ie gebroken

a JD3n{so¢fi¢renacydgaatblcuéaoot
cmminn náeenáfuper3 iöchoua€
Ijlquã Co tjoge atwr Inn. uade Cdoot
lutfe 00010C PC gelikt eefer troumm
JO mfe; ünn nocl ögeftabir(j;Ø.

ca tietam noch op affffche metigfAcriaóo
rite luwcht dielt heftal naffitillaft fijn.
I)oeIjIUDoor 6fnwftwouDebsftué
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^pb1ewijfeeabieleeraerOpttUU1
XVIII 1 coe tupot riep bie üticf

o jeer &macljdci nader goat
warfallc nu begtjtnnen
eactichaembt acrc  oat yeetenthjn
oocerwattmijnollijtaakofón
Datuwercij wilma l

uerwinnen
Cietro ioattichaem
Weiltie Duo hootot daffigft
OfwacoceeMelemijn*
wacrolumiloiuerraghen
(coutoce boten uiante reet
¢a tworcoualfcocwereinum
abt tut[ 000 met bibqgcgl
<Eq»ieüeit (peat
i 	 U01bM19j0m
ma gjio nalfcge I àa¢m min.
en magies nucggcyWgq¢a
natuerenøWiølji Doet mi pijn*
noctanefo mogt geftrefjen ron
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kmcanuffiethebmingben
Qfiatlícga¢mfprac
o fitte oie ycec ocr yecean
jeeftu eeuen tin enitft
om og lji mi fount teareu
gun geeft n gewun reeen m en
ommi Dat q t gycnepggubitt.
baroblm. ifonfitregcraa
<i2a[eüete bie rpzac
otbmotijtmibatgebtier¢n
Datkmichtecrum docate
foleefokfonDertruerm
m¢ratei[ uo¢raooeaat 9009 ral iloegt
en Daernawerchtloonon en
fomoetictatheftieren
C[Cat licga¢m rplat
ate ggi bit meet ce noten
rowichemfcluenalwiliftwont
of treer in eenen Dozen
wicraloCmb¢dAg¢uDatu2agic0f.
Obl moetee(ozgen oer uou mi
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ot[ rot Mtuea begot uerloua
gJLe fleIe öie tpac
Iidjaem gut moet Wel fotgilat
wantale Iocoemrbte WttecDoot
mft rat o Dan Derholgben.
mat fal u Dan gelpm u medhe grOU
ong mcet[foegyen pette u noot
Obi m hebt Doch Bijenen Motel#cu
orzaat lt'o'thoem rplach
moe[ ic oe[ Recuen le¢ran.
epic en weet ootygyenentryt
waer[oetalumt ke¢raa
ofemerelteietoontmilltol ept
naturre bie fo bar tot herept,0,
hot rat ícfe moggea ucrocereu
Jie tide Die fpzac
ciicIjacm fnobeuan weerDen.
tuam op fo lactobiu
matwüoibá'cramumoeta
bochetbibeOliU een(cp fottieg
a 	wogmedes
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ob(Moetbot#10nOMACre¢tt
10 1JatLittjaem fpcac

moetIc(nDcr acren
och here 000 nan4¢meirgrh.
ijoe marg icmiVerblijDen
mí roux ro reere mqn teaen qam

toet, Gele nuge¢fcmíraet
fetDttmtteei:en UOen

11 (^í¢ti¢t¢oícfptac
iv iin í u tot buccljben C[CtIM
ro futl¢n W(CO me tC ¢n ggí
fnteCIVC11,111C11tulen
tatl:  blirchap rat weten emm 	 eer&
enfijnonnn¢rioR uanceewigtjc fear
bact men ecwclic tal lenen

12	 attíc1jjaemfptac
ontfermt goD onfcrb¢paen
mien Die eDel licle mijn
en witt one 000 g
*UttboC bewarcu btefieleuanmi
meecc oat v *lis teaen heOOCCO1W,  il
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tuanneerwimomnrc#epeen
I[Clotheorkmeractop bie m bet
was cé (OODerlich papt*

x'x 
1 I1t routc¢npemelsaauatC

.CL in een rteyn maecyaeagp.
ten was noeDtber¢r utouroc.
Dat Dehe haer hillochijn
Dat van beer m crtggeboien
en Gbt¢¢fmagbetfgn
o magbec tgtu¢rrotta
tofmoctualtijtrdn

2 I@INeniaghetgoincmetkWer.
tihtm fwacroeft rngfncyaerass
alo íofapq Dat utrünDe
Die goede rodytuatratgeman.
tit DacljticwIlfe laten
icen bien Die oaoer atiet
on tredien mp no cr ftraten
eer mí m¢ertrhanOn gheftbiet

3 ( 1IUanDCØIjeIneIO djzong
(pzac$emDiecpgeL an
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oforepbbeldborom
OOOC.00CU# 3 mln Ctaan
LdftaILe bepbe tegaoev
qat í9 bogen natuer-was crate
i)ikt 0013 aUaacgd cy nawee
in jaerbueIjeeftgewzactje
4[«ottobaernaeea terneu
ten»pf«Ücgbcbct
oat nt¢maatmcggeaauep
bien quamed-fmeeefpot
van Daer IjIwaergjebozen.
eüLnengtjen (#atalbapc
DatochemenDwijolm
en roepen ouerlupt
CORAdatfilortpomeeco
quammtebnbwemwaert
tuantbatmagiortph7oftriL
wie one Dicrcriftacrcuerdacw4s
ficumocijtenniewersfulle
meamiilaefeetcooeooere

Le 3erne1f4eLOflhLøWUfle
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wasburn t choote 0

CI(atudtrobebbmüuonb ctt
een Ijnpsfeer DItiiie gjebaecc
btnnen fo cott¢n Donben
hebben kl Oaer logije ob dttto
Deer watt bit malty et moeDer.
al fonDer wee oft pijn
uan fmenfdjen foneeen Lnoebec
boa morgcgí one naoctfja
(11t moeocrliker minnen
gepoeilh op garen rchoot
geer verre oerblibe uan hiaata
bat bebelljnmonbdüjn root
Q mften een rijnwangen.
ft fncjtenwn1cjfoug
DatijiquamfijnØJeuanØI)en
nce(oUenionckanaeo►u
(

Dace goD rijn r amum
b(btuoer one alglemepne
oerfoent Dat gooLjcIam
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fo oat W(MO m djeraktn
ijierbotlenintfoctehal
Dact uzuecjt is  bonen matte
Die eewclIc bueren (al
Jitliebeken gart op 01e w dl

lucet noch tenen aclkm blept
=x 1 

0wilnogijenatwelfiijnuftblijt
9,9 nahate¢nfoet¢n[^t

m¢cy¢rcen ¢n leer tinnon
one log ah tholen heg refter rot
foroctionfonghettonoije
(nee ijebrnen fodepnen hint.
uan tenDer magyet ceníonggelínck
CCII rotte telt *119 (OCIRMen
lukt ía ons aften een fancy bint
in hem is heeuw ich telim

3 4tofcijf er ale tj(gIjcioten Was
luitict bi gyetept at(otclas
til tmiDmt»uoelt aíbban
wãcbaergljeenalUi wfelje enwas
ascry(ínmocyctig^ij¢a
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090p1ww bOC werthi»cl»t
iortpheco n rijn eeetterka
baerwerrljifn gtjpewonDen
nopten ma e mear0ec oa[moaDítgept
in De(erwerelruonDen

_ j^iebeeRenuíclanophaerknp¢a
waer wao Dat wonDer meer get1eu.
ti Liehenben garen Ijecre.
bat en facmen naepr gd'cpien
gei ío ons ccn groteteere

6 Jt wert Den !jertrren eopbaere
aluanbenengtjèlalmetteruaerg
Die Ijem Die bootfap bzodjte
Q liepen al tebetryl¢em maart
Daer A aar hfnbehen (odjten'
Jínonaen alle aicwaergepr
alo Ijem bieen&JIJefl)abDe Jjetpt.
uanbenhlnDe en uanber moeDer

Datijt,190nrebó
o
eoé

wa
^

aicgepe

a	 enLfqen altejanc
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Amacammeereolomintlants
oat ftjeCue was iebozen
waer ons Oat kinbeken ufetgljeIant.
wiwarenaluerlozen.

9	 j

ale one tlnrelucaeDoet gtiewacl
te trt Dat kintberacheft
(#n ruutr Moet men Roctcnfad;
in fine iongije ICO len

10	 tjefuewertoatkinbehI fouc
(lijleheten op Die rdue Ront
Dee mi one alien uerbLien
¢nDtagyan in onfec (kien giane
ljem eewelictot alien toom

11 OPIoliefontagenq mmatro —U co
lut tjaxen LanDe Lii eenoerfterre.
tothaijle in bietuote
Q oáceaentníeroocUgoutmptce
rot (tjnoer wacrbktjebe.

12 EØnOflJCfl1AU1
voort 	enigwn
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fitaueLinrn Linncn
giaacycyocgíaaríongy¢lam
dito g

13 Jteroaesghenooracnríaaercnffja
te DoDen al Die Itinberhijit
aie inom fabbewortit
rijslo	 tuas ingroorep^tt
1#en wouDentemanttiaren.

14 Qï(oI'cphoíematgeátengroa.
m ilititgenollea me¢ántoot.
aLejensbteenge1fetDe
ulietüt eglptenam Den  noot.
al Doer blelangije Ijepöe

15 «jefj biooenwíihinDekenQ¢{ra
cri Marfmoierlauff magjetrepn.
Dactionomt	 best,9-r%;& M
en bt gem oltobleil ggen algI.iemepn
¢n onfer al tftc ontfermen
1itl1eDehen gaetop DtewØftuan

xxi i yc1aeemolenaer
I ntuecge^e ie aUeDewerelnviJc
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bieenecnbzenOI,noltøØ,root
Iolijt
met uznecljben Ij(er bcntfien.

2 oflUiMtlMeanmah¢tQyebene0gt
rokoolcomennutettijt
onfer alDer (alicijeDen
(JLIfl1ft LO bouDloop «Ijegaest
mat fuum luit t BVie jee1contfarn
eelt flintill Aertr ij (te
^^►eer coclutRatnotaaea.
Datprapaq offie fan eg&
bwelc was reer wonberUhe
QlBatiocytacrfonnenísmsgeboiè.
?ticmoeSísmaecgt en waottuoun
en bleefin repntdjebeu.

6	

rspckc
e

t[omacilmeagot.
Ijoebatiflabamwasuertozen
tg 	 c 	q¢tícg eaeo

7 I1ffnDerstu taetons
8E^{L
9IjebOtettm¢pfcgd$he
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(tantji(a comale1c beuvOe0a
omteuctieam matInmbl co
engatt¢nghgaeenUjhe

9 gj3jet'uo1aLs bie name rihi.
Iji weenbeale anoerhsnberhfjn
nafijnber menlcljelic4ebm

10 (rweeftomebeeaen Üditnben wel.
al Liarenfcepper en niemâtet
btfijnber ØOb Wct,eben.

11 «aaíbbckRbtaaeryama¢u
Dammm 1L1n gje1epta1naect.
bie (jeere uan jemeIrijcke.

12 flecantnØ qUtWtUCVI9C
en i blochtegt goou 	 kam
rem bitot	 MPIqvlqw-

13 <Qitij tm Onel blooi Dat ttütbt*ot
mermaria oemag4etfIja
bir on wftontfermen

14

b92aon,barnjan fitaintggcpa.
wa beoeDen
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AANTEKENINGEN





LIJST VAN AFKORTINGEN

ACQUOY J. G. R. Acquoy Het Geestel ijk Lied in
de Nederlanden vóór de Hervorming in
Archief voor Nederlandsche Kerkgeschie-
denis 2 (1886) blz. i e.v.

Antw. Lb. Een schoon liedekens. Boeck inden wel-
cken ghy in vinden sult. Veelderhande
liedekens,	 enz.	 (Antwerpen 	[ 1 5441),
uitg.	 d.	 Hoffmann	 von	 Fallersleben
Horae Belgicae i i (Hannover 18 55)

AXTERS St. Axters O.P. Mystiek Brevier III:
De Nederlandsche Mystieke  Poëzie(Ant-
werpen 1946) 

CHEVALIER U. Chevalier Repertorium Hymnologi-
cum etc. (Louvain 1892 s.)

Dev. Pr. B. Een devoot ende Profitelyck Boecxken,
inhoudende veel gheestelijcke Liedekens
ende Leysenen, enz. (Antwerpen 1 539)•
uitg. d. D. F. Scheurleer ('s-Gravenhage
188 9)

Hs. A-F Zie MAK-BRUNING blz. xxvj-xxvij
Hof ken Het Hofken der geestelyker Liedekens

(Loven 1577); - lit. in MAK-BRUNING
blz. xxiv

KNUTTEL J. A. N. Knuttel Het Geestel ijk Lied in
de Nederlanden vóór de Kerkhervorming
(Rotterdam z 906)

MAK -BRUNING J. J. Mak Middeleeuwse Kerstliederen
(Utrecht-Brussel 1948), met medewer-
king van Dr. E. Bruning O.F.M.

MK J. J. Mak Middeleeuwse Kerstvoorstel-
lingen (Utrecht-Brussel z 94 8)

MOLL, Brugman W. Moll Johannes Brugman en het
Godsdienstig Leven onzer Vaderen in
de vijftiende eeuw, 2 dln. (Amsterdam
1854)
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V. DUYSE	 Fl. van Duyse Het oude Nederlandsche
Lied, 4 din. ('s~Gravenhage~Antwerpen
í9o3-'08)

WACKERNAGEL Ph. Wackernagel Das deutsche Kirchen-
lied etc., 5 Bde ; aang. wordt Bch. I
(Leipzig 1864)
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AANTEKENINGEN

	TITELBL. [blz. 31 suuerlijc mooi	 leysen kerstlie-
deren

I MET DESEN NIEUWEN IARE / SO WORT
ONS OPENBARE [blz.  4-51:  V. DUYSE 5 i 8 (C), MAK-
BRUNING XLIV	 I , I Volgens de kerststijl begon het
nieuwe jaar met Kerstmis	1,5-7 repetitie, waarvan het
eerste woord in afkorting regelmatig aan het slot van de
volgende coupletten wordt herhaald 	 3,1 baerden baar-
de hem	 4,3 te Toone tot lof, roem 	5,1 leden voor-
bijgegaan	 6,4 te verbinden met 6,2 (voor ter leze men
wellicht met de var. doen)

	
7,' Des derttendaghes op

„Dertiendach", Driekoningen (6 januari) sit vroeder
weet (dat) wel	 8,1 Voor het kraambed van 4o dagen
of zes weken zie MK blz. 233	 8,2 Var.: Si stont op
na tbetamen 9,1 sempel eenvoudig 9,4 waarvoor
zij zich niet schaamt (Aanzienlijke vrouwen schaamden
zich er in de middeleeuwen wel voor het kind zelf te
dragen)

II EEN K.INDEKEN IS ONS GEBOREN IN
BETHLEEM [blz.  5-9]:  V. DUYSE 525(D),  MAK -BRU-
NING XXXVI	 z , r -3 repetitie, waarvan het eerste vers
achter de coupletten 2, 4, 9 en i o voluit en achter de
coupletten 3, 5, 6, 7 en 8 gedeeltelijk wordt herhaald
r,3 scheen bleek 	1,4-10 Dit couplet telt schijnbaar 7
verzen i.p.v. 8, omdat de verzen 8 en 9 (die sterre sin)
op één regel zijn gedrukt	 1, 5 orienten het oosten
2,4 ontsach hem das vreesde daarvoor	 3 Het couplet
telt schijnbaar 7 i.p.v. 8 verzen, omdat de verzen 5 en 6
(die here groot) op één regel zijn gedrukt	3,' haestich-
de lees haestichede	 3,4 les lees las (t.w. Micha 5: i )

4,1 vroeden wijzen, t.w. de Wijzen uit het Oosten,
de Drie Koningen	 4,3 also zeer	 hoeden aandacht,
ijver	5,4  dat si het is	 5,7-8  d olersned en dat herte
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mijn indruk op mij gemaakt	 6 Het couplet telt schijn-
baar 7 verzen i.p.v. 8, omdat de verzen 5 en 6 (dat kin-
dekijn) op één regel zijn gedrukt; vs. 5 zal oorspronkelijk
langer zijn geweest, bijv. ter tijt toe dat st vonden. 	.
7,1 Drie lees Die	 7,7-8 var.: Si vonden daer den
coninc rijc Van haven bloot (zonder have, bezit)
9,2 becant var.: genant (geheten)

III LAET ONS MET HERTEN REYNE [blz.
9-131:  V. DUYSE 477,  MAK- BRUNING VII	 I, I -3 repe-
titie, waarvan het eerste vers aan het slot van alle couplet-
ten wordt herhaald met uitzondering van couplet 8, waar
deze herhaling uit plaatsgebrek beperkt blijft tot Laet
ons 	1,3 weyne ellende 	1,4-5  Vg. Jes. 9:5
1,7 als mensche ghefigureert in menselijke gestalte
2,4 niet en verwoech niet zwaar woog	 2,7 panen lees
(met Hs E) pijne (indien het rijm daarmede is hersteld; in
Hs D luidt dit vers Het brengt ons uuten weyne, d.i. vs.
3 van de repetitie) 	3,5  f onteyne Maria	 4,2 iuecht
jonge vrouw	 4,7 Vg. Luc. 1:28... „De Heer is met
U"; blijkens 5,7 is dit woord van Gabriël bedoeld
5 , 3 fyolette Maria	 5,7 Zie de aant. bij 4,7	 6,2 ont-
ur(jt verloren laten gaan 	6,5 greyne- juweel
6,7 ghemeyne var.: alleyne	 8,3 vare , vrees	 9, I haer
conforteerde sterkte, troostte zich	 9,3 respondeerde
antwoordde 	9,7 deerne dienstmaagd

IV WAER IS DIE DOCHTER VAN SYON [blz.
13-14]: V. DUYSE 486,  MAK-BRUNING XXIV. N.B. Het
lied wordt voorafgegaan door de wijsaanduiding Puer
nobis nascitur, d.i. het beginvers van de latijnse hymne
afgedrukt op blz. 28-29 1,1 die dochter van syoon
Maria	 2,1 Vg. Luc. 2:1	 2,2 sware zwanger
2,4 ghenas haers hints baarde haar Kind 3,1-2 Ver-
sta: het glas blijft ongerept, wanneer de zon er door
schijnt 3,3 dus op overeenkomstige wijze na en
voer (t.w. na en vóór de partus) te betrekken op ioncfro-u
maagd	 4 Het couplet telt schijnbaar 5 verzen i.p.v. 4,
omdat vs. 3 op twee regels is gezet 	4,1-2 Vg. Joh. i :5
e.v., Jes. 9:2 	 6, 2 veilen eertijds
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V 0 SUUER MAECHT VAN YSRAHEL [blz.
15-18]: V. DUYSE 482, MAK-BRUNING XLVI 1,5-8 la-
tijnse repetitie, bestaande uit de „engelse groet" (Luc.
1:28) onderbroken door valasus valasus (zie daarvoor de
aant. in MAK-BRUNING bij no. XXV), kenmerkend voor
een wiegelied; achter de coupletten 2, 5 en 8 wordt het
eerste woord van deze repetitie herhaald. De coupletten
i o- i 6, die er later bijgedicht zijn, hebben een andere re-
petitie (zie couplet 10,5-9 en afwijkend  couplet
17,5 -8) , waarvan het eerste vers achter couplet i i en 16
voluit en achter couplet 12, 14 en 15 gedeeltelijk wordt
herhaald	 3,3 gronde gemoed, binnenste	 4,1 Des
waarom	 6,4 daer si daer lees daer sí hae ,r	 herberghe
intrek 	7,2 weeghe muren	7,3 Zie de aant. bij II,
7,7-8	 10,3-4  Vg. voor de	 volledige	 engelen-
zang Luc. 2:14	 14,2 cribben lees crebben	 15,1-2

Vg. Luc. 2:2 1 	na inoyses wet vg. Gen. 17:12, Lev.
12:3 	 16 Vg. Luc. 2:21	 16,2 ghegenen lees ghe~
geuen	 17,3 Zie voor het karakter van dit lied als
wiegelied de aant. bij de repetitie, t , - 8	 17,5 Te - deum
laudamus wij loven U, o God, aanvang van de zog. Am-
brosiaanse hymne, vg. Ps. 145:2 17,7 deminus lees
dominus

VI OMNES NV LAST ONS GODE LOUEN
[blz.  19-21]: V. DUYSE 540(B),  MAK-BRUNING LII, zie
nu ook E. Bruning O.F.M. De middelnederlandse liede-
ren van het onlangs ontdekte Handschrift van Tongeren
( 1 955) blz. 17. De coupletten 8 en 9 ontbreken in de
andere redacties, couplet i o komt verder alleen nog voor
in Hs. Tongeren (bij Bruning t.a.p.). Tussen de couplet-
ten 14 en 15 ontbreken er zeven of meer. 	1,3 ver -
scouen rampzalig	1,4-5 repetitie, die alleen aan het
slot, achter couplet i, herhaald wordt	5,3 volutc (? )
lees voluit	 6, r Vg. V, 7,2	 6,3 trepudabat lees
trepidabat	 7,2 azinos var.: bestias	 was hi ghespreyt
var.: al ghereit (onmiddellijk)	 8,1 Zie de aant. bij
I,8, i	 8,3 immolanerunt lees immolaverunt

9,1 Vg. Luc. 2:24	 12,4 omnes (?) , var.:
omnis	 15,1 Rogamus var.: Rogemus	 sneuen var.:
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begeuen (ophouden)	 15,2 begeuen var.: sneuen (son-
der sneuen zonder mankeren, werkelijk, waarlijk)

VII ONS IS GEBOREN EEN KINDEKIJN [blz.
22-231:  MAK-BRUNING XXV	 1,3  met herten lees met
herten fijn 	1,4-5  repetitie, die verder niet wordt her-
haald; zie voor vale sus de aant. in MAK-BRUNING bij dit
lied en vg. V, 1,5-8 	 2, I ghelaghet baarde 	2,3
anastasij de maagd die zonder handen geboren -
Maria in de Geboortenacht ter zijde staat en daarvoor
beloond wordt met normale handen (zie mijn art. in
Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterk. 65 (1947) blz. 82 e.v.)

2,4 hadden lees hadde	 3,I ontfangen opnemen
(na de Geboorte) , t.w. om Hem in de kribbe te leggen

3,2 boude snel 	3,4 si hadden lees het wasser	 abuys
wonder	 4,2 ghenas Zie de aant. bij I V, 2, 4	 4 , 4
eenigen lees negeenen of geenen	 hadde lees haarsi
conf uys bevlekking	 5 , I cribben lees crebben	 5,3
ribben lees rebben	 6, i ezelken lees ezelkjjn	 6,3
weenden lees weende 8 In dit couplet is vs.3 uitgeval-
len; men leze tussen de verzen 2 en 3 Daer onder wij
allen sin bewaert

VIII HET WAS EEN MAGET WTUERCOREN
[blz.  23-25]:  V. DUYSE 6 o(A), MAK-BRUNING V	 1,1

mhget lees ma get	 wtuecoren lees wtuercoren	 I , 2

ihus ihesus (Jezus) ked oren lees geboren 1,3-4  re-
petitie, in haar geheel herhaald achter de coupletten 2 en
12 ; achter de overige coupletten beperkt de herhaling zich
tot het eerste vers, met uitzondering van couplet 8, waar
vro achterwege is gebleven 1,4 benedicamus dno
(= domino) vertaling van alleluia, zie MAK-BRUNING blz.
12 4,1 de e van bode staat op de kop 7 Vg. Luc.
1:34  (de tekst van dit couplet is anders moeilijk meer te
verstaan!) 7,2 geerde begeerde 8 Vg. MK blz. 38
e.v.	 I 1,2  deerne dienstmaagd

IX HEER IHESUS KERST VAN NAZARENE
[blz.  25-271:  V. DUYSE 534(C),  MAK-BRUNING XXXIX

I In Dev. Pr. B. is dit couplet 9, luidende als volgt:
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Doe maria was wech ghevaren,
Doen quam herodes met sijnder scaren ;
Dat coren was rijp ter selver tijt.

In de voorafgaande coupletten 1-8 worden Herodes'
moordplannen en de Vlucht naar Egypte bezongen als -
mede het eerste	 voor een juist begrip van de verdere
gang van zaken noodzakelijke	 gedeelte van de ,,legen-
de van de akkerman" (zie daarvoor MK blz. 256 e.v.)

1,1 -3 repetitie, waarvan vs i achter de coupletten
2 -8 gedeeltelijk wordt herhaald 	1,1 kerst Christus

	i,6  Hij sprak in het voorbijrijden 	7,2 gheuloen
gevloden, gevlucht	 8,1-2 De rijmwoorden in Dev.
Pr. B., t.w. reyn-cleyn ontbreken hier	 8,1 Dusent
ende .xliii j.dusent lees Hondert ende .xliit j.dusent (zie
voor dit getal van 144000 martelaren MK blz. 2 44)

X PVER NATUS IN BETHLEEM [blz.  27-28]:
WACKERNAGEL 309-318;  voor de (afwijkende) redacties
in andere (ook Nederlandse) liedboeken zie V. DUYSE bij
524:  „Een kint gheboren in Bethlehem", d.i. de middel -
nederlandse vertaling van Puer natus in Bethlehem, ook
in MAK-BRUNIING XLVII 1, 3 amor amor amor quam
dulcis est amor repetitie, achter de coupletten 2, 4, 5, 6,
7 (amor amor etc.) en 9 voluit en achter couplet 3 ge

-deeltelijk herhaald 4 Vg. Ps. i 9:' 5 Vg. MK blz.
174	 6,i sada lees saba	 7 Dit couplet past beter
tussen 4 en 5	 8,2 Var.: deum salutant hominem

XI PVER NOBIS NASCITUR [blz. 28-29]
WACKERNAGEL 327-331,  CHEVALIER 15790; zie voor
de redacties in andere Nederlandse liedboeken V. DUYSE
bij: „Ons is gheboren een kindeken soet / aller engelen
coninc" (d.i. de middelnederlandse vertaling van Puer
nobis nascitur) in dl. III, blz. 1862-3 3,2 dolore var.:
tremore	 4,3 gloria var.: gratia 	[61  Dit couplet,
luidende als volgt:

laus et iubilacio
nostro sit in ore
et semper angelicas
deo dicamus gracias
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(WACKERNAGEL 3 3 I : 7) werd door een vroeg i 6e-eeuw^e
hand, vermoedelijk van de toenmalige bezitter van het
liedboekje, bijgeschreven

XII NV LAET ONS SINGHEN HET IS TIJT
[blz.  29-35]  MAK-BRUNING XII	 1,2,4-5  repetitie,
waarvan de eerste twee verzen regelmatig achter de vol~
gende coupletten worden herhaald; de herhaling van het
derde vers blijft beperkt tot het eerste woord, t.w. hodie
(achter couplet 15 ontbreekt het). De rubricering (die
alleen bij couplet 17 ontbreekt) schijnt er op te wijzen,
dat de uitgever uitsluitend dit derde vers als repetitie
beschouwt (zie voor deze repetitie MAK- BRUNING blz.

33) 2,3 var.: ontfermde onser ellendicheyt 4,1 al
dat var.: wi daerom	 4,3 moeste var.: moesten
5 , 3 worde weder var.: woude werden	 8, I saen ter-
stond	 12, 3 en kende noeyt ik had nooit gemeenschap
met	 13 , 3 v niet ontsien niet vrezen	 i 6, I en wort
aensch íj n zich zal voordoen	 18, I moet moge	 18,3
deerne dienstmaagd	 2 1,3  hier var.: seiden	 22, I
ghelach baarde 	22, I rouwe smart	 24,3 al bider
var.: si der	 25,3  Si maecten meni gen mensche lees
allen gueden menschen	 29,3 een niemare var.: niemare
(tijding, boodschap) 	30,1  het er

XIII MET VRUECHDEN WILLEN WI SINGHEN
[blz . 35-42] : V. DUYSE 537,  MAK-BRUNING XLI	 1,7
der waders var.: des v -aders (God de Vader zal wel be-
doeld zijn en niet de oudvaders in limbo, die in couplet
3 aan de orde komen) 2 Vg. Jes. i i, i en Rom. 15: 12

	2,4 des godlicx var.: dat godljck	 3,3 geschalle
gejammer	 3 , 5 ter stont van stonden aan	 beg eer e
var.: begheerden	 3,6 de d van dat staat op de kop

3,7 geerde twijg (t.w. uit de wortel van Jesse)
4,2 ghenoemt lees ghenaemt (gelijke) ?	 4,4 - 5 was zij
Gode welgevallig om haar liefde jegens ons 	4,6 dat
liet ze wel blijken 	5,2  ontf i nc var.: ghewan	 5 , 3
bekenden erkenden	 5,4 sonder behalve	 5,6 Zie de
aant. bij 4,6	 5 , 7 benide haatte 	7,3 verkiesen sma-
ken	 7,6 van mi lees mijn	 7,7 bliuen vallen, ster-
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ven 	8,6 Zie de aant. bij 4,6	 8,7 bederuen verder-
ven 	9,2 des hints ghewout toegang tot het Kind
9,6 macht slaat op wierook, rijch op goud en pijn op
myrre	 10,4  van dan hiervandaan	 I I , 2 lette niet
een twint wachtte geen ogenblik 	11,3  alle beyde var.:
beyde	 I 1,7  heeft gescenen is gebleken	 12 e.v. Zie
voor de hiervolgende legende van de nijgende dadelpalm
MK blz. 261 e.v.	 12,4 nam des goom zag dat of keek
er naar	 13,3 wijndruuen var.: wijndaden (dadels) ;
is wijndaden een contaminatie van wijndruven en daden?
Of draagt de palmboom druiven, zoals in het Ethiopische
Henochboek (vg. H. Bergema De Boom des Levens (19 938)
blz. ` 245) , een voorstelling, die berust op contaminatie
van palmboom en wijnstok als levensboom (vg. Bergema
a. w., blz. 257,  noot 6i) 13,5 bequolen op smarte-
lijke wijze ondervonden 	14,5 bat beter	14,6 Lees
waer broot, enz.	 15,7 Versta: zodat ze kon eten van
hetgeen haar hart begeerde	 17 Zie voor de bronlegende
MK blz. 267 	 18, I feesten opgewekte stemming
18,3 foreesten bossen	 18,4 si (t.w. de wilde dieren)
deden haer confoort bemoedigden hen (t.w. door hun
eerbetoon; vg. MK blz. 259)	 18,5 visenteren bezoe-
ken, opzoeken	 18, 6 zonder vijandelijkheid te tonen

19,3 Vg. MK blz. 267  e.v.

XIV MET DESEN NIEUWEN IARE / SO WIL-
LEN WI VROLIC SIJN [blz. 42-46]: MAK-BRUNING
VIII i, i Zie de aant. bij I, i, i i , 6 schif tuere lees
schrif tuere	 2,8 Zie de aant. bij III, 4, 7	 3 , 4  onturij t
verloren laten gaan	 3,7 al sonder blame var.: sonder
blame (onbevlekt)	 5, I en 3 reyn-greyn var.: reyne-
gre yne	 5,3 greyn(e) juweel 	5,6 der engelen broot
vg. Ps. 77:29 	 5 ,8 Zijn gelijke zal er niet zijn	 7,1
van prise lofwaardige 	7,3 risen neerdalen	7,8
dwaen afwassen, wegnemen	 8 Vg. Luc. I: 36-37
8,7 Verheug U 9, I Vg. Luc. 132  9, 3 verlossen
lees (ver)troosten (X alrehoochsten, spreek uit alrehoos-
ten (?) 9,8 vruecht var.: vrucht 10,3  deerne
dienstmaagd	 10,7 en 8 al sonder var.: sonder
I 1,7  te gader var.: te gaer
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XV NV LAET [ONS] DANCKEN ENDE LOUEN
[blz.  47-49]:  V. DUYSE 541,  MAK- BRUNING LIV
1,1  laet var.: laet ons 	1,2  van lees al van	 1,4-6
repetitie, achter de coupletten I o, i i en 12 voluit, achter
de overige gedeeltelijk (t.w. het eerste vers) herhaald
1,5  pellicaen Zie voor de vergelijking van Christus met
een pelikaan en van Maria met een duif MAK-BRUNING
blz. 185	 2,2 tortel d uue Maria (zie de aant. bij I , )

2,3 vromen baat, heil	 3, I had var.: nam
stophans terstond	 4,2 var.: al doer die dure ten sin
geen sagen 4,3 aenbadent var.: aenbaden 5,1 hays
des paeys Bedoeld zal zijn Bethlehem, maar dit betekent
„broodhuis" 6, I ghier t.w. Herodes 6,3 becoren
kwellen 	7,1 dier var.: gier 	7,2 begrepen grijpen

7,4 vogelleen lees vogelkm 	9,3 bederuen var.:
daerom bederven (doden of sterven)	 i o, i overleden
voorbijgegaan	 I 0,2 cweeendertich lees tweeendertich

11,2  De pelikaan, die zich de borst openrijt om met
zijn bloed zijn door het serpent gedode jongen te doen
herleven, werd reeds vroeg een symbool van Christus'
offerdood saen snel (rijmlap) 10,5 hel lees wel
12,2 ons var.: ons behoede 	12,6 di lees hi.. .......i .......

XVI OCH EDEL SIELE MERCKE [blz. 51-591:
KNUTTEL blz. 385 e.v., AXTERS 23;  zie ook boven blz.
xv Voor het blz. 5° als wijs opgegeven lied: „Met
vroechden willen wi singhen ende louen die triniteyt"
zie blz. 77 1,1  mercke Dev. Pr. B.: wilt mercken
1,2  bekenne lees bekinne	 1,7  soud t Dev. Pr. B.:
soude	 2,3 de engelen	 2,4 diences lees dienaers
3,8  verloochen u zelf 	4,3 af laten Dev. Pr. B.: afsaten
(steunsels)	 4,4 wrack bedorven 	5,3  reyn Dev. Pr.
B.: een reyn	 6.2 iol ijs vreugde 	6,5-6 Vg. Matth.
7:14 	 7, 5 wilt Dev. Pr. B.: en wilt	 8,6 Zie de aant.
b ij 3,8	 9,8 licht Dev. Pr. B.: lecht	 10,4 nidelijck
boosaardig 	11,4  Vg. Luc. 22:44	 11,5 ook stond
ik alleen (?)	 12,5 ende Dev. Pr. B.: en	 en laet v
niet duncken meen niet	 13,3 mecht lees mocht
1 3, 7 Vg. Jes. 63:3 	 14, 7-8 Vg. Jes. 53:7	 1 5 , 3
waertoe (ook in Dev. Pr. B.) lees daertoe?	 15,6 enghels
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spise t. w. hemels manna (in Ps. 78: 25  „brood der enge-
len" genoemd) , d.i. Christus Zelf 	16,3 doot Dev.
Pr. B.: doet	 16,4 verkiest Dev. Pr. B.: verliest
17,4 brudegon lees brudegom	 18,2 sterf stierf
18,4 t. w. de vijf wonden 	18,5 en gaet Dev. Pr. B.:
Ende doet	 18,6 en Dev. Pr. B.: die	 19,3 gherinnet
gevloeid	 19,5 als ghi sit Dev. Pr. B.: al sit ghi
19,8  hl lees hi	 20,4 Vg. Openb. 3:20	 20,8 wee!-
den vreugde, zaligheid

XVII HOE MINNELIC IS ONS DES CRUCEN
BOOM ONTDAEN [blz. 59-60]: V . DUYSE 554(B)
KNUTTEL blz . 165-6, AXTERS 57;  zie nog boven blz . XIII

	2,3 sonder let ongehinderd, vrijelijk	 3,4 sal Hs. B:
so sal	 4, 1 greyn juweel (i .c. de boom)	 5, i op clam
lees op vlooch (emend. Knuttel)	 5,2 ontploken uit -
gespreid	 5,3 die .vij.noten de zeven kruiswoorden
6,4 ye ooit

XVIII HOE LUYDE RIEP DIE SIELE TOT GOD
VAN BINNEN [blz. 61-651, navolging van V. DUYSE
626  (alwaar ook blz. 2435  de overlevering van ons lied) ;
zie nog KNUTTEL blz. 492 e.v. en boven blz. XVII. De
coupletten tellen schijnbaar 7 verzen i.p.v. 6, omdat vs i
op twee regels is gedrukt 1,1  HOoe lees Hoe 2,3 st
Dev. Pr. B.: het	 2,4 scout schuw	 2,5 dees Dev.
Pr. B.: die	 3,3 ghehinghen toestaan 	4,2 list ge^
schiktheid	 7,3 verborghen borg zijn voor	 8,1 oec
dan, inderdaad	 8,4 die toont Dev. Pr. B. en Antw.
Lb .: toont	 8,6 verheeren de baas worden	 9,1
snode gering	 9,3 aenveerden beginnen, doen	 9 , 4
dordi durf je	 solaes pret, vermaak	 i o, I aerden
Dev. Pr. B.: aerden gl i d en, Antw. Lb.: aerden tijden

io,6 liden dulden, dragen

XIX HET VIEL EEN HEMELS DAUWE [blz.
65-68] :  V. DUYSE 483(B)),  MAK-BRUNING XIV	 I, I
wiel lees viel 	1,4 haer Dev. Pr. B.: een 	2,3 versinde
bemerkte 	2,7 onde lees ende	 trecken mijnder straten
mijns weegs gaan 	2,8 schandn lees schanden	 4,1
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een Dev. Pr. B. is	 4,q, hi en quame (ieder) moest
komen	 spot mankeren 	4,6 brenghen Dev. Pr. B.:
brachte	 tribuyt belasting	 5,5 niewers nergens

,8 noeyt Dev. Pr. B.: niet	 ghehoort in tel
6,2 dinne dun	 7,3 van binnen Dev. Pr. B.: binnen

7,6 Si Dev. Pr. B.: hi	 7,7 dat Dev. Pr. B.: daer
gheuanghen gevangenen (t.w. in zonde) , zondaren? Of
de gevangenen in limbo, de „oudvaders" ?

XX ONS NAKET' EEN SOETEN TIJT [blz.
68-71]:  V. DUYSE 526,  MAK-BRUNING XLVIII 	 1,1
een Dev. Pr. B.: eenen	 1,5 ionghelinghe kind	 2,3
Vg. Jes. 9:5	 in lees is	 3,1 So schier zodra	 4,2
iosephs coussen Zie MK blz. 137 e.v.	 cleet Dev. Pr.
B.: cleyt	 5 Zie voor het knielen van os en ezel MK
blz. 174 e.v.	 6,2 al mettervaert Dev. Pr. B.: metter-
vaert (terstond)	 8,1 altehant dadelijk	 8,2 maecten
meere verkondigden 	9,! opten Dev. Pr. B.: al opten

9,2 Vg. Luc. 2:21	 11,4  myrre Dev. Pr. B.: ende
myrre	 14,1 die Dev. Pr. B.: doen (toen)	 15,4 ons
brenghen Dev. Pr. B.: brenghen ons

XXI IN VRUECHDEN IS ALLE DE WERELT
WIJT [blz.  71-73]:  MAK- BRUNING XXIII	 4,2 Vg.
Jes. 7 :14	 5,1 licht der sonnen Christus 	10,2  al
Dev. Pr. B.: hem	 13, 3 ons Dev. Pr. B.: onser

XXII 0 IHESUS BANT / 0 VIERICH BRANT
[blz. 74-76]: V. DUYSE 564, KNUTTEL blz. 45 o e.v.
I , i Het verband tussen dit vers (de vaste beginregel van
alle vergeestelijkingen van 0 Venus bant/o vierich brant)
en de onmiddellijk volgende is in ons lied losgelaten
brant vlam 	1,2 plazant schoon 	1,3  Vg. MK blz.
33 e. v.	 1,4 and erstan t wezen 	1,7 enghelschen van
engelen 	2,3 poort stad 	2,4 meenen wil 	2,5 hielt
met accoort stemde er mee in	 2,6 vruecht Dev. Pr. B.:
vrucht (kind)	 2,7 weenen wenend 	2,8 moet moge

3 , 4 besneden Dev. Pr. B.: beneden	3,6 hem ons
Dev. Pr. B.: ons 	3,8  was al te vied en aanvaardde dit,
nam daarmee genoegen	 4,1 verclaert verheven 	4 , 3 - 4
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Zie de aant. bij I, 8,1	 4,5 heyd en Ofschoon ook Dev.
Pr. B. heydenen heeft, zal hier wel herden (herders) ge

-lezen moeten worden	 5,2 greyn juweel	 5,4 in
staden bij	5,6 certeyn zeker	 5,7-8 Dev. Pr. B.:
Gheladen / Vol godl Acker ghenaden 	 6,8 oerconden
verklaren, verkondigen	 Dit couplet telt schijnbaar 7
verzen, omdat vss. 7 (geboren) en 8 op één regel zijn
gedrukt 7,5 beclaecht moeten lijden om 8,3 ont-
brinct Dev. Pr. B.: in bringt

XXIII MET VRUECHDEN WILLEN WI SIN-
GEN / ENDE LOUEN DIE TRINITEYT [blz. 77-

zie	 Brugman 2,20^ g V. DUYSE 620;  zie voorts MOLL,	 g	 2,20 7
e.v., KNUTTEL blz. 322 e.v., 439 e .v., AXTERS 130
i , i vruechd nn lees vruech d en	 1, 4 eeuwigher Dev. Pr.
B.: hoochster	 2,2 souden Dev. Pr. B.: so ,uwen	 2,3
dienen Dev. Pr. B.: dienden	 2,5 over liden gaan (aan
ons voorbij gaan) 	2,7 so souden wi Dev. Pr. B.: w ij
souden	 3 Het couplet telt schijnbaar 7 verzen, omdat
de vss. 7 en 8 (och eewelick [is so lanc]) op één regel
zijn gedrukt	 3,2 in Dev. Pr. B.: int	 3,6 goeden
Dev. Pr. B.: bliden	 4,4 Het is voor ons van groot be-
lang 	6,i moeder Dev. Pr. B.: die moeder	 7,4
dienen Hs. B, E, Hofken: bidden	 7,6 van alder Dev.
Pr. B.: al van der

XXIV GOD GRUET V SUUER BLOEME [blz.
79 - 82]:  zie KNUTTEL blz. 269 en boven blz. XIV ; voor
de wijsaanduiding XIX (blz. 65) 	 1, 6 fijn Dev. Pr. B.:
vry	 2,2 die Dev. Pr. B.: dien	 2.5 Zie voor het
aantal jaren tussen Val en Verlossing MK blz. 43, noot i

4,1 -2 Zie voor deze Marianamen MK blz. 4o e.v.
4 , 4 beboet hoede	 4,5 ghestadicheit Dev. Pr. B.:

ghestadich	 5 , i Zie voor Maria als lelie MK blz. 3 9
5,7 in stade bij	 7,1 boete genezing	 8, 2 min

lees dat (?), vg. r. 4 van die enz.

XXV NV LAET ONS VROLIC SINGHEN [blz.
82-85]: zie boven blz. xvlI	 3,7 blíjdelike Dev. Pr. B.:
claghe v	 5,5 ghestade standvastig	 5,8 goelic
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lief	 6,3 soudese Dev. Pr. B.: soude ick	 6,7 doechc
lees doecht (deugd) 	6,8 des betrouwe ic dy daarin ver-
laat ik mij op U

XXVI SOLAES WILLEN WI HANTEEREN
[blz.  85-87 ]: V. DUYSE 583;  vg. ACQUOY blz. 79, KNUT-
TEL blz. 18 8 i, I willen wi Dev. Pr. B.: wil ic i

 , 3
houeren feesten 	1,5  willen wi lees wil ic	 2,4 min-
nekijn Dev. Pr. B.: minnekin soet	 2,7 v lees hem?
(Dev. Pr. B.: herten) 	3,5 versinnen zich voorstellen

	4, I Vg. MK blz. 120 e.v.	 4,2 suuerlic schoon
4,6 bequaem bevallig	 6,4 van die eewighe pijn Dev.
Pr. B.: vander hellen pijn

XXVII ICK HEBBE GHEIAECHT MIJN LEUEN
LANC [blz.  87-90]:  V. DUYSE 5 78(B),  AXTERS 20;  vg.
KNUTTEL blz. 342 e.v. 	i Het couplet telt schijnbaar
9 verzen, omdat vs. i op twee regels is gedrukt 	1,3
schoonste Dev. Pr. B.: soetste wijngaertranck Naast de
beelden van de wijnstok (Christus) in de wijngaard
(Maria) of uit de aarde (Maria) opschietend, kenden de
middeleeuwen ook die van de druif (Christus) aan de
wijnstok of de rank (Maria). De laatste voorstelling vond
steun in de mariologisch geïnterpreteerde profetie van
Jes. i 1: i ; Maria is dan de virga e radice Iessae. Men be-
denke hierbij, dat de Boom van Jesse veelvuldig als wijn-
stok werd begrepen	 I,8 m ij lees min	 1,9 wil ic mi
onturomen zal ik de moed verliezen? Of zal ik mij ver-
ootmoedigen ?	 3,5 Vg. Job. 14: i6	 3,7-8 De dich-
ter wil dus vreemd genoeg per Iesum ad Mariam
3,8 aen van	 5,1 vrouwe (ook in Dev. Pr. B.) mogelijk
op te vatten als vroude vreugde (Hs. B heeft vroecht)
5 ,

4 doghen verdriet 	5,5 toeuerlaet toevlucht 	5,6
onderstant hulp, bijstand	 den Dev. Pr. B.: der
5,8 doch Dev. Pr. B.: u doch	 6,2 beswiken begeven

	6,4 Vg. Marc. 10:29-30	 7,3 was Dev. Pr. B.:
heeft	 7,4 flaeu is Hs. B.: is flaeu

XXVIII OCH LIGDI NV EN SLAEPT [blz. 90-
93] zie KNUTTEL blz. 453 en (voor de overlevering) blz.
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5 3 8 en boven blz. XIII	 i,6  en lees ende 	4,3 mocht
Dev. Pr. B.: moet 	4,6 ontsluyten opengaan 	5,3
woech viel zwaar 	6,2 versinnen beseffen	6,3 ver -
borghen bevatten 	7,6 waer dat ic Dev. Pr. B.: hoe dat

XXIX IC SIE DIE MORGHENSTERRE [blz. 94-
961: V. DUYSE 571(B), AXTERS 30; zie ook boven blz.
XVII i De vss. 2 -4 zijn op twee regels gedrukt 1,3
merren dralen, toeven	 4,3 al te voren, vóór, boven
alles	7,4 Toespeling op Matth. 10:24,  Joh. 13:6 ?

	

8,2 gulden pont schat	 8,4 gront hart	 lo, i
v bedructe Dev. Pr. B.: bedruckte	 10,3  en dat Dev.
Pr. B.: dat	 mits door	 i 0,4 mach vercrighen Dev.
Pr. B.: vercrighe

XXX 0 GODLIKE CRACHT VAN HOGHER
MACHT [blz.  96-97]:  zie boven blz. XIV De couplet-
ten Y -3 tellen schijnbaar 8 verzen, omdat vs. i op twee
regels is gedrukt Opschr. sinte Katherinen. Bedoeld is
Catharina van Alexandrië (t 306  of 307),  een in de i e
eeuw zeer populaire heilige, 1,5 Volgens de legende
heeft Christus zich op mystieke wijze met haar verloofd
en haar Zijn ring aan de vinger geschoven 1,7 oor-
conden bewijs 2,2 ghenoot gelijke 2,5 sarazijne
saracenen (in de late middeleeuwen waren alle heidenen
saracenen (Mohammedanen) geworden) 2,6 Catharina
zou vijftig heidense wijsgeren in twistgesprekken over-
wonnen hebben 3,6  Bij de onthoofding zou melk
i.p.v. bloed uit haar hals zijn gevloeid (waarom zij patro-
nes werd van de vrouwen in verwachting) 4,2-3
Engelen zouden haar lichaam na de onthoofding hebben
overgebracht naar de berg Sinaï 4,3 aerden lees eerden

4 , 4 - 7 Van haar gebeente zou olie druppelen, die
zwakke ledematen zou genezen 	4,5 versoect bezoekt

5, z patronesse t.w. van de rederijkerskamer waartoe
de dichter behoorde (?); welke is dan moeilijk uit te ma-
ken, Catharina was de beschermheilige van verscheiden
kamers 5,2  behoet hoede
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