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. GERAADPLEEGDE MANUSCRIPTEN 

LITTERAIRE TEKSTEN. 

Io . Het Rekemse handschrift uit de bibliotheek der P.P. Min
derbroeders te Rekem ( = Reckheim) in Belg. Limburg. 
Voor dit onderzoek gefotocopieerd in opdracht van het 
Belgisch-Nederlands Interuniversitair Centrum voor Neer
landistiek. De copie is het eigendom van de Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit te Leiden. 

2°. De latijnse hss. 133 en 134 van de U.B.U. 

3°. Les manuscrits français (de la) 

a. Bibliothèque Nationale (Paris): 578, 580, 813, 1090, 
1165, 1468, 1540, 1555, 1746, 1972, 2240, n.a. 6639, 
n.a. 10554, 15105, 17272, 19123, 20042 en 25547. 

b. Bibliothèque de l'Arsenal (Paris): 2691 en 3356. 
с Bibliothèque Royale (Bruxelles): 9237, 9552 en 10404. 
d. (of the) British Museum (London): reg. 19c VIII en 

reg. 19 с. XI. 
e. Bibliothèque municipale (Beauvais) : 9 (2807). 
f. „ „ (Lille) : 392. 
g. ., „ (Besançon): 587. 

4°. Tenslotte vindt men op de blz. 119 en 120 nog een lijst 
van Franse manuscripten die vooral met het oog op de 
bron(nen) van de Blome der Doechden zijn geraadpleegd. 

O N U I T G E G E V E N ARCHIEFSTUKKEN (geraadpleegd 
voor de nieuwe biographische gegevens). 
Io . Algemeen Rijksarchief te 'sOravenhage. 

a. Leenkamer. 
(Men raadplege de getypte „Inventaris Leenkamer", 
beschikbaar op het Rijksarchief. ) 
1. I Memoriale В.G. 
2 Gapinghe's Register ( Inventarisnr. 436). 
3. Memoriaal nr. 50. 
4. Liber VI — Memoriale B.M. 
5. Memoriaal nr. 52. 
6. Memoriale В.A. Cas R. 1409—1417 (Inventaris

nr. 309). 



b. Rekenkamer: Grafelijke rekeningen. 

(Men raadplege de getypte Inventaris, nr. 51a.) 
1. Oudste rekening v. d. rentmeester van Noord

holland 1316—1317. 
2. Tresoriersrekening van Willem Garbrants 24 Juni 

1390—25 Nov. 1390. 
3. Rekening v. d. Heer van Gommengijs, St. Cath. 

1390—1391. (Inventarisnr. 53.) 
4. Eerste Tresoriersrekening van Jhr. v. Arkel tot 

Hagenstein 3 Dec. 1392—1 Jan. '94. 
5. Tweede Tresoriersrekening van Jhr. v. Arkel tot 

Hagenstein 1 Jan. 1394—15 Apr. '94. 
6. Eerste Tresoriersrekening van Heer Pouwels v. 

Haastrecht 16 Apr. 1394—1 Nov. '94. 
7. Tresoriersrekening van Garbrand v. d. Couster 

10 Oct. 1399—10 Oct. 1400. 
8. Tresoriersrekening van Foykin tot Waelwijck 

18 Juni 1408—1 Oct. 1409. 
9. Tresoriersrekening van Foykin tot Waelwijck 

1 Oct. 1409—26 Febr. 1410. 
10. Tresoriersrekening van Foykin tot Waelwijck 

26 Febr. 1410—1411 (Inv.nr. 88). 
11. Tresoriersrekening van Willem Eggart 23 Aug. 

1411—1412 (Inv.nr. 90). 
12. Tresoriersrekening van Willem Eggart 23 Aug. 

1413—1414 (Inv.nr. 91). 
13. Tresoriersrekening van Willem Eggart 23 Aug. 

1414—23 Juli 1415 (Inv.nr. 92). 

c. Handschriften. 

Supplement op het Groot Charterboek van v. Mieris 
(Handschriften l a — d ) . 

2°. Public Record Office te Londen. 

Close Roll 1 Henry V, membr. 22. 

3°. Rijksarchief voor Gelderland te Arnhem. 

Het archief van de Heren en Graven van Culemborg, ge
in ventai iseerd door Mr A. P. van Schilfgaarde. 
1. Eerste Tresoriersrekening van Hubert ν. Culemborg 

1418 (Inv.nr. 67). 
2. Rekeningen van Hub. ν. Culemborg en van zijn oudste 

zoon Gerrit (Inv.nr. 68). 
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3. Rekening van Hub. v. Culemborg van de onkosten 
voor fourage en proviand te Gorinchem en Woudri-
chem voor hertog Jan v. Brabant, 7—28 Jan. 1419 
(Inv.nr. 70). 

4. Twee charters (Inv.nr. 13 en 17). 

Verder is gebruik gemaakt van een mededeling uit het Hof-
und Staatarchiv te Wenen. 
De overige archiefberichten zijn bijeengegaard uit gedrukte 
bronnen (zie Bibliographie). 
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В. BIBLIOGRAPHIE*) 

Alphabethisch naar de afkortingen, waarin de werken zijn ge
citeerd. 

v. Alfen: 
H. P. J. van Alfen. Een vergeten werk van Dire Potter. T N T L 
XXIV (1905) blz. 225—243. 

* Altmann: 
Regesta Imperii. Die Urkunden Kaiser Sigismunds (1410— 
1437), verzeichnet von Wilhelm Altmann, Innsbruck 1897. 

v. d. Berg (spelling): 
В. van den Berg, Bijdrage tot de geschiedenis der spelling in 
Holland. T N T L , LXV, blz. 54 v.v. 

*v. d. Bergh: 
L. Ph. C. van den Bergh, Nieuwe berigten over Dire Potter en 
zijn geslacht in „Nederl. Athenaeum" (tijdschr.) I (1853), 
blz. 149 v.v. 

Brink ( Liefdesgesch. ) : 
J. ten Brink, Middeleeuw sehe liefdesgeschiedenissen, in het 
tijdschrift „Nederland" 1888, dl. II, blz. 357—404. 

Brinkerink: 
D. A. Brinkerink, Biographieën van beroemde mannen uit den 
Deventerkring, in A.A.U. XXVII, XXVIII en XXIX. 

Burke Severs: 
J. Burke Severs, The source of Chaucers Melibeus. 
PMLA, L (1935) p. 92 v.v. 

Cambridge Bibliogr.: 
The Cambridge Bibliography of English Literature, 4 din. 
Cambridge 1940. 

Du Gange: 
Du Gange, Glossarium mediae et infimae tatinitatis. Parijs 
1840. 

De met een *) gemerkte nummers zijn geraadpleegd voor de biographie. 
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Car to jan: 
N. Cartojan, Le Fiore di virtù dans la littérature roumaine, in 
„Archivum Romanicum" voi. XII, 4. (1928) p. 501—514. 

Curtius: 

Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und Lateinsches 
Mittelalter. Bern 1948. 

* Daniels: 
L. M. Fr. Daniels O.P., Meester Dire van Delf. diss. Utrecht 
1932. 

Delisle: 
L. Delisle, Anciennes traductions françaises de la Consolation 
de Boëce à la Bibliothèque Nationale, in „Bibl. de l'Ecole 
des chartes" XXX.ÍV (1873). 

Dinaux: 
A. Dinaux, Les trouvères brabançons (== Trouvères ...du 
Nord de la France, tome IV) p. 620 suiv. 
Paris—Bruxelles 1863. 

Dois: 
W . Dols, Een oostmiddelnederlands passieboek. in „Tijdschr. 
voor Taal & Letteren" XXVIII (1940), biz. 151 v.v. 

Drescher: 
Karl Drescher, Arigo's Blumen der Tugend, in „Zeitschrift für 
Deutsche Philologie" XXI (Halle 1899) s. 336 ff., vervolgd in 
„Koch's Zeitschr. für vergi. Literaturgesch." N.F. XIII, 
s. 447 ff. 

Drescher (Koch): 
Karl Drescher, Arigo's Blumen der Tugend, in „Koch's Zeit
schr. rür vergleichende Literaturgeschichte" N.F. XIII (1899) 
s. 447 ff. 

Emonds: 
E. Emonds, De Itgende van Sinte Kunera in de middeleeuwen, 
diss. Leiden 1922. 

ν. Es: 
Sint Servae'iegende van Heynrijck van Veldeke, uitgegeven 
door G. A. van Es, Dr. G. I. Lieftinck en A. F. Mirande. 
Antwerpen, Brussel etc. 1950. 

Fabricius: 
Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis. 
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Fiore of F. d. V.: 
Fiore di Virtù, ridotto alla sua vera lezione. In Padova 
MDCCLI (Appresso Giuseppe Comino). 

Frati: 
C. Frati, Ricerche sul Fiore di virtù, in „Studi di Filologia 
Romanza" VI (Roma 1893), p. 247—430. 

Fowler: 
R. E. Fowler, Une source française des poèmes de Gower, 
diss. Parijs 1905 (8 o ) . 

* Fruin: 
J. A. Fruin: De oudste rechten der stad Dordrecht en van het 
baljuwschap van Zuid-Holland. I, O.V.R. 1 IV (1882), 62. 

Gelli: 
A. Gelli, Fiore di Virtù, testo di lingua ridotto a correda 
lezione. Firenze 1856. 

Gorce: 
M. Gorce O.P., Le Roman de la Rose. Paris 1933. 

v. Gorp: 
Karel v. Gorp, H. Vintlers Pluemen der Tugent en Dire 
Potters Blome der Doechden, in „Versi, en Med. Kon. VI. Ac." 
Gent 1912, biz. 525—541. 

Gröber: 
Gröber, Geschichte der mittel-französischen Literatur. Berlin 
1933. 

Habets: 
Jos. Habets, Manuscrits de la bibliothèque des pères francis
cains de Reckhem, in „Publications de la société dans le 
duché de Limbourg". Tome XVII (Roermond 1880) p. 358— 
360. 

*Hamaker: 
Dr. H. G. Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Hol
land onder het Henegouwsche Huis. Uitg. Hist. Genootschap. 
Utrecht 1875. Din. I en II. 

v. Hasselt: 
M. A. v. Hasselt, Essai sur l'histoire de la poesie française en 
Belgique, in „Mémoires couronnés par l'Académie Royale 
de Bruxelles" XIII (1838). 
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*Heermga: 
Dr. К. Heeringa, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit 
de Holl, rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. 's-Hage 
1913. 

Hotson: 
J. Leslie Hotson, The Tale of Melibeus and John of Gaunt, in 
„Studies in Philology" XVIII (1921). 

Huet (Rembr.): 
C. Busken Huet, Het Land van Rembrand, Haarlem 1882, blz. 
250—280. 

*Jansma: 
T. S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland 
tijdens hertog Philips van Bourgondië, diss. Utrecht 1932. 
( = Bijdr. v. h. Inst. voor M. E. Gesch. der Rijksuniv. te 
Utrecht 18). 

* Jonckbloet ( dichtkunst ) : 
W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Middennederlandsche 
Dichtkunst, Dl. III. A'dam 1854. 

Jonckbloet (letterk.): 
W . J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letter
kunde, 3de druk, 1885, dl. II, blz. 256—258. 

de Jong: 
Dr. J. de Jong, Handboek der Kerkgeschiedenis. Dl. II, 4e druk. 
Utrecht—Nijmegen 1947. 

*Jongkees: 
A. G. Jongkees, Staat en Kerk in Holland en Zeeland onder de 
Bourgondische hertogen, 1425—1477. Groningen etc. 1942. 
(Bijdragen v. h. Instituut voor M.E. Geschiedenis der Rijks
universiteit te Utrecht. 21). 

Kalff: 
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, I, Gro
ningen 1906. 

Kern: 
Dr. J. H. Kern Hz., De Limburgsche Sermoenen. Groningen 
1895. 

* Kluit: 
A. Kluit, Historie der Hollandsche Staatsregeling. A'dam 1805. 
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Koeppel: 
Emil Koeppel over Chaucer en Albertanus van Brescia, in 
„Herrigs Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen und Lite
raturen". Bd. 86 (Braunschweig 1891). 

"Korvezee: 
E. H. Korvezee, Samenstelling van den Raad van Holland. 
(Blécourt—Meyers XXXII—LXVI. Memorialen ν. h. Hof 

ν. Holland. Rechtshist. Instituut, Leiden, Serie I) Haarlem 1929. 

Landrum: 
Miss Grace W . Landrum over The Tale of Melibeas, in PMLA 
XXXIX (1924). 

* Laurent et Quicke: 
H. Laurent et Fritz Quicke, Les origines de l'état Bourguignon. 
Première Partie: jusqu' à l'acquisition du duché de Limbourg 
et des terres d'Outre-Meuse (1383—1396). Bruxelles, Palais 
des Academies 1939 ^ Acad. royale de Belgique. Classe des 
lettres etc. Mémoires. Collection in 8°. Tome XLI. Fascicule 1. 

Lecoutere: 
C. Lecoutere, Een nieuw werk van Dire Potter, in „Taal en 
Letteren" XIV (Leiden 1904), blz. 462 v.v. 

Leendertz: 
Der Minnen Loep door Dire Potter, uitg. P. Leendertz W z . 
Inleiding. (= Werken uitg. d. d. Vereeniging ter bevordering 
der Oude Nederl. Letterkunde, vierde jaargang, eerste afleve
ring. Leiden 1847). 

Leenen: 
J. Leenen, Tussen Oud, Olt en Alt, in: „(Bulletin de la Com
mission Royale de ) Handelingen van de Koninklijke 
Commissie voor Toponymie & Dialectologie" XV (1941), p. 
305—356. 

Lieftinck: 
G. I. Lieftinck, (Bibliotheca Universitatis Leidensis) Codices 
Manuscripti V. Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 
conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur. 
Pars / . Lugduni Batavorum 1948. 

Limb. Gebedenboek: 
E. H. Floris Prims (ed.), Een Limburgsch Gebedenboek uit de 
XVe eeuw. Dendermonde 1926. 
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Van Loey: 
Dr. A. van Loey, Middelnederlandse he Spraakkunst II, Klank
leer. Groningen, Batavia, Antwerpen 1949. 

Löher: 
F. von Löher, Beiträge ζ. Gesch. der Jacoba. München 1865. 
(Abhandlungen d. Hist. Classe Bayr. Akad. d. Wissensch. 
Bd. X, 1. Abt. s. 1 ff., s. 205 ff.). München 1865. 

Мак: 
J. J. Mak, Het vocalisme in beklemde syllaben van enige oost-
mnl.se geschriften uit de kring der moderne devotie, in TNTL 
(1936), blz. 67v.v. 

Manly & Rickert: 
J. M. Manly & Edith Rickert, The Text of the Canterbury 
Tales. Chicago 1940. Vol. I: Descriptions of the Mss.; vol. II: 
Classifications of the Mss.; vol. I l l—IV: Text and Critical 
Notes; vol. V—VII : Corpus of Variants. 

* Martens: 
Jhr. Mr. A. Martens van Sevenhoven, Archief van het Kapittel 
van St. Maria op het hof te 's-Gravenhage. 's-Hage 1914. 

*Med. Haag: 
Mededelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschie
denis van 's-Gravenhage. Dl. I. ('s-Gravenhage 1863). Hierin 
een niet-gesigneerd artikel (van N. J. Pabon?): 's-Gravenhage 
onder de regering der graven uit de Huizen van Holland, 
Henegouwen en Beieren (blz. 207—243). 

v. d. Meer: 
S. G. W . van der Meer, Venloer Stadt-texte, diss. Nijmegen 
1949. 

*Meerkamp: 
A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden, 
A'dam 1913. 

Menagier: 
Le Menagier de Paris ed. par la Société des bibliophiles 
françois. Traité de morale et d'économie domestique, composé 
vers 1393, par un bourgeois parisien Ensemble: l'histoire 
de Griselidis, Mellibé et Prudence par Albertan de Brescia 
(1246), traduit par frère Renault de Louens. Paris 1846. 

Michels (akrostichon): 
L. С Michels, Bij het akrostichon in Reinaert I, TNTL, XLVI 
(1927), blz. 286 v.v. 
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*Van Mieris: 
Frans v. Mieris, Grooi Charterboek, din. Hl en IV, Leyden 
1755—'56. (Het Haagse Rijksarchief bezit een onvolledig 
Supplement). 

v. Mierlo: 
Prof. J. van Mierlo's overzicht v. d. Middeleeuwse letterkunde 
in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Dl. II, 
's-Bosch 1941. Blz. 73—76. 

*Min. Loep: 
Der Minnen Loep door Dire Potter, uitg. P. Leendertz W z . 
( = Werken uitg. d. d. Vereeniging ter bevordering der Oude 
Nederlandsche Letterkunde, 2e jg., Ie en 3e afl.; 3e jg., Ie afl.; 
4e jg., Ie afl. Leiden 1845—1847.) 

Monté: 
J. Ph. de Monté ver Loren, De historische ontwikkeling van de 
begrippen Bezit en Eigendom in de landsheerlijke rechtspraak 
over onroerend goed in Holland. (1929.) 

Mosher: 
J. A. Mosher, The exemplum in the early religious and didactic 
Literature of England. New York 1911 in 8°. 

*J. W . Muller: 
J. W . Muller, Gheryt Potter van der Loo en zijne vertaling van 
Froissart. TNTL, VIII (1888), blz. 264—296; IX (1890), 
blz. 20. 

S. Muller: 
Mr. S. Muller, Catalogussen v. d. bij het stadsarchief bewaarde 
archieven. Dl. I. Utrecht 1913. 

Noldus: 
L. Noldus, Opmerkingen bij het dialekt van Belgisch Zuid-
Limburg in de 13e, 14e en 15e eeuw, in „Leuvense Bijdragen", 
XXVIII, blz. 65 v.v. 

*Orlers: 
J. J. Orlers, Beschrijvinge der Stadt Leyden. 2e dr. Leyden 
1641. 

•Pabon: 
N. J. Pabon, Bijdragen over het godsdienstig, zedelijk en maat
schappelijk leven in Den Haag tot het einde der 16de eeuw, in 
„Die Haghe" (jaarboek) 1936. 
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P. Paris, Manuscrits françois de la bibliothèque du Roi, t. V. 

Peraldus (Summa): 
Summae Virtutum ас Vitiorum. Reuerendissimo ac eximiae 
S. Theologiae professore Guilielmo Peraldo Episcopo Lugdu-
nensi, ordinis Praedicatorum, auctore. Antverpiae, 1587. 
le deel: Summa Virtutum; 2e deel: Summa Vitiorum. 

* Poelman: 
Dr. H. Poelman, Bronnen tot de Geschiedenis van de Oostzee' 
handel, 's-Hage 1917. ( = Rijks Geschiedk. Publicatiën 36, 
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Post: 
Dr. R. Post, Geschiedenis der Middeleeuwen. ( = Dl. II van 
Brugmans' Geschiedenis van Nederland), Amsterdam 1935. 

*De Riemer: 
De Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage. 

* Riemsdijk: 
Jhr. Th. v. Riemsdijk, De tresorie en kanselarij van de graven 
van Holland. 's-Hage 1908. 
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Jhr. Mr. Th. v. Riemsdijk, De opdracht v. h. ruwaardschap van 
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Holland. Utrecht 1932. ( = O V R 3 II 1—24). 
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Dr. F. Schneider, Herzog Johann von Bayern. Berlin 1913. 
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Scott en Gilliodts van Severen, Le cotton manuscrit Galba В I. 
(p. 212). Bruxelles 1896. 

*Schoutens (Blom.): 
Dai Войск der Bloemen, hs. der 15de eeuw in 't licht gegeven 
door Fr. P. Stephanus Schoutens, Minderbroeder. Hoogstraten 
1904. 
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Schoutens (Meli.): 
Van Mellibeo ende sinre vrouwen, uitg. d. Fr. P. Stephanus 
Schoutens O.F.M. Hoogstraten 1905. 
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De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, 
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Den Haag 1920. 
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HOOFDSTUK I. 

Dire Potters Levensloop. 

/. Wat wij reeds weten. 

Dire Potter was secretaris aan het grafelijk hof van Holland te 
s-Gravenhage onder het Beierse huis. Hij moet geboren zijn rond 
1370 en stierf op 30 April 1428. 

Wij kennen hem als dichter van een omvangrijk werk Der Minnen 
Loep, voltooid in 1411 en 1412 tijdens een gezantschapsreis te Rome, 
en als auteur van een zedekundig tractaat in proza Blome der 
Doechden, dat hij in latere jaren geschreven heeft om de licht
zinnigheid van zijn eerste pennevrucht weer goed te maken. 

Over hem bestaat vrij wat litteratuur ι ). 

Weliswaar kenden reeds Boxhorn in 1642 en Huydecoper in 1730 
de tekst van Der Minnen Loep, een vijftiende-eeuws leerdicht, 
achtereenvolgens in vier „boeken" behandelend de gecke, de goede, 
de ongheoerlofde en de gheoerlofde liefde, toegelicht door exem
pelen. De naam van de auteur echter was hun onbekend. Abusie
velijk schreven Huydecoper, en na hem anderen, het dichtwerk toe 
aan een zekere Claes Willemsz, wiens naam met het jaartal I486 
namelijk aan het eind van de verschillende „boeken" voorkomt: zij 
realiseerden zich niet, dat zij te doen hadden met een afschrijver. 

Pas in 1844 ontdekte Mr. L. Ph. C. van den Bergh 's dichters 
naam in een akrostichon aan het eind van het vierde „boek": de 
laatste tien regels beginnen namelijk met de opeenvolgende hoofd
letters D.I.R.C. P.O.T.T.E.R.*) 

Dat deze combinatie van initialen inderdaad moet worden ge
houden voor akrostichisch, bleek ten overvloede uit Haagse archief
stukken van 1400—1428, waarin een Dire Potter herhaaldelijk als 
baljuw, grafelijk clerc en gezant vermeld wordt, en anderzijds uit 

1 ) Voor de hoofdzaken raadplege men de samenvatting in Winkel . 
3 ) Leendertz' uitgave van Der Minnen Loep, berustend op het beste der 2 

manuscripten, het Haagse, vermeldt D.E.R.C. 
L. C. Michels, die Leendertz' tekst aan de hand van de beide manuscripten 

gecollationneerd heeft, releveert de variant D.I.R.C. Deze spelling van Potters 
voornaam is, zoals blijkt uit de Haagse archiefstukken, ongetwijfeld de normale 
geweest (Cf. Michels akrostichon). 
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wat de auteur in zijn dichtwerk zelf over zijn persoon vertelt. In de 
verzen 77—90 namelijk van het eerste „boek" noemt hij zich scriver 
van den bloede d.i. clerc van het grafelijk gerecht3) en rechter in 
svorsten lant d.i. baljuw. In deze hoedanigheid droeg hij die yseren 
roede. Door de graaf met een geheime opdracht naar Duitsland en 
Rome gezonden, bleef hij langer dan een jaar van huis en schreef 
hij „om te verdriven melancolye(n)" te Rome zijn dichtwerk over 
de liefde. 

Men vindt deze zaken uiteengezet in Leendertz' Inleiding, later 
aangevuld door Jonckbloet4). Zij zijn naderhand bevestigd door de 
ontdekking van de Blome der Doechden. 

Plaatsen wij nu de voornaamste gegevens, die door Van den 
Bergh, Leendertz, Jonckbloet en later Te Winkel verzameld zijn, 
overzichtelijk achter elkander, dan krijgen wij het volgende schema
tische beeld: 

Dire Potter behoorde tot de lagere hofadel 5 ) . Zijn vader, Geryt 
Potter, was clerc van Albrecht van Beieren. 

Dire werd omstreeks 1370 geboren. Hij genoot onderricht in het 
Latijn, maar in zijn Minnen Loep bekent hij van logica, philosophie, 
theologie, artsenijkunde en rechtswetenschappen weinig verstand te 
hebben. Grammatica en poëzie echter hebben zijn bijzondere belang
stelling: 

Poëten ende historiën zanck 
Sijn mijn sinnen wael ghemanck. 

Hij was gehuwd met Lysbeth van der Does en had minstens één 
zoon, Geryt, geboren omstreeks 1395, misschien nog een tweede, 
Jacob Potter. 

Reeds vroeg werd Dire clerc bij Albrecht van Beieren. Als zo
danig staat zijn naam onder een oorkonde van 1403 6 ) . 

Ook onder Willem VI heeft hij deze functie 7 ). Een tijdlang 

3) Men zie Verdam (clerc). 
4) Leendertz baseert zich op archiefvondsten van Mr. L. Ph. C. van den 

Bergh en op oorkonden in v. Mieris. 
Potters geheime missie naar Rome is door Leendertz abusievelijk gefixeerd op 

1409. Jonckbloet heeft aan de hand van een post uit een der grafelijke rekeningen 
onomstotelijk aangetoond, dat de reis ondernomen is in H l l en geduurd heeft tot 
1412. (Cf. Leenderfz, blz. VIII. X - X I V en X X V en Jonckbloet (dtchtk.) blz. 
457.) 

B) Zie v. d. Bergh. 
e) Kluit, blz. 278. 
7) Aldus Te Winkel, die in dit verband opmerkt, dat Potter in 1406 knecht 

genoemd wordt of clerc Meestgen. Deze opmerking berust op een vergissing. In 
een grafelijke rekening van Philips v. Dorp 1405—1406 wordt een knecht van 
Dire Potter genoemd: „Meestgen, Dire Potters knecht", ook wel zijn „clerc" 
geheten. Vgl. Jonckbloet (dichtk.), blz. 453. 
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bekleedde hij het ambt van baljuw te Den Haag 8 ) . In Mei 1411 
moet hij zijn reis begonnen zijn met een geheime opdracht naar 
Duitsland en naar Rome, waar hij zijn Minnen Loep schreef. In 
verband hiermee kwam er 30 Januari 1412 in Den Haag „een bode 
van Rome mit alrehande Dire Potters brieve" 9 ) . Op 25 Juni 1412 
was hij weer in Den Haag terug en 4 Dec. van hetzelfde jaar bevond 
hij zich te „Kaynoet" 1 0 ) in Henegouwen. 

Dat Willem VI de diensten van zijn gezant op hoge prijs stelde, 
blijkt uit de feiten, want een grafelijk besluit van 25 Maart 1415 
„verlijdt" hem de hofstee Ter Loo (d.i. Klein Loo a. d. Bezuiden-
houtseweg bij 's-Gravenhage) in het ambacht Voorburg tot „on-
versterfeliken leen". 3 April 1415 krijgt hij de titel van „cnape". 
Sindsdien noemt hij zich Dire Potter van der Loo. 

Vervolgens reisde hij in opdracht van de dauphin van Frankrijk, 
schoonzoon van Willem VI, naar Calais, waar hij keizer Sigismund 
en de bisschop van Reims zou ontmoeten. Toen hij op de terugweg 
in Brugge arriveerde, moest hij weer naar Calais terug. 

31 Mei 1417 stierf Willem VI. Dire Potter trad toen in dienst 
van Jacoba van Beieren (8 Januari 1418). 1 Maart 1418 verleende 
deze hem nieuwe rechten op Ter Loo, benevens het ambacht van 
Snedelwijck in de parochie van Waddinxveen, grenzend aan het 
Hubrechtsambacht, dat hij reeds bezat. 

Voorts trad hij in dienst van Jacoba's tegenstander, Jan van 
Beieren, de leider der Kabeljauwen, voor wie hij verscheidene oor
konden ondertekende, alsmede in 1420 naar Culemborg reisde, 
Wageningen en Rozendaal bl ). Driemaal bezocht hij Leiden, name
lijk in 1419 en 1423 12). ц Maart 1424 en 3 Juli 1425 werd hij 

e ) Volgens Te Winkel heeft Potter dit baljuwschap tijdelijk aan anderen 
overgedragen. Maar reeds in 1885 is door Jonckbloet, in 1888 door Jan ten Brink 
en in 1905 door H. van Alfen een andere zienswijze voorgestaan, namelijk dat 
er geen sprake is van een tijdelijke overdracht, omdat Dire Potter na 1409 het 
baljuwschap niet meer bekleed heeft. Wel kon hij als „scriver van den bloede" 
het (lucratieve) baljuwschap aan anderen (o.a. aan zijn broer Pieter Potter) op
dragen en weer ontnemen, omdat hij als zodanig het recht had ambten te vergeven 
en weer in te trekken. 

Vgl. Jonckbloet (Letferk.), Brink (Liefdesgesch.) en v. Alfen (blz. 225 v.v.) 
Althans in zijn Ontwikkelingsgang (1922) had Te Winkel deze zienswijze kun

nen vermelden, respectievelijk overnemen. 
e ) Deze vermelding komt voor in de Tresoriersrekening van Willem Eggert. 

30 jan. 1412. Het eerst gesignaleerd door Jonckbloet (dichtk.), blz. 457. 
"й·) Kaynoet = Quesnoit (dep. Wodecq). Camoy, Ortg. des noms des com

munes de Belgique (1949), geeft voor 1320 de variant Caisnoit. 
1 1 ) Het heeft onze aandacht getrokken, dat noch Te Winkel, noch anderen 

enige gegevens over Potter weten te vermelden uit de belangrijke periode van 
Augustus 1418 tot en met het jaar 1419 van Jacoba's strijd en nederlaag tegen 
haar oom Jan van Beieren, de elect-bisschop van Luik. 

1 2 ) Zie Meerkamp I blz. 337. 485 en 487. 
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afgevaardigd naar Vlaanderen, de laatste maal om zijn functie te 
aanvaarden als secretaris van Philips van Bourgondië, de opvolger 
van Jan van Beieren. 3 Maart 1426 regelde Philips de Goede zijn 
jaarwedde („een Beyerschen gulden sdages") „totdat hij starf", dat 
was opten Meyenavont (30 April) 1428 і з) . 

Zijn zoon Geryt Potter ontving 13 Jan. 1432 van Jacoba nog een 
bezitting, grenzend aan de hofstede Ter Loo. Deze Geryt, doctor is 
de rechten (vermoedelijk van Parijs), huwde in 1431 met Kristijne 
Jansdochter van der Meije, die hem vier zoons schonk: Dire, Geryt, 
Jan den Oude en Jan den Jonge. Hij was raad in den hove van 
Holland (1438—1454). In 1440 ontmoeten wij hem als baljuw van 
's-Gravenzande 1 4 ) . Tijdens een oproer te Leiden stond hij aan de 
kant van de Kabeljauwen 1 б ) . 

Geryt Potter vertaalde vermoedelijk omstreeks 1430 in proza de 
Kroniek van Froissart: „getranslateert uter Franssoyse in onser 
Duytscher tongen". Zijn Nederlands is, in tegenstelling met de taal 
van zijn vader, niet Hoogduits gekleurd. Wij bezitten van zijn ver
taling alleen de tweede helft ' 1 6). 

* * 
* 

2. Nieuwe gegevens (résumé). 

Aldus luiden in het kort de biografische gegevens die over Dire 
Potter bekend zijn. Wie prijs stelt op een uitvoeriger uiteenzetting 
raadplege Te Winkel. 

Intussen beschikken wij over talrijke nieuwe details. Daar deze 
echter wegens hun omvang minder goed passen in een inleiding op 
de toch altijd beperkte tekst van de Mellibeus en anderzijds zijn 
bedoeld als een bijdrage tot Potters biographie, die vroeg of laat een 
heruitgave van zijn volledige werken zal moeten vergezellen, ver
wijzen wij de lezer naar een nog te publiceren artikel in het Leidse 
Tijdschrift, waar zij in onderling verband en gedocumenteerd 
zullen bijeenstaan. 

13) Een en ander in Ven Mieris: 
Dl. Ill blz. 147. 166, 171. 172. 174, 178, 183. 199, 206. 208. 217, 219, 221, 233. 

237. 248. 255, 261. 265, 278, 347. 350, 429. 
Dl. IV blz. 154, 157, 205, 222, 323, 333. 448, 465, 481, 482, 492 v.v., 502. 

801 v.v.. 807. 811. 816, 821, 836. 837, 872. 874, 891, 983, 997. 
14 ) Zie v. d. Bergh, blz. 149 v.v. 
1 β ) Zie Orlers, blz. 409. Op blz. 420 v.v. wordt voor 1481 een „Dire Potter 

uyten Haghe" (blijkbaar Geryts zoon) vermeld. Deze werd onthoofd. 
l e ) Ten dele uitg. door Nap. de Pauw: Jehan Froissart's Cronukc van Vlaen-

deren, ghetranslateert bij Geri/t Potter van der Loo. Gent 1898 II din. 
Vgl. ƒ. W. Muller, blz. 264 v.v. 
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Voor wie aan enkele punten genoeg heeft, volgt hier een résumé: 

Het is aannemelijk te achten, dat de Potters behoorden tot een 
geslacht van koopvaarders, die in de 14de en 15de eeuw de vracht
vaart onderhielden tussen Engeland en het continent. Calais, 
Brugge, Bergen op Zoom en Rotterdam waren de handelsplaatsen, 
waar de goederen door de schippers werden afgezet. Talrijke 
Potters worden ons als schippers en scheepsbevrachters genoemd. 
Het bewijs, dat zij bloedverwanten zijn van de dichter, ontbreekt, 
maar er zijn voldoende aanwijzingen om het te veronderstellen. 
Allereerst zijn het de voornamen, die een opvallende gelijkenis ver
tonen met de namen van diegenen die ons als Dires familieleden 
bekend zijn. Vervolgens worden de dichter en de zijnen herhaalde
lijk in koopvaardijgeschillen gemengd, waarbij eenmaal een familie
relatie uitdrukkelijk naar voren wordt geschoven. 

Het zou de moeite waard zijn, na te gaan, of er verwantschap 
bestaat tussen de clerc van het grafelijk hof en Paulus Potter, de 
schilder van ,,De Stier". De laatstgenoemde was geboortig uit 
Enkhuizen. Juist in deze streek (Medemblik, Hoorn, Enkhuizen) 
woonden in de 15de en 16e eeuw verscheidene koopvaarders met 
de naam Potter. De familienaam is er nu nog bekend. 

Het eerste bericht over onze dichter in de grafelijke archiefstuk
ken dateert niet van 1403, maar van 1385. Reeds toen was hij jonge 
clerc aan de tresorie en maakte hij deel uit van „'s graven herberg". 

Een heel bijzonder bericht treffen wij aan in een publicatie der 
Oud-Vaderlandse Rechtsbronnen van Van Riemsdijk en de Monté 
ver Loren. Daar lezen wij namelijk, dat in 1400 Dire met zijn broers 
Jan en Pieter en nog enige anderen door de rechtbank van graaf 
Albrecht tot zware straffen werden veroordeeld, daar zij „hand-
dadig ende voortvluchtig waren inzake een doodslag, door hen 
gepleegd op „Meester Pieter". Hoewel in de documenten de motie
ven van het misdrijf niet nader worden omschreven en de uitgevers 
zich onthouden van commentaar, kunnen wij uit andere archief
stukken afleiden, dat wij hier te doen hebben met de berechting van 
een dodelijke hofvete: typisch voorval in een tijd van bloedige 
twisten. Dire en de zijnen worden verplicht tot een zware geld
boete, moeten duizend zielemissen laten lezen voor de twee ver
moorden, met tweehonderd man de voetval doen in de parochiekerk 
te Den Haag en een bedevaart ondernemen naar Ridzamadoen 
(Roc-Amadour). 

Men zou zo, naar moderne maatstaf geoordeeld, verwachten, dat 
het nu met Dires carrière aan het hof voor goed was gedaan. Niet 
aldus in de middeleeuwen. Wanneer de opgelegde straf werd aan-
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vaard, werd de „zoen" geacht te zijn voltrokken. Wij zien dan ook, 
juist na 1400, in de grafelijke archiefstukken 's dichters aanzien 
stijgen. Hij wordt meesterklerk, baljuw en buitengewoon gezant 1 7 ) . 
Zijn reis naar Rome met een geheime missie is hiervan het reeds 
bekende voorbeeld. Hij moet op de heen- of terugweg wel zijn op
wachting gemaakt hebben bij keizer Sigismund, die toentertijd bezig 
was met de voorbereidingen voor het Concilie van Constanz ter 
beëindiging van het Westerse Schisma. Talrijk zijn voorts de 
nieuwe berichten over reizen van Dire Potter, die ons in de grafe
lijke rekeningen worden meegedeeld. De beloningen van de graaf 
blijven niet uit. Dire Potter krijgt geldelijke inkomsten uit de tollen 
van Geervliet en lersekeroord. Reeds in 1413 blijkt hij te zijn be
giftigd met een adellijke titel, want in Mei van dat jaar schrijft de 
graaf de koning van Engeland een brief met de mededeling, dat hij 
zijn secretarius Theodericus Potter, atmiger, naar Engeland zal 
sturen om te trachten door onderhandelingen een eind te maken aan 
het kapen van Hollandse schepen. Inderdaad reist Potter naar Enge
land. Uit de stukken blijkt o.a. dat een zekere Johannes Bruyn bij 
de Zeeuwse kust het met Hamburgs bier bevrachte schip van Wol 
fen van Medemblik gekaapt heeft en verkocht te Winckelsea. Pot
ter vraagt en verkrijgt audiëntie bij 's konings Privy Council en 
dient daarna een schriftelijk verzoek in om schadevergoeding ,,spe-
cialiter quia dictus Wolf ardus est affinis et servitor mulieris mee". 

Een ander bericht uit Londens Public Record Office vertelt ons 
vanwege de koning, dat de ontvangers van de custom te Londen de 
Hollandse schipper Christiaen Jacobszoen bij zijn vertrek uit de 
haven niet mogen verplichten tot het meenemen van exportgoederen; 
hij heeft namelijk 25 M. geleend aan Dederyc Potter, die ze nodig 
had voor levensmiddelen, te verwerven en te verteren binnen het 
koninkrijk („within the realm"). 

Als wij weten, dat Dire Potter in 1415 door de graaf officieel in 
de adelstand is verheven — bij welke gelegenheid hij begiftigd werd 
met het landgoed Ter Loo — dan mogen wij veronderstellen, dat 
deze verheffing te Constanz door keizer Sigismund plechtig is be
krachtigd. 

1 7 ) Hoewel het niet niet de taak is van een handboek, nieuwe visies te openen 
op dichters en hun werken, mag men het toch betreuren, dat Te Winkel in zijn 
Ontwikkelingsgang geen melding maakt van het reeds in 1908 verschenen werk 
van Van Riemsdijk, Tresorie en Kanselarij van de graven van Holland, waarin 
het dagelijks leven aan het grafelijk hof op een wetenschappelijk verantwoorde en 
levendige wijze wordt geschilderd. Wie zich een juist begrip wil vormen van de 
sfeer, waarin Dire Potter geleefd heeft, kan deze beschrijving niet zonder meer 
voorbijgaan. 

Veel kleur ook geven de bijzonderheden over middeleeuws Den Haag, mee
gedeeld door Pabon. 
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Van belang tenslotte is zeker de houding, die de dichter heeft 
aangenomen tijdens de woelingen onder het bestuur van Jacoba van 
Beieren. Arnhemse archiefstukken, in Den Haag ontbrekend, tonen 
onbetwistbaar aan, dat Potter tijdens de moeilijkste ui-en, namelijk 
de gevechten rond Woudrichem, zijn gravin niet in de steek heeft 
gelaten en, aanwezig op het toneel van de strijd, zijn meesteres 
trouw heeft gediend. Toen eenmaal de slag verloren was en Jan 
van Beieren met goedvinden van Philips van Bourgondië heer werd 
over Holland en Zeeland, had Potter geen keus meer. Hij bleef wat 
hij was: secretaris aan het grafelijk hof, ook toen na de vergiftiging 
van de gewezen elect van Luik het bestuur over de graafschappen 
in handen viel van de Bourgondische hertog. 



HOOFDSTUK II. 

Zijn werken. 

1. Der Minnen Loep en Blome der Doechden. 

Merkwaardig genoeg is over de w а а г d e van Potters dichtwerk 
weinig gepubliceerd. Leendertz heeft zich zonder twijfel uiterst ver
dienstelijk gemaakt door de tekst uit te geven van een der twee 
handschriften van Der Minnen Loep, maar behalve de onvolledige 
historische gegevens, die hij van Van den Bergh overgenomen en 
voor een deel verkeerd geïnterpreteerd heeft, bevat zijn Inleiding 
nauwelijks enig houvast, waaraan wij een waardering van Potters 
leerdicht zouden kunnen vastknopen. Hij volstaat met een opsom
ming van de bronnen, waaraan Potters minneverhalen moeten of 
kunnen ontleend zi jn 1 8) . 

L. C. Michels heeft zich de moeite getroost de editie van 
Leendertz aan de hand van beide hss. te collationneren, maar het 
resultaat van deze arbeid is nooit gepubliceerd 1 9 ) . 

De enige die het heeft aangedurfd een alomvattend oordeel over 
de betekenis van Potters dichtwerk wereldkundig te maken, is 
C. Busken Huet; deze fundeert zijn mening niet op een weten
schappelijk historisch onderzoek maar op een subjectieve indruk. In 
zijn Land van Rembrand wijdt hij aan Der Minnen Loep een breed
voerige beschouwing, die, als men haar aandachtig leest, tenslotte 
weinig van een vernietigend vonnis verschilt. Hij stelt Potter op één 
lijn met Jacob Cats, wiens „wauwelende geniepigheid" en „keutel
achtige poëzie" hij, naar wij uit zijn Litterarische Fantasien weten, 
grondig verfoeide. W a t hij de grafelijke gezant te Rome vooral 
kwalijk neemt, is, dat hij blijkbaar ongevoelig gebleven is voor de 
artistieke zwier van de Italiaanse renaissance, in het bijzonder voor 
de charme van Boccaccio20). 

xs) De volledige lijst vindt men in Winkel. Brink (Liefdesgesch.) geeft enige 
onbelangrijke aanvullingen. In verband met Potters tweede werk, de Blome der 
Doechden, noemen wij er hier enkele waarover hij later zijn spijt heeft betuigd: 
Uit Ovidius. nl. diens Heldinnenbrieven, de geschiedenissen van Demophon en 
Phyllis, Paris en Oenone, Aeneas en Dido, Theseus en Ariadne, Jason en Medea, 
Leander. 
Uit de Metamorphosen het verhaal over Pyramus en Thisbe. 
Uit andere bronnen vervolgens de verhalen over Achilles, Agamemnon, Tristan 
en Isolde. 

ω ) Zie Michels (akrost), biz. 287. 
*>) Huet (Rembr.), blz. 250-280. 
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Heel wat milder luidt het oordeel van Jonckbloet, Te Winkel en 
anderen. Ernstige litteratuurhistorici als zij zijn, hoeden zij zich 
voor abrupte boutades. Zij waarderen Potter in het licht van zijn 
tijd en schijnen een definitief oordeel liever te willen opschorten, 
totdat verschillende kwesties nauwkeuriger zouden zijn onderzocht. 

Zo'n onderzoek werd verricht in 1905. In dat jaar vond H. P. J. 
van Alfen, kennelijk niet tevreden met de opsomming van de 
bronnen, waaraan de minneverhalen van Dire Potter uiteindelijk 
zouden zijn ontleend, in de cataloog van de stadsbibliotheek te 
Maastricht een merkwaardig bericht, afkomstig van J. Habets. Deze 
had namelijk in de Publications de la société . . . . Limbourg van 
1880 een artikel gepubliceerd, waarin hij de aandacht der geleerden 
vestigde op enige middelnederlandse handschriften in het bezit van 
de Paters Franciscanen te Recheim (Rekem) aan de Maas in Bel
gisch Limburg2 1) . Een der handschriften was afkomstig uit een 
vroegere Franciscaanse bibliotheek te Maastricht. Habets citeerde, 
ter nadere aanduiding van de auteur, een passage uit het voorste 
gedeelte van het manuscript: 

„L'auteur se fait connaître dans les paroles qui suivent: 
„Nu en houde ic my doch niet voer eenen gheleerden mer voer 
eenen leerenden man, die gherne als ic den tijt hebben moechte 
ut myne dagelykscher hantteringen der cancelaryen van 
Hollant, daer ic die meyste (hs. mijnste. B.O.) in was, plach te 
oefenen boecken der heiliger scriften ende oec mede der 
poëten". 

Bezig met een studie over Der Minnen Loep en dus bekend met 
de gegevens, die over de Hollandse kanselarijdichter Dire Potter 
gepubliceerd waren, liet Van Alfen een dergelijke mededeling niet 
aan zich voorbijgaan. Hij begaf zich naar Reckheim, maar aldaar 
gearriveerd, kreeg hij te horen, dat juist enkele maanden tevoren 
het manuscript uitgegeven was door Fr. P. Stephanus Schoutens 
O.F.M, te Antwerpen, die het had laten verschijnen onder de titel 
Dat Bouck der Bloemen 2 2 ). Een critische beschouwing van deze 
uitgave bewees hem spoedig, dat Schoutens geen man was van het 
vak. „Wat den opsteller van dat werk betreft" aldus las v. Alfen 
in het voorwoord, „zijn naam is tot nog toe onbekend, gelijk ook zijn 
werk, zoo geleerde mannen mij de verzekering gaven, tot nog toe 
onbekend is". En vervolgens: „Hij noemt zich niet, doch geeft 
eenige aanduidingen over zijn persoon, welke wellicht eens den 

и1) Zie v. Alfen en Habets. 
2 2 ) Zie Schoutens (Blom.). 
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cenen of anderen navorscher van geschiedenis tot de ontdekking 
van zijnen naam zullen geleiden". 

Zo'n navorser van geschiedenis trof Schoutens in Van Alfen, die 
in de tekst van het handschrift al spoedig de bewijzen vond van wat 
hij vóór zijn reis naar Reckheim al vermoedde, namelijk dat hij hier 
te doen had met een nieuw of liever vergeten werk van Dire Potter. 

Wij zullen de argumentatie hier niet in den brede herhalen en 
volstaan met de vermelding, dat de overeenkomst tussen de mede
delingen van de auteur omtrent zijn eigen persoon in Der Minnen 
Loep en dit vergeten werk zó opvallend is, dat twijfel overbodig 
was. Temeer sloot het bewijs, omdat de dichter in dit nieuwe boek 
betreurt, vroeger te Rome een werk te hebben geschreven over de 
minne met verhalen over Phyllis en Demophon, Dido en Aeneas, 
Medea en Jason, Ariadne en Theseus, Thisbe en Pyramus, Oenone 
en Paris, Calistomus en Orfennes, Leander, Achilles, Agamemnon, 
Tristan, Floris V van Hollant en anderen — zich tegelijkertijd ver
ontschuldigend met de opmerking, dat hij het had geschreven ,,om 
te leeren den jonghen". Hij neemt dan ook God tot getuige, dat hij 
„in den selven boeke niemant ter mynnen en rade, want het is een 
swaer bant ende lastelyc die leven ende doot in brenghet ende 
vrese der sielen". 

Kort nadat Van Alfen deze bevindingen opgestuurd had naar de 
redactie van het Leidse Tijdschrift en kort voordat ze zouden wor
den gepubliceerd, kwam een andere periodiek, namelijk Taal en 
Letteren, voor den dag met een artikel van C. Lecoutere 2 3 ), die 
geheel onafhankelijk van Van Alfen en uitsluitend na kennismaking 
met Schoutens' uitgave op grond van dezelfde argumenten dezelfde 
conclusies trok. 

Waarom Van Alfen, die toch in het tweede deel van zijn artikel 
terecht zeer duidelijk afrekende met de ondeskundige wijze waarop 
Schoutens' uitgave tot stand was gekomen en haar voor de weten
schap als onbruikbaar bestempelde, niet overging tot (her)uitgave 
van het Rekemse handschrift, is een vraag, waarop wij geen ant
woord geven kunnen. Zijn eigen argumenten waren doorslaand 
genoeg: 

1 e. Reeds de titel deugt niet. Het werk heet niet Dat Bouck der 
Bloemen, maar Blome der Doechden. De eerste titel is van 
de afschrijver, de tweede van de auteur. 

2e. De interpunctie, in het hs. uitermate slordig en inconsequent, 
is door Schoutens klakkeloos overgenomen. Dit kon nog een 
verdienste zijn, maar 

23 ) Lecoutere, blz. 462 v.v. 
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3e. Schoutens leest niet wat er staat. Hij leest w u i v e n ín 
plaats van r o u w e n ; c a s t e in plaats van с г i s t e; 
a l l e voor a i r e ; e e η e voor e e n r e ; d e n voor d e r ; 
w a r v i n g h e voor w a r r i n g h e ; w e k e l o e s voor 
r o e k e l o e s ; w e d e r s t u b b i c h e i t voor w e d e r -

s t r i b b i c h e i t enz. enz. 

4e. Hij laat uit slordigheid hele woorden of woordenreeksen 

wegvallen, zodat sommige zinnen totaal onbegrijpelijk zijn. 

5e. Hij schrapt passages waarin gesproken wordt over onzedelijk 
gedrag van geestelijke personen en verzwijgt sommige 
exempelen. 

Nog om een andere reden was een heruitgave gewenst geweest. 
Het Rekemse handschrift bevat namelijk, behalve Potters Blome 
der Doechden, nog een onbekende middelnederlandse prozabewer
king van een Liber consolationis, geschreven in \246 door Alber-
tanus Brescia en geheten Mellibeus of met volledige titel Van melli-
beo ende van sinre vrouwen prudencia 2*). 

Hadden in 1905 Van Alf en en Lecoutere Potters auteurschap 
van de Blome der Doechden reeds vastgesteld, in 1918 kwam een 
vakgenoot 2 5 ) alle twijfels wegnemen door de ontdekking van een 
tweede akrostichon. De dichter, die de laatste regels van zijn Der 
Minnen Loep gemerkt had met zijn naam en nadien door Willem VI 
als heer van de hofstad Ter Loo in de adelstand verheven was, had 
niet nagelaten zijn pasverworven titel met de hoofdstukken van zijn 
nieuwe boek listig te verstrengelen. De beginletters van de capita 
der Blome der Doechden vormen de zin: 

DIRIC P O T T E R VAN DER LOO V T E N H A G E 
H E E F T MI G E M A E C T G O D S 

De laatste vier letters houden met de voorafgaande geen verband. 
Daarom meende Spitzen, dat zij het begin vormden van een spreuk 
God s(i gheloeft) en dat er dus acht hoofdstukken aan het werk 
ontbraken. Dit vermoeden, neergeschreven in 1918, ontmoette later 
de instemming van L. С Michels. „Er werd met reden gegist", 
schreef deze 2 6 ) , „dat zij het begin vormden van de spreuk God si 

3 4 ) Afzonderlijk uitgegeven, eveneens door Schoutens. Zie Schoutens (Meli.). 
De wenselijkheid van een (her)uitgave van het Rekemse hs. is onder philologen 
geen geheim. 

2 5 ) Zie Spitzen. 
-e) Zie Michels (akrost). 
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gheloeft of iets van dien aard, en dat er dus een aantal, waarschijn
lijk acht, hoofdstukken ontbraken"2 7) . Ter bevestiging deelde hij 
nog mede, dat deze lofspreking in de Latijnse vorm ,,Deo Gratias" 
voorkomt achter het derde en vierde boek in hs. L. van Der Minnen 
Loep en citeerde hij Prof. de Vreese, die aan het slot van het in 
1925 teruggevonden hs. van Die Materie van den Sonden de be
kende doxologie zag staan God sy gelooft. 

Dit schreef L. C. Michels in 1927. Sindsdien is over Dire Potters 
persoon en werken niets nieuws meer aan het licht gebracht. 

2. Een derde werk van Dire Potter: Meüibeus. 

Van Alfen heeft in 1905 de tekortkomingen van Schoutens' uit
gave breedvoerig toegelicht, maar hij heeft aan één fout, naar onze 
mening de grootste, te weinig aandacht besteed. In het Rekemse 
handschrift beslaat de Blome der Doechden 137 folio's, dan volgen 
enige blanco bladzijden, waarna de resterende 35 folio's in beslag 
worden genomen door de Meüibeus. Schoutens nu heeft beide trac-
taten afzonderlijk uitgegeven. Wij zouden dit geen fout achten, 
indien hij aan hun onderlinge samenhang meer aandacht had 
besteed. Een middeleeuws manuscript, ook al bestaat het uit ver
schillende werken, vormt altijd een eenheid, soms alleen maar uiter
lijk, maar dikwijls ook innerlijk. Het schijnt ons toe, dat Schoutens' 
splitsing in eerste instantie de oorzaak is geweest, dat de litteratuur-
historici de samenhang tussen Meüibeus en Blome der Doechden 
uit het oog hebben verloren. 

Intussen heeft Van Alfen, zij het in een voetnoot, gewezen op de 
samenhang tussen de laatste hoofdstukken van de fetore di Virtù 
enerzijds en Albertanus da Brescia's Liber consolationis anderzijds. 

De Fiore di Virtù nu, een Bolognees zedekundig traetaatje in de 
volkstaal over deugden en ondeugden, toegelicht door spreuken en 
exempelen, in de 13e eeuw geschreven door Fra Tommaso Gozza-
dini en sindsdien in allerlei bewerkingen en vertalingen over de be
schaafde wereld verspreid, kan in verwijderde zin een bron heten 
van Potters Blome der Doechden. En Albertanus' Lt'ber Consolatio
nis is zonder twijfel de latijnse bron van de Meüibeus! Er bestaat 
dus tussen de twee delen van het Rekemse manuscript een zekere 
samenhang. 

Sterker: C. Frati heeft in een belangrijk artikel, dat aansluit bij 
bevindingen van prof. A. Bartoli, niet alleen het verband gesigna-

27) Acht hoofdstukken ondanks negen letters. Sp. telde de g voor gh. (Zie 
Spitzen). 
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leerd tussen de laatste capita van de Fiore di Virtù en het latijnse 
tractaat van Albertanus 2 8 ) , maar kortweg vastgesteld, dat de zede-
kundige verhandelingen van de laatstgenoemde een der voornaamste 
bronnen zijn geweest voor Gozzadini's Fiore. 

W a t geldt voor het origineel, geldt ook voor de bewerkingen: dit 
is door de onderzoekingen van Gelli, Ulrich, Volpi en vooral Frati 
voor de Fiore di Virtus, van Karl Drescher voor Arigo's prozatekst, 
van Von Zingerle, Zarncke, Lappenwerk en Karel van Gorp voor 
Vintlers Pluemen der Tugent overtuigend aangetoond en wordt 
door de kennismaking met Sundby's uitgave van Albertanus' Liber 
consolationis bevestigd 2 9 ). 

Wij zullen de hiermee samenhangende kwesties hier niet in details 
behandelen en volstaan met het constateren van het genoemde feit. 

Nu wil het toeval, dat de bedoelde laatste gedeelten van de Fiore 
di Virtù (Se tu vuoi avere buona vita in questo mondo, del parlare 
e del tacere come si dee fare, come si dee consigliare, del guardare, 
in che modo si dee fare) in de Blome der Doechden juist ontbreken. 

In dit verband herinneren wij de lezer nog eens aan het vermoe
den der litteratuurhistorici, die op grond van het plotseling afbre
kende akrostichon, door hen aangevuld met i gheloeft, de conclusie 
trokken, dat aan het slot van de Blome der Doechden een aantal 
hoofdstukken mankeert. 

Welnu, wie in het Rekemse handschrift op het eind van de Blome 
der Doechden doorbladert naar de Mellibeus. ontdekt in de opeen
volgende beginletters der capita van dit tractaat deze combinatie: 

IESGNELOEFTENDIGHEBENEDYITVANALSAMEN. 

Gegroepeerd achter de letters van de Blome der Doechden levert 
dit het volgende akrostichon: 

DIRIC POTTER VANDER LOO VTEN H AGE HEEFT 
MI GEMAECT. GOD SI ES GNELOEFT ENDI GHE-
BENEDYIT VAN ALS. AMEN. 

2 8 ) Frati, p. 270, sprekend over de laatste drie capita van de F. d. V.: „che 
i capp. XXXVIII—XL fossero desunti da Albertano, già accennò il prof. Bartoli: 
tutta, infatti, la materia trattata in essi può, parte a parte, essere ricondotta ai 
trattati del Bresciano, e segnatamente al „De arte loquendi et tacendi" e al „Liber 
consolationis et consilii". 
Frati verwijst naar A. Bartoli, Storia della letteratura italiana, Firenze 1880, voi. 
Ili p. 347 -348 . 

2*) Cf. Gelli, Ulrich (editie). Ulrich (Ztschr.), Frati, Drescher, Zingerle 
(editie), Zingerle (Ztschr), Zarncke, v. Gorp, Cartojan en Sundby. De uitgave 
van Volpi wordt besproken in Drescher. 
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Wij leiden hieruit af, dat de Mellibeus het derde werk is van 
Dire Potter. 

Er zitten aan dit sluitstuk enige tekstcritische vraagtekens. Aller
eerst is daar de η in gneloeft, die natuurlijk cen A geweest is. Dit 
komt heel goed uit, want het corresponderende hoofdstuk moet oor
spronkelijk een ander begin gehad hebben dan het in het Rekemse 
handschrift heeft. Terwijl namelijk alle capita aanvangen met 
andere bewoordingen dan de titels, die er boven staan, zijn bij dit 
caput begin en titel grotendeels aan elkaar gelijk. De titel luidt 
namelijk: Nu heeft mellibeus raet van sinen vrinden die hem ten 
oorloge rieden en het caput zelf begint: Nu heeft mellibeus raet van 
synen vrienden ende horen raet ghehort. Deze verwisseling van 
regels is kennelijk het gevolg van een foutieve afschrijving. 

De ί van endi is een vergissing van de verluchter, want te zijner 
memorie heeft de copiïst niet een i maai een e aangeduid op de 
plaats waar de gekleurde initiaal moest worden aangebracht — 
gelijk in het handschrift nog duidelijk zichtbaar is. Wij moeten het 
begin van het bedoelde hoofdstuk dus niet lezen: Inde mellibeus 
antwoerde maar: Ende mellibeus antwoerde. 

De vreemde combinatie yi in de laatste lettergreep van ghebene-
dyit laat zich als volgt verklaren: Er is reeds iets onregelmatigs in 
het y-hoofdstuk, omdat het begint met het woordje YA (seide melli
beus), wat in ieder geval een vreemde spelling is. De gewone 
middelnederlandse schrijfwijze is Ia of Ja. Het wordt gevolgd door 
het i-caput, beginnende met Ich (segge, seit vrouwe prudencia). 
Normaal zouden wij dus twee i's gekregen hebben: in zo'n geval 
schrijft de middeleeuwer doorgaans de tweede i als een j , zodat het 
wordt: ghebenedijt. 

Het is in het handschrift niet meer duidelijk na te gaan, of de y 
op rekening komt van de verluchter dan wel van de copiïst. Het 
letterteken-ter-memorie, de director of representant, zit bijna geheel 
onder de rubrijc van de initiaal. 

Ten overvloede wijzen wij er nog op, dat es de tweede naamval 
is van het en kan betekenen hierom of daarom. De schrijver prijst 
God (hierom) dat hij, dichter van een vroeger werk over de aardse 
liefde, nu deze twee zedekundige tractaten heeft voltooid. 

Terwijl Gozzadini en zijn navolgers hun tractaat over deugden en 
ondeugden besluiten met enkele capita ontleend aan de werken van 
Albertanus, laat Potter deze capita weg en zet er een volledig, af
gerond tractaat van Albertanus voor in de plaats. (Over de invloed 
van het akrostichon op de zinsbouw raadplege de lezer hoofd
stuk V, 1.) 
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De Blome der Doechden en de Mellibeus vormen dus inderdaad 
een eenheid en zijn beide gemaakt door Dire Potter van der Loo 
uit Den Haag. 
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HOODSTUK III. 

Het Rekemse handschrift. 

De naam het Rekemse handschrift is nooit in de litteratuurhistorie 
gebruikt; wij stellen hem echter vóór om redenen die niet nader 
hoeven worden toegelicht. 

Het manuscript is geschreven op papier, uitgezonderd de titelfolio 
en folio 13, die van perkament zijn. 

Datering. 

De watermerken worden met nagenoeg dezelfde figuren door 
Briquet vermeld voor Düsseldorf, Utrecht en Namen in 1469— 
1473, Keulen en Westfalen 1464—1474, Luxemburg, Keulen en 
Westfalen 1469—1474, Utrecht en elders 1476; het in ons hand
schrift meest frequente type vinden wij in Briquet gedateerd op 
1477—1480 voor de stad Luxemburg 3 0 ) . 

Daar Potter in 1428 gestorven is, ligt er dus tussen de voltooiing 
van zijn prozawerk en deze Rekemse copie gauw een halve eeuw. 
De Vreese's Bouwstoffen31) dateert het manuscript circa 1485, 
doch voert hiervoor geen reden aan. Toch moet deze datering wel 
nagenoeg juist zijn, want de copiïst vermeldt op de eerste bladzij: 

„Item dit bueck is gheheiten dat bueck der bloemen toebehoe-
rende den broederen vander derder ordenen sinte francisci 
binnen der Stadt maestriecht wonende in die wytmaker straet" 

en volgens J. Habets 32) vestigden de begarden zich „dans la rue 
des Blanchisseurs" in 1484. 

Blijkbaar genoten de werken van Dire Potter in die jaren een 
zekere populariteit, want in 1486 copieerde Claes Willemsz Der 
Minnen Loep (zie blz. 1). 

Beschrijving. 

Het handschrift bevat 348 bladzijden, waarvan de eerste 2 7 0 ^ in 
beslag worden genomen door de Blome der Doechden, de titel van 
de copiïst en de plaat inbegrepen. De volgende zes pagina's (f 136, 

30) Briquet (Les Filigranes), nrs. 1885, 8567, 8621, 9183, 9199—9200. Ge
verifieerd door Dr. G. I. Lieftinck, Leiden. 

» ) Dl. X. 
* ) Zie Hábets. blz. 358-360. 
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137 en 138) zijn onbeschreven. Hierop sluit de tekst aan van de 
Mellibeus op 61J/£ bladzijden. De laatste tien pagina's zijn blanco. 

Signaturen komen veelvuldig voor; reclamen of resten daarvan 
bevinden zich op de folios' 48 г0, 96 v° en 108 v 0 en in de Mellibeus 
op 12 v 0 . 

In margine staat soms Exm (= exemplum) om de plaats aan te 
duiden waar een exempel begint. Op de onderrand staan meermalen 
in cursief schrift de titels der hoofdstukken genoteerd ter memorie 
van de verluchter, die de rubriceringen later in kleur moest aan
brengen. Ook komen foliëringen voor op de benedenrand. Bijbel
citaten worden hier en daar in margine cursief gelocaliseerd. 

Het formaat van het boek is 21,5 X 15 cm. De tekst van de Blome 
is geschreven in dubbele kolommen van 32 regels, die van de Melli
beus in dubbele kolommen van 29 regels. De oorspronkelijke folië-
ring, waarbij het titelblad gerekend is voor folio 1, begint op folio 2, 
gaat door tot het einde van de Blome. slaat de blanco pagina's over 
en begint opnieuw bij de Mellibeus, tellende vanaf 1; de laatste 10 
(blanco) bladzijden zijn weer ongefolieerd. 

Geen rekening houdend met de opvatting van de copiïst heeft een 
moderne hand de folio's naar eigen maatstaf met potlood genum
merd tot en met 171. 

De band is van hout, met leer overtrokken, dat naderhand ge
restaureerd is. Aan de vastgekleefde kant van het perkamenten 
schutblad-vóór bevindt zich een notitie, die op de bandzijde nog 
gedeeltelijk in Spiegelschrift leesbaar is: 

Int jaer ons heren up sinte margrietenauont 
(volgt de ondertekening:) Reinger macht 

het slot dus van een oorkonde of brief. 
Het schutblad is door snijding op de rug in tweeën gedeeld: de 

overblijvende randen zijn, zowel vóórin als achter in het hs., om-
gevouwen. Het is overdwars aan de band vastgelijmd en bevat 
14de—15de eeuwse fragmenten van een Graduale. 

Tussen de twee kolommen van de latijnse tekst op het schutblad-
vooraan staat in cursief schrift: 

Daer dit steit slaet où ti (= i.e.?) dit slaet ouer of ghi wilt 
tot hier — 

waarmee de copiïst naar onze mening heeft willen uitdrukken: 
„Waar de lezer ziet staan de afkorting slaet ой, leze hij: sla dit 

over, alstublieft, tot hier". Inderdaad komen dergelijke notities in het 
handschrift meermalen voor, bijvoorbeeld op 43 г0 onderaan: slaet 
ой en 43 v 0 midden tussen de 2 kolommen: /ir; op 48 v 0 slat où en 
49 r0 A/er; op 87 v0 slaet où en op 88 г0 tot hier. 

Vermoedelijk dienden deze notities bij de voorlezing in de refter 
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als waarschuwingen voor de lector bij minder geschikte exempelen. 
De Blome der Doechden bevat inderdaad enige verhalen, die zich 
bezwaarlijk lenen tot voorlezing in een convent. 

De titelfolio bevat, behalve het reeds vermelde opschrift van de 
copiïst („Item dit bueck is gheheiten enz., zie blz. 16) aan de 
rectozijde, verso een fraaie plaat, die kennelijk met de pen is ge
tekend en naderhand gekleurd met dezelfde rubrijc als waarmee de 
initialen door de verluchter zijn aangebracht. De tekening stelt vóór 
een oude tuinman, donkerbruin gekleed, die met een spade bloemen 
en onkruid tegelijk uit de grond steekt en in een korf deponeert. Een 
jonge hoveling in wijde mantel en gestoken in een harnas met licht
blauwe weerschijn, geeft hem aanwijzingen. De gesproken woorden 
staan in tekstrollen boven de figuren, maar zijn niet alle even duide
lijk leesbaar: 

De jonge hoveling: Ey segt. vrint, met uwer spaden 
Wilt ghi die bloemen wtraden? 

De tuinman: Ja ich, want my is soe groet verdriet. 
Vanden onder scheide en weit ie niet 33). 

De hypothese van G. Kalf f 3 4 ) , dat de oude tuinman Potter voor
stelt als schrijver van Der Minnen Loep en de jonge hoveling de 
auteur symboliseert van de Blome der Doechden, kortom dat de 
plaat een zinnebeeldige voorstelling is van Potters morele omme
keer, berust op geen enkel argument. Veeleer illustreert de tekening 
's dichters uitgesproken oogmerk, „den ruyden mensschen" het 
onderscheid te leren tussen goed en kwaad, tussen deugden en on
deugden; de Blome behandelt dan ook telkens een deugd, gevolgd 
door een beschrijving van de tegenovergestelde ondeugd З б ) . 

3 3 ) Over de lezing Ey in de woorden van de hoveling bestaat geen voldoende 
zekerheid. 

а*) КаЩ, Dl. I, blz. 565. 
3 5 ) Prof. Dr. J. J. M. Timmcrs, door ons geraadpleegd, meent, dat de plaat 

een copie is en wel van een of andere Zuidnederlandse houtsnede van — 1465. 
De hovelingfiguur heeft veel weg van de voor Melchisedech neerknielende Abra
ham op de zijvleugel van Bouts' Laatste Avondmaal (Leuven). Houtsneden wer
den vaak bij gekleurd. 

Mr. Schretlen uit Bergen (N.H.) schrijft ons: ,.Inderdaad doet de voorstelling 
heel sterk denken aan een houtsnede en wel aan die van een blokboek of losse 
houtsnede (Duits: Einzelholzschnitt) De stijl is zeker 25 à 30 jaren vroeger 
(dan het jaartal 1485) Het bloementuintje, dat zeer copieachtig aandoet, is 
in alle geval getekend met pen en gekleurd met penseel. Aan Dirck Bouts behoeft 
men niet te denken wat de stijl betreft; die muts van de hoveling ontmoet men 
in die tijden heel veel. Karakter der voorstelling roept mij vooral in herinnering 
de houtsneden van het blokboek „Exercitium super Pater Noster". Dat Zuid-
Nederlandse werk is van ± 1450." 

Wij voegen hier nog aan toe: Dat het een pentekening is en niet de afdruk 
van een houtsnee, bewijzen de evenwijdige traceringslijntjes, die op sommige 
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De houding der figuren alsmede de vlakvulling lenen bij nader 
toezien aan deze tekening een niet te miskennen gratie. 

Het schrift toont de littera bastarda-brevitura, wat weer goed met 
de datering van het manuscript op 1485 overeenkomt; de bedoelde 
letter werd immers tussen 1440 en 1500 veelvuldig gebruikt3 6) . 
Het is in verband met de localisering van ons manuscript misschien 
van belang op te merken, dat de bastarda-brevitura vermoedelijk 
ontstaan is in de cultuurcentra der mannenkloosters, met name in 
die, welke onder oostelijke invloed stonden 3 7 ) . 

Alle hoofdstukken beginnen met rode opschriften en eenvoudige, 
onversierde rode initialen, behalve de Blome, waarvan de aanhef 
begint met een sierletter en de eerste bladzij op bescheiden wijze is 
verlucht. Ook aan de eerste hoofdletter van de Mellibeus is enige 
zorg besteed. De minder belangrijke hoofdletters in de tekst zijn 
rood aangestipt. De onderstrepingen, bij ons cursief, alsmede de 
paragraaftekens zijn aangebracht in rood 3 8 ) . 

Gelijk de copiïst vermeldt, behoorde het manuscript aan de Paters 
Franciscanen te Maastricht. J. Habets 3 9 ) deelt mee, dat het met 
andere mss. het eigendom geweest is van „Thomas Hermans, ancien 
religieux de l'Ordre des Bégards à Maestricht et qui est mort curé 
doyen de Mechelen sur Meuse le 12 Juin 1841. Mr. Hermans avait 
sauvé ces épaves de son couvent lors de la suppression des ordres 
religieux en 1797". Deken Hermans nu, aldus een vriendelijke 
mededeling, ons verstrekt door Drs. L. Kortleven O.F.M., bibliothe
caris van het klooster te Rekem, werd opgevolgd door zijn kapelaan 
Jean Henrotte. Deze heeft in 1848 de mss. afgestaan aan de 
Rekemse Franciscanen. 

Voor ons onderzoek door de welwillende eigenaars tijdelijk over-
gestuurd naar het Rijksarchief voor Gelderland te Arnhem, is het 
handschrift, door bemiddeling van Prof. Dr. L. C. Michels en in 
overleg met de Leidse conservator Dr. G. I. Lieftinck, op kosten van 
het Belgisch—Nederlands Interuniversitair Centrum voor Neerlan
distiek gefotografeerd. De fotocopie, tijdelijk tot onze beschikking, 
is het eigendom van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden. 

plaatsen duidelijk zichtbaar zijn (niet echter op de fotocopie). Misschien heeft 
zo'n afdruk, een origineel dus, Potters oorspronkelijke handschrift of een latere 
Zuidnederlandse copie gesierd. Het Rekemse handschrift is naar schatting een 
copie in de derde graad (zie bladzijde 26). 

3 e ) Zie Lieftinck, blz. XII. 
3 7 ) Ibidem. 
3 8 ) Rood in de Mellibeus, in de Blome soms blauw. 
3 9 ) Zie Habets. 
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De inhoud van het handschrift wordt door ons besproken voor
namelijk met betrekking tot de Mellibeus, van welk tractaat wij de 
diplomatische tekst afdrukken op de bladzijden 55—110. Uiteraard 
konden wij de Blome der Doechden niet zonder meer passeren. Een 
publicatie over dit laatstgenoemde tractaat is ons in het vooruitzicht 
gesteld door H. van Alfen. Onzerzijds vindt de lezer enkele notities 
over de bron(nen) van de Blome in het Aanhangsel. 

Taal. 

Over de taal van het handschrift geeft De Vreese een korte 
notitie: „Hollandsch, met talrijke Maastrichtsche taalvormen"4 0) . 
Zo eenvoudig lijkt ons intussen het vraagstuk van de localisering 
niet. Al woonde de copiïst in Maastricht (wat wel waarschijnlijk is, 
maar nog niet eens bewezen), dit wil nog niet zeggen, dat zijn taal 
Maastrichts was. 

Twee feiten staan vast. Ten eerste: De Mellibeus is geschreven 
door Dire Potter; ten tweede: onze copiïst vermeldt, dat het hand
schrift toebehoorde aan de Franciscanen te Maastricht. 

Wij voegen hieraan een beschouwing toe over de tijd, die ligt 
tussen de voltooiing van Potters werk en de Franciscaanse copie. 

Potter moet zijn Blome en dus ook zijn Mellibeus voltooid hebben 
in of na 1415, want de Blome vermeldt een contemporaine geschie
denis, die onmogelijk eerder dan in 1415 kan zijn opgetekend *i ). 
Zijn Minnen Loep is geschreven in 1412 en aangezien hij in zijn 
Blome bekent, het amoureuze dichtwerk te hebben gemaakt in 
„jonghen tijden te Rome", schijnt het jaartal van de Blome een be
hoorlijk eind naar Potters sterfjaar 1428 te moeten worden opge
schoven. Aangezien nu de Blome sterk de indruk geeft te zijn ge
schreven als een boek van inkeer na woelige gebeurtenissen, en de 
Mellibeus, zoals wij nog zullen zien, kennelijk een pleidooi is tegen 
het voeren van oorlog, menen wij de termijn te moeten opschuiven 
tot na het verdrag van Woudrichem in 1419, tot na de nederlaag 
dus van Jacoba van Beieren. De uitdrukking „in jonghen tijden" 
maakt zo'n tijdsafstand a priori aannemelijk, schijnt zelfs op nog 
groter tijdsruimte te duiden en wel tot aan de komst van Philips van 
Bourgondië in 1425, nadat Jan van Beieren vergiftigd was. 

Er ligt dus tussen de voltooiing van Potters Mellibeus en de ver
vaardiging van ons Rekemse handschrift een periode van zeker 
60 jaar. 

In zo'n tijdsbestek kan er met copieën veel gebeuren. 
4 0) De Vreese, Bouwstotfen. Dl. X. 
4 1 ) Men vergelijke hiervoor Van Aliens bewijsvoering in verband met Wal-

demar van Denemarken. Zie Van Alfen. 
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Keren wij nu terug naar de taal van het bandschrift. Het is 
doorgaans met manuscripten niet zó gesteld, dat de copiïst alle 
dialectvormen, die niet overeenstemmen met de zijne, zonder meer 
naar zijn streektaal ombuigt. Weliswaar verandert hij onwillekeurig 
de woorden naar eigen spreektrant, maar op sommige ogenblikken 
laat hij staan wat hij vóór zich ziet. 

Het hoeft ons dan ook geenszins te verwonderen, dat wij in het 
Rekemse handschrift vormen tegenkomen, die typerend zijn voor 
de taal van de secretaris der Beierse graven. De vorm ich voor ie 
kennen wij reeds uit Der Minnen Loep. Hij komt in de Blome en in 
de Mellibeus meermalen voor 4 2 ) . Strikt genomen kunnen ook uch 
voor de plurale voorwerpsvorm u, alsmede осЛ en ouch voor 
ook als germanismen worden opgevat, maar aangezien wij deze 
vormen niet kennen uit Der MLp, passen zij beter bij de straks te 
bespreken Limburgismen. Een vreemde schrijfwijze is ongetwijfeld 
ook den herr melibeus, die wij één keer ontmoeten (28 r 0 ) . Niet 
per se Hollands, wel Westelijk, zijn vormen als bracht en docht 4 3) 
maar bracht en ghedachten komen ook voor 4 4 ). 

De ou-vormen vóór d of t, in de Blome, zo opvallend naast -ol-, 
passen heel goed in het Hollands van de 15de eeuw, al leveren zij 
op zich zelf geen bewijs. In de Meli, overheersen weliswaar de ol-
vormen maar die met ou komen ook voor 4 5 ) . Het zijn nu juist de 
laatstgenoemde, die wij zouden willen zien als resten van Potters 
taalgebruik in het Rekemse handschrift. De bij v. Mieris afgedrukte 
oorkonden die door Dire Potter ondertekend zijn, vertonen uitslui
tend ou. Wij zien hetzelfde bij Willem van Hildegaersberch 4 6 ) . 

In geen geval Limburgs lijken ons de ol- en ou-vormen die oor
spronkelijk op korte a + 1 + dentaal teruggaan, aangezien Limburg 
steeds onderscheid maakt tussen oude a + 1 + dentaal en de oude 
o + 1 + dentaal, — wat het Rekemse hs. niet doet. Wij vinden in 
de Mellibeus steeds old, nóóit aid, steeds holden, nóóit halden. Wij 
staan hier voor een raadsel. Vrijwel alle vormen in ons tractaat zijn 
ófwel als Limburgismen ófwel als Hollandismen te localiseren, be
halve deze. Leenen, uitstekend kenner van het Limburgs en schrijver 
o.a. van een artikel over de Limburgse driehoek tussen Oud, Old en 
Alt 4 7 ), berichtte ons, ter bevestiging van wat hij op blz. 305 in dit 

**) Meli. 7 г", 18 ν" en 19 ν 0 . Zie ook de titelprent van de Blome. 
4 3 ) Van Loey § 3, opm. 1. 
4 4 ) De o-vormen bijvoorbeeld in Schoutens (Blome) biz. 96; de a-vormen biz. 

97 en 100. 
4 5 ) Meli.: menichfoudicht 23 r°, cout 23 г", gout 17 r". Verder soude, hout 

(subst.), houden (verbum) en du woudes. 
4 β ) Zie Tiemeyer ξ 326. 
4 7 ) Zie Leenen. 
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artikel heeft geschreven, dat het Limburgs inderdaad altijd een 
duidelijk onderscheid maakt tussen oude (korte) a en oude (korte) 
o vóór 1 + dentaal en dat vormen als olde vianden en beholden 
als Limburgismen onverklaarbaar zijn. 

Alvorens hierop dieper in te gaan hebben wij te bewijzen, dat wij 
in vele gevallen te doen hebben met Limburgse vormen en niet met 
andere. Welnu, het Rekemse hs. is voor een groot deel Limburgs. 
Dit blijkt uit het volgende: 

Ie. Eén consonantverschijnsel: macA i.p.v. macht: 4 v0 b. 
Cf. Maastrichts4»). 

2e. In de indie, praes. 3e sing, van sterke werkw. met oude 
(korte) e treedt volgens v. Loey 4 9) in het Limburgs een umlaut op. 
De Meli, nu heeft: spricf (1 г 0 ) , spryct ( 9 v 0 ) , fenecí (18 г 0 ) , ghe-
briect (7 ν 0 ) , speiect ( 6 r 0 ) , ghebryct ( 6 r 0 ) . En de Blome: spriet, 
spriect. 

T e vergelijken hiermee is de vorm maestriecht, die door de copü'st 
gebruikt wordt op het titelblad en ook herhaaldelijk voorkomt in het 
hs. Sint Servaes50). V. d. Meer wijst op hetzelfde verschijnsel in 
Venlo voor de Hde en 15de eeuw: gilt ( = betaalt), ghie ft 
( = geeft), maar citeert ook uit „östlich orientierten Texten", name
lijk de Collaciën van Jan Brugman, de vormen spriect en gieft51). 
Kern geeft soortgelijke vormen uit de Limb. Sermoenen52). 

Mutatis mutandis vinden wij zulke vormen ook in het veel voor
komende richter of rijchter (znw) op 17 v0 b enz., vinsteren (16 v0, 
17r 0 b) en vijnsteren (1 r0 a ) ; verder: gesciel (21 v 0 ) , verslient en 
verslienden (24 r0) en viense {= veins) 14 t° b 5 3 ) . 

Het substantief hiemel (Meli. 25 ν 0 , ook in Blome) is oostelijk en 
Limburgs 5 4 ). 

Gerencheit: e i.p.v. i is Oostvl., Limb, en Brab. 5 б ) . 
Het pronomen hon (reflex, plur) is volgens N o l d u s 5 6 ) vooral 

Limburgs. De Meli, heeft hon op 15 r 0 a en een niet-reflexief Aoen 
( = hen) op 21 r 0 a. 

De vormen oucA (24 г0 a) en ocA (11 v 0 a) voor „ook" en ucA 
(pron. pers. plur.) 31 v 0 zijn wel nauwelijks anders dan als Lim
burgismen op te vatten. De vorm ucA vinden wij ook in Van Es. 

4B) Kern. § 122, 2. 
4 β ) υ. Loey, 5 15, opm. 2. 
β 6 ) ν. Es. passim. 
5 1 ) v. d. Meer. blz. 148-149. 
5 2 ) Kern. § 203. 
5 3 ) υ. d. Meer. § 138. 
5 4 ) v. Loey, § 50, opm. 2. 
5 5 ) υ. Loey, § 9, d. 
B e ) Noldus. blz. 89. 
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De vorm Aee ( = hij) in Meli. 5 ν 0 en 30 ν 0 a schijnt Limburgs 5 7 ) . 
Nog wijzen wij op mechtich. dat meermalen voorkomt, o.a. 1 v 0 a, 
weliswaar niet uitsluitend Limburgs maar toch als zodanig heel nor
maal, terwijl de vormen seef (= zegt), geseet ( = gezegd) en /eef 
op 5 г0 b, 9 Vo a en 21 r 0 a heel goed als Limburgismen te verklaren 
zijn 5 8 ) . 

De vorm ghebeeten ( = gebiedt hem) kan oostelijk zijn en Lim-
burgs 5 9 ). 

De doorslag echter geven de vele rekkingsgevallen, bijv. 
13 г 0 b eende (= ende = en); 4 v 0 b en 7 v 0 b waent ( = voegw. 
want) ; 11 r 0 a en 28 r 0 a laest ( = last, znw.) ; 6 v 0 b síaeí (= stad) ; 
l l r 0 b en 20 r0 a vaest ( = vast, adv.); 12 г 0 a vaelsche; 9 г" a 
waessen (— groeien); 5 v 0 b, 12 v 0 a, 18 v 0 a, 19 v° b, 
21 r 0 a en passim daen (— dan, voegw.); 3 v 0 waet (== wat, 
pron.); 1 9 r 0 b laent ( = land.znw.); 22 v 0 a ongheuaeh 16v°b 
maech ( = mag). Opvallende vormen zijn voorts: 2 v 0 b: gequeets 
( = gekwetst); 8 r 0 a, 12 v 0 b en 19v0 a beest {= best (e) ); 2 v° en 
4 r 0 eende ( = einde); 13 v 0 b bekeent (part ie); 28 ν 0 b bekeent 
(imp. plur.); 5 v 0 a en 29 r 0 a opseet; 3 v 0 a ouerspeel; 18 v° a en 
31 Vo meesdaef; BI. d. D. 11 r 0 leetteren ( = letteren); Meli. 5 r 0 a, 
21 Vo b en 26 Vo been ic(h): 22 r 0 dattu beeste; 16 r° a ie heebbe; 
27 v° a te baet = te bat en vooral de zeer bijzondere vorm Aeei 
( = het, pron.) in Meli. 1 r 0 a. 

De laatstgenoemde vorm, in het handschrift geschreven he(e)t 
(d.i. met doorhaling van de tweede e), is voor ons aanleiding, de 
lezer attent te maken op het eigenaardige verschijnsel, dat de copüst 
enerzijds talrijke enkele-vocaalspellingen naderhand door toevoe
ging van een e in dubbele-vocaalspellingen heeft veranderd en 
anderzijds vele rekkingsgevallen door schrapping van de e tot 
korte-vocaalspelling heeft teruggebracht. 

De folio's 1 v0 en 2 г 0 bijvoorbeeld bevatten aangaande het eerst
genoemde verschijnsel de volgende voorbeelden: dwaes, gaen, ghe-
beente, oec en behaucht. De copiïst schreef dus eerst de enkele 
vocaal, maar meende achteraf doer toevoeging van een e uitdruk
king te moeten geven aan de (lange) quantiteit. Op zich zelf is dit 
niets bijzonders. Enkele-, zowel als dubbele-vocaalspelling voor 
lange klinkers was in de Middeleeuwen normaal 6 0 ) . Beide schrijf-

5 7 ) Zie v. d. Meer, blz. 159, die verwijst naar de Limb. Sermoenen en het 
Maastrichts Statutenboek. De vorm is ook Twents. 

5 8 ) De vorm seef komt herhaaldelijk voor bij v. Es; leet vinden wij in een 
oostmnl. passieboek. (Zie Dols, blz. 190). 

5 9 ) v. Loey, § 69, opm. 
8 6 ) Zie v. d. Berg (spelling) blz. 54 v.v. 
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wijzen zijn in ons handschrift door talrijke voorbeelden vertegen
woordigd. 

Anders echter is het gesteld met het tweede verschijnsel. Om een 
bepaalde reden schreef onze copiïst de woorden voor „want", 
„land", „dan", „last", „vals", „opzet", „het" enz. met een dubbele 
vocaal. Hij kan dit om geen ander motief gedaan hebben dan om 
uitdrukking te geven aan een gerekte quantiteit, uit hoofde dus van 
de Limburgse tongval. Maar welke reden heeft hij gehad om 
naderhand de rekkingsvocaal weer door te schrappen? Waarom 
staan telkens in ons handschrift schrijfvormen als da(e)n., wa(e)nt, 
va(e)lsce enz.? En waarom ook deze doorhalingen weer niet conse
quent, want de volledige vormen daen, waent, vaelsce, laent zijn 
even talrijk? 

Men zou hiertegen kunnen opwerpen, dat de doorhalingen niet 
van de copiïst zelf zijn maar van een latere revisor. Welnu, dit be
zwaar vervalt, als wij zien, dat de copiïst in Mellibeus (folio 24v0 b) 
eerst de vorm daen volledig heeft uitgeschreven, daarna in zijn ge
heel heeft doorgehaald en vervolgens de vorm dan niet boven 
maar achter het doorgehaalde daen heeft neergezet met de gewone 
spatie. Hieruit valt af te leiden, dat niet een latere revisor maar de 
copiïst zelf om een of andere reden bezwaar voelde tegen de ge
rekte vormen. Waarom schreef hij ze dan neer? Wij zouden willen 
antwoorden: omdat hij ze aantrof in de Limburgse copie, die hem tot 
voorbeeld strekte. 

Dit houdt in, dat de copiïst van het Rekemse handschrift zelf geen 
Limburger was. Meer nog dan uit het bovenstaande valt dit af te 
leiden uit de oW-vormen in woorden die op a + 1 + dentaal terug
gaan. Emonds 6 1 ) zegt, dat in de 15de eeuw de grens tussen old 
en aid waarschijnlijk samenvalt met de Rijn. In het Limburgs zijn 
vormen als beholden en olden onbekend. 

Tegen de laatstgenoemde stelling kunnen enkele bezwaren wor
den gemaakt. Noldus citeert namelijk uit een „Limburgsch Ge
bedenboek uit de 15de eeuw" de vormen „du ontholdes" en „ver-
holden" 6 2 ) . Wanneer men echter dit „Limburgs" gebedenboek zelf 
ter hand neemt, dan ontdekt men, naast onmiskenbaar Limburgse 
vormen, talrijke gevallen, die men veeleer met de algemene be
naming „oostelijk" of „Saksisch" zou willen betitelen. De inleiding 
trouwens op deze uitgave zegt uitdrukkelijk, dat „de tamelijk talrijke 
Saksische vormen die er in voorkomen doen veronderstellen, dat de 
schrijver uit het Noord-Oostelijk gedeelte van het Limburgsch 

81 ) Emonds. blz. 46—48. 
β2) Noldus, blz. 80 onderaan. 
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dialectgebied i s " 6 3 ) . De kwalificatie „Saksische vormen" in deze 
zinsnede is ons duidelijk, maar de uitleg „Noord-Oostelijk gedeelte 
van het Limburgsch dialectgebied" niet. W a a r ligt dan toch die 
Limburgse streek, waar men Saksische vormen bezigt? Wanneer 
Noldus uit dit „Limburgse" gebedenboek de vormen ontholdes en 
verholden citeert, dan zijn deze voorbeelden met nog talrijke andere 
o/d-gevallen uit te breiden. Maar daarnaast staan in dezelfde tekst 
behalden, du haldes enz. Een overgangsgebied? Er bestaat inder
daad een Limburgs overgangsgebied tussen oud, old en aid, de 
driehoek namelijk, beschreven door J. Leenen, maar dit gebied ziet 
er heel anders uit: daar is namelijk de /-uitspraak in het geding 
(b.v. saet = zout) en de a-klank normaal 6 4) . Trouwens het 
Rekemse hs. vertoont naast de old- géén aWvormen; er is dus geen 
sprake van een overgang. 

Het meest oostelijke deel van een „oostmiddelnederlands passie-
boek 65 ), door W . Dols bij gissing gelocaliseerd in het oude Gelre 
of het daartussen geschoven Kleefse land en bevattende vormen als 
apenbaren, baven, hapen etc , heeft géén old in woorden die op korte 
a + 1 + dentaal teruggaan. Dols signaleert voor deze tekst geen 
gerekte vormen. 

Er bestaat, voorzover wij weten, behalve het Limb. Gebedenboek, 
nog één tekst, die precies zoals het Rekemse hs. opvallende rek-
kingsvormen vertoont en tegelijkertijd oM-spelling heeft voor oude 
a + 1 + dentaal, namelijk de Colaciën van Claus van Euskerken, 
gedeeltelijk uitgegeven door D. A. Brinkerink en besproken door 
J. M a k 6 6 ) . Wij citeren uit Maks bespreking67) enige gerekte 
vormen o.a. in sommige praeterita: fraef, vergaet, baet, laes; verder: 
opzeet, beet, verheffen en hoef. De schrijver zegt, dat hij ze niet 
goed kan thuisbrengen. „In de Saksische streken", verklaart hij, „is 
deze spontane rekking eigenlijk niet thuis". Hij wijst nog op rek-
kingsgevallen in de Cameraersrekeningen (b.v. geelt). 

W a t de o/d-vormen betreft, de bedoelde tekst wemelt ervan. 

Aangezien de Blome noch toegevoegde noch doorgehaalde e's 
vertoont en het genoemde werk geen enkele keer olden of holden 
heelt (maar altijd ouden en houden), menen wij te moeten 

ω ) Zie Limb. Gebedenboek, blz. V. 
9 4 ) Slechts éénmaal ontmoeten wij een vorm s o e d t s naast s a e t s (zout), 

namelijk in een kerkrekening van Stevensweert 1578. Aldus v. d. Meer, blz. 130, 
die hier de editie citeert van Dr. v. Gils, Maasg. LV, 26. Het moderne Maasbrees 
kent nog een dergelijke o-klank in het woord voor „oud". 

β β ) Zie Dok, blz. 169. 
8 8 ) Zie Brinkerink en Mak. 
« ) Mak, blz. 69. 
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vaststellen, dat de copiïst van de Mellibeus een andere persoon ge
weest is dan die van de Blome. Uit het lettertype valt dit niet af te 
leiden: ook de Blome vertoont de brevitura-bastarda, maar stellig 
opvallend is het verschil van het aantal regels per kolom. 

W a t de taal betreft: de Blome is gemengd Hollands en Limburgs; 
de Mellibeus bevat bovendien Saksische vormen. 

Ons onderzoek, verricht op beperkte schaal, wijst dus uit, dat er 
middelnederlandse teksten bestaan, die een combinatie vertonen van 
Limburgse en Saksische vormen, waarvoor men geen verklaring 
weet: namelijk het Limburgs Gebedenboek, de Colaciën van Claus 
van Euskerken en — wij voegen er aan toe: het Rekemse hand
schrift. W a t het Limburgs Gebedenboek betreft, er bestaat, dunkt 
ons, geen enkel bezwaar, het tweezijdig taaikarakter van deze tekst 
toe te schrijven aan de werkzaamheid van twee copiïsten: de een 
afkomstig uit Saksische streken, de ander een Limburger. Onwille
keurig denken wij in dit verband aan de invloed van de Moderne 
Devotie. De gebeden in deze tekst ademen de vrome sfeer van de 
beweging van Geert Grote. 

Met het taalprobleem in de Colaciën van Claus van Euskerken 
bekent Mak geen raad te weten. Het staat niettemin vast, dat deze 
tekst afkomstig is uit de kring der Oostelijke Devoten. De taal dezer 
mannen, zegt M a k 6 8 ) , heeft sterke Frankische invloed ondergaan, 
maar ook heeft zij zelf sterke invloed uitgeoefend, zo niet op de 
algemene volkstaal dan toch zeker op de litterair-religieuze taal. 

Deze verklaringen zijn vaag. Zij zullen niet scherper geformuleerd 
worden, zolang de middelnederlandse dialectgeographie de plaatse
lijke archieven nog niet volledig heeft onderzocht en de taal der 
Moderne Devotie niet grondiger is bestudeerd. De historische waar
heid is doorgaans veel simpeler dan de hypothesen die de weten
schap bij gebrek aan voldoende feitelijke gegevens moet opstellen. 

W a t nu het Rekemse handschrift, in het bijzonder de Mellibeus, 
betreft, resumeren wij: 

Io . Er zitten in onze tekst duidelijk relicten van de taal van 
Dire Potter. 

2°. Het manuscript, vervaardigd te Maastricht rond 1485, bevat 
talrijke Limburgse taalvormen. 

3°. De copiïst, een Franciscaan, was ófwel een Limburger, die 
ten aanzien van de ou-vormen zijn schrijftaal trachtte aan te 
passen aan de litterair-religieuze taal der Oostelijke Devoten, 
ófwel een Saks, die, verblijvend in het klooster te Maastricht, 

« ) Mak. blz. 67 en 68. 
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een bestaande Limburgse copie ten behoeve van zijn mede
broeders overschreef. 

De eerste twee punten zijn feiten, het derde is een veronderstel
ling op grond van aanwezige Saksismen. 

Rest ons de bespreking van enkele grammaticale bijzonderheden. 
Allereerst de pronomina. In de literatuur van de 12de tot de 16de 

eeuw is een gaandeweg toenemen van ghi en een daaraan evenredig 
afnemen van du duidelijk merkbaar, weten wij uit Vor der 
H a k e 6 9 ) , maar ook is bekend, dat men zich in de schrijftaal, in 
bijbelse en godsdienstige geschriften, aan het voorbeeld van het 
Latijn hield; dus du (lat. tu) voor 't enkelvoud en ghi (lat. vos) voor 
't meervoud. Bepaald consequent is het gebruik dezer pronomina niet 
geweest. (De gewoonte, ghi ook te bezigen voor één persoon, ont
stond onder invloed der Frans-hoofse literatuur. ) 

De eerste woorden waarmee Prudencia haar man Mellibeus aan
spreekt, staan in de ghi-vorm (1 v 0 a ) , maar Mellibeus antwoordt 
haar met du (1 v0 b ) . Een advocaat spreekt hem daarna in de ver
gadering aan met ghy (3 r0 b ) , maar du wordt in de tekst spoedig 
overheersend. 

Wanneer wij onze tekst in zijn geheel overzien, dan constateren 
wij een sterk overwegend gebruik van du. Voor het meervoud 
echter wordt ghi gebruikt. 

Du heeft in de Meli, doorgaans de waarde van het didactische du, 
zoals wij dit bij Vor der Hake vinden beschreven. Vrijwel alle cita
ten, behelzende algemene levensadviezen, hebben du. Krijgt het 
gesprek tussen Mellibeus en Prudencia echter een persoonlijker tint, 
dan komt ghi naast du te staan. Hierbij zij opgemerkt, dat Mellibeus 
in de tekst genoemd wordt een rijk en machtig heer en Prudencia 
optreedt als een dame. De beleefdheidsvorm (van de drie olde vian-
den tegenover Prudencia) is ghi. 

Op 9 r0 b lezen wij „Als tu hebst gehadt dijnen raet met luttel 
volx, soe moechstu denen ondecken vele voix". Dit denen, pronomen 
demonstrativum ace. sing, mase, terugwijzend op „raet", is ons als 
bijzondere vorm bekend uit het Maastrichts Statutenboek. Voor de 
Limb. Sermoenen is dien of den normaal 70 ). 

„Wie is cier ghene die hem ontholden solde " enz., vraagt 
Mellibeus op 1 v0 a. Het normale lidwoord van bepaaldheid mase, 
sing. nom. is die of de, maar het zuidoostmiddelnederlands kent ook 
der, zegt Stoelt 7 1 ) . Wij vinden dit bevestigd in de Limb. Sermoe-

β β) Zie Vor der Hake, blz. 226. 
T 0) Kern, § 168. 
7 1 ) Stoett. § 94. 
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ñen 7 2 ) , waarbij zij opgemerkt, dat de scheiding tussen lidwoord en 
aanwijzend voornaamwoord in de M.E. niet zo scherp was als 
tegenwoordig. 

Ongetwijfeld vreemd is het gebruik van de vorm allen ( = alles), 
bijvoorbeeld 12 r0 a: allen dat ie seggen sal, en 28 v0 a: allen dat wij 
hebben (neutr. sing. ace ) . Kern 7 3 ) geeft hiervoor geen parallellen, 
maar het schijnt ons aannemelijk toe, hierbij te moeten denken aan 
een geapocopeerd alleni ( = alles) 7 4 ) . 

,.Maken wij hem eenre hulpe, sijn gelijcs", citeert onze tekst op 
6 v 0 / 7 Γ0· Afhankelijk van een transitief werkwoord komen genitie
ven voor van vrouwelijke verwantschapsnamen, titels en eigen
namen, zegt Stoett 7 5 ) . In deze sfeer laat zich het gebruik van eenre 
bevredigend verklaren. 

W a t de werkwoorden betreft, valt op te merken, dat de vorm 
(hij) verbuyt 7 6 ) te vergelijken is met ontbuyt (Veldeke's Servaes I, 
3 9 7 ) 7 7 ) . 

De vorm begertte op 13 г0 b: „Nu siet , hoe een ijghelijc lijch-
telijc ghelouet пае dat hij wille ende na dat hij begertte", staat in het 
hs. aldus afgekort: beg't/te. Wij zien geen andere verklaring dan 
dat wij hier te doen hebben met een verschrijving voor te + inf. of 
een fout naar analogie van het substantief, dat evenals hertte graag 
met dubbele t in het hs. vóórkomt. 

Opvallende epenthese vinden we in de vorm hyten (== hij hem) 
op 8 v 0 7 8 ) . 

Voor wat betreft de zinsbouw verwijzen wij de lezer naar de 
commentaar bij onze tekstuitgave op de bladzijden 55—110. Fout
loze constructies, zoals wij die in onze schrijftaal gewend zijn, moet 
men in het Mnl. niet op grote schaal verwachten. De zinnen werden 
vaak veeleer afgestemd op een populair gehoor, een algemene ge-
voelsmelodic, dan wel op een beredeneerde bouw. Ook de oorkon
den in het grafelijk rijksarchief79), door Dire Potter ondertekend, 
ontkomen niet aan deze karakteristiek. 

Hier komt nog bij, dat het Rekemse hs., zoals nog zal blijken 
uit onze commentaar en zoals de lezer reeds voor een deel heeft 

'S) Kern, | 169. 
7 3 ) Kern, § 175. 
T4) De vorm a l l e n i , niet geapocopeerd, wordt besproken door v. d. Meer, 

blz. 60. Apocope van de —t Is in Limburg een bekend verschijnsel. 
τ β ) Stoett. § 172. 
7 6 ) Meli. 28 г" b. 
" ) Kern, § 57. 
7 8 ) Een dergelijke vorm niet bij Kern, noch bij v. d. Meer. 
7 β ) Zie v. Mieris, Dl. IV. 

28 



kunnen concluderen uit het akrostichon, verregaand corrupt ís. 
De opsporing der bedorven plaatsen, de middelen tot herstel van 

de oorspronkelijke tekst, alsmede het antwoord op de vraag, wie 
voor de vergissingen verantwoordelijk is, ziedaar evenzovele instruc
tieve zijden aan dit gecompliceerde onderzoek. 

De indruk die men overhoudt van de wijze, waarop de lessen uit 
Albertanus' Líber consolationis in deze Rekemse transscriptie uit
eindelijk tot ons komen, is niet fraai. Wij zullen zien, dat dit niet 
uitsluitend de schuld is van onze copiïst. 
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H O O F D S T U K IV. 

De Mellibeus. Op zoek naar de bron. 

Wij kennen in de Nederlandse litteratuur twee werken van melli-
beo ende van sinre vrouwen prudencia, ook wel geheten „dat boec 
van troeste ende van rade". Het eerste, geschreven tussen 1345 en 
1355, volgens sommigen door Jan van Boendale, gaat dóór voor 8 0) 
een berijmde vertaling van Albertanus da Brescia's Liber consola-
tionis en is opgedragen aan Jan III van Brabant; het is uitgegeven 
door Snellaert ftl ). Het tweede, daterend van bijna een eeuw later, 
is geschreven in proza en wel, zoals wij boven hebben aangetoond, 
door Dire Potter: het is voor de eerste maal slordig uitgegeven door 
Fr. P. S. Schoutens in 1905 en wordt voor de tweede maal in her
ziene vorm in dit proefschrift diplomatisch afgedrukt. 

Een bestudering van deze werken brengt al spoedig aan het licht, 
dat zij beide teruggaan op Albertanus da Brescia's Liber consolatio-
nis et consilii: Snellaerts tekst min of meer als vertaling, Potters 
werk daarentegen (zoals wij nog zullen zien: langs indirecte weg) 
als vrije bewerking. Met elkander hebben zij, zoals nog blijken zal, 
alleen de bron Albertanus gemeen. 

1. Albertanus van Brescia. 

Er bestaat over Albertanus van Brescia veel litteratuur. Voor ons 
onderzoek bleken vooral van belang een artikel van Karl Drescher 
en Sundby's uitgave van Albertanus' Liber consolationis 82 ). 

Albertanus da Brescia werd geboren omstreeks 1193. De Bres-
ciaanse kroniekschrijver Jacopo Malvezzi, die zijn annalen begon in 
hetzelfde jaar dat Dire Potter zijn Minnen Loep te Rome voltooide, 
namelijk in 1412, zegt van hem: 

„Per haec tempora (1235) Albertanus de Albertanis juris-
peritus civis egregius in hac civitate habebatur, vir praecipuus, 
sapientia plenus. Hic multa Moralium dogmata ad utilitatem 
suorum civium ceterorumque legentium quosdam libros compo-
nens mirabiliter scripsit". 

80) „Gaat door voor": het bevat verscheidene passages die niet aan Albertanus 
ontleend zijn. De uitgave van Snellaert laat veel te wensen over. 

81 ) Zie Snellaert. 
8 2 ) Zie Drescher (Koch) en Sundby. 
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Brescia, in die tijd (1235) in opkomst, was aangesloten bij de 
bond van Lombardische steden, die zich met succes verzetten tegen 
de macht van de keizer. Sinds 1183 was de geschiedenis der stad 
een aaneenschakeling geweest van onenigheden, twisten en oorlogen 
tussen republikeinen en teodalen, weifen en ghibellijnen, burgers en 
edelen. Toch bloeiden handel en industrie. 

Dit Brescia was de woonplaats van Albertanus; hier bekwaamde 
hij zich in het recht. Hij heet causidicus (rechter, advocaat). In 1226 
vertegenwoordigde hij zijn vaderstad op een stedenvergadering, 
tijdens welke de Lombardische bond vernieuwd werd. In 1231 ver
tegenwoordigde hij met 'n ambtsvriend wederom Brescia op een 
bondsbijeenkomst. Hij heet dan judex (baljuw). Gedurende de on
enigheden onderwierpen zich vele steden aan de keizer: Brescia niet. 
Tijdens het beleg van de stad door Frederik II werd Albertanus 
gevangen genomen. In de gevangenis van Cremona schreef hij toen 
(in 1238) zijn eerste tractaat De amore et dilectione Dei et proximi 
et atiarum rerum et de [orma vitae, opgedragen aan zijn zoon 
Vincentius. Vermoedelijk is hij in October tijdens de terugtocht van 
de onfortuinlijke Frederik II weer vrijgekomen 8 3 ) . 

In 1245 schreef hij De arte (of doctrina) loquendi et tacendi, 
opgedragen aan zijn zoon Stefano. 

In 1246 volgde Liber consolationis et consilii, dat hij opdroeg 
aan zijn zoon Giovanni. 

De Sermones, vijf in getal, gedeeltelijk bestemd voor rechters, 
gedeeltelijk voor Franciscaanse monniken, worden, naar het ons toe
schijnt, van ondergeschikt belang geacht. Zij zijn beperkt van om
vang en nooit in druk uitgegeven 8 4 ) , in tegenstelling met de andere 
tractaten, die zowel in manuscript als in druk wijd zijn verspreid. 

Fabricius, Hain, Copinger, Brunet, Chevalier, Jöchers Gelehrten
lexikon, Campbell en Graesse vermelden talrijke exemplaren en be
werkingen van Albertanus' boeken 8 5 ) . 

ч3) Sundbg, V - X I I . 
8 4 ) Misschien zijn ze toch ooit gedrukt? Zie F. Odorici „Síor. Bresc." vol. 

5 (?) pg. 359 по. 2: wij hebben dit werk niet kunnen raadplegen en deze notitie 
niet kunnen verifiëren. 

8 5) Alles bij elkaar genomen krijgt men niet de indruk, dat het leven en de 
werken van Albertanus grondig zijn onderzocht. De standaardwerken spreken 
elkaar nog al eens tegen. Een moderne studie is ons niet bekend. 

De door Sundby genoemde uitgaven van Bastiano de Rossi (1610) en Sebas
tiano Ciampi (1832) bleken zeer moeilijk bereikbaar. Behalve de door Sundby 
verzorgde uitgaven van Ars loquendi en Liber consolationis zijn ons de twee 
verderop genoemde manuscripten van de U.B. te Utrecht van groot nut geweest. 
Helaas waren wij niet in de gelegenheid, de diverse mss., aanwezig in de 
Bibliothèque Royale te Brussel, samen bevattende vrijwel alle werken van Alber
tanus (o.a. vier sermones) persoonlijk te consulteren. Met name schijnen ons van 
belang de nrs. 2062 (voor de sermones) en 2066 (werken van Albertanus in het 
Frans, ms. uit de 15e eeuw). Zie Catal. Mss. ВіЫ. Roy. Belg. Ill, nrs. 2061—2067. 
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De universiteitsbibliotheek te Utrecht bezit twee manuscripten 
(mss. lat. 133 en 134), bevattende de drie tractaten in het latijn, 
terwijl 133 bovendien nog twee sermones heeft. Het eerste ms. 
dateert uit 1400, het tweede uit 1449 86). 

Van De Arte loquendi et tacendi meldt Hain 23 drukken, waar
onder driemaal een Konste om te leren spreken ende swighen alst 
tyt is. Men vindt een 16de-eeuwse druk in de Koninklijke Biblio
theek te Den Haag. Een Nederlandse vertaling of bewerking van 
Albertanus' De amore hebben wij niet ontmoet. 

Albertanus' Liber consolationis bevat, zoals hij zelf zegt, een 
„similitudo". Dit wil zeggen, dat de personen die erin voorkomen, 
allegorisch zijn bedoeld. De hoofdpersoon, Mellibeus, wiens naam 
ons herinnert aan een herder Mellibeus in Vergilius' Bucolica87), 
is een welgesteld en invloedrijk man. Op zekere dag gaat hij uit, 
sluit vensters en deuren van zijn huis en laat zijn vrouw, Prudencia 
geheten, en zijn dochter (voorstellende zijn ziel; Geoffry Chaucer 
geeft haar de naam Sophie) alleen achter. Dan komen zijn drie oude 
vijanden (de duivel, de wereld en het vlees), verschaffen zich toe
gang tot zijn woning en mishandelen zijn vrouw en zijn dochter. 
Mellibeus, hierover in woede ontstoken, wil zich wreken. Hij roept 
een raad bijeen van buren, kennissen en vrienden, waarin de jonge
ren hem aansporen tot oorlog. Als Mellibeus zich gereed maakt tot 
de strijd, maant Prudencia hem tot kalmte en voorzichtigheid. De 
tweespraak tussen het echtpaar vormt de hoofdinhoud van het boek. 
Prudencia verkondigt haar zedelessen, Mellibeus formuleert hier
tegen zijn bezwaren, maar wijkt tenslotte voor de zachte, wijze aan
drang van zijn vrouw en „maeckt pays met sinen olden vianden". 
De betogen van Prudencia zijn een aaneenschakeling van citaten 
van klassieke, bijbelse en christelijke schrijvers, geïllustreerd met 
exempelen. 

Volgens Sundby heeft Albertanus de figuur van Prudencia ont
leend aan Cassiodorus 8 8 ) : haar persoon is enigermate analoog aan 
die van Philosophia in Boetius' De consolatione philosophiae. Zij is 
een sterke, nobele en godsdienstige vrouw, in kennis en intelligentie 
verreweg de meerdere van haar man; soms reageert zij kinderlijk, 
maar dan vanwege een echt vrouwelijke tactiek. Helaas heeft Alber
tanus haar teveel met zichzelf, d.i. met een jurist vereenzelvigd, zo
dat zij meermalen de indruk maakt van een blauwkous. 

Het doel, dat Albertanus bij het schrijven van zijn Liber consola-

8 e) Catal. cod. mss. (U.B. Utrecht) vol. I, no. 47. 
87 ) Bucolica I 1.1 —1.6. Ook de herder, die Oedipus vond, heette Mellibeus. 
8S) ,,Superávit cuneta infatigabilis et expedita prudentia". Cassiodorus: Varia-

rum lib. II, epist. 15. 
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tionis voor ogen gezweefd heeft, was ongetwijfeld een pleidooi te 
leveren tegen het voeren van oorlog. Sundby meent echter, dat hij 
in de figuur van Prudencia ook eerherstel heeft willen brengen aan 
het prestige van de vrouw. Paulin Paris heeft Albertanus' werk 
verdedigd tegen de opvatting van Tiraboschi, die het als onmetho
disch, krachteloos en onoorspronkelijk verwerpt. Men kan Alberta
nus ten hoogste te véél methode verwijten, meent P. Paris. Hij 
schrijft typisch in de stijl van de scholastiek, maar wat hij zegt is 
krachtig en overtuigend geformuleerd. Zijn eeuw is een eeuw van 
compilatie. Dergelijke tractaten waren populair, vooral als zij rijk 
voorzien waren van citaten en exempelen. Dit verklaart waarom de 
werken van Albertanus zo wijd zijn verspreid 89 ). 

Inderdaad: citaten en exempelen waren in de Middeleeuwen zeer 
populair. Men hoeft voor deze stelling niet naar bewijzen te zoeken. 
Elk handboek van de mediaevale Europese litteratuur geeft op dit 
punt namen en titels genoeg. Talrijke voorbeelden vindt men bijeen 
in Welter en Mosher. Wie om moderne stijlkundige redenen mid
deleeuwse compilaties minacht, plaatst zich op een onhistorisch 
standpunt en miskent de betekenis van de letterkunde uit die tijd. 

Een merkwaardig bericht troffen wij aan in het artikel van Karl 
Drescher. Deze noemt namelijk niet drie, maar vier tractaten van 
Albertanus. Het vierde heette De virtutibus diligendis et vitiis fugi-
endis. Onmiddellijk dachten wij hier de bron van de Blome der 
Doechden gevonden te hebben en scheen het raadsel van het 
Rekemse handschrift opgelost. Viel er immers niet een verrassende 
parallel te trekken tussen Albertanus judex en baljuw Dire Potter, 
die beiden een werk over de liefde, beiden een tractaat over deugden 
en ondeugden en beiden een boec van troost en van rade geschreven 
hadden? Bovendien Frati noemt de werken van Albertanus een der 
voornaamste bronnen van de Fiore di Virtù. Het een en ander 
scheen bevestigd te worden door een mededeling van Fabricius 9 0 ) : 
„(Albertanus Brixiensis) scripsit librum de doctrina dicendi et 
tacendi, deque virtutibus diligendis et vitiis fugiendis. Prodiit 
Daventriae 1490 et Lipsiae 1491". 

Navragen en naspeuringen in allerlei, ook Duitse, bibliotheken 

8 8) Cf. Sundby p. XIV—XVI (vermoedelijk zinspelend op Tiraboschi: Sior. 
/eff. Itali. (1806) IV. 1, 2 0 3 - 4 ) en Paris p. 55 en 436. 

Dat men een werk als Albertanus' Liber consolationis niet zo maar met moder
ne maatstaven beoordelen en veroordelen kan, is ook de mening van Hot son 
(P. 429). 

Wij zouden willen zeggen: als verhaal is het mislukt, maar als betoog is het 
helder. Sundby's tekst steekt gunstig af tegen de nog te bespreken adaptaties. 

•o) Fabricius, p. 39. 
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echter konden noch zo'n incunabel noch wat erop leek aan het licht 
brengen, totdat ms. 133 van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek 
klaarheid bracht door te openbaren, dat De virtutibus diligendis et 
vitiis fugiendis een caput is in Albertanus' De amore et dilectione 
Dei et proximi. Van een opvallende gelijkenis met de Blome der 
Doechden echter bleek, behalve in de titel, bij nader onderzoek geen 
sprake. Intussen blijft de coïncidentie opmerkelijk. 

W a t er ook zij van Dire Potters Blome der Doechden, zijn Melli-
beus gaat terug op Albertanus' Liber consolationis. Een vergelijking 
tussen de beide laatste werken neemt al spoedig alle mogelijke twij
fel in dit opzicht weg. Wij hebben tijdens ons onderzoek drie 
teksten naast elkander gelegd: die van Dire Potter, die van Snellaert 
en die van Albertanus. Of en in hoever Snellaerts tekst direct uit 
het latijn van Albertanus is vertaald, is een vraag, waarvan de 
beantwoording niet onmiddellijk valt binnen het bestek van dit 
proefschrift9 '1). In geen geval heeft Potter de berijmde vertaling 
gebruikt voor zijn prozawerk. Het is niet moeilijk, hiervoor slaande 
argumenten bijeen te brengen. Als Albertanus citeert „Muiier si 
primatum habeat, contraria est viro suo", dan heeft Sn. (vs. 491) 

„Eest dat doverhant heeft dat wijf, 
Soe es haer man dan een keytijf", 

terwijl Potter schrijft (4 v0 b) : „Eest dattet wijff heeft heerschappie, 
soe is sy contrary horen man". 

De verschillende rationes, die Albertanus in caput IV punt voor 
punt behandelt, vinden we bij Sn. aanmerkelijk uiitgebreid. Bij de 
eerste „reden" namelijk krijgen we een toelichting van 38 regels 
(vs. 539—577). Ook de verzen 624—633 gaan buiten Alb. om. 
Potter daarentegen kort de „redenen", vooral de 5de, stevig in 
( 5 r 0 a ) . Het exempel van Jacob en Rebecca {Alb. cap. V) wordt 
door P. overgeslagen, Sn. daarentegen breidt het uit. 

De schepping van Eva uit Adams rib, door P . ( 7 r 0 ) heel in het 
kort besproken, wordt door Sn. (vs. 749—771 ) zelfstandig voor
zien van commentaar, rakend de eenheid van man en vrouw. De 
climax „goud — jaspis — seris" enz., bij Alb. en P . (7 r0) vol ver
rassingen, wordt bij Sn. (vs. 762—770) juist van zijn pointe 
beroofd. Men zie ons tekstgedeelte, noot 69). 

Al met al is er grotere overeenkomst tussen Alb. en Sn. dan 
tussen Alb. en P . Want als op een gegeven ogenblik P . meer dan 

9 1 ) Indien het een rerhtstreekse vertaling is, dan toch zeker niet een woorde
lijke. De indeling der hoofdstukken is vrijwel gelijk, maar op verscheidene plaat
sen zijn zelfstandige uitweidingen ingelast, die op rekening komen ofwel van de 
auteur ofwel van een tussentekst. De stijl is vlak. 
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5 capita van de latijnse tekst overslaat (bij Sundby 10 bladzijden), 
dan blijft Sn. zich min of meer aan Alb. aanpassen. Min of meer, 
want de capita VII en VIII van het latijn ontbreken ook bij Sn., 
maar het hoofdstuk „hoe men wijsheit gewinnen sal" is weer gelijk 
aan Alb. cap. IX „quomodo acquiratur prudentia", althans wat de 
titel betreft; de tekst luidt aanmerkelijk anders. Hetzelfde geldt 
voor Sn. hoofdst. XI. Hier raken wij de draad kwijt. Sn. hfdst. XII 
zou zich moeten aanpassen aan Alb. cap. XI („De Consilio") maar 
het heet „Van sprekene". Het daarop volgende hoofdstuk XIII 
(„Wat scolieren toe behoert") grijpt terug op citaten uit Alb. cap. 
X („De Studio"), maar is voor het overige een zelfstandige uiteen
zetting, kennelijk geschreven door een scholaster, die zich op eigen 
terrein bevond. Niets van dit alles bij Potter. 

Kort geformuleerd is de verhouding tussen de drie werken aldus: 
Snellaerts tekst komt die van Albertanus meer nabij: de titels der 

capita stemmen vrijwel overeen, maar af en toe geeft Snellaert zelf
standige uitbreidingen. Potter daarentegen kort sterk in, met name 
waar Albertanus zich verliest in scholastieke distincties. 

Deze voorstelling van zaken gaat intussen stilzwijgend uit van 
een apriorisme, namelijk dat de auteurs der twee Dietse bewerkin
gen rechtstreeks in aanraking zijn geweest met het latijnse origineel. 
De onderlinge vergelijking levert als resultaat een drievoudige on
gelijkheid op. Op het eind van het onderzoek is men nog even ver 
als aan het begin. 

Waarschijnlijk zou Sundby's uitgave nooit tot stand zijn ge
komen, als niet de Chaucer-society zich om begrijpelijke redenen ge
ïnteresseerd had voor Albertanus' Liber consolationis. Eén van 
The Canterbury Tales namelijk heet The Tale of Melibeas. Na het 
negatieve resultaat van zojuist brengt dit bericht ons op een ander 
spoor. 

2. Geoffrey Chaucer. 

In het jaar, dat Dire Potter zich tegenover de graaf had te ver
antwoorden voor een doodslag, stierf Geoffry Chaucer. Zij schelen 
elkaar een generatie. Beiden waren zij clerk. Potter van zijn graaf, 
Chaucer van zijn koning. 

Chaucer heeft gestudeerd in Cambridge en misschien ook in 
Oxford. In 1367 gaf de koning hem een jaargeld van 20 mark met 
de titel Valettus nosier, waardoor hij behoorde tot de midden-
adel 92). 

92 ) Valettus = vasalettus, dim. van vasallus. 
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Na zich van een koninklijke opdracht gekweten te hebben op een 
reis naar Genua, kreeg hij de titel Esquire („scutifer noster") 9 3 ) . 
De koning schonk hem een kan wijns dagelijks en gunde hem 
„during pleasure" de contrôle op de wolcustom en de kleine wijn-
custom in de haven van Londen, voorts de voogdij over een be
paald stapelrecht en zekere aanspraken op verbeurde wol. 

Een bijzondere missie vervulde hij in Frankrijk, waar hij onder
handelde over het huwelijk tussen de Franse koningsdochter en de 
Prins van Wales. Daarna was hij Clerk of the works 9 4) te West -
minster en te Windsor. 

Zijn contact met Frankrijk heeft zich niet beperkt tot onderhan
delingen over een vorstelijk huwelijk. Hij nam ook deel aan de 
Engelse militaire expeditie van Edward III rond 1360, in welk jaar 
hij gevangen is geweest 9 5 ) . 

Chaucer was een aangehuwd familielid van John of Gaunt, hertog 
van Lancaster. In 1372 en 1387 reisde hij met diplomatieke zen
dingen naar Italië, waar hij kennis maakte met de werken van 
Dante, Boccaccio en Petrarca. De laatstgenoemde heeft hij waar
schijnlijk persoonlijk ontmoet. In 1386 werd hij lid van het Parle
ment. Toen dit onenigheden kreeg met Richard II, verloor Chaucer 
zijn functies en verviel hij tot armoe. 

Zijn werken tonen duidelijk de letterkundige invloed van de 
landen, die hij bezocht heeft. In zijn jeugd was hij, gelijk ook zijn 
vriend, de aan Potter zo verwante John Gower, Frans georiënteerd. 
Hij bewerkte o.a. de Roman de la Rose. 

Zijn Canterbury Tales dateren van 1393. Zij zijn ontleend aan 
Franse en Italiaanse bronnen 9 6 ) . 

Hoe staat nu Potters Mellibeus tegenover Chaucers Tale! 
Heeft de Haagse clerk zijn tractaat aan de Engelsman ontleend? 

Er zijn op het eerste gezicht redenen genoeg, die dit zouden 
kunnen suggereren. Allereerst is daar Potters bezoek aan Engeland. 
Hij kan gemakkelijk de werken van zijn ambtgenoot, die hem ook in 
litterair opzicht zo dicht nabij stond, hebben leren kennen. The 
Court of Love schijnt aan Der Minnen Loep analoog; The Parsons 
Tale, bevattend een uitvoerige uiteenzetting over de voornaamste 

e s ) „Scutifer" is min of meer synoniem met „armiger", de titel die Potter 
droeg op zijn reis naar Engeland." 

8 4 ) ín Den Haag sprak men van Clerk van den Saken = Clerk van de 
Kanselarij. Documentatie in een nog te publiceren artikel in TNTL. 

e 5 ) Cf. Tyrwhitt, Inleiding, passim. 
β β ) Chaucers werken zijn uitgegeven door Tyrwhitt (Canterburry Tales), ver

volgens door Skeet (compleet). De best verantwoorde editie van de Canterbury 
Tales is die van Manly 6 Rickert. 

Voor de bibliographie over Chaucer raadplege men The Cambr. Bibliogr. 
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ondeugden en de middelen om ze te bestrijden, schijnt aan de 
Blome der Doechden niet ongelijk. En wat misschien méér zegt: 
Chaucers werken wemelen van reminiscenties aan de tractaten van 
Albertanus da Brescia 9 7 ) . 

Inderdaad, wanneer men Potters Van mellibeo ende van sinre 
vrouwen prudencia legt naast Albertanus' Liber consolationis en 
Chaucers Tale of Melibeus, dan is het 't laatstgenoemde tractaat, 
waarmee dat van Potter opvallend overeenkomt. Dit spreekt uit vele 
details, maar is vooral dáár evident, waar Potter én Chaucer 
nauwkeurig dezelfde tien bladzijden van Albertanus overslaan (P: 
7 r 0 ; CA; 2305), en elders, waar zij beiden een gelijkluidende pas
sage invoegen, die bij Albertanus ontbreekt (P. 22 v0—25 r0; CA. 
2762—2837). De conclusie, hieruit volgend, luidt, ófwel dat Potter 
zijn tractaat uit Chaucers Tale vertaald heeft, ófwel dat beider wer
ken teruggaan op een gemeenschappelijke bron. Deze bron moet 
dan de schakel zijn tussen de Mellibei der twee clerken enerzijds 
en Albertanus' Liber consolationis anderzijds. 

Welnu, Chaucers Tale of Mellibeus is aan het Frans ontleend, 
en wel aan een tractaat, geheten Le Livre de Mellibée et Prudence. 
W i e de tekst van Potter met die van Chaucer wil vergelijken, kan 
dus deze Franse Mellibeus niet voorbijgaan. 

3. Le Livre de Mellibée et Prudence. 

Le Livre de Mellibée et Prudence, verschilt van de overige Libri 
consolationis in dit opzicht, dat het niet een copie of vertaling kan 
heten, maar moet genoemd worden een bewerking of — zoals ro-
manisten zeggen: een „adaptation". Er bestaan dus twee groepen: 
enerzijds Libri consolationis in het latijn of vertalingen hiervan en 
anderzijds adaptaties: de eerste groep geeft de tekst volledig, de 
tweede geeft hem verkort en gewijzigd. 

Tot de eerste groep rekenen wij bijvoorbeeld de twee teksten in 
de genoemde latijnse handschriften van de Utrechtse Universiteits
bibliotheek, min of meer ook de berijmde dietse tekst van Snellaert 
en sommige Duitse drukken, vermeld door Hain en Brunet 9 8 ) . Tot 
de andere groep behoren Le Livre de Mellibée et Prudence, Chau
cers Tale of Melibeus en het werk van Dire Potter. De overeen
komst tussen deze adaptaties culmineert in de gelijktijdige weg
lating van de genoemde 10 bladzijden van Albertanus. 

8T) Vgl. Koeppet, s. 29 ff. 
e8) Zie Hain de nrs. HCMZ '̂SO. Brunei geeft één Duitse druk (s. v. Alber

tanus). Dat dere Duitse drukken werkelijk tot de eerste groep behoren, werd al 
vermoed door Sundby. Correspondentie met Duitse bibliotheken heeft ons dit 
vermoeden bevestigd. 

37 



Het is waarlijk niet gemakkelijk, de tekst te achterhalen van Le 
Livre de Mellibée et Prudence, omdat de handschriften in Frankrijk, 
Engeland en België verspreid liggen. Weliswaar zijn er enkele 
drukken verschenen in de 15de en 16de eeuw, maar deze zijn be
zwaarlijk v i n d b a a r " ) . Eén redactie is minder moeilijk te achter
halen, die namelijk welke volgt op Le Menagier de Paris100). Dit 
Middelfranse werk is in 1846 uitgegeven door de Société des biblio
philes te Pari js 1 0 1) . In Nederlandse bibliotheken is er geen exem
plaar van aanwezig. De uitgevers erkennen, dat de tekst hiaten 
heeft. 

Nu heeft in 1900 Prof. W . W . Skeat de werken van Chaucer 
(en hierin The Tale o/ Mellibeus) uitgegeven met noten en com
mentaar. De noten (althans voorzover ze betrekking hebben op 
Chaucers bron) verwijzen naar de latijnse tekst van Albertanus en 
een enkele keer (uit de tweede hand!) ook naar Menagier. Het is 
duidelijk, dat dit geschiedde par force majeure: Skeat wist, dat niet 
Albertanus maar een Franse tekst Chaucer tot model gediend had, 
die echter niet of slechts in onvolkomen vorm, en ook dan nog 
moeilijk bereikbaar was. Daarom citeerde hij enige keren Menagier 
en vulde de rest aan uit Albertanus, zich verdedigend met de opmer
king: „Of course, the latin original is the ultimate authority in diffi
cult or corrupt passages"1 0 2) — een verdediging die o.i. geen steek 
houdt, want hoe kan men Chaucers tekst reconstrueren, als men 
de naaste bron, de Franse voorbijziet om zich tot de laatste, de 
Latijnse, te wenden? 

Een dergelijke methode is niet van gevaar ontbloot. W a t — bij 
gebrek aan voldoende gegevens — in de Engelse tekst onopgehel
derd blijft, kan gauw worden uitgelegd als persoonlijk werk van 
Chaucer. Dit is in werkelijkheid geschied. Zo heeft Leslie Hotson, 
vertrouwend op het ontoereikend bronnenmateriaal waarover hij 
beschikte, enkele historische constructies gefabriceerd uit Chaucer 
2498 en 2556*03). Ch. 2556 namelijk heeft: , certes ye been 
but alione / for certes ye ne han no child but a doghter". 

9 9 ) Gedrukt eind 15de eeuw afzonderlijk; in 1504 tezamen met de Franse ver
taling van het Solatium Ludi Scacchorum door Jacques de Cessoles, Paris 1504; 
in 1517 tezamen met Le Chevalier de la tour Landry, Paris 1517 (ook nog in 
een editie van 1514). Men zie voor deze gegevens Sundby t.a.p. 

1 0 0 ) Wij duiden deze Franse Mellibeus in het vervolg aan met Men (agier). 
1 0 1 ) Zie Menagier. De Bibl. Nat. te Parijs bezit van deze editie 2 exemplaren. 

Wij hebben een afschrift van de bladzijden, bevattende l'histoire de Mellibée et 
Prudence. Merkwaardig is, dat la première distinction van Le Menagier een uit
eenzetting geeft van deugden en ondeugden (in de trant van Peraldus). Men 
zie hierover bladz. 118. 

1 0 2) Skeat. vol. „House of fame " etc., p. 427. 
^03) Hotson p. 430. 
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Albertanus heeft slechts: „Non enim habes filios mascutos, neque 
fratres vel consanguíneos germanos vel alios necessarios". De inter
pretatie „no child but a doghter" was dus, zo redeneerde Hotson, 
een mededeling van Chaucer zelf: hij zinspeelde hiermee op Cathe
rine, de enig overgebleven dochter van the Duke of Lancaster. 

De Amerikaan J. Burke Severs1 0 4) echter, raadplegend de 
Franse tekst, vond daar „tu n'as fors une seule fille tant seulement", 
waarmee Hotsons hypothese in het niet verdween. Ook Potter 
schrijft (16 г 0 ) : „du bist doch alleen ende hebst gheen kinder 
da(e)n een eenige dochter". 

De andere hypothese betrof CA. 2498. Terwijl Alb. (p. 69, 2 3 — 
24) geeft: „Custodias te ab omnibus extrañéis et ignotis", wat wij in 
Men. terugvinden als „Après, tu te dois garder de toutes gens 
estranges et mescogneus", schrijft Cft.: „And after this thanne shul 
ye kepe yow fro alle straunge folk and fro lyeres". Met deze opzet
telijke afwijking zou Chaucer zekere Portugese ambassadeurs op 
het oog hebben gehad. Burke Severs echter, raadplegend de diverse 
mss. van de Franse tekst in de Bibliothèque Nationale te Parijs, 
vond in ms. 20042 op de bewuste plaats het woord mensongiers. 
Van onze zijde wordt dit woord bevestigd, want Potter ( 1 4 r 0 a ) 
heeft logenaers en ook Mx. heeft mensongiers. 

Op eenzelfde manier weerlegde de Amerikaanse geleerde som
mige beweringen van Miss Grace W . Landrum, speurster eveneens 
naar originaliteiten in de tekst van Chaucer. Slechts één veronder
stelling, die van J. S. P. Tatlock, liet hij staan. Alle mss. van 
Chaucers Tale missen namelijk een zinsnede, die wij bij Albertanus 
zowel als in de Franse tekst (en bij Dire Potter) volledig vinden 
en die Chaucer niet kón handhaven zonder kans op het verwijt, 
ongevoelig te zijn ten opzichte van het Engelse koningshuis. „Vae 
tibi, terra", lezen wij namelijk bij Albertanus, „cuius rex puer est 
et cuius principes mane comedunt". Dit kon onmiddellijk slaan op de 
jonge prins Richard'1 0 5). 

Chaucer is er dus wel op uit geweest, zich zoveel mogelijk te 
houden aan de tekst van zijn model. 

Vooraleer wij hierop dieper ingaan, lijkt een korte bespreking 
van het Franse tractaat en wat ermee samenhangt niet overbodig. 

De Franse adaptatie Le Livre de Mellibée et Prudence wordt 
door sommigen (vooral Engelsen) toegeschreven aan Jean de 
Meung, door anderen aan Christine de Pisan — en wel voorname-

104 ) Burke Severs, p. 98 v.v. 
108 ) Burke Severs, p. 99. Tatlock, p. 188 v.v. Landnm, p. 75 v.v. P. 10 v° a. 
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lijk, omdat zij in manuscripten bijeengebonden meermalen vóórkomt 
samen met de nalatenschap van de dichter van Le roman de la rose 
en elders met werken,van de niet minder beroemde dichteres. In 
werkelijkheid schijnt zij geschreven te zijn door Renaud de Louens; 
dit is althans de mening van de Fransen'1 0 6 en deze mening is de 
gangbare. 

Het is intussen niet gemakkelijk, iets te achterhalen omtrent 
Renaud de Louens. Paulin Paris acht hem geboortig uit Lou-
hans '1 0 7) , maar A. Dinaux, een Belg, doopt hem „tout flamand" 
met de naam Renaut de Louvain, hierbij vermoedelijk steunend én 
op het feit, dat de dichter in zijn Consolation de Boëce erkent, niet 
in Frankrijk te zijn opgevoed („je ne fuy pas nourriz en France") 
én op de spelling van het akrostichon in de proloog van hetzelfde 
werk: frère Renavi de Lovens 1 0 8 ) . 

Inderdaad, van Lovens naar het Middelnederlandse Loven 
(Leuven) il n'y a qu'un pas, maar niet in Frankrijk opgevoed be
tekent nog niet in Brabant. 

De Franse geleerde L. Delisle, in wiens meningen men meer ver
trouwen mag stellen dan in die van A. Dinaux, die anderen na
schrijft, deelt mee, dat Renaud de Louens zijn Consolation de Boëce 
voltooid heeft te Pol igny 1 0 9) , dus in de Jura. De verspreiding van 
Louens' •werken trouwens is overwegend Frans. Alleen al in de 
Bibliothèque Nationale te Parijs liggen 18 Mellibée'a tegen 3 in 
Brussel. Ook de ligging van het éne manuscript in Besançon (in de 
Jura) is in dit verband niet zonder betekenis. Zekerheid tenslotte 
over de Franse herkomst van Renaud de Louens geeft ons Vays-
sière, die hem noemt „humble dominicain du couvent de Poligny", 
waar ook zijn familie woont, afkomstig uit Louhans l i 1 0 ) . 

Renaud de Louens moet geboren zijn omstreeks 1300. Men kent 
van hem slechts de twee genoemde werken. Van Hasselt zegt, dat 
Renauds berijmde vertaling van Boetius' Consolatio „est faite avec 
beaucoup de facilité" en citeert o.a. vier regels als voorbeeld van 
welluidendheid: 

fleaulté de corps et fleurs de préz 
ensemble vont assez de prés 
La fleur est assez tost ternie 
Et la beaulté est tost faillie >i" ). 

10e) Zie P. Paris In Htsi. Liti, de la France XXVIII p. 429. Idem: Mss. fran-
çois d.i. bibt. du roi, t. V. p. 55 suiv. 

107 ) Louhans, Dep. Saône et Loire. 
10e) Dinaux. p. 620 v.v. 
1 0 β ) Delisle p. 19-21. 
1 1 0 ) Vayssière, p. 1. 
"1 ) V. Hasselt, p. 98. 
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Dinaux merkt over deze verzen op, dat zij aantrekkelijk zijn, „non 
parce que, mais quoique l'acrostische (belle) y soit jo in t 1 1 2 ) . Blijk
baar hield de dichter van akrosticha. 

Er is aan Renaud de Louens wel eens een ander werk toegeschre
ven, getiteld Le roman de fortune et de félicité maar dit is slechts 
een andere titel voor zijn Consolation, uitgevonden door hem zelf 
of door een copiïst ^ 1 3 ) . Zijn Livre de Mellibée et Prudence vormt 
het zoveelste bewijs van de populariteit van Albertanus da Brescia's 
Liber consolationis, met deze restrictie nochtans, dat in de Franse 
adaptatie talrijke digressies en scholastieke subdistincties van het 
Latijnse origineel zijn weggelaten w*). De schrijver heeft, zegt 
Sundby, „generally abridged, now and then in an unsparing 
manner; but as he has upon the whole followed his original, this will, 
even by a direct comparison, be of no little use to those who study 
the Tale of Melibe (of Chaucer)" 1 1 5 ) . „Be of no little use", maar 
ook, zoals we boven gezien hebben, be not without danger! 

Eenzelfde discussie die zich ontsponnen heeft om Albertanus da 
Brescia's Liber consolationis, ontwikkelde zich rond Le Livre de 
Mellibée et Prudence of liever rond de Tale of Melibeus. Dr. Mather 
uit Boston namelijk wist in 1899 voor deze pennevrucht van Chaucer 
nauwelijks enige andere kwalificatie te bedenken dan „this rather 
stupid piece" 1 | 1 6 ) . Tatlock echter is het met deze betiteling niet 
eens. Men moet, schrijft hij, Chaucer niet uit zijn tijd lichten. De 
stijl van de Mellibeus (exempelen, citaten, systematische indeling 

i*2) t.a.p. (p. 627). 
1 1 3 ) Aldus een mededeling van Dinaux. 
Over Renaud de Louens schreven ook G. F. Nagel, Die altfranz. Uebersetzung 

der Consolatio philosophiae des Boethius von Renaut von Louhans. (Ztschr. f. 
Rom. Phil. X V (1891), s. 1. en Dr. Karl Voretsch: Einführung in das Studium 
der altfranz. Literatur. 3e Aufl. Halle 1925. Nieuwe gegevens echter zijn hierin 
niet te vinden. 

1 1 4) Overgeslagen zijn: caput VI—Χ : over wijsheid en studie 
„ XIa—d : definitie van consilium. 
„ XIII : de cupidltate (grotendeels). 
„ XXXVI : zeven species van possibilitas. 

XXXVIII : vijfvoudige wil Gods. 
„ XLIX : 8 gevallen waarin oorlog geoorloofd 

is. 
(Hiervoor in de plaats: toevoegingen uit Albertanus' De amore et dilectione 

Dei (die er intussen minder goed bijpassen). 
1 1 B ) Sundby p. XX. 
1 1 β ) Dr. Mather Chaucers Prologue etc. Boston 1899, geciteerd door Tatlock 

p. 188—192. Wij geloven, dat, wat Dr. Mather aanleiding gaf Chauchers Tale te 
minachten, voor anderen reden geweest is de Franse Mellibeus toe te schrijven 
aan Jean de Meung. De nelging van sommige Engelsen om het Franse werk toe 
te schrijven aan een beroemd auteur, is in de diepste grond een verdediging van 
Chaucer. 
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van de stof) was destijds uiterst geliefd. De Franse Mellibeï bleven 
populair tot in het begin van de 16de eeuw toe i 1 7 ) . 

Naarmate de Chaucergeleerden gaandeweg van het bestaan van 
andere Franse redacties kennis kregen, zwoeren zij minder stand
vastig bij die van Le Menagier. Reeds Tatlock achtte ontlening aan 
een ander Frans handschrift waarschijnlijk. 

Sindsdien heeft Burke Severs aangetoond, dat Chaucers Tale 
veeleer teruggaat op de tekst van ms. 1165 van de Bibliothèque 
Nationale te Parijs en dat de resterende moeilijkheden het best 
worden opgelost door ms. 20042. 

Aan deze conclusie is een onderzoek van 23 Franse manuscripten, 
verspreid liggende in Parijs, Brussel en Londen voorafgegaan. 

Een grote hindernis bij de Mellibeusstudie, ook van die van Dire 
Potter, is deze, dat de bestaande 28 manuscripten van Le Livre de 
Mellibée et Prudence (Burke Severs heeft ze niet alle gezien), nooit 
systematisch zijn bewerkt. W a t Burke Severs gedaan heeft, bestrijkt 
tenslotte maar een klein terrein en heeft alleen op Chaucer betrek
king. W a t hij nochtans heeft aangetoond, is, dat de Tale of Melli~ 
beus geen vrije bewerking is, maar de letterlijke vertaling van een 
Frans model. Dit Franse model moge dan als genummerd ma
nuscript in geen enkele bibliotheek gevonden zijn, het laat zich uit 
de mss. 1165 en 20042 duidelijk reconstrueren. 

Bewijzen de omissies bij Potter (vergeleken met de tekst van 
Albertanus) al vrij spoedig, dat zijn Van Mellibeo ende sinre vrou
wen prudencia dichter bij Chaucer staat dan bij het latijnse origi
neel, de verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse tekst 
leiden anderzijds tot de conclusie, dat Potter het verhaal van 
Chaucer niet gebruikt heeft. Méér nog: reeds de weinige aanhalin
gen uit Le Menagier bij Skeat en uit de mss. 1165 en 20042 bij 
Burke Severs suggereren, dat Dire Potter aansluit bij een Frans 
model. Dit is de reden waarom wij, na de vergelijking met het 
Engels, de Middelnederlandse tekst woord voor woord aan die van 
Le Menagier hebben getoetst. Het resultaat van deze arbeid zit 
tezamen met dat van de andere comparaties verwerkt in onze tekst
uitgave. De lezer vergunne ons, hier met enkele voorbeelden te 
volstaan. 
a) Potter 11 г 0 b: W a n t petrus alphei seit: Eest dat du machts 

hebts te doen dingen dye dij berouwen 
mochten, het is dy beter te verdragen dan te 
beghinnen. 

l 1 7 ) Tatlock p. 188—192. 
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Chaucer 2408: And Peter Alfonse seith If thow hast myght 
to doon a thyng of which thow most repente 
it is bettre nay than ye. 

Men, pg. 203, r. 23: Car Pierre Alphons dit: Se tu as povoir de 
faire une chose dont il te conviengne repen
tir, il te vault mieulz souffrir que en com-
mencier. 

b) Dan volgen bij Chaucer de regels 2409—2412, die èn bij Potter 
èn in Le Menagier ontbreken. 

c) Een ander voorbeeld: 
Potter 17 г 0 b: Daer om by auonturen heeft god versmaetheit 

op dij. 
Chaucer 2607: And par adventure Christ hath thee in despit. 
Men. pag. 213, r. 24: Par ce, par adventure. Dieu en despit de 

toy 
d) Typerend is ook, dat Chaucer 2252 en 2623 (door Skeat aan

gevuld uit de Franse tekst en ontbrekend in a//e Engelse mss.) 
te vinden zijn zowel bij Potter als in Men. 

e) Vervolgens: 
Potter 24 Vo a: Ende die propheet seyt, dattet beter is te 

wesen goet van nan (= nam = naam) met 
cleynen goet, daen quaet te wesen ende te 
hebben grote rijcheiden. 

Chaucer 2820: And the prophete seith: that bettre is to 
been a good man and have litel good and 
tresour, than to been holden a shrewe and 
have grete richesses (= ms. 1165 que 
estre mauvais fenus ) 

Men. pg. 224, r. 20: Et le philosophe (wij verbeteren echter uit 
ms. fr. 1468 Bibl. Nat.: prophète) dit que 
mieulx vault estre preudomme et petit avoir 
que estre mauvais et avoir grans richesses. 

f) En tenslotte: 
Potter 25 ν 0 a: om dat niemant en weet, off hij werdich is 

dat hem god victorie gheuet, niet meer dan 
off hij weet off hij werdich is der mynnen 
gods off niet. 

Chaucer 2854: is no man certeyn if it be worthy that god 
yeue hym victorie or naught. 

Men. pg. 226, r. 10: pour ce que nul n'est certain s'il est 
digne que Dieu lui doint victoire ne plus 
que il est certain se il est digne de l'amour 
de Dieu ou non. 
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Al leveren deze en dergelijke voorbeelden op zich zelf niet het 
volledig bewijs, zij zijn bepaald suggestief en noodzaken ons, niet 
alleen ernstige studie te maken van Le Menagier, maar onze speur
tochten uit te breiden tot de andere Franse teksten, die in ma
nuscripten te Parijs, te Londen en te Brussel, te Beauvais, te Lille en 
te Besançon worden bewaard. Het bewijs, dat Potter aansluit niet 
bij het Engelse maar bij een Frans model, wordt pas geleverd, als 
wij een tekst ontdekken van de Franse adaptatie, die op een groot 
aantal opengebleven vragen een overtuigend antwoord geeft. 

Welnu, zo'n tekst is door ons in Parijs gevonden. Hij is opgeno
men in ms. fr. 2240 van de Bibliothèque Nationale. Hier volgt een 
verslag van ons onderzoek. 

Van Le Litre de Mellibée et Prudence bevinden zich te Parijs in 
de Bibliothèque Nationale achttien manuscripten, in de Bibliothèque 
de l'Arsenal twee. Twee exemplaren liggen in Londen, drie in 
Brussel. Achtereenvolgens bevindt zich in Beauvais, Lille en Besan
çon telkens één manuscript. (Het zijn de drie laatstgenoemde die 
Burke Severs niet gezien heeft.). De lezer vindt de volledige lijst 
door ons meegedeeld op blz. II. Ten overvloede zij opgemerkt, dat 
hierin niet begrepen zijn de vertalingen van Albertanus' Liber Con-
solationis: 

Bibl. Nat. (Paris): ms. fr. 1H2 (Franse vertaling. 
Bibl. de l'Arsenal (Paris): ms. 2880 (Franse vertaling). 
Bodleian: ms. 5264 (Marshall 29) in Dutch ( = tekst van 

Snellaert). 
De vergelijking van Potters Mellibeus met de Tale van Chaucer 

en de Franse redactie in Le Menagier richt de aandacht op een 
uiterlijk verschilpunt, dat wij tot nu toe onbesproken hebben gelaten, 
namelijk de indeling in capita. 

Potters Mellibeus telt 36 hoofdstukken, de Engelse tekst en die 
in Le Menagier tellen er géén. Wij vinden dit bevreemdend. Het 
latijnse origineel is duidelijk in capita verdeeld, weliswaar heel 
anders gegroepeerd dan bij Potter en van heel andere opschriften 
voorzien — de adaptatie immers slaat stukken over — maar toch 
onmiskenbaar ingedeeld. Bij Le Menagier en Chaucer hiervan geen 
spoor. 

Miss-hien speelde bij Potter het akrostichon inzake de indeling 
in hoofdstukken een bepaalde ro l 1 1 S ) ; welke, is niet zeker. W a t 
Men. en Ch. niet ophelderen, kan duidelijk worden door een ander 

1 1 8) Het hoofdstuk Nennung des Autornamens im Mittelalter (Exkurse XVII, 
s. 505) in Curtius geeft geen nieuwe gezichtspunten. 
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manuscript. Renaud de Louens hield van akrosticha, gelijk wij 
hebben gezien. 

W a t ervan zij — de indeling in capita leek ons een niet te ver
waarlozen criterium bij de opsporing van het Franse manuscript, 
dat Potters tekst het meest nabijkomt. 

Welnu het is ons gebleken, dat er onder de 28 manuscripten die 
de tekst bevatten van Le Livre de Mellibée et Prudence, zich ver
scheidene bevinden in hoofdstukken verdeeld, namelijk ms. 335 
(actuel) te Lille (Bibliothèque municipale), ms. fr. 3356 te Parijs 
(Bibliothèque de l'Arsenal) en de mss. 813, 1090, 1555, 1746, 2240, 
20042 en 25547 te Parijs (Bibliothèque Nationale). 

Al hebben wij van de 28 mss. er 7 niet persoonlijk gezien, ten 
aanzien van de titels der capita zijn wij volledig geïnformeerd: géén 
van de 28 bevat opschriften, die letterlijk met die van Potter over
eenstemmen, al zijn af en toe de parallellen heel opvallend. Ver
gelijkt men bijvoorbeeld de volgende opschriften in ms. fr. 1090 met 
die van Potter dan is de verwantschap onmiskenbaar: 

f. 43. Comment Melibée se consenti a soy gouverner par le 
conseil de Prudence. (Potter f. 7 г 0: Hoe hem Melli-
beus voecht totten raet van prudencia sinen wiue). 

f. 46. Comment Prudence monstre que on se doit garder de 
reveler son secret. (Potter f. 8 г 0 : Hoe een synen raet 
niet openbaren sal.) 

f. 50 Vo. Comment Prudence enseigne a son тагу comment il 
doit examiner son conseil. (Potter f. 10 ν 0 : Dits hoe 
een sinen raet sal examineren.) 

f. 51 Vo. Су monstre Dame Prudence a Melibée comment il doit 
mener a effect son conseil. (Potter f. 10 v0: Hoe een 
sinen raet ten goden ende brengen sal.) 

Wanneer men nu bedenkt, dat deze vergelijking uitsluitend ziet 
op de titels en dat daarnaast verscheidene handschriften (ook die, 
welke niet in capita zijn ingedeeld) op z'n minst een of andere 
indeling vertonen (aangegeven door initialen) die zeer sterk met 
de indeling van Potters tekst overeenkomt — met name geldt dit 
voor ms.fr. 2240 u 9 ) — dan ligt de conclusie voor de hand, dat 
zich te Parijs in de Bibliothèque Nationale een ,,nest" bevindt van 
manuscripten, die meer dan de tekst van Chaucer en meer dan die 
van Le Menagier aan Potters Mellibeus zijn vermaagschapt. 

Een spoor van een akrostichon hebben wij echter niet ontdekt. 

Inzake de bronnenkwestie én van Chaucers én van Potters Melli-

1 1 β ) Slechts op 9 van de 42 bladzijden vertonen zich lichte afwijkingen. 
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beas blijft de laatste wens nog onvervuld, zolang de Romanisten 
niet na een nauwkeurige vergelijking van de diverse manuscripten 
de tekst van Le Livre de Mellibee et Prudence critisch publiceren. 
De Fransen hebben er betrekkelijk weinig belang bij. Sinds P. Paris 
het Mellibeusboek geschrapt heeft uit de nalatenschap van Jean de 
Meung — waartussen zich inmiddels nog rijkelijk veel echte didac
tiek, met name een Consolation de Boëce bevindt — schijnt voor 
hen de kwestie naar het tweede plan te zijn verschoven. De Anglis
ten zitten er letterlijk mee te kijken. The Canterbury Tales, zo vol 
humor, zo typisch Engels, zeggen zij, slepen een tractaat in hun 
gezelschap mee, dat een van hen „vrij stupide" noemt en dat zijn 
buitenlandse afkomst luid van de daken roept. Het pijnlijkste is nog, 
dat het in dit opzicht niet alleen staat. Ook The Parson's Tale gaat 
niet vrij uit. 

W a t ervan zij — de manuscripten van Le Livre de Mellibée et 
Prudence liggen in Pcrijs, Londen en Brussel te wachten op colla-
tionnering. Wetenschappelijke zekerheid omtrent hun teksten ver
krijgt men pas na een minutieus en critisch onderzoek. Men zal ze 
dan alle 28 woord voor woord met elkaar moeten vergelijken. Dit 
vereist een langdurige studie, die naar onze mening het best door 
Romanisten wordt verricht, 

Maar het feit, dat dit nog niet in alle volledigheid is gebeurd, 
betekent nog niet de mislukking van iedere speurtocht, die op een 
deel van dit terrein wordt ondernomen. 

Het is ons, na ons bezoek aan Parijs, waar wij alle manuscripten 
die daar liggen, ook dat van Rijssel, hebben gezien, en na een ge
detailleerde correspondentie met de bibliotheken te Beauvais, Besan
çon, Brussel en Londen weliswaar gebleken, dat een handschrift, 
woord voor -woord en in elk detail overeenstemmend met de tekst 
van Potter, nergens is te vinden. Het is trouwens de vraag, of het 
zin heeft, zo'n manuscript te zoeken. Geen enkele vertaling immers 
is gelijk aan haar model. Verder staat het vast, dat het Rekemse 
handschrift niet de letterlijke tekst bevat van Potter. Hoeveel 
copieën hier tussen liggen, hebben wij bij benadering bepaald: ten
minste twee, namelijk (misschien) een Hollandse, een Limburgse en 
een Overijsselse. Wie treft de schuld der vele fouten? Op enkele 
plaatsen kunnen wij aannemelijk maken: Dire Potter; elders komen 
zij op rekening der copiïsten, terwijl er nog een derde, evenzeer 
reële, want door ons in de commentaar bewezen mogelijkheid be
staat, dat het Franse exemplaar, door Potter gebruikt, is afgeweken 
van de tekst van Renaud de Louens en zo de poort voor corruptie 
heeft opengezet — om over de fouten, begaan door de adaptator 
zelf, nog niet eens te spreken, verondersteld nog wel, dat deze 
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beschikt heeft over een betrouwbaar afschrift van het latijnse 
origineel. 

Маас zonder twijfel heeft Dire Potter zijn Mellibeus woordelijk 
uit het Frans vertaald. Z o dit uit Menagier nog niet voldoende 
mocht gebleken zijn, dan valt het toch uit Mx (= Ms. 2240) duide
lijk te demonstreren. Op meer dan 100 plaatsen stemt deze tekst 
beter dan de lezing van Le Menagier met Potter overeen. De be
wijzen vindt de lezer in de commentaar bij onze tekstuitgave. Ter 
illustratie volgen hier enige duidelijke voorbeelden: 

1 ) Op 1 г 0 heeft P. : Het gheuiel op een tijt, dat mellibeus 
ghinck s p e l e n e n d e h e m v e r m a k e n e n d e e e n 
i o n g h e l i n c m e t h e m . 

De gespatieerde toevoeging staat niet bij Alb., Sn., CA. en Men. 
Men.: Advint un jour, qu'il s'ala esbatre et jouer. 
Mx.: Advint un jour, que M e 11 i b é e s'ala j o u e r e t e s b a 

t r e e t u n g s i e n e s c u y e r a u e c l u j . 

2) P . (25 r0 a ) : le raede v, dat ghij niet en maect orloge in den 
betruwen van dyen. 

Men. mist deze passage. De aanvulling, door de uitgevers gehaald 
uit een ander, niet nader genoemd Frans manuscript, luidt: Je vous 
conseille que vous ne commencez point guerre. 

Maar Mx. is duidelijker: Je vous conseille que vous ne f a i t e s 
pas guerre e n l a f i a n c e d' i с e 11 e s (i.e. des richesses). 

3) Bij Potter 7 ν 0 b mist Men. (p. 197, г. 28—p. 198, г. 13) een 
passage van ongeveer 16 regels druk. Het ontbrekende gedeelte is 
door de uitgevers aangevuld uit een ander ms. (70723.3 ancien). 

P . 7 Vo b: Die derde reden is, want die gene die tornich is, die en 
mach niet spreken dan van wreden dingen. Daerop seit séneca: In 
suiker maniren, soe verweet hy eenen ander tot torn. 

Ms. 70723.3: L' autre, саг cellui qui est courroucié, selon ce que 
dit Sénèque, ne puet parler fors que choses crimineuses, et par ceste 
manière il esmeut les autres à courroux et à yre. (Dit stemt vrijwel 
letterlijk overeen met Alb:) 

Alb.: „Iratus nil nisi criminis loquitur [loco]", ut Seneca dixit; et 
ita te et alios ad iram cito provocares. 

De Mnl. tekst nu geeft de woorden van Seneca voor die van Alb. 
en die van Alb. voor die van Seneca. Deze vergissing is niet de 
schuld van Potter, maar van zijn Frans model, want de lezing van 
Mx stemt met die van P. overeen: 

Mx.: (l'autre саг cellui qui est courroucié, ne puet parler fors que 
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choses crimineuses). E t d i t s e n e q u e s : „en telle manière il 
esmeut les autres à courroux et à yre". 

Resumerend: de vergissing is ingeslopen, niet in de authentieke 
tekst van Renaud de Louens, maar in een bepaalde tak van diens 
copieën, waarvan Mx. er één is. Via Mx. of een nauwverwante tekst 
is dç fout terechtgekomen in P . (en R.). 

4) P. ( 9 v 0 a ) : Soete woerde dats een stri(j)c om die scape 
mede te vangen. 

Men. p. 201, r. 1: est un las pour prendre l e s i n n o c e n s . 
Mx.: est un las pour prendre l e s m o u t o n s . 

5) P . ( 5 r 0 a ) : dat dijn raet h e y m e l i j c moest wesen 
e n d e g h e h e e l t . 

CA. 2251: moste be secree. 
Men. (p. 193, r. H ) : fust secret (Idem Ms. 20042). 
Mx.: fust s e c r e t e t c e l é . 

6) P . (6 г 0 b ) : hoe dat ie v e r w a e r t hebbe dingen 
CA. 2279: that I kan h i d e n a n d h e l e thynges 
Men. (p. 195, r. 23): comme j'ai g a r d é e t c e l é les 

choses j 
Mx.: comme j'ai g a r d é les choses 

7) P . ( 12 ν 0 b) : ic ben willich ende bereet. 
Men. (p. 205, r. 32): je suis appareillié. 
Mx. (en Ms. 1468): je suis p r e s t e t a p p a r e i l l é . 

8) P . ( 13 Vo b) : Ende van dien sultu raet begheren ende hulpe. 
Men. (p. 207, r. 28): aide. 
Mx.: c o n s e i l e t a i d e . 

9) P . (4 Vo b) : Noch dijn broder noch dijn soen noch dijn wijf f 
noch dijn vrient en gheef heerscappie of mach ouer dij 

CA. 2250: to thy wyf ne to thy child ne to thy freend. 
Men. (p. 193, r. 8): à ton fils, à ta femme, à ton frère, à ton 

amy. 
Mx.: à ton frère, à ton fils, à ta femme, à ton amy. 

10) P . (14 r0 a ) : Ende eest dat hy een glaui draget, ho(e)lde dy 
onder sijn l u c h t e r sijde. Ende eest dat hy een swe[e]rt draget, 
ho(e)lde dij onder sijn r e c h t e r sijde. 

Alb.: et si detulerit lanceam, vade a dextris: si ensem, vade a 
sinistris. 
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Niet bij Sn. 
СЛ. 2502: And if he bereth a spere, hoold thee on the right syde, 

and if he bere a swerd, hoold thee on the left syde. 
Men. (p. 208, r. 5): et se il porte lance, si te tieng à sa dextre 

(Mx.: à s a s e n e s t r e ) : s e i l porte espée, si te tieng à sa senestre 
(Mx.: à s a d e x t r e ) . 

11) P . ( 17 v0 a ) : Daer ende solde nummermeer wrake ghescien. 
Zie onze tekstuitgave, noot 203. 

12) P . ( 16 r0 b) : du sulste weten, dat dese sake is wt ghesproe-
ten vander hulpe dijnre vianden. 

Men. (p. 211, r. H ) : tu dois savoir que injure est engendrée d e 
h a i n e , acquisition d'ennemis enflambé's de vengence. 

Mx.: tu dois sauoir, que c e s t e injure est d e Γ a i d e d e 
t e s e η η e m i s; (de la vengence se engendrera autre vengence 
etc.). De oorspronkelijke tekst (van Alb.) luidt hier: scire debes 
quod genita fuit tibi injuria e x o d i o inimicorum tuorum. Men. 
stemt dus beter overeen met het latijnse origineel, maar de Mnl. 
tekst is niet te begrijpen zonder Mx. 

Met dit laatste voorbeeld zijn wij aangeland aan het besluit van 
ons onderzoek: de Mellibeus van Dire Potter is niet te begrijpen 
zonder de lezing van Le Livre de Mellibée et Prudence in Ms. fr. 
2240 van de Bibliothèque Nationale te Parijs. Indien wij niet de 
beschikking hadden over de Franse tekst, met name van het ge
noemde manuscript, zouden we hele flarden van zinnen en zelfs 
van hoofdstukken moeten laten hangen zonder er een draad aan te 
kunnen vastknopen. 

Het aan elkander voegen dezer stukken is de taak van onze 
commentaar. 
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HOOFDSTUK V. 

Hierna volcht 

Van mellibeo ende van sinre vrouwen prudencia. 



/ . Woorcí vooraf. 

Zoveel mogelijk is de hier volgende tekstuitgave diplomatisch. 
Eigenlijk is dit een contradictie in de formulering, want een weer
gave is geheel zuiver, of zij kan niet diplomatisch heten. De ervaring 
echter wijst uit, dat zelfs fotocopieën niet in alle details zijn te ver
trouwen. Watermerken bijvoorbeeld zijn er niet op te onderscheiden, 
evenmin kan men de afstandjes meten tussen de papiergroeven; 
punten en lijntjes vervagen soms, lettertekentjes zijn niet zichtbaar, 
enzovoorts. Moet men dus al bij fotografische copieën concessies 
doen, des te sterker geldt dit voor copieën in drukletters. 

Afkortingen zijn door ons aangevuld, uitgezonderd i h'u s χ p'u s 
en v o e r s z (De ζ in het laatste woord is een afkortingsteken 
voor - e e t of - e i t ) . Hê is, ook voor het meervoud, geïnterpre
teerd als h e m . (Hs. — of ~ : door ons aangeduid met accent 
circonflexe). 

Bij de interpunctie stonden wij voor de keus: corrigeren naar 
moderne maatstaf, dan was de reproductie niet meer objectief; óf 
handhaven: dan bleef de tekst onleesbaar, want de corrupte staat 
waarin de tekst verkeert, tezamen met de toch al slordige behandeling 
der leestekens, plaatst ons telkens voor ingewikkelde problemen. 
Wij moesten wel besluiten tot correctie. Slechts op enkele plaatsen, 
waar de interpunctie van het hs. een corrupte zinsnede sterk accen
tueerde en in vergelijking met de Franse tekst instructief bleek voor 
de volgorde waarin de diverse fouten zijn gemaakt, hebben wij de 
oorspronkelijke punctuatie laten staan. Voetnoten maken de lezer 
hierop tijdig attent. (Het zijn de nrs. 117, 127 en 181.) 

Met de verplaatsing der leestekens ontstond wel eens een kapi
taal. Aanhalingstekens hebben wij niet gebruikt, want de cursivering 
(in het hs. de onderstreping) der geciteerde schrijvers verschaft de 
lezer voldoende zekerheid. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de ver
betering der interpunctie uitsluitend geschiedde in overeenstemming 
met de Franse tekst, met name die van Ms. 2240. 

Terwille van het leesbeeld drukken wij de tekst niet in kolommen. 
Wel zijn in margine de foliozijden en de scheidingen der kolommen 
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door ons aangegeven, maar de verdeling van de regels is verwaar
loosd. Wie precies wil weten, hoe de tekst over de kolomregels is 
verdeeld, raadplege de fotocopie in de U.B.L. Een ogenblik hebben 
wij ons afgevraagd, of het niet beter zou zijn, in plaats van de 
talrijke voetnoten, náást de middelnederlandse tekst die van Ms. 
2240 volledig af te drukken. Uit proeven echter is ons gebleken, dat 
deze vereenvoudiging slechts schijnbaar is. Want al heeft Potter, 
gelijk blijkt uit Ms. 2240, zijn tekst woordelijk uit het Frans vertaald, 
toch is dit handschrift van de Bibliothèque Nationale niet identiek 
met het exemplaar, dat hij heeft gebruikt. Trouwens Ms. 2240 zelf 
kan niet buiten de toelichtingen uit Albertanus en Menagier. Ook de 
bladzijden van de Franse tekst zouden dus van voetnoten moeten 
worden voorzien; dit zou de taak van de lezer, welke toch al niet 
gemakkelijk із, aanmerkelijk hebben verzwaard. 

Bij de confrontatie met de andere lezingen betekent 
Alb. = Albertanus' Liber consolationis. 
Sn. = De tekst, uitgegeven door Snellaert. 
CA. = Chaucers Tale of Mellibee. 
Men. = De Franse Mellibeus, volgend op Le Mena

gier de Paris. 
Mx. = Ms. fr. 2240 (Bibl. N a t , Paris). 
R. = Rekems hs. 
P. = Potter of zijn tekst. 

Een afschrift van Men., een microfilm van Mx. en een negatief 
van R. is in ons bezit en staat op aanvraag de lezer ter beschikking 
via de U.B.N. 

Letter tussen ( ) = door copiïst zelf later doorgehaald. 
[ ] = door copiïst zelf later toegevoegd. 

,, ,, / / = toegevoegd door ons. 

Een enkele opmerking over het akrostichon is, nu de bron van de 
Mellibeus is gevonden, hier niet misplaatst. 

Driemaal heeft Potter de litteratuurhistorie verrast, door haar via 
de inscriptie van zijn naam een nieuwe pennevrucht te presenteren: 
eenmaal in Der Minnen Loep, vervolgens in de Blome, tenslotte in 
de Mellibeus. De ontdekking van zon sleutelspreuk, dit valt niet te 
ontkennen, verschaft de speurder een zekere voldoening, temeer als 
samenhang met vroeger oeuvre duidelijk blijkt, maar hiermee is dan 
ook alles gezegd. De wijze waarop het akrostichische woord aan het 
begin van ieder hoofdstuk in de tekst is ingevlochten, kan in de 
Mellibeus op geen enkel punt vernuftig heten, Sterker: Menige 

52 



aanhef is verwrongen, ontsierd als hij wordt door de geforceerde 
woordkeus. W a a r de Franse tekst b.v. heeft: ,,Se tu cuides " en 
Potter op 8 ν 0 a dit met „Eest dattu meenste " wil vertalen, laat 
hij voorafgaan: ,,F о г m e e r 1 ij с seg ie voert", omdat hij een 
F-woord nodig heeft. Dit zal wel de verdietsing zijn van een latijns 
„formaliter", dat intussen door Alb. niet wordt gebruikt en in de 
context niet vereist wordt. 

Eenzelfde oplossing is „G h e m e y η 1 ij с" op 13 ν 0 a, waarin 
zich wel een juridisch of scholastiek „generaliter" weerspiegelt, dat 
overigens in geen enkele tekst is terug te vinden. De bedoelde aan
hef luidt: „Ghemeynlijc te spreken van den raet die dy aduocaten 
gauen ende die wijse ende die olde, die allen eendrachtich waren 
ende seiden: Dat vor alle dinck soldstu ". De zin gaat voort en 
de aanhef blijft in de lucht hangen. Dit kán de schuld zijn van een 
copü'st, maar terwijl het ons met behulp van de Fr. tekst doorgaans 
lukt de bedoeling van Potter te reconstrueren, weten wij met deze 
zin geen raad. 

W a t het voegwoord T o t d a t in de aanhef van het hoofdstuk 
op 9 r0 b moet betekenen, is Miduidelijk. Wij zouden N a d a t ver
wachten. Ook in de Fr. tekst staat: „A p r è s ce que je t'ay 
monstre ". Van een verschrijving kan toch geen sprake zijn, 
want voor het akrostichon is een T-woord noodzakelijk. 

Het akrostichische „Τ r o u w e n " op 22 г 0 a is een stoplap. 
Elders (op 26 v 0 a/b), waar de Fr. tekst begint met „Quant Melli-
bee oy dame Prudence ", laat Potter de vertaling dezer woorden 
voorafgaan door de overbodige vermaning „ L a e t n u s i e n " . 
Vlak daarop (27 r 0 a/b) probeert hij het met „S i e t " en op 29 r 0 b 
met „M e г с t η u". 

Een verwrongen indruk tenslotte, tot in de zinsbouw toe, maakt 
de aanhef van het nieuwe hoofdstuk op 10 v 0 a: „ E n d e ie heb nu 
bewijst, in wien du raet neemen suits, wiens raet du scuwen suits 
ende vlien. Soe wil ie dij seg g en ". Met opzet hebben wij hier de 
interpunctie van het hs. laten staan. De Fr. tekst heeft: P u i s q u e 
je t'ay monstré (bijzin), je te vueil apprendre (hoofdzin) 
— een constructie die in R. gemakkelijk is te reprojecteren, als wij 
de punt achter v l i e n vervangen door een komma. E n d e kan 
in het Mnl. een onderschikkend voegwoord zijn, ter inleiding dienen 
dus van een bijzin (met de betekenis bijvoorbeeld van „terwijl"), 
maar dan staat h e b op de verkeerde plaats. De aanhef ís een 
hoofdzin. De context vraagt een bijzin. Hoe dan ook, fraai is 
het niet. 
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2. De tekst naar het Rekemse handschrift 



Hierna volcht van mellibeo ende van 
sinre vrouwen prudencia 

1 r 0 a Int beghin ende ten iersten intreden van desen ghescriften 
soe isser gheweest een ionghelinck, gheheiten mellibeus, die 
mechtich ende rijc was. Hij hadde een wijff, gheheiten 
prudencia, ende van desen wiue hadde hij een dochter 1 ) . 
He(e) t gheuiel op een tijt, dat mellibeus ghinck spelen ende 
hem vermaken ende een ionghelinc met hem 2 ). Ende hij 
liet sijn wijff in een s tede 3 ) ende sijn dochter ende die 
porten ghesloten. Drij van sijnen olden vianden 4 ) quamen 
ende setten lederen aen die muren van sijnen huyse ende 
doer die vijnsteren ghingen sij ende sloghen sijn wijff zere 
ende wonden sijn dochter met vijf f wonden 5 ), dats te weten 

b in / handen, in voeten, in oeren, in mont, in nese ende 
lietense dar ligghen als bi na doet ende ghinghen [e]wech. 
Doen mellibeus weder keerde tot sijnen huyse ende sach dat 
mesual, soe began hij hem seer te beclaegen ende te be-
schreyen ende te gheberen als een verwoet man ende sijn 
cleyder te schoren. 

Doen beghan vrouwe prudencia hem te vermanen ende te 
smeken dat hy hem ghedogen soude. Doen bedachte pru
dencia der sentencien ovidij, die aldus spriet 6 ) : Die ghene 
is dwaes, die hem pijnt te beletten der moder te bescreyen 
die doot hors kints, eer si wel veruollet ende versadet is van 
tranen. Dan eest tijt te trosten ende te matighen hoer droef-
fenisse met sueten woerden. 

1 Vo a Daer omme vrouwe prudencia ghedochde / hoer een luttel. 
Ende daer пае, doen sy horen tijt sach, seide sy hem aldus: 
Heer, waer omme macti ν seluen te schynen divars? Het en 
betaemt niet enen wijsen man te bedriuen dustanighen 
groten rouwe 7 ) . Wilt god, ν dochter sal ontghaen; ende of 

1 ) Een dochter: bedoeld is rijn ziel. Zie 17 г0 en v". CA. 2157: a doghter 
which that called was Sophie. 

2 ) De toevoeging ende een ionghlinc met hem niet bij Alb., Sn., Ch. en Men. 
Wel in Mx.. Ms. 3356 Arsenal en Ms. Roy. 19 С VII (f. 123) British Mus. Zie 
blz. 47, vb. 1. Misschien heeft P. geschreven cnape? Het woord ionghetinc is 
hier vreemd. 

3 ) Men. en Ms. 1468: en son hostel. Mss. 580 en 813: en sa maison. 
Mx., Ms. 3356 Arsenal en Ms. Lille: en un(g) Heu. 

4 ) De duivel, de wereld en het vlees. Zie 17 г0. Het is nochtans vreemd, dat 
Mellibeus zich op het eind van het verhaal met deze vijanden verzoent. 

5 ) Men en Ms. 1746: de cinq plaies mortels. Mx, Mss. 20042, 1468, 580 en 
813: de cinq plaies. 

β ) Ovidii Remedia Amoris v. 127—130. 
7 ) Pamphilus De Amore, Paris 1510, fol. d. I v°. 
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sy doot ware, soe en soldet ghy doch bijllix om hore dus 
mesmoedich niet wesen. W a n t séneca seit: Een en sal niet 
mestroest wesen om den doot sijns kints 8 ), mer hy sal liden 
sijnen doot soe lichtelijc als hij sijns selfs doot verwacht θ ) . 

Antworde mellibeus opter vrouwen prudencia 
wise onderwisinge. 

Ende mellibeus antworde: Wie is der ghene die hem 
b. ontholden solde moghen van screyen in dustanigen / groten 

saken van drofheiden? Onse here ih's xpûs screyede selue 
om den doot lazari sijns vrints 1 0 ) . Voerwaer, seide pruden
cia, screyen te maten is niet verboden den ghenen die be-
druct is, mer het is hem gheorloeft. Want , na dat sijnte 
pauwels seit in eenre epistolen tot dien van romen, men sal 
blijde wesen met den ghenen die b/1/ijscap hanteren ende 
screyen met den ghenen die screyen n ) . Al is dat screyen te 
maten gheorloeft, nochtan soe is dat screyen bouen mate 
verboden. Daer omme salmen holden die mate die séneca 
seit: Wanneer du hebst verloren dijnen vrint, dyn oghen en 
sullen niet wesen daer omme alte nat; want al gheuallet, dat 

2 r0 a. die tranen comen totten / ogen nochtan en sullense daer 
niet vyt ga [e] η 1 2 ) . Darom, als du hebst dijnen vrient ver
loren, soe troest dy met enen anderen te vercrigen ende niet 
met soe seer te screien І З ) . Ende wiltu dan wijslijck leuen, 
doen a f 1 4 ) die bedructheit dynre hertten. Want, na dat 
i/t'us sydrac15) seit, dat blijde ende dat vrolijcke hertte 
ontholt den mynsche 1 6 ) , mer die droeueghe gheest doot 
dorren dat ghebe[e]nte. Ende seit o[e]c, dat die be-
druc/t/heit slaet veel volxc. Ende salomón seyt: Ghelijcker 

e ) Men: de ses enfants. Mx (en andere mss.): de la mort de ses enfants. 
e ) Volgens Sundby uit Seneca, Eptst. LXXIV, § 29. Hij bedoelt Liber VIII, 

Epist. 74 § 29. 
1 0) Joh. XI, 33 en 35. 
" ) Rom. XII. 15. 
и ) Vlgs. Sundby uit Seneca, Epist. LXIII § 1 en 5 9. Bedoeld is Liber VII, 

Epist. 63, § 1 en § 9. 
1 3 ) Men. en Ms. Lille: pense et efforce-toy d'un autre recouvrer, car il te 

vault mieulx un autre ami recouvrer que l'ami perdu plorer. 
Mx: pense et efforce toy d'un autre recouvrer, non pas l'amy perdu plorer. 
1 4 ) doen; impl! Perseveratie na leuen? Of hiaatvulling? Verwarring met adv. 

doen (cf. 2 г" b, regel 4)? 
« ) Proverb. XV. 13 en Eccli XXX, 25. 
l e ) ontholt den mynsche: hier ontbreekt iets. Bedoeld is: „houdt de mens 

vitaal" of iets dergelijks, want de Fr. mss. hebben: le euer lié et joyeux maintient 
la personne en la [leur de son aage. (Ch. 2185: ... it hym conserueth florisshynge 
In his age). 
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wijs als die motte versliet dat cleet ende dat cleyn wormken 
dat hout, desghelijx deert die bedructheit dat hertte des 
mynschen 1 7 ) . Ende daer om sullen wy hebben in dat verlies 

b. van onsen kinderen ende / o[e]c ons tijtlijck goets ver-
duldicheit, ghelijc als wy vinden in iob. Doen hy verloren 
hadde sijn kinderen ende allen sijn guet ende gheleden 
hadde vele tribulacien in sijnen licham, doen seide hij: Die 
heer heuet ghegheuen, die heer heeftse ghenomen; alsoe als 
den here beha [e] cht heeft, soo eest ghesciet; die name des 
heren sy ghebenedijt 1 8). 

Mellibeus antwoirde prudencie synen wiue: Allen dese 
dinghen die du segghes, sijn waer ende profitelijck, mer myn 
hertte is soe gheturbeert, dat ie niet en weet wat ie doen 
sal. Doen seide prudencia tot hem: Roept allen ν hoechste 
vrinden ende maghen ende ghebueren 1 9 ) ende vraghet hem 
raet van desen dingen. Ende regere dy na raet dien sy dij 

2 Vo a. geuen/sullen. W a n t salomón 2 0) seit: Alle die dinghen sultu 
doen bij rade ende het en sal dy int eende niet berouwen. 

Hier roept mellibeus sine vrinden ende magen te rade. 2 1 ) 

Soe heeft mellibeus ghedaen ende hy riep veel voelxc, dat is 
te weten cyrogenen meysters van medicinen22), lant 
luyde 2 3 ) , jonghe luijde ende sommich van synen olden 
vianden die sceenen 2 4) beraden te wesen ende weder ghe-
keert tot sijnre gracien ende mynnen. Ende o'c sommich van 
synen ghebueren, die hem eer bewijsden meer ouermits 
vresen dan vyt mynnen 25). Ende met desen quamen veel 

" ) Proverb. XXV. 20. 
1 8) /ob I, 21. 
1 β ) CA. 2192: thy trewe freendes alle and thy lynage whiche that ben wise 

telleth youre cas 
Men: tes loyaulx amis, tes af fins et tes parens et leur demande conseil 
Mx: tes haulz amis et tes parens et (es voisins (et leur demande conseil ). 
(Ook Ms. 1468: voisins). 
^0) Eccli XXXII, 24. Alb.: dixit enim Salomon: Omnia cum Consilio fac et 

non te penitebit. 
2 t ) Als (enig) opschrift ook in Mx: „Du second chapitre est contenu des amis 

et parens et autres manières des gens". 
2 2 ) Alb. heeft zijn Liber consolationis opgedragen filio meo Johanni. qui in 

arte egrurgiae medicando te exerces (Sundby p. 1). 
'Ja) tant luyde: kennelyk een verschrijving, want Aíb.: senes quoque (et juve-

nes). Sn. (vs. 249): (jonghe ende) oude. CA.: olde folk (and yonge). Men en Mx: 
vieillars (et jeunes). 

2 4 ) Men: qui estoient réconciliés et retournés Mx: qui estoient réconciliés 
par semblance et retournés 

'№) CA. (2196) voegt toe: as it happeth ofte. 
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pluymstnjkers ende smekers ende vele anders voelxs van 
dier accorde ende oc guede aduocaten Ende doen sy allen 
waren versament, soe vertelde hy hem sijn meesual ende/ 
bewijsdet wel met sijnre manieren van spreken, dat hy seer 
toernich was ende dat hy grote begherte hadde om hem ter 
stont te wreken ende orloge te maken sonder vertrack 
Nochtan eyschte hy hier af horen raet. 
Doen stont daer op vten rade een cyrogeen. Here, seide hy, 
het betaemt den cyrogenen, dat sy dragen tot een yeghe-
lijken profijt ende tot niemant scade W a n t het gheualt wel 
somtijt, dat, wanneer twe mynschen ouermits quaetheit mal' 
lijckanderen quetsen, een cyrogeen gheneset te beyde Ende 
daer om en betaemt ons met, dat vyt ons orloge rijsen 
so lde 2 6 ) off dat wij pertije dragen solden. Mer dynre 
dochter te genesen, al eest dat sij seer ghequeets is, wy 
sullen daer toe onsen arbeit doen dach/ende nacht ende 
mitter hulpen gods sullen wijse dy weder berichten al 
ghesont 

Daer na in deser manieren antworde die meyster van medi
cinen ende dede daertoe als der art der medicinen is, dats 
datmen contrarie met contrarie ghenesen solde, alsoe solde-
men ghenesen orloghe met orloghe ende met wrake Die 
nydighe ghebuer ende die olde vianden, die doe schenen 
beraden te wesen, ende die pluymstrijkers ende smekers 
deden anschijn, off sy ghesmeket hadden ende ghescreyt, 
ende begonden te gheberen off dese dingen hem seer swaer 
gheweest hadden, louende en prijsende melhbeum van sijnre 
moghentheit ende rijcheit ende van synen vrienden ende 
maghen ende lakende die mogentheit sijnre vianden, ende 
seiden allen, dat hi hem wreken solde. 
Doen was/daer een wijse aduocaet, die na hem opstont ende 
seide· Lieue here, die sake daer wy hier omme vergadert 
sijn, is seer hoege om reden der scade ende des quaets. Ende 
om die reden des groets quaets, dat daer aff comen mach m 
toecomenden tijden ende om die reden der njcken ende 
mechtighen pertien, om welke saken het solde wesen seer 
meesdaen te dwalen m desen dinghen, daer om op desen 
tijt soe raden wij v, melhbee, dat ghy bouen allen dingen 
hebt nersticheit te bewaren ν selues persoen In dien manie-

**) Ch 2204 wher fore vn to oure art it is nat pertinent to попсе т егге 
Men ρ 187, г 24 et pour ce il n'appartient point a nous de esmouvoir ou 

nounr guerre (De copnst kon het met goed lezen) 
Mx il η' appartient point à nous de ouvrir guerre 
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ren, dat ν niet en ghebreken spijers ende wekers om ν te 
bewaren 2 7 ). Voert soe suit ghij selten in ν buys guede 
hoede ende sterke om dat te besceermen. Mer van orloghe 
aen te neemen ende ν ter stont te wreken, dat en mogen wy 

3 v 0 a. ν rechteuoert niet/ordelen welc beter w a e r 2 8 ) . Ende men 
seit aldus, dat het een guet o r d e l 2 9 ) is, die haest verstaet 
ende cort, ende ouerlanc ordelt. Want al ist dat allen ver-
trekenisse verdrietelijc is, sij en is nochtan niet te berespen 
inden ordelen ende inden werken, wanneer sy is louelijc 
ende redelijc 3 0 ) . Ende dit bewijset ons in een exempel ons 
here ih'us xp's, doen dat wijf f, die beghrepen was in ouer-
speel, voer hem ghebracht was, om dat hijse ordelen solde 
wat men daer mede doen solde. Al waest dat hy wael 
wijste, waet hij antworden solde, nochtans en antworde hij 
niet ter stont. Mer hij wolde hebben vertreck, dat is voer-
sienicheit 3 1 ) , ende screeff tweewerff inder e r d e n 3 2 ) . Om 

b. dese reden eysche ich die voersienicheit ende respijt/wat 
dingen wy dij metter hulpen gods raden sullen tot dijnen 
profijt. 
Doen stont op dat ionghe voie ende dat meeste deel vanden 

2 7 ) Atb. p. 18, r. 15: quod neque dolus ñeque astutiae desint tibi ad cavendum. 
Niet bij Sn. 
Ch. 2216: W e conseille yow abouen alle thyng, that right anon thow do thy 

diligence in kepynge of thy propre persone in swich a wise, that thow ne wante 
noon espie ne wacche thy body for to saue. 

Men. p. 190 r. 17: nous te conseillons, que sur toutes choses tu aies diligence 
de garder ta personne et euvres en telle manière, que tu soies bien poarveu 
d'espies et guettes pour toy garder. 

Mx.: de toevoeging et euvres ontbreekt evenals bij Ch. en R.; ook verder meer 
overeenstemming met de laatstgenoemden: en telle manière, qu'il ne te (aille espies 
ne guettes etc. 

2 8 ) Ch. 2218: we may nat déme in so litel tyme that it were pro[itable. 
Men. p. 190 r. 23: nous n'en povons pas bien jugier en si pou de temps lequel 

vault mieulx. 
Mx.: nous n'en toy povons pas bien juger etc. (als Men.) 
Ms. Lille heeft i.p.v. juger: conseiller. 
w) Ordel I. orde/er, want Alb.: judex. Fr. teksten: le juge. 
Voor het citaat cf. Cassidodorus Variarum Liber I, Ер. 17 (Migne, t. LXIX) 

en Publilius Syrus Sententiae 254 en 32. 
De betrokken passage staat bij Alb. vol met citaten. Sn. geeft hier een zeer 

vlakke tekst. Ch. = Alb. 
Enkele zinsneden, die in Men. en Mx. zijn opgenomen, ontbreken in 7?., zonder 

schade overigens aan de gedachtengang. 
3 0 ) Wecken I. wraken. 
De Fr. teksten (Men., Ms. Lille en Mx.) hebben: Car jasoit-ce que toute de

meure soit ennuyeuse, toutcsvoies elle ne fait pas à reprendre en jugement et en 
vengence, quant elle est souffisant et raisonnable. (Cf. Publil. Syrus Seni. 311). 
Ook CA. heeft vengeance. 

s l ) Ch. 2223: deliberacioun. Men. en Mx.: deliberation. 
œ) /o/i. VIII. 3 - 9 . 
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änderen ende riepen tegen desen 3 3) ende macten een groet 
gheruechte ende seiden: Ghelijkerwijs als men dat iser 
smedet ter wilen dattet heit is, alsoe solde men die scade 
wreken ter wijlen datse versch waer. Ende riepen allen 
luyde, dat men orloch maken solde. 

Dit is vanden olden, wat ract sij gheuen. 

Gheringe stont dar een op vanden olden ende stack sijn hant 
op ende gheboot3 4) , datmen swijghen solde ende seide: 
Veel mynschen ropen om orloghe die niet en weten wat 
orloch draget. Orloge in sijnen beghijnne is breet ende heeft 

4 r0 alsoe inghanc, dat / eyn yghelijc daer in gaen mach ende 
mach het vinden. Met met groten arbeit3 5) machmen 
weten tot wat eende men daer mede comen mach. Wan t 
wanneer dat orloghe beghini, veel mynschen en sijn niet 3 6) 
gheboren die om des orlochs wille steruen sullen ionck off 
sullen leuen in bedructheden, in onsalicheden, in ketiuicheden 
ende armoden. Daer omme, eer men orloghe aen nempt, 
salmen hebben gueden raet ende grote voersienicheit. 
Doen dese olde waende vestigen sijne worde met reden, 
stonden sij bij na alle tegen hem op ende seiden, dat hij sijn 
worde cortten wolde, want die teme vanden ghenen die 
daer predict den genen dies niet horen en willen, dat is een 
selsen off een sassem teme 37 ). Sydrac / seyt: pijpen ende 
screyen is enen ongelijken sanck 38 ), dat is soe vele te seg-
gen, dat spreken voer den ghenen, dies niet horen en willen 
is in hem al sulken verdriet als dat singen voer den ghenen 
die screyt. Doen sy desen wijsen niet horen en wolden, soe 
sat hij neder, want salomón seit: Daer du niet ghehoert en 

3 3 ) Ch. 2225: Vp stirten thanne the yonge folk atones and the mooste partie 
of that compaignye han scorned this olde wise man. 

Men. (p. 191, r. 9) Lors les jeunes gens e*, la plus grant partie de tous les 
autres mocquérent ce sage: 

Mx: (Lors les jeunes gens et la plus grant partie de tous les autres) s e l e v e ' 
r e n t e t h u i e r e n t ce sage. 

3 4 ) Ch. 2227: made contenaunce. Men: et cria. Mx: et c o m m a n d a . 
3 5 ) Ch. 2230: it is nat light to knowe. Men. p. 191 r. 20: mais à très grant 

peine peut-l'en savoir. Mx: mais à g r a n t peine etc. 
3 β ) e η syn n i e t gheboren: De Fr. tekst is beter: moult de gens η e sont 

e n c o r e s nés (Men. p. 191, г. 22). 
3 7 ) Men. (en Mx): car la narration de cellui qui presche à ceulx qui ne Ie 

veulent oir, est ennuyeuse (narration). 
3 8 ) Alb. citeert hier Ecdi. XXII, 6: „Musica in luctu importuna narratio". 

In Men. ontbreekt deze zinsnede. CA. 2235: For Jesus Syrak seith that musik in 
wepyng is anoyous thyng. Mx. laat de vennelding „Jezus Sirach" achterwege 
maar bevat wel de zinsnede: „Et dit: musique en pleur —est ennuieuse narration". 
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be (e) st, daer en pijn dy niet te spreken30). Dése wijse seide: 
le sye weíe)!, daer ghebrect groot raet, wanneer die sake 
gro[e]t i s 4 0 ) . Dijt gheseit, sat hij neder al besce[e]mt. 
Nochtan had mellibeus in synen raet vele voix, die hem 
rij [e] den sommige dingen int oer ende anders soe rieden sy 
hem contrarie 4 1 . 

Nu heeft mellibeus ra[e]t van sinen vrinden die hem 
ten orloge ri [e] den. 

Nu heeft mellibeus raet van synen vrienden ende horen raet 
4 Vo ghehort / ende sach, dat die meeste menichte hem accor-

derden ende rieden, dat hy orloghe maken solde, soe toefde 
hy opten raet ende macten va(e)st. Doen vrouwe prudencia 
sach horen man, dat hy hem ghereyde om te wreken, soe 
quam sij voer hem ende seide seer soetelijc: Here, ie bid v, 
dat ghij ν niet en ha[e]st ende my bouen allen gauen 
gheuen wilt spacy ende respijt 4 2 ). W a n t petrus alphei seit: 
Die dij qua[e]t doet, dien en haest niet weder quaet te 
doen. W a n t langen tijt suldi dijnen vrint verbeiden ende 
veel langer suldi dijnen viant ontsien 4 3 ) . 
Mellibeus antworde prudencie synen wiue: Ie en heb 
ghenen opse(e)t off raet dienen wille te ghebruken om vele 
redenen wil. Eerst, want een ijghelijc solde my / houden 
voer dwaes, dat ie mits dijnen raet ende conse(e)nt ver-

39) De passage D o e n s y.... n i e t t e s p r e k e n vinden wij in zijn geheel 
terug in Mx: Quant ce sage ancien vit, qu'il ne pouoit auoir audience, il s'assist. 
Car Salomon dit: ou tu n'auras audience, ne t'effore point de parler (Eccle. 
XXXII, 6). 

Anders bij СЛ. 2236-'37: And whan this wise man say, that hym wanted 
audience a l s h a m e f a s t h e s e t t e h y m d o u n a g a y n . (For Salomon 
seith etc.). Het gespatieerde deel komt in de mnl. tekst en ook in Men. pas 
verderop, en ontbreekt, althans met dezelfde woorden, in Mx. 

Men. p. 192 r. 5 wijkt geheel af: Quant ce sage ancien vit qu'il ne povoit 
avoir audience, ne s'efforça plus de parler. (Het citaat van Salomon ontbreekt). 

4 0) daer ghebrect g r o o t raet.. CA. 2238: that g o o d conseil wanteth. 
Men. r. 8: lors fault le b o n conseil (Idem Ms. 20042). Mx. lors fault le g r a n t 
conseil. 

Het citaat, aangehaald door Alb., is uit Publil. Syrus Seni. 594: „Semper con
silium tunc deest, quando maxime opus est". (Niet bij Sn.). 

4;l) int o e г....contrarie. CA. 2239: in hls ere....the contraine. Men: en l'oreille 
....en appert. Mx: en s e c r e t ....en appert. Potter hier dus dichter bij Men. 

4 2 ) Alb. p. 11, г. 17 citeert hier zonder bronvermelding Ovidius De Remed. 
Amoris, v. 277: „Ne properes ого, spatium pro muñere poseo". (Circe tot Ulixes). 

4 3 ) Alb.: „Ne properes ulli reddere rautuum boni vel mali ,quia diutius exspec-
tabit t e a m i c u s , et diutius timebit t e i n i m i c u s " (Petr. Alfonsi Disciplina 
clericalis XXV, 15). De mnl. tekst heeft blijkbaar subject en object verwisseld, 
want Mx = Alb. 

CA. (2244) voegt nog een citaat toe, dat noch bij Alb. noch in Sn. noch in 
de andere teksten is te vinden. 
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handelde dwelc dat gheordenert is met dus vele goets volxc. 
Voert, want allen die wiuen sijn quaet inder naturen. Dijt 
seit salomón: Onder .m.mannen heb icker een gheuonden, 
mer van allen den wiuen en etjser gheen gheuonden 
goet 4 4 ). Ende waert dat ie my regeerde mits dinen raet, 
het solde schijnen, dat ie die heerscappie gaue ojer my, 
dwelc niet en solde wesen. W a ( e ) n t sydrac4*) ;.cit: Eest 
dattet wijff heeft heerscappie, soe is sy contrary horen man. 
Salomon seit: Noch dijn broder, noch dijn soen, noch dijn 
wijff, noch dijn vrient4 6) en gheeff heerscappie off mach 

5 r0 ouer dij in allen dienen leuen, want het / is dij beter, dat 
dijn kinder aen dij versueken dat sy behouen, dan dattu 
wachten soldest dijn behoef f van dijnen kinderen 4 7 ). Vort, 
waert dat ie ghebruyete dijnen raet, het solde somtijt wesen, 
dat dijn raet heymelijc moeste wesen ende gheheelt48) ter 
tijt toe dattet tijt ware dien te ontdecken. Wan t dat en solde 
niet gheschien mogen. Het is gescreuen: Dat gheslechte 
vanden wiuen en mach niet helen anders dan dat sy niet en 
weten 4 9 ) . Voert soe seit een philosophas 5 0) : Inden quaden 
raet verwinnen die wiue die manne. Ouermits desen raet en 
be (e) η ich niet sculdich te gebruyken noch te vo(e)lgen 
dijnen raet. 

Hier antworde mellibeus op den ra[e]t van sinen vrinden. 

Ende na dien dat vrouwe prudencia / guedertierlijc ghe-
hoert h a d d a 5 1 ) ende in groter lijtsamheit om alle dingen 
die hoer man voert setten wolde, soe bat sy orloff te 
spreken. Неге, seide sy: Vander ierster reden die ghij voert 
gheseet hebt, machmen lichtelijc antworden. W a n t ie segge, 
dattet gheen dwaesheit en is, dat een sijn raet verwandelt. 

**) Eccle. VII. 28. 
4 В ) Eccli. XXV, 30: Mulier si primatum habeat, contraria est viro suo. 
4в) Zie eind hfdst. IV, voorbeeld nr. 9. 
4 7 ) Men. (r. 10): car il te vault mieulx que tes enfans te requièrent ce que 

mestier sera pour eulx que toy regarder es mains de tes enfans. 
Mx: car il te vault mieulx que tes enffans te requièrent c e q u e b e s o i n g 

leur que toy garder es mains de tes enffans. 
Het citaat is uit Eccli. XXXIII, 1 9 - 2 0 ; 22. 
4 8) Zie eind hfdst. IV, voorbeeld nr. 5. 
4 9 ) Alb.: Scriptum est enim: „Garrulitas mulierum id solum novit celare quod 

nescit (M. A. Seneca rhetor, Controv. II, 13, 12: Fortius Latro). Dit citaat e n 
d e t w e e v o l g e n d e z i n n e n ontbreken bij С h. in alle handschriften (zie 
ed. Manly & Rickert), terwijl zij in de Franse teksten en bij Porter volledig zijn 
opgenomen. 

B 0 ) Publil. Syrus, Senf. 324. 
5 1 ) Hs. sic. 
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wanneer hem die dinghen verkeren 5 2 ) off wanneer die 
dingen anders schijnen na dan sy schenen toe voren. Ie 
segge meer, dattu hads gheloeft ende ghesworen te doen 
dattu gheseit haddes ende du dat lietste om eynige recht-
ueerdige sake, men solde niet seggen, dattu een logenare 
warts off meynedich. W a n t het is gheschreuen 5 3 ) , dat die 

5 v 0 wijse niet en li [e] cht, wanneer hij / verwandelt sinen sijn 
op een beter. W a n t al wart, dat dijn opseet ghesticht ware 
ende gheordeneert mits veelheit des volxc, daer omme en 
salmens niet veruollen. Want die waerheit der dingen ende 
des profijts sijn beter geuonden mit luttel wijs volxc ende 
wel ghespraket. Bij reden, want mits velheit des volxc, daer 
een ijghelijc crijt ende ropt na sijnen wille, en is gheen 
o r b a e r 5 4 ) . Totter ander reden, als ghij segt, dat allen die 
wiuen sijn quaet ende egheen guet: beholden uwer eerbaer-
h e i t 5 6 ) , ghij spreket alte ghemelijc5 6), indien ghijse dus 
allen laect. W a n t het is geschreuen 5 7 ) . Diet al laect, die 
versaect off me(e)shaget al. Seneca seit 5 8 ) : Wij die waer
heit vercrigen wijl, en sal niemant laken. Mer dat selue 
dat / hij weet, sal hij hem wijsen ende leren sonder 
presumpcie off vermetelheit. In dien dat hee niet en weet, 
en sal hij hem niet seamen te vraghen enen beteren off 
wijser daen hij is. Ende dat veel wiuen goet sijn, machmen 
lijchtelijc proeuen. Ten iersten onse here ih'us xp's en hadde 
hem nummermeer ghewerdicht neder te comen wt den scoet 
sijns vaders inden wiue, hadden sy allen geweest quaet. 
Voert onse here ih's xp'us, doen hij verrees vander doot, 
openbaerde hij hem eer enen wijf f daen enen m a n 5 9 ) . 
W a n t hij openbaerde hem eer marien magdalenen dan 

5 2 ) Oorspronkelijk uit Seneca De Beneficiis IV, 38 5 1: „Non est t u r p e 
cum re mutare consilium". Alb. heeft: „non est s t u 11 u m. 

B3) Ch. 2257: for the book seith („the book" = Alb. Zie ed. Sfceai, Notes, 
passim). Men. en Mx.: c a r i l e s t e s c r i p t . 

н ) Vlgs Sundbg een citaat uit Aathenticaram Collatio II, Tit. 5 (Novella 
X) (gewoonlijk geciteerd Authenticae). Alb. zonder bronvermelding: multitudo 
enim numerosa nihil habet honerosa. 

Sn. geeft hier (vs. 539—577) een breedvoerige uitweiding over Paus en Keizer. 
B 5 ) Ch. 2260: saue youre grace. Men. p. 194, r. 10: sauf vostre grâce. Mx: 

sauve vostre r e u e r e n c e . 
ε β ) ghemelijc 1. g h e m e y n l i j c , want de Fr. tekst heeft „genera(u)lment". 

e Tj Door wie? Niet bij Alb. en Sn. Zie ook voetnoot 53. 
5 8 ) Alb: et etiam Seneca De Formula Honestae Vitae dixit. Het citaat is 

niet van Seneca maar van Martinus Dumiensis Form. Hon. Vit. = De IV Vir-
titibus Cardinalibus, cap. III. (Cf. Sundby p. 14). 

5 9 ) „openbaerde hij hem eer enen wijff daen enen man": niet in Ch en Men; 
wèl in Mx. 
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synen apostolen. Ende salomón seit 6 0 ) , dat hij onder allen 
den wiuen gheen gheuonden heeft goet, daer en volcht niet 

6 г 0 datter gheen goet en is. W a n t al eest / dat hier gheen goet 
vonden en heeft, veel ander hebbense guet gheuonden ende 
ghetrouwe. Off bij auonturen als salomón seit, dat hij gheen 
guede wiue geuonden en hadde, verstont hij vander ouerste 
ende volmacter goetheit, van welker niemant goet en is 
sonder god alleen, na dat hij seit inder ewangelien 6 1 ) : Der 
creaturen en is gheen volmact; hem ghebrijct ymmers yet 
bijder ghelijkenisse der vo(e)lmactheit sijns sceppers. Totter 
ander reden, daer du segts, waert dattu di yet reghierste 
ouermits mynen raet, het solde schijnen dattu mi heerscap-
pie gaefste over dij: beholden uwes pays, ten is alsoe niet. 
Wan t пае dien worden en solde niemant pays sueken / 
noch raet daen a (e) η den ghenen die heerscappie ouer hem 
geuen wolde. Ende dat en is niet waer, want dij gene die 
raet vraget, heeft macht, dat is тіеп wille, te doen off te 
laten datmen hem raet. Totter vierder redenen, daer du 
segts, dat gheslechte vanden wiuen en mach niet helen 6 2 ), 
waer van men seit, dat drij dingen sijn, die den man wt 
synen huyse i a g e n 6 3 ). Van desen wiue so spriect 
salomón 6 4 ) : Het wer beter te wonen in een wost lant dan 
met enen ongestadigen ende tornegen wiue. Ende nu weestu 
wel, dattu mi dusdanich niet gheuonden en hebst, mer du 
hebste dijcke myn vo(e)lstandicheit ende myn ghedoech-
samheit geproeft, ende hoe dat ie verwaert6 5) hebbe 
dingen, die men heimelijck holden solde. Totter vijfter 

6 Vo reden / daer du segts, dat in quaden raet die wiue verwin
nen den man, dese reden en heeft hij haer stede n ie t 6 6 ) , 
want du beghers en geen raet van quaet te doen. Ende 
ofstu woudes ghebruyken quaden raet ende quaet te doen, 
ende dijn wij ff dij daer af toeghe ende verwonne, dat en 

6°) Eccle. VII, 28. 
« ) Luc. XVIII, 19. 
β 2 ) Deze zin mist een schakel, die hem moet verbinden met de volgende. De 

Franse teksten voegen namelijk toe: cesie parole doit estre entendue d'aucunes 
femmes jengleresses ( = kljfziek) desquelles on dit.... etc. 

вз) Welke deze drie dingen zijn, vermeldt Alb.: fumus et stillicidium ( = 
lekkage) et mala uxor. 

Sn. vs. 657: Roec, quaet wijf ende reghen met. (Deze verandering in de 
volgorde ontneemt aan de tekst zijn verrassend element). 

CA. 2276: Smoke, droppying of reyn and wikked wyues. 
Fr. teksten: la fumée, la goutière et la femme mauvaise. 
β 4 ) Proverb. XXI, 19. 
8 6 ) v e r w a e r t hebbe dingen: zie eind hfdst. IV, voorbeeld nr. 6. 
β β) heeft h ij haer stede niet: hij = „hier". 
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war niet te berespen mer te prisen. Ende aldus salmen ver-
staen dat wort des propheten: In quaden raet die wiue ver
winnen den man. Ende somtijt, wanneer die manne willen 
werken bij quaden raet, die wiue treckensse dar äff ende 
verwinnensse met goeder onderwisinge. 

Dits van dat der vrouwen raet onderwilen seer goet is. 

Laecstu mits blameringhe alle die goede wiue horen raet, 
soe wil ie dij bewijsen mits veel reden, dat vele wiue goet 
ghewe[e]st hebben ende horen raet goet ende profijtelijc 
geweest. / 
Ten iersten seit men costumelijc, dat der wiuen ra[e]t es 
seer coestelijc, want al eest tsake, dat veel wiuen sijn quaet, 
nochtan heeft menre veel geuonden, die guet sijn ende van 
goden rade. Judith ouermits horen gueden raede verloeste sij 
die staet van betulien, daer sy in wo[e]nde, vanden heiden 
holofernes diese beleghen hadde ende woldse destru-
eren 67 ). Jacob ouermids den gueden raet van rebecca sijnre 
moeder wan hij die benedixie van sinen vader ysaac. Abigail 
verloeste nabal horen man van conine dauid, dien doden 
wolde ende die versoende mits hoere wijsheit ende gueden 
raet. Hester mit horen gueden raet verhieff seer hoer volxc 
in assuerus conincrijek. Ende aldus machmen seggen van 
veel ander. 
Voert 68) doen onse here ghescapen hadde den iersten 
man, seide hij: Ten is niet goet den mynsche alleen te 
wesen, maken wij hem eenre / hulpe, sijn gelijcs. En hadden 
sy dan niet goet geweest, onse here god en hedse niet 
hulpers gheheiten der mannen, mer scadende ende hinde
rende. Voeri een ander meester settede Hij versen in, welken 
hij vra[e]chde ende antwoert encie seit aldus: W a t is beeter 
daen gout? Jaspis. W a t is beter dan iaspis? Seris. W a t is 
beter dan seris? Dwijf. W a t is beeter dan wijf? N ie t 6 9 ) . 

9 7 ) Het exempel van Judith en Holofernes en het volgende van Jacob en 
Rebecca staan bij Chaucer en in de Franse teksten in omgekeerde volgorde. 

β β ) Alb.: Secunda vero ratio.... Sn. (vs. 731): Dander redene.... De opsom
ming van „rationes" als elementen in Albertanus' betoogtrant zijn typerend voor 
de scholastieke stijl. Renaud de Louens heeft ze sterk vereenvoudigd. 

""J HIJ v e r s e n : CA. en de Fr. teksten spreken van t w e e verzen. Het 
citaat is volgens Sundby ontleend aan Ebrardi Bituniensis' Graecismus (Vine. 
Metulini, s.l. et a., f. Cl v°), waar de tekst luidt: „Quid melius auro? Jaspis. Quid 
jaspide? Sensus. Quid sensu? Ratio. Quid ratione? Deus." S e r i s is een ver
schrijving voor Sens(us). 

Ook Alb. heeft s e n s u s maar beschouwt d e v r o u w als climax. Idem CA. 
en de Fr. teksten (voor sensus heeft CA. w i s dom, Men. s e n s ; MJC slaat de 
sensusschakel over). (Vervolg van deze noot op blz. 66.) 
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Om dése reden ende dan mits veel ander 7 0 ) mochstu sien, 
dat vele wiue guet sien ende horen raet guet ende profitelijc. 
Ende wilstu dan volgen mynen raet, ie sal dij dijn dochter 
al gesont leueren ende ie sai oc maken, dattu ere hebben 
suits in dijnen raet ende in dinen saken. 
Doen mellibeus hadde ghehoert der vrouwen prudencie / 
sijnen wiue, soe seide hij: Ie sie wel, dattet woert Salomons 
waer is, die seit: Wel geordenerde worde dat sijn crumeien 
van honich, want sij geuen sueticheit der ziele ende gesont-
heit den lichame 7 1 ) . Ende mits desen soete woerden ende 
dat ich gepeyst hebbe dijn grote wijsheit ende dijn ge-
truwicheit, soe wil ie mi nu alte ma[e]l regeren na dijnen 
raet ende пае dijnen wijsen ende besceyden onder
wijsingen 7 2 ) . 

Hoe hem mellibeus voecht totten ra[e]t van prudencia 
sinen wiue. 

Om dattu dij wilst regeren na mynen raet, seide prudencia, 
soe wil ie dij wijsen, hoe dattu dij regeren sulste ende 
hebben suit in dinen raet te neemen ende te houden 7 3 ). 

7 ν 0 Ten iersten in allen dijnen werken sulstu voer alle dinck / 
heischen den raet gods almechtich ende sulken raet, dat hy 
hem werdigen wil dy te raden 7 4 ). Daer omme soe seide 

Sn. ontneemt aan de spreuk de climax en zodoende de pointe, door met de 
voortreffelijkheid van „dat wijf" te beginnen: 

Dat wijf es beter menechfout 
Dan gesteynte / silver of gout / 
Als of hi ons woude maken vroet 
Dat gheen dine en es so goet 
Alse dwijf op ertrike (vs. 765—771). 

7 0 ) ende dan m i t s v e e l a n d e r . Kennelijk vat Renaud de Loiiens hier 
de overige „rationes" van Alb. samen, want ook Ch. en de Fr. teksten doen 
zulks („manye other resons; par ces raisons et par moult d'autres"). 

7 1 ) Proverb. XVI, 24. 
7 2 ) De adaptaties slaan nu 10 bladzijden van Alb. over en hervatten de tekst 

bij Sundby p. 31, г. 10. Sn. blijft zich aanpassen aan Alb. Keerpunt van adap
taties en vertalingen. 

7 3 ) CA. 2305: I wol enforme yow how ye shal gouerne youre self in chesynge 
of youre conseillours. Men. (p. 197, r. 17): je te vueil enseignier comment tu te 
dois auoir en conseil prendre. Mx: je te vueil enseignier comment tu te dois auoir 
en c o n s e i l p r e n d r e . . . . et r e t e n i r . 

7 4 ) CA. 2306: Ye shal first in alle youre Werkes mekely biseken to the heighe 
god that he wol be youre conseillour/and shapeth yow to swich entente that he 
yeue yow conseil and confort. 

Men. (p. 197, r. 18): Premièrement, en toutes tes euvres et devant tous autres 
conseils, tu dois amer et prendre le conseil de Dieu et le demander, et te dois 
mettre en tel lieu et en tel estât qu'il te daigne conseillier e t c o n f o r t e r . 

Mx: Premièrement, en toutes tes euvres tu d o i s d e m a n d e r l e c o n s e i l 
de D i e u l e p u i s s a n t et te dois mettre en tel point, qu'il te daigne c o n 
s e i l l i e r . Deze passage is typerend voor de verhouding R—CA en R—Mx. 
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toby as tot sijnen soen 7 5 ) : In allen dinen tijden gebenedy 
god ende bid hem, dat hij scijcke dijne wege ende dat al 
dijnen raet in hem sij altijt. Sinte iacob seit76): Eest dat 
yemant beho[e]ft wijsheit, die salse god vragen. Voert sul-
ste raet vragen aen die seluen ende ouersueken dine ge
dachten ende examinersse watti beest is ende daer wt sulstu 
doen iij dingen ende die doet van dij, want se contrari sijn 
den goeden raet, te weten: torn, ghiericheit ende haesticheit. 
Ten iersten dan die gene die tornich is en mach niet vol 7 7) 
ordelen ende om dat hij niet vol ordelen en mach, soe en 
machy niet vol / raden. Die ander reden is: die tornich is, 
waent altos meer doen dan hij mach ende daer omme sijnen 
raet altoes bouen clymmet sijn staercheit7 8). Die derde 
reden is, want die gene die tornich is die en mach niet 
spreken dan van wreden dingen. Daer op seri séneca 7 9 ) : 
In suiker maniren soe verweet hy eenen ander tot torn. 
Voert soe sultu van dij doen gyricheit, want, na dat die 
apostel seit, ghiricheit is een worttel van allen quade 8 0 ). 
Ende die gyricheit en mach anders niet ordelen dan dat sijn 
ghiericheit veruollet die welke niet veruollet en mach woer
den. Want hoe die ghirege meer heeft, hoe hem meer ghe-
briect8 1) . Voert sultu van dij doen haesticheit, want du 

8 r0 en / suit niet ter stont ordelen datti voercoemt. Mer du 
sulster eerst dijewil op dencken; want, na dattu voer geseit 
hebst, di gene die haestich ordelt, haestelijc beruwet hem 
des. Du en suits niet alle vren alleens ondersceyt hebben, 
mer du sulste vinden, dat die op een tijt goet dochte gedaen, 
dat sal ν op een ander tijt beter duncken 82 ). 

7 5 ) Tobias IV, 20. Deze aanhaling niet bij Alb. en Sn. 
τ β ) Jac. Epist. Cath. I, 5. 
7 T ) v o l kan een andere vorm zijn voor w e l (adv.) vgl. du. w o h l . 
7 8 ) Alb. Qui plus posse putat, sua quam natura ministrat. 

Posse suum superans, se minus esse potest. 
Vlgs. Sundby p. 34 een citaat uit Esopus Moralizatus (Daventriae 1498 

f. CVIIIv 0 ) . Te vergelijken is F/ores Poetartim (Coloniae 1505, f. ВІ г" met 
variant: se minor esse potest). 

7 0 ) Belangrijke passage. Zie eind hfdst. IV, vb. 3. Bijkomstig is, dat Alb. het 
citaat ten onrechte toeschrijft aan Seneca. Het is uit Pubi. Syrus, Seni. 281. 

8 0 ) Paulus, Epist. I ad Timoth. VI, 10. 
8 1 ) Alb. behandelt de voluptas, cupiditas („ghirecheit") en libido zeer uit

voerig, Idem Sn. Potters 8ste hfdst. is een samenvatting van Alb. cap. XI, 1 en 
en 2, XII, XIII en XIV (bij Sundby p. 31—40) en wel in overeenstemming met 
de andere adaptaties. 

8 2 ) „dat sal ν op een ander tyt b e t e r duncken". Men. p. 198, r. 19: 
l'autre fois te semblera m a u v a i s . Mx: l'autrefois te semblera b o n d e 1 a i s-
s i e r . Ongetwijfeld is in R. achter „duncken" het woord g h e l a t e n wegge
vallen. 
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Hoe een sijnen raet niet openbaren sal. 

Ende alstu raet geuonden hebste aen saken in dij seluen 
ende geordelt hebsts met groter voersienicheit, wat dij 
be(e)st is, ende wat raet dat dij aldernuts is, behout dat 
heimelijck. Ende wachte dij dien te ontdecken eynigen 
mynsche, ten sy dattu voerwaer meenste, dat dat ondecken 
sijn 83) / condici beter maken mach. Wan t ih'us sydrac 8 4) 
seíí: Di(e)nen vrint noch di(e)nen viant en verteile dijnen 
heimeliken raet niet, ende dijn dwaesheit en ondecke hem 
oec niet. W a n t in dijnre tegenwoerdicheit solde hij be
hoeden ende bescermen, mer achter dijnen ruggen solde hij 
metti ghecken ende enen anderen vinden, die wel heimelijc 
ca(e)n helen 8 5 ) . Ende petrus alphei seit 8 8 ) : Soe lange als 
die heimelicheit is in dijnre hertten, soe holdestuse in dienen 
banden. Mer wanneer duse ondeckt hebste, soe holste 
dij B7) in hoere gevancgenisse ende daerom eest dij voel 
lijchtelijker te swijgen dan enen anderen dijn heimelicheit 
te helen ende du bidden solts, dat hijt helen wilde. Want 

8 v0 séneca seif 8 8 ) : Eest dattu dijnen raet niet helen / en const 
ende swigen, hoe soldes tuen dan enen anderen dorren doen 
helen ende swigen 8 9 ) . 

Noch van dat een sinen ra[e]t niet geheel openbaren en sal. 

Formeerlijc seg ie voert: Eest dattu meenste, dat ondeckinge 
mact 9 0) van dijnen raede dijn condicie beter β 1 ) , ende raet 
te neemen met enen anderen, westu doen sulste, soe moetstu 
dij hebben in dustaniger manieren. Ten eersten en sulstu dij 

83) s i jn 1. dijn. 
м ) Вес«. XIX. 8—9. 
8 5 ) „ende enen anderen vinden die wel heimelijc ca(e)n helen": deze toevoe

ging wordt begrijpelijk, als we de Franse tekst zien, die na de zinsnede „et par 
derrière se moqueront de toy" een nieuwe zin laat volgen: „Et un a u t r e dit: 
à peine t r o u v e r a s-tu un, tant seulement, q u i p u i s s e b i e n c e l e r 
s e c r e t " {Men. p. 198; Mx heeft ongeveer hetzelfde). De zinsnede in R. is 
dus samengesteld uit de g e s p a t i e e r d e woorden van de Fr. tekst. Wij 
weten niet, wie ze het eerst foutief heeft samengevoegd: een Fr. copiïst, P. óf 
een copiïst ná P. 

8 e) Petr. Alfonsi Discipl. cleric. IV. 3. 
8 7 ) Soe h o l s t e dij 1. soe h o l t s e dij. CA.: he holdeth thee. 
8 8) Vgls. Alb. Seneca; vlgs. Sundby p. 40 een citaat uit Mart. Dumiensis, 

De Movibus, Sent. 16, of uit Plutarchus (Opera ed. Tubingen 1814 p. 395). 
8 8 ) soldes tu e η = soldes tu h e m . 
8 0 ) m a c t staat op de verkeerde plaats, moet volgen achter b e t e r . 
9 1 ) Alb. (slot v. cap. XV): Si autem per alienum consilium tuam conditionem 

credis faceré meliorem. 
Men.: Se tui cuides que révéler ton s e c r e t {Mx: t o n c o n s e i l ) . . . . face 

ta condition meilleur.... 
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seluen niet gelijck maken dijnen raet, aen welker sijde du 
dy holden wilt, noch hem tonen dinen wille 9 2 ). Wan t ge-
meynlijc alle raders sijn flaterers ende pluymstrijkers, Son
derlinge die sijn vanden raede der groter heren. Wan t sij 
pijnen ende pogen hem meer te seggen behagelijke dingen 
dan profijtelijke. Daer omme een rijc man en sal nummer
meer goeden raet hebben, ten sy dat hijten 9 3) eerst van 
hem seluen heeft. Vort soe sultu me(e)rken van dij seluen 
dijn vianden, die dij heimelijcste in dijnen raede sijn, ende 
van dien sulstu raet neemen 94 ). Ten iersten soe sulti dan 
in di(e)nen raet roepen di (e) ne guede vrinden. Want 
salomón seit 9 5 ) : Ghelyc als hem dat hertte verbli(e)t inden 
gueden roeck, alsoe ma [e] et den raet des gueden vrients 
soeticheit der seelen. Ende seit noch: Den ghetruwen vrint 
en is geen dine by te gelijken, want noch gout noch siluer 
sijn niet soe groet van werden als die goetheit des ge-
tru(e)wen vrints. Noch seit hij me (e) г: Die getruwe vrint is 

9 r 0 een sterck bescut: dien vindet, hij vint grooten scat. / Voert 
soe sultu me(e)rken, dat die ghetruwe vrint, dien du 
soecste, in dijnen raet wijs sijn 9 6 ) . W a n t het is gescreuen 

9 2 ) Men. p. 199, r. 9: premièrement tu ne dois pas f a i r e s e m b l a n t 
(Mx voegt hier toe: à t o n c o n s e i l ) quelle partie tu veulx tenir ne monstrer 
ta voulenté. 

„ F a i r e s e m b l a n t " (Ch. 2339: make semblant) is door P. verkeerd ver
taald met „g e 1 y с m a k e η". De betekenis is: 1 a t e η Ы ij к e η. 

C o n s e i l betekent hier, evenals r a e t , r a a d g e v e r . 
De verschillende betekenissen, 'waarin r a e t wordt gebruikt (ook = g e h e i m , 

zie noot 91) maakt verscheidene passages in dit hoofdstuk onduidelijk. De ver
warring is blijkbaar al begonnen in de Franse teksten. 

e 3 ) h i j t e n = hij hem. 
e 4 ) Corrupt. Di jn v i a n d e n 1. dijn v r i e n d e n . Duidelijk is hier Men. 

p. 199, r. 16: Après tu dois considérer tes amis et tes ennemis; entre tes amis tu 
dois considérer le plus loial et le plus sage, le plus ancien et le plus esprouvé 
en conseil, et à ceulx tu dois conseil demander. 

СЛ. 2344 en 2345 = Men. 
Mx, minder helder dan Men. maar meer overeenkomend met R, heeft: Après 

tu dois considérer d e t o y m e s m e s tes amis et tes ennemis e t l e s p l u s 
a p p r o u v é s e n c o n s e i l , et à ceulx tu dois.... etc. 

•Я) Achtereenvolgens Proverb. XXVII, 9, Ecclt. VI, 15 en Eccli. VI, 14. 
β β ) Bedoeld wordt: geef acht, dat ge wijze vrienden zoekt. Verder wordt 

deze zinsnede in Men. (niet in Mx en niet in R!) gevolgd door: c a r l i e s t 
e s с г i ρ t: requier tousjours le conseil du sage; par ceste mesme raison tu dois 
appeller les anciens qui assez ont veu et assez ont esprouvé ( c a r i l e s t 
e s c r i p t e n Job... . etc.). 

De veronderstelling is gewettigd, dat de Franse copiïst, die het werk van 
Renaud de Louens overbracht op het papier van Mx, deze passage bij vergissing 
over het hoofd heeft gezien, misleid als hij werd door de herhaling c a r i l e s t 
e s с г i p t. 

Zo moet ook de omissie zijn veroorzaakt in de tekst van Potter, die kennelijk 
Mx of althans een nauwverwant manuscript als model gebruikt heeft. (De ver-
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in iob97): Inden olden is die wijsheit ende in vele daghen 
es voersienicheit. Tullius seit98 ) : Die grote werken off 
dingen en woerden niet gedaen mit sta(e)rcheit noch mit 
gerencheit des lichams, mer mit goeden «-aet ende conste des 
persoens, off mit wetenheit, off mit wij :. eit, welke poenten 
niet en crancken inden olderen mer altoes stereken ende 
wa(e)ssen. Voert soe sultu in dijnen raet altoes hebben 
dit voer een regel, dattu altoes roepen suits int beghijn luttel 
volx ende die vanden sonderlinxsten. Wan t salomón seit: 
Pijn di altoes te hebben veel vrinden, mer onder dusent soe 
verkieser enen tot dijnen rade " ). Als tu hebst ge/hadt 
dijnen raet met luttel volx, soe moechstu denen ondecken 
vele volx, ofts te doen is. Nochtan die drij condicien voerseit 
sullen inden raders altoes bewaert bliuen. Ende en sal dij 
niet genoegen met enen raede alleen mer maker veel. Wan t 
salomón seit: Goet is gesciet der we(e)t waer vele raders 
sijn 100). 

Hier wijst vrouwe prudencia wat raet men doen sal 
off laten. 

Tot d a t 1 0 1 ) ie bewijst hebbe, aen wyen du raet neemen 
sulste, wil ie dij voert bewijsen, wat raet du doen suits off 
laten. Ten iersten soe sultu scuwen 1 0 2 ) den raet der dwae-
ser. Want salomón seit: 10'J: Aen den dwaesen en sultu 
genen raet nemen, want hy en solde dij niet connen raden 

9 v0 dan dat hem seluen behaechde. Het is gescreuen / dat die 
proprieteit der dwaser is, dat hij lijchtelijc gelouet allen 
quaet van enen anderen ende allen guet van hem 
seluen 1 0 4 ) . Voert sultu scuwen den raet des geueisden 

schillen tussen R en Mx zullen voor een deel het gevolg zijn van verkeerde over
schrijvingen na Potter). 

Dat de overgeslagen passage hoort bij het werk van Renaud de Louens blijkt 
uit CA. 2353, waar ze vrijwel gelijk aan Men. is opgenomen. 

«") Job XII, 12. 
e 8 ) Cicero. Cato Afaíor VI, 17. 
w) Eccli. VI, 6. 
too) Proverb. XV, 22: Dissipantur cogitationes ubi non est consilium: ubi 

vero sunt plures consiliarii, confirmantur. 
Men. p. 200, r. 17: sainement est la chose où plusieurs conseillers sont. Vreemd 

is d e r w e ( e ) t (een verschrijving van d e r w e r t ? ) . 
1'л) T o t d a t . Akrostichisch. Zie Woord vooral. Hfst. V. 
1 0 2 ) Mx: P r e m i è r e m e n t t u d o i s eschiver. Het gespatieerde niet in 

Men., vermoedelijk wel in diens voorbeeld vanwege het woord e s c h i v e r , dat 
in Mx tweemaal kort achter elkaar vóórkomt. Verschrijvingen hebben vaak 
plaats, als de modeltekst woorden of zinsneden kort achter elkaar herhaalt. 

1 0 3 ) Eccli. VIII, 17. 
хол) Alb.: Scriptum est enim: „Proprium est stultitiae aliena vitia cernere, 

suorum autem oblivisci (Cicero, Disput. Tuse. Ill, 30, 73). 
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flatteres ende pluymstrijkers, die hem pijnen meer te prijsen 
dijn persoen, om dij te behagen, dan die waerheit te seggen. 
Tullius seit Юб); Onder allen plagen die daer is inder vrint-
scap, soe is flatteringe die meeste. Voert sultu ontsien meer 
die soete woerden vanden genen die dij prijset ende louet, 
daen die scarpe woerde van den genen die dij waerheit 
s e e t ' 1 0 6 ) . W a n t salomón seit107): Soete woerde dats een 
stri(j)c om die scape mede te vangen1108). Ende andersins 
seit h i j 1 0 9 ) : Een mynsche die sprijct tot synen vrint soete 
woerden ende bequaem, leet hem voer die voeten / een net, 
om hem te vangen. Daer om seit tullius: En ondecke dijn 
worde niet den flatterers1110). Catho seit i'11): Voersich dij 
te scuwen onbequame woerde. Voert doe sultu scuwen 
den raet dijnre older vianden die sijn beraden ^112), want het 
is gescreuen: Niemant retonerere gelijc noch met wijsheit 
in dij raden van sijnen olden vianden 1 1 3 ) . Ende porphirius 
seit·114): En betruwet ν niet in den genen, daer ghy orloge 
mede gehadt hebt ende ondecke hem ν heymelicheit niet. 
Ende dése reden moet war wesen'1 1 5), dats daer dat vuer 
lange gheweest heeft, daer blijft ymmer wat wermten. Ende 
daer om seit sa/omon | 116): Dijnen olden viant en betruwe 

10 r0 tot genen tijden. Nochtans al is hy be/raden ende hem 
veroetmoedicht heeft ende neyget sijn hoeft voer dy, en 
gheloue hem niet, want hy doetet meer om sijn profijt 

1 0 Б ) Cicero, Laelius, cap. 25, 91. 
1 0 8 ) Vlgs. Sundby uit Cicero, Laelius, 24, 90, maar Cicero citeert Cato. 
ют) Niet van Salomon? Sundby verwijst naar Caec. Balb. De Nug. Phil. p. 27. 
1 0 8 ) Zie eind hfst. IV, voorbeeld nr. 4. 
1 0») Proverb. XXIX, 5. 
1 1 0 ) Volgens Sundby uit Cicero, De Officiis I, 26. Moet zijn: I, cap. 26, 

§ 91, waar wij lezen: lisdemque temporibus cavendum est, ne assentatoribus pate-
faciamus aurei nee adulari nos sinamus: in quo falli facile est. 

Men. т. 5: Garde que ne enclines point t e s o r e i l l e s aux losengeurs. 
Mx: ....tes p a r o l e s ! 
: 1 1 1 ) Dionysius Cato, De Moribus, L. III, Dist. 5. 
1 1 2 ) (Voert) d o e 1. s o e 
d i e s i jn b e r a d e n = die zich met u verzoend hebben. 
Alb. begint hier cap. XX: De vitando Consilio illorum qui sunt vel jam fuerunt 

inimici. 
из ) g e l i j c n o c h (met wijsheit): duister. 
Men. p. 201, r. 10: nul ne retourne s e u r e m e n t en la grâce de son ennemy. 

Mx heeft s a i g e m e n t . (Publilius Syrus, Senf. 91, waar wij lezen: Cum inimico 
nemo ingratiam tuto redit. 

1 г 4 ) Alb. p. 49, r. 8: Quare Y s о ρ u s dixit. Men. ysope. Mx: ysopet 
Citaat niet te achterhalen. Is P o r p h i r i u s bij Potter een verschrijving van 
P u b i . S y r u s of P u b l i l i u s ? 

1 1 6 ) In werkelijkheid niet van Seneca, maar van Pubi. Syrus, Sent. 389. 
l l e ) Eccli. XII, 1 0 - 1 1 . 
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da (e) η om dijnre lij[e]ften. In hem te oetmoedigen ende in 
dy te neemen die dingen daer hy dij mede mach besca-
d e n . U T ) . Petrus alphei seit118): Niemant en is getruwe den 
geenen den hij te seer ontsiet. Ende tullius seit119): Gheen 
macht des keysers en is soe groet, dat sy lange dueren 
mach, ten sy dat hij meer heeft die liefte des volx dan 
tontsiech. Voert soe sultu scuwen den raet der gheenre die 
decke droncken sijn, want sij en connen niet helen ι 1 2 0 ) . 
Ende salomón seit: Dat niemant en sy noch en wese int 
rijck der dronckenre1121). Voert soe sultu scuwen in ver/ 
smaetheit den raet der ghenre die dij raden een dinck int 
heimelijck ende een ander int openbaer. Wan t cassiodorus 
s e i t 122); Een manier van te hinderen sijnen vrint is, wan-
neermen raet een dine int heimelijc ende een ander open
bare! int openbaer welc men doen wijl contrari1 2 3) . Voert 
soe sultu hebben in t 1 2 4 ) versmaetheit den raet der quaeder 

1 1 7 ) Duistere zin, die wij opzettelijk weergeven met de interpunctie van het hs. 
Men. r. 21 (car il le fait plus pour l'amour de toy, zie vóórzin), a f i n qu'i l 

p u i s s e a v o i r v i c t o i r e d e t o y en soy humiliant envers toy, laquelle 
victoire il ne peut avoir en toy poursulant. 

Mx: (car il le fait plus pour son prouffit que pour l'amour de toy) en soy 
humiliant et en toy suivant, laquelle chose il na peu auoir en toy greuant. 

Wanneer wij ons het gespatieerde van Men. denken vóór de mnl. tekst, kan de 
zin door een komma met de voorafgaande worden verbonden. Het resultaat is 
dan nog niet fraai, maar voldoet aan de eisen v. d. zinsbouw. De corruptie moet 
аГ begonnen zijn in de Fr. teksten, want het gespatieerde in Men. ontbreekt 
ook in Mx. 

1 1 8 ) Alb. p. 50 eindigt zijn caput (XX) met een citaat van P e t r u s Al
f o n s i . Niet de naam (petrus alphei) maar wel het citaat zelf is in onze Melli-
beustekst overgeslagen. Hiervoor in de plaats staat een aanhaling .door Alb. een 
hele bladzij verder geciteerd als zijnde de uitspraak van q u i d a m p h i l o s o-
p h u s: „nemo ei satis fidus est quem metuit". Niet 'n fout van Renaud de 
Louens, want Men., Mx en CA. geven het citaat van Petrus Alfonsi, 'η Fout 
dus van Potter of van een na hem komende copiïst. De overgeslagen passage 
luidt: 
„Et P i e r r e A 1 ρ h o η s d i t : ne t' accompaigne pas à tes anciens ennemis, 
car ce que tu feras de bien, ils le pervertiront ou amenuiseront. Après tu dois 
fuir le conseil de ceulx qui te servent et portent révérence, car ils le font plus 
par doubtance que par amour. C a r u n p h i l o s o p h e d i t : nul n'est bien 
loyal à cellui que il trop doubte (Men. г. 24—29; ook Mx). 

™) Cicero, De Offic. II, 7; 25. 
1 ! ! 0 ) Hier zijn we in Albertanus' caput XXII. Diens capita XXII, XXIII, 

XXIV en XXV beslaan bij Sundby samen 21 regels. Renaud de Louens vat ze 
in één zin samen. 

1 2 1 ) Prooerb. XXXI. 4. 
1 2 2 ) Cassiodorus, Variar. LX, Epist. 18. 
1 2 3) Men. p. 202, r. 5: Car Cassiodores dit: une manière de grever son ami 

est de monstrer en appert ce dont l'en veult le contraire. 
Mx: une manière de greuer son amy est q u a n t o n c o n s e i l l e une 

c h o s e e n s e c r e t e t m o n s t r e r e n a p p e r t q u e l'en v e u l t l e c o n 
t r a i r e . 

1 2 4) i η t: 1. in. 
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mynschen, want het is gescreuen: Den raet der quader is 
altoes vol bedrochs 1 2 5 ) . Ende derdus seit: Salich is diegene 
die niet genomen en heeft den raet der quader myn
schen 1 2 6 ) . Voert soe sultu scuwen den raet der iongen 
mynschen, want den sijn der ionger en is noch niet ri (e) p. 

10 Vo Ende salomón seit: W e den lande, daer der heer / een kint 
is ende daer die prijncen vroech eten. (Cf. p. 66.) 

Dits hoe een sinen rat sal examineren. 

Ende ie 1 2 7) heb nu bewijst, in wien du raet neemen suits, 
wiens raet du scuwen suits ende vlien. Soe wil ie dij seggen, 
hoe du dijnen raet suits examineren ende ondersueken. Na dat 
tullius seit, soe sultu aen merken veel dingen 1 2 8 ) . Ten iersten 
sultu eendrachtich i2 9) wesen in dien dat du opghese(e)t 
hebts. Ende op welc du raet hebben wiltste, sij bewaert met 
rechter waerheit. Wan t men mach den ghenen niet raden 
die dy waerheit niet en seit. Voert sultu aen merken allen 
die dingen die hem accorderen tot dien dat tu gheseit hebste 
te doen пае dijnen raet, off reden hem daer me/de accor
deert, ende off die beste ende die meeste hen daer mede 
accorderen. Voert sultu merken, welc dijnen raet vo(e)lget: 
off het is ha[e]d of mynne, vrede off orloge, dijn profijt off 
dijn scade. Ende aldus van veel ander dingen ende van dien 
dingen sultu altijd kiesen dwelc dat sij пае dijnen profijte, 
al andere dingen versmaet ende achter geset. Voert sultu 
merken, van wat worttel het gesproten sij die mare dijns 
raets , 3 0 ) ende wat vrucht sij inbringen mach. Ende du 
sulste merken alle die saken die daer aff comen mogen ende 
hoemen die brengen mach tot enen gueden ende ende tot 
den meesten o(e)rbaer. 

ìss ) Misschien ontleend aan Proverb. XII, 5. Alb. heeft: Malus homo a se 
nunquam bonum consilium refert". Cf. Pubi. Syrus, Sent. 354: „Malus bonum 
ad se nunquam consilium refert". 

1 2 e ) Dit citaat noch de naamvermelding bij Alb. Ook niet bij Sn. Wel in de 
Louens-teksten b.v. Men. en Mx: Et D a v i d dit: bieneureux est l'homme qui 
n'a point esté es consaulx des mauvais! 

^27) Akrostichon. De zinsconstructie is er door geforceerd. (Hfst. V, ini.). De 
punt achter v l i e n staat in het hs, en Soe heeft een hoofdletter. 

lœ) Samenvatting van citaten uit Cicero, o.a. De ОЦісііз II, 5 — door Alb. 
meegedeeld, door Renaud de Louens ingekort. 

1 2 θ ) E e n d r a c h t i c h . Betekenis niet duidelijk; het woord is in geen enke!¿ 
tekst terug te vinden. De bedoeling zal wel zijn: „consequent". 

MO) ¿¡g m a r e dijns raets = m a t e r i e , want Men. en Mx: la m a t i è r e 
de ton conseil. 
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Hoe een sinen ra[e]t ten goden ende brengen sal. 

11 г 0 Nu du gheexami/neret hebste dijnen raet inder manieren 
voerseit ende geuonden hebste, welc die beste sijn ende 
geproeft van vele volx wijs ende oit, soe sultu da (e) η 
me(e)rken, of tu dien ten ende mochste brengen, want nie-
mant en sal enich dinck beghinnen, hij en macht volmaken, 
Ende niemant en sai oc la(e)st aenneemen, hij en mach en 
dragen. W a n t men seit een prouerbium: Die veel in den arm 
vaet, hij vordert l u t t e l 1 3 1 ) ende men s e i t 1 3 2 ) : Onder winde 
dij te doen dattu macht hebts te doen, op dat die la(e)st niet 
soe sware en wege, dattuen sulste moeten laten. Eest dattet 
twiuel is, off tu ten ende suit mogen brengen off niet, du 
so(e)lste veel eer kiesen te verdragen da (e)η te beghyn-
nen 1 3 3 ) . Daer om / seit tullius: Wel seggen die ghene die 
verbieden enen yghelijck, dat hij niet en beuele dingen te 
doen van den welken hij twiuelt, off sy te doen sijn off niet 
int i n d e 1 3 4 ) . Want petrus alphei seit135): Eest dat du 
macht hebts te doen dingen dye dy berouwen mochten, het 
is dy beter te verdragen dan te beghinnen. Wanneer du 
hebst geexaminert ofte verwandelt dijnen raet inder manie
ren voersz ende hebste geuonden, dattu se moghest brengen 
ten ende, soe holde dy daer aen ende mactse va(e)st ende 
seker. 

Het is reden, dat ie dy bewijse, wanneer ende waer omme 
een sculdich is ende mach verwandelen synen raet sonder 

11 ν 0 berespt te wesen / van yemant. Een mach verwandelen 
synen raet ende sijn opse(e)t, wanneer haer die zake ver
wandelt ende wanneer dat nuwe saken op comen. W a n t 
dye wet s e i t 1 3 6 ) : Die dingen die van nuwes op comen, 

131) e n 132) Deze gedeelten laten zich bij Alb. moeilijk localiseren. Wschl. 
vat Renaud de Louens hier verspreide citaten uit de lat. tekst bijeen. 

133) Men. p. 203, г 22: ....plus tot Ie délaissier que Ie commencier. 
Mx: ....plus tot le s o u f f r i r que Ie commencier. 
134) Dit citaat en het volgende staan in de Fr. teksten in omgekeerde volg

orde. Men. laat daarbij de naam Tullius onvermeld en mist een gedeelte dat wij 
in Mx en R terugvinden. 

Men. p. 203, r. 25: Bien disent ceulx qui deffendent à un chascun chose faire 
ou non. 

Mx: P o u r c e d i t t u l l e s : bien di (s) ent qui commandent à ung chacung 
qu'ils ne commandent à faire chose, d o n t i l s s e d o u b t e n t s e e l l e e s t 
d e f a i r e ou non. 

De toevoeging in R. int inde is wschl. een schrijffout. Want in de Franse 
tekst begint de volgende zin met E n l a f i n , quant tu auras examiné....; deze 
zin is in het mnl. tot achter het volgende citaat verschoven (Cicero, De Otfic. 
I 21, 73). 

ив) Petr. Alf. Discipl. C/er. VI, 12. 
1 3 e ) Sundby verwijst naar Decretal, Gregorii IX, L. II, Tit. XXIV, с. 26. 
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hebben noot nuwen raet. Seneca seit: Eest dat dijnen raet 
is comen ten kennesse dijnre vianden, verwandelen * 37). 
Voert soe sal een sijnen raet verwandelen, wanneer een na 
vint, dat ouermits dwalinge off by anderen saken dar aff 
compt scade off quaet. Voert wanneer hy onmoghelijc is 
off datmens niet wel en can bewaren. Voert soe suit ghy 
dat holden voer een g hemeen regel, dat dijnen raet qua[e]t 
is, die alsoe vast is, dat mens niet verwandelen en mach, 
och 1 38) met gheen / rehande saken off condicien die daer 
in geuallen mogen. 

Hoe mellibeus heet ghedwa[e]lt in ra[e]t vanden sinen 
te nemen. 

Doen mellibeus gehoert hadde die wijse onder wisinge van 
vrouwe prudencia sijnen wiue, antworde hij: Prudencia, op 
desen tijt hebdij my geno[e]ch onder wesen int gemeyn, hoe 
ie my hebben sal in raet te nemen ende te holden. Nu 
wo(e)lde ie al te seer wel, dat ghij my neder dalde bij 
Sonderlinge 1 3 9 ), dat ghy my seit, wat ν dochte vanden 
raet die wij hebben in ons selfs dingen. 
Daer op antwoerde prudencia: Heer, ie bid v, dat ghij my 
in sulken saken in ν berte niet en wilt versmaden, off ie ν 

12 г 0 dingen segge, die / uwer herten ende synnen contrari sijn, 
want allen dat ie seggen sal, moen 1 4 < )) ie tot uwen profijt. 
Ende ie hoepe, dat ghijse allen suit neemen in lijtsamheit. 
Ende daer om doen ie ν te weten, dat dien raet te spreken 
Sonderlinge en sal niet wesen raet, mer alleen een verma-
ninge sonder ondersceit, waer in du hebste gedwaelt in veel 
m a n i r e n 1 4 1 ) . Ten i[e]rsten hebste gedwaelt in veel ma-

^ 7 ) Niet van Seneca. Herkomst onbekend. V e r w a n d e l e n = verwandele 
hem. 

138) O c h ' = o o k (Limb.). Men.: (que ton conseil est mauvais quant il 
est si ferme que l'en ne le puet changier) p o u r c o n d i t i o n q u i s u r-
v i e η g η e (Idem Mx). 

1 3 β ) d a t ghij my n e d ' e r d a l d e bij s o n d e r i n g е.... 
Alb.: (Vellem tarnen ut,) a d s ρ ее i em d e s c e n d e n d o 
Men. en M χ: que v o u s d e s c e n d i s s i e z en e s p e c i a l et 
14<)) mo e η 1. meen. 
1 Λ ) Alb. p. 64: Scias igitur: consilium, quod dicis tibi datum, non potuit dici 

consilium, sed, salva pace tua, fuit quaedam arrengatio ( = ar(r)enga, cf. Du 
Gange) sive contionatio impróvida et indiscreta. Nam in multis capitulis errando 
malum consilium cepisti. 

Men. p. 204, г. 27: Et pour ce je te fais assavoir que ton conseil, à parler 
proprement, ne doit pas estre apellé {Mx: dit) conseil, mais un fol esmouvement 
sans discretion ouquel tu as erré en moult de manières. (Esmouvement: verma-
ninge 1. venvaginge?). Van de oorspronkelijke bedoeling is in onze mnl. tekst 
niet veel meer over. 
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nieren in te vergaderen di(e)nen raet. W a n t int beghin 
so(e)lstu geroepen hebben dijnen getruwen vrint wijs ende 
o i t 1 4 2 ) . Mer du hebste /geroepen/ va(e)lsche logenaers, 
flatterers, beraden viande ende vole datti eer bewijst sonder 
mynne. Voert soe hebste gedwaelt, want daer is gecomen 
totti in dynen / raet: torn, ghiricheit ende haesticheit, die 
contrari sijn den gueden raet ende du en hebste niet gelaten 
in dijnen raet als du sculdich waerst ende gedaen solste 
hebben. Voert soe hebste gedwaelt, want du hebste ge-
to[e]nt in dijnen raet dijnen wille ende die groete begerte 
die du hadts, om orloghe te maken ende ter sto(e)nt wracke 
te neemen. Ende daer om hebben sij veel eer gevolget dijnen 
wille da (e) η dijn profijt. Voert soe hebste gedwaelt, want 
du hebst te vreden geweest met eenen raet alleen ende in soe 
groten sa[e]ck ende soe hoegen, waer wel noot veel raets. 
Voert soe hebste gedwaelt in dien dattu gedaen hebste 

12 v 0 delinghe van / dijnen r a d e 1 4 3 ) . Du hebste versmaet den 
wille van dijnen getruwen vrinden olt ende wijs, mer hebste 
aen gesien die menichte. Ende du wetste wel, dat die 
dwaese altoes sijn die meeste menichte bouen den wijsen 
ende daer om den raet der capittilen is van groten menichte 
des volx, daer men meer ontsiet den gemeynen o(e)rbaer 
da(e)n die verdiente des persoens 1 4 4 ) . Voert soe dwaelt 
men decke 1 4 5 ) . Want in sulken raet soe hebbent die dwase 
gemeynlijc gewonnen. 

1 4 2 ) De nini, tekst slaat in deze zin een heel stuk over, dat opgenomen is bi] 
Ch. (2432—2434), in Men.. Mx en Ms. 1468. Vermoedelijk weer vanwege een 
herhaling in de Franse tekst (tweemaal kort achter elkaar de uitdrukking t u a s 
e r r é ) . De omissie is een fout van P. of van een na hem komende copiïst (die 
op zijn beurt kan misleid zijn door de herhaling van h e b s t e g h e d w a e l t ) . 

1 4 3) d e l i n g h e van dynen rade. Typisch corrupt. Noch in Men. noch in 
Mx hiervoor een verklaring. Ms. fr. 70723·3 ( = ancien), geeft de ontbrekende 
schakel: (Après tu as erré car) q u a n t t u a s f a i t l a d i v i s i o n e n t r e 
c e u l x d e t o n c o n s e i l , (tu n'as pas suivy la voulenté de tes loyaulx 
amis sages et anciens). 

CA. 2445: ....ye han maked n o d i u i s i o u n betwixe youre conseillours. 
Alb. p. 65: Séptimo demum errasti quia, f a c t a p a r t i t a , (non es secutus 

voluntatem et sensum sapientium et amicorum). 
1 4 4) en 1 4 5) Lelijk corrupt. Wordt duidelijk door de Franse tekst: 
Men. en Mx: Et tu scez bien que les fols sont tous)ours en plus grant nombre 

que les sages; et pour ce le conseil des chappitres et des grans multitudes de 
gens, où l'on regarde plus le nombre que les mérites des personnes, erre souvent. 
Le conseil des c h a p p i t r e s hoeft niet per se te slaan op de vergaderingen 
der kanunniken, al zou een clericale terminologie bij de Dominicaan Ren. de 
Louens heel goed passen. 

Ch. 2249 spreekt neutraal van the conseils that ben at c o n g r e g a c i o n s 
and multitudes of folk. 

Alb.: (Sapientes vero pauci paucos invenlunt sapientes): quare in partitis. 
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Nu verkiert hier mellibeus sijncn raet 

Inde 1 4 6 ) mellibeus antwoerde: Ic lye wel, dat ic hebbe ge-
dwaelt, mer in dien 147) du my geseit hebste, dat die geene 
niet en sijn te berespen, die horen raet verwandelen in veel 
saken, ich ben willich ende b e r e e t 1 4 8 ) dien te verwandelen 
tot dijnen wille, want het is mynschelijc te sondigen, mer te 
volheiden inden sonden is duuelijc 1 4 θ ) . 
Doen seide prudencia: Lact ons sien, wye redelicste gespro
ken heeft ende den be (e) sten raet gegeuen. Ende, op dat 
die ondersuekinge te bet gedaen worde, soe laet ons 
beghinnen anden cyrogien ende a[e]nden medeeijn die ierst 
spracken. Ic segge, dat die cyrogien ende medici spraken 
ende seiden inden raet dat si sculdich waren te seggen. 
Want hoer dienst betamt een yegelijx profijt ende niemans 
s c a d e 1 5 0 ) , ende пае hoerre conste te hebben grote ner-
sticheit vander curen dier gheenre, die sy hebben te gouuer-

13 r 0 n e r e n 1 5 1 ) , ghelijc als sy gheseit hebben / ende oc wijslijc 
geantwoert. Ende daer omme soe radie, dat sij hoeschelic 
werden begaeft, op dat sij te blijdelijker andachtich sijn 
inder cureringe dijnre dochter. W a n t al eest tsaeke, dat sij 
dijn vrinden sijn, nochtan en sultu niet ghehengen, dat sij 
dij voer niet dij[e]nen, duen 1 5 2 ) sultse seer myldelijc be-
gauen. Mer van dat te doen, datter die medici toe deden 
ende dat die sieken dat een contrari mits dat ander contrari 
ghenase, soe wolde ic alte gheme weten, hoe du dat ver-
staets ende meenste. 

Voerwaer, soe seide mellibeus, ic verstaet aldus, want 
ghelijc als sij my hebben ghedaen dat een contrari, dat ic 

quae in c o n s i l i i s fieri consueverunt, semper succumbunt. Inde est, quod in 
partitis, quae i n c o n s i l l l s c i v i t a t u m fieri consueverunt, Consilia semper 
malum sortiuntur effectum. 

De stadsadvocaat Albertanus had dus de stedenvergaderingen op het oog. 
1 4 6 ) Akrostichon. 1. E n d e . Zie Hf st. II, biz. H. 
1 4 7 ) indien 1. indien dat. 
1 4 8 ) Zie einde Hfst. IV, voorbeeld nr. 7. 
1 4 9 ) In Men. nog gevolgd door: et pour ce Je ne vueil plus en ce persévérer. 

Niet in Mx en Ms. 1468. 
Het citaat in onze tekst (bij Alb. „humanuni enim est peccare, diabolicum 

vero perseverare") vinden we bij ]oh. Chrysost, Adhortatio ad Theod. I, 14. 
1 δ 0 ) Alb.: nam ,,ad illorum officium spectat omnibus prodesse et nulli nocere". 

{Decretai. Gregorii, IX L. I. Tit. XXXVII, с. 3). 
1S1) g o u u e r n e r e n . Slechte vertaling, waaraan ongetwijfeld P. zelf debet 

is. Bij Alb. ontbreekt dit woord. P. heeft het uit de Franse tekst: ils doivent avoir 
grant diligence de la cure de ceulx q u ' i l s o n t e n l e u r g o u v e r n e m e n t . 

1 5 2 ) duen = du en = als gij niet. In het moderne ned. zou de negatie vóór 
dijenen vervallen. 
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hem oie doe dat ander contrari. Ende om dat sij hem ghe-
wro/ken hebben in my ende hebben my onrecht gedaen, 
soe sal ie my weder wreken in hem ende sal hem oie onghelijc 
doen. Soe sal cureert wesen dat een contrari mits dat ander. 
Nu siet, seide vrouwe prudcencia, hoe een ijghelijc lijchtelijc 
ghelouet пае dat hij wille ende na dat hij begertte. Voer-
waer, seide sij, die worde der medici en sullen alsoe niet ver-
staen worden, want quaet en is niet contrari den quaden, 
noch wrake der wraken, noch onrecht den onrechte, mer sy 
wassen altoes deen a [e] η dander. Nu dan, die worde sullen 
aldus verstaen werden. W a n t quaet (e)ende guet sijn con
trari, vrede ende orloge, wrake ende lijtsamheit, twist ende 

13 ν 0 eendrachticheit / ende soe van veel ander meer. Mer quaet 
sal men genesen met guet, twist met eendrachticheit, orloge 
met peyse ende alsoe des ghelijx. 

Hier op accordert sinte pauwels ende seit in veel steden 1 5 3 ) : 
En gheeft niet quaet voer quaet noch vloec voer vloec, mer 
doet den genen goet, die ν quaet doen ende benedijt den 
genen, die ν vermaledijt. Ende in vele ander steden ver-
maent hij vrede ende eendrachticheit. 

Noch hoe een sinen raet ondersoeken sal. 

Ghemeynlijc te spreken vanden r a e t 1 5 4 ) die dy aduocaten 
gauen ende die wijse ende die olde, die allen eendrachtich 
waren ende seiden: Dat vor alle dinck soldstu oie nersticheit 
doen om te bewaren dijn persoen ende hoede hebben tot 
dynen huyse. Ende seiden aldus / dat in dese saken solde 
men gherechtichlijck gaen ende met groter voersienicheit. 
Vanden iersten poente datier roert die bewaringe dijns 
persoens. Du sulste weten, dat die gene die orloge heeft, sal 
altoes voer al oetmoedelijc ende deuoetelijc begeren be
waringe ende die hulpe gods. Want in deser werelt en mach 
hem niemant ghelijc bewaeren sonder die bewaringe gods. 
Ende daer om seit dauid die propheet: Ten sy dat god dy 
stat bewaere, te vergheefs waken sy dijse b e w a r e n 1 5 5 ) . 
Vort sultu die bewaringe dijns persoens setten op dynen 
getruwen vrint, beproeft ende beke(e)nt. Ende van dien 

H r 0 sultu raet begheren ende h u l p e 1 5 6 ) om dy seluen / te be-

«3) Rom. XII, 17; 21. XIV. 19. 
1 5 4 ) Men. en Mx: O r c o n v i e n t parler du conseil. Over de zinscon' 

structie zie Hfst. V, ini. 
1 β 5 ) Ps. С XXVI, 1. 
l s e ) Zie einde Hfst. IV, voorbeeld nr. 8. 
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waeren. Want catho se i í 1 5 7 ) : Eest dattu hulpe behoefts 
van dynen vrinden, want daer en is soe gueden meester van 
medicinen niet als den getrouwen vTi (e)nt 1 Б 8 ) . Voert 
sulstu dij bewaren van allen vreemt voie ende logenaers 
ende hoer geseelscap versmaden 1 5 9 ). Petrus alphei s e i t 1 6 0 ) : 
En verseile dy niet inden wege met eynigen persoen, ten sy 
dattu se voer we(e)l bekend hebste. Ende eest dat hy hem 
verseilet met dij sonder dijnen wille ende beghert dynen 
wech ^ 6 1 ) , dan v(i)ense dij voer te gaen off voerder dan du 
op geset hads. Ende eest dat hy een glaui draget, ho(e)lde 
dy onder sijn luchter sijde. Ende eest dat hy een swe[e]rt 
draget, ho(e)lde dij onder sijn rechter s i jde 1 6 2 ) . Vort / soe 
bewaer dij wijslijc van allen dat ie dij voer gheseit hebbe, 
wes raet du scuwen suist off d o e n 1 6 3 ) . Du suist weten, dat 
die gene die orloge heeft, sal altoes voer alle dinck oetmoe-
delijc ende deuotelijck begeren die bewaringe ende die hulpe 
gods. Ende daer om seit derdor: Du sulste dy seluen wijslijc 
hebben ende altoes die vrese gods voer ogen set ten 1 1 6 4 ) . 
Ende beware dij in deser maniren, dat du ouermits vermetel-
heit dijnre starcheit niet en lats dijn iegensaken, alsoe lange 
als duen niet beproft en hebst. W a n t die wijse altijt duchten 
ende ontsien Sonderlingen sijn vianden. Salomon sefí'165): 

Η ν 0 Salich is die gene, die altoes ontsiet, want die ge/ne die 
ouermits vermetelheit sijnre hertten groet betruwen heeft 
sijns selfs, dien sal qualic geschien. Du suist dan allen ver-

1 5 T ) Dion. Cato, De МогіЬхіз L. Г , Dist. 13. 
1 B 8 ) Kennelijk ontbreekt hier iets. Alb. (citerend) : A u χ i 1 i u m a n o t i s 

ρ e t i t о, si forte laboras, Nee quisquam melior medicus quam fidus amicus. 
Men. en Mx: se tu as besoing d'aide, d e m a n d e l e à t e s amis . . . . etc. 
1 5 e ) Zie de hypothese van Hotson, blz. 50. Ook Mx heeft m e n s o n g i e r s . 
ιβο) p e t r Alfonsi, Disciplina Clericatis XVIII. 10. 
1 β 1 ) ende beghert dijnen w e c h . Men. p. 208, r. 3: et enquière d e t a v i e 

e t d e t a v o i e . Mx: et enquière d e t a v o i e . 
1 8 2 ) Zie einde Hfst. IV, voorbeeld nr. 10. 
Toch is de lezing van Men., Ch. en Alb. (die hier citeert uit Petrus Alfonsi, 

Discipl. Clericalis XVIII, 10) de juiste, want een zwaard werd links, een lans 
rechts gedragen: men is het veiligst aan die zijde, waar de tegenstander zijn 
wapen heeft, hoe paradoxaal dit ook klinken mag. 

l e 3 ) Niet bij Ch. (2503 ontbreekt). Zowel Men. als Mx. hebben tu dois 
leur conseil eschever e t f u i r . Heeft Potter f u i r gelezen als f a i r e ? Of 
stond de fout al in zijn Frans model? 

1 β 4 ) Beide zinnen Du suist weten.... en Ende daerom seit derdor.... staan noch 
in de ons bekende Fr. teksten, noch bij Ch., noch bij Alb. Merkwaardig is, dat 
de eerste zin reeds geheel letterlijk opgenomen is op folio 13 v0b. De fout schuilt 
dus wel bij P. of een latere copiïst. 

D e r d o r : wschl. 1. d a u i d. Een citaat van dauid volgt op f. 13 v°b vrij kort 
op de eerstgenoemde zin. 

1 β Β ) Proferí». XXVIII, 14. 
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spien ende sca(e)rpheit ontsien'166). W a n t na dien dat 
séneca sei'í: Diet al ontsiet en sal in geen val len 1 6 7) . Noch 
seit hy: Al eest sake, datti dunckt, dattu seker beste ende 
in sekeren steden, du sulste nochtan altoes nersticheit 
hebben om dij seluen te bewaren1168). Niet alleen van 
di(e)nen groeten viant mer oie voerden aire cleynsten | i e 9) . 
Want séneca seit170): Het betaempt enen rekelijken wijsen 
man, dat hy ontsiet sijnen cleynen viant. Ouidius seit in een 
van si(e)nen boeken: Die deyne wimpelmese verslaet den 
groten craen, ende die hont die niet alte te groet en is / holt 
den euerswijn171). Nochta(e)n en sultu niet alte seer 
bloede noch verueert te wesen, dat te ontsien dat niet te 
ontsien en is. Want het is gescreuen 1 7 2 ) , dat sommige 
mynschen hebben hem seluen te bedrigen, want sy solden 
te seer ontsien hebben dat hem bedroegen heeft. Voert 
wachte dij voer alle venijn ende sulste dy wachten voer 
ghese(e)lscap der bespotters. W a n t het is gescreuen: 
Metten bespo(e)tters en hebbe gheen geselscap ende vliet 
hoer woerde als venijn 1 7 3 ) . 
Vanden anderen poente daer dye wise seide: „Du sulste 

ιββ) Men.: Tu dois doncques doubter tous agais et toutes espies. Heeft P. 
a g a i s gelezen als a i g u of iets dergelijks? 

1 8 7 ) Niet van Seneca, hoewel Alb. p. 70 zulks zegt, maar van Pubi. Syrus, 
Sent. 542: „Qui omnes insidias timet, in nullas incidet". 

In Men. (niet in MJC) volgt hierop nog een zinsnede, die bl) P. ontbreekt: 
sage est celluy qui doubte, et eschiève tous maulx. 

1 β β ) In Men. en Mx volgt hier nog: car sénèque dit: qui seur se garde n'a 
doubte de nuls perils. Après tu te dois garder (non pas tant seulement de ton 
grant et fort ennemi... Men zie Potters volgende zin). 

1 6 β ) Interpunctie van het hs. 
ITO) Vlgs. Sundby wederom van Pubi. Syrus, Sent. 255. Aldaar: Inimicum 

quamvis humilem docti est metuere; cf. Phaedrus I 28, 1: quamvis sublimes debent 
humiles metuere. 

1 7 1 ) Alb. „Parva necat morsu spatiosum vipera taurum: A cane non magno 
saepe tenetur aper". (Ovid. Remedia Amoris 421/2). 

Sn. 2284: Een deyne ader ende niet groet / Bijt een grote heeste doet. Een 
ever wert oec / sulken stont / ghehouden van enen clynen hont. 

CA. 2515: Ouyde seith, that de litel wesele wol slee the grete bole and the 
wilde hert / And the book seith: a l i t e l t h o r n m a y p r i k k e a k y n g 
ful soore and an hound wol holde the wilde boor. 

Men. p. 208, r. 27: la petite v i v r e occist le grant t о г e 1 et le chien qui 
n'est pas moult grant retient bien le sanglier. 

Mx: la petite m u s t e 11 e occit le grant t о г e 1 et le chien qui n'est pas 
moult grant retient bien la sanglier. 

Blijkbaar zijn reeds in de Fr. teksten de veranderingen begonnen. V i v r e 1. 
vipère. M u s t e l l e = wezel. W i m p e l m e s e = pimpelmees: wschl. geen 
verschrijving maar een persoonlijke interpretatie. 

1 7 2) Seneca, ЕрШ. Lib. I, 3, § 3. 
1 7 3 ) Proverb. IX, 8. 
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hoede doen tot dijnen huyse met groeter ernsticheit" 1 7 4 ) : 
Ie wilde alte geme weten, hoe du dese dingen verstaets. Ie 
verstaet, seide mellibeus, dat ie behoedinge setten sal myns 

15 г 0 huys van tornen, van cartelen, / van ledderen ende van 
allen behoefticheit 1 7 5), ouermits welken ich verwaeren 
mach ende beschermen, opdat myne vianden ho(e)n ontsien 
mogen te genaken myn huys. Doen seide prudencia: Die 
bewaringe van hoegen toernen ende van groten ghetimmer-
ten behoren somtijt toe der houverdien. Voert maect men 
die toernen ende groten getymmerten met groten moey-
nisse ende met groten costen. Ende als sy gemact sijn, soe 
en sijn sy van ghenre werden, ten sy dat sy beset sy/n/ met 
wisen ende getruwen vrinden ende met veel ander geree-
scappen die daer toe behoert. Ende daer om wet, dat die 
meeste bewaringe, die een rijck man hebben mach om sijn 
huys ende goet te bewaeren, is, dat hy ge / mynt sy van 
synen ondersaetten ende van sijnen gebueren. Want tullius 
seit: Die bewaringe die men niet wynnen en mach noch 
destrueren, is die mynne off liefte der onderseten 176). 
Vanden derden poente, daer die wise ende olde seggen, 
datmen in deser saken niet ruekeloes noch haestich toe 
gaen en solde, mer dat men met groter voersienich/eit/ ende 
met groter nersticheit bereyde, ich geloue, dat sy wijslijc 
seiden. W a n t tullius seit: In allen saken, eer men beghini, 
sal een hem bereyden met groter voersienicheit, het sy in 
wrake, in orloge, in strijde ende bewarnisse te maken 1 7 7 ) . 
W a n t tullius seit: Een lange toe bereydinge ma [e] et een 
co(e)rtte v ictor ie 1 7 8 ) , want als een saeck met groter vor-

15 Vo sienicheit ende wijs/heit heir 1 7 9 ) voer bereyt is, soe en seit 
men niet, datter yet ouermits wa(e)nraet gesciet ende voer-
suymt w o e r t 1 θ 0 ) . 

1 T 4 ) e r n s t i c h e i t = n e r s t i c h e i t . 
1 7 β ) Men. p. 209: je doy garnir ma maison de tours, de chasteaulx, 

d'eschifes et autres édifices. 
C a r t e l e n : misschien een verschrijving voor castelen (chasteaulx). Toch is 

cartelen hier beter. 
Mx je doy garnir ma maison de tours, de chasteaulx. et d ' e s c h a l c s 

et de t о u s autres édifices. 
176 ) Het citaat is niet van Cicero, maar van Seneca, De dementia I 19, 6. 
17T) Onze tekst verbindt hier twee rinnen uit het Frans, die twee uitdrukkin

gen bevatten van gelijke betekenis — ditmaal zonder bezwaar voor de zinsbouw. 
Voor het citaat zie Cicero, De Otfi'c. I, 21, 73. 

" 8 ) Cicero, De Otfic. I, 21, 73. Cf. Pubi. Syrus, Seni. 125. 
1TO) heir 1. hier? 
180) Ch., Men. en Mx. hebben hier een citaat uit Cassiodorus, Variar. Lib. I, 

epist. 17: et Cassiodores dit: la garnison est plus puissant quant elle est plus long
temps pensée (Men. p. 210, r. 10). 
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Vanden quaden rade die dy sommige vanden sinen 
hem gauen. 

Het ghebuert nv, dat men gaen moet totten raet die dy 
gauen dijn geburen die dy eer bewijsden sonder mynne. Die 
vianden die beraden waren, die flatterers ende die gene die 
een dine rieden int heymelijc ende seydent voert int open-
baer, Ende dat ionge vole die dy alien rieden dy seluen 
rechteuoert te wreken voerwaer als icti voerscreuen hebben 
soe solstuer veel doet staen in dustanige saken ende tot 
dijnen rade te roepen aldustanich v o i e 1 8 1 ) . Ende hoeren 
raet is genoich geproeft / inden dingen die vorsz sijn. In 
dien dat sy geseit sijn int gemeyn soe willen wij ons sunder-
lingen daer toe dalen 1 8 2 ) . 

Nu laet ons sien ten iersten пае dat tullius s e i t 1 8 3 ) vander 
waerheit van desen raet. Ende voerwar van dien raet en 
derf men niet ondersoeken, want men wel weet, wie die 
gene sijn die dese ouerdaet gedaen hebben. Ende oie, hoe 
vele datier is ende wanneer ende wa(e)t ondaet sy ge-
da[e]n hebben. Laet ons da(e)n examineren dander con-
dicie, die tullius s e i t 1 Я 4 ) van der waerheit van desen raet, 
dats geheiten c o n s e n t 1 8 5 ) ende is te weten: wy sy sijn ende 
hoedanich sy sijn, die hem consenteren tot dustanigen raet 

16 г 0 ende tot dynen wille, / want het sijn alle die ghene die ie dij 
voer genoempt heebbe, die dy rieden, dattu rechtuoert 

1 8 1 ) Onbegrijpelijke passus, die van brokstukken aan elkaar hangt en die wij 
met opzet weergeven in de interpunctie van het hs. Wordt enigszins duidelijker 
door de Fr. tekst (vanaf het begin van R.'s hfdst.:) (Or convient aler au conseil 
que te donnèrent tes voisins qui te portent révérence sans amour, tes ennemis 
reconsiliés, les losengeurs, ceux qui te conseillierent une chose en secret et autre 
disoient en appert), les jeunes gens, qui tous te conseillèrent vengier tantost et 
faire guerre incontinent Et certes, ainsi comme je t 'ay dit dessus, tu erras moult 
en appelant telles gens à ton conseil (Men p . 210). 

Volgens moderne interpunctieregels moeten dus de eerste drie zinnen van dit 
hoofdstuk in de mnl. tekst slechts worden gescheiden door komma's De laatste 
zin zou achter t e w r e k e n een punt knjgen. 

Onbegrijpelijk (ook na vergelijking met CA en Mx.) blijft de zinsnede· soe 
solstuer veel doet staen. 

1 8 2 ) De laatste twee zinnen, door ons gescheiden door een punt, zijn ook m 
het Fr. m tweeen gesplitst. R. laat ze in elkaar overlopen. 

Men. p. 210, r. 19: Et ce conseil est assez r é p r o u v é pour les choses dessus 
dictes. Toutesvoies, ρ u i s q u ' elles sont dictes en general ( = i n d i e n dat sy 
geseit sijn int gemeyn), nous descendrons en especial. 

R é p r o u v é = verworpen; deze bet kan in g e p r o e f t geïmpliceerd zijn. 
Het eerste gedeelte ontbreekt bij CA.; Mx. — Men. 
1 8 3 ) Cicero, De Otfic II, 5. 18. 
1 8 4 ) Cicero, De Otfic. II, 5, 18. 
1 8 5) Alb. p. 76: Examinemus ergo, quid c o n s e n t a n e u m huic rei sit 
Men. en Mx.: Examinons doncques la seconde condition que Tulles met, qu'il 

appelle c o n s e n t e m e n t . 
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orloch maken s o l d e s t 1 8 6 ) . Ende laet ons sien, wie du beste 
ende (d)ijnen du dus sere ha[e]tste voer dijn viande. Ende 
van dijns selues persoen 1 8 7 ) : Al eest sake, dattu rijck ende 
machtich bist, du bist doch alleen ende en hebst gheen 
kinder da(e)n een eenige dochter iss). Du en hebst oie 
bruders noch susters noch gheen ander na maghe om 'welke 
dijn viande dij ontsien haer consenteret met dijnen wille189). 
Voer waire mochstu seggen neen. W a n t properlijck te 
spreken soe en mogen wy ons selue niet wreken. Ende пае 
recht soe en mach een van sijns selfs macht gheen wrake 
doen ende daer omme machmen seggen niet en consenteert 
met dynen wille. 

Vander onda(e)t die dij vianden mellibeo deden. 

Ende dat derde poent te examineren, dat tullius seit: conse-
quens, dats na volginghe. Du sulste weten, dat vander wra
ken, die du doen wilst, na volget ander wrake, verderffe-

1 8 e ) Wederom een hiaat in de mnl. tekst, veroorzaakt door de herhaling van 
eenzelfde woord. Men lette ook op de voorafgaande zin en de volgende. 

Men. en Mx.: (c'est à dire sont ceulx et quans ils sont qui se consentent à tel 
conseil à t a v o u l e n t é ) et considérons aussi qui sont ceulx et quans qui se 
consentent à tes adversaires. Quant au premier, l'en scet bien quels gens se con
sentent à t a v o u l e n t é (car tous ceulx que j 'ay dessus nommés conseillent que 
tu faces guerre tantost.) 

R. heeft van het bovenstaande alleen die gedeelten die tussen () staan; anders 
gezegd: de mnl. tekst slaat juist dát gedeelte over, dat zich bevindt tussen de 
beide ν o u 1 e η t é's. 

De fout kan gemaakt zijn door P., maar ook door een na hem komende copilst, 
die op zijn beurt door 'n herhaling van „ t o t d i j n e n w i l l e " misleid is. 

Bij Ch. geen hiaat. 
187) Men. p. 211, r. 7: Quant à ta personne 
1 8 8 ) Dit is de passage van Hotson. Zie Hfst. IV, blz. 38 en 39. 
1 8 9) h a e r c o n s e n t e r e t m e t d y n e n w i l l e . Vier regels verder staat 

ongeveer hetzelfde: c o n s e n t e e r t m e t d y n e n w i l l e , (door ons ge
cursiveerd). W a t hier tussenin staat, vormt in de Fr. tekst het slot van een uit
voerige passage, die in R. vrijwel geheel ontbreekt. 

Wij vatten uit het Fr. de gedachtengang als volgt samen: „Als uw vijanden 
uw persoon onschadelijk hebben gemaakt, zullen uw rijkdommen in brokken bit
eenvallen, want gij laat geen familieleden achter ,die uw bezit zullen verdedigen. 
Uw vijanden, drie in getal (nl. de duivel ,de wereld en het vlees) hebben vele 
kinderen, broers, vrienden en verwanten. Gij kunt enigen van hen doden, maar dan 
nemen de anderen wraak en doden U. En ook al zijn uw vrienden talrijker dan 
die van uw tegenstanders, uw kansen staan slechter. Wraak lost een geschil nooit 
op." Men. vervolgt dan: 
Après encore tu dois regarder se ton povoir se consent à ta voulenté et à ton 
conseil E t c e r t e s t u p u e s d i r e q u e n o n , c a r à p a r l e r p r o p r e 
m e n t , n o u s n e p o v o n s riens fors ce que nous povons faire deuement 
e t s e l o n d r o i t ; et pour ce que selon droit t u n e d o i s p r e n d r e v e n -
g e n c e de ta propre auctorité. J ' e n p u e t d i r e q u e t o n p o v o i r ne 
consenf point à ta voulenté. (Het gecursiveerde en gespatieerde vinden wij broks
gewijze in R. Het voorafgaande stuk ontbreekt). 

De passage staat volledig bij CA. 2559—2577. 
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nisse ende orloge ende grote scade sonder getal, die welke 
men nu niet en siet. Ende dat vierde poent dat tullius seit: 
sprekinge 1 9 0 ) : du sulste weten, dat dese sake is wt ghe-
sproeten vander hulpe dijnre vianden i»1 ). Ende vander 
wrake sal altoes comen ander wrake, orloge ende verder-
uinge dijns goets. Vander sake dattet le(e)ste poent is dat 
tullius s e i t 1 9 2 ) , dat sulste weten, dat ondaet, die dy ghe-

16 Vo daen is, heeft ij saken der ghenre diet gedaen / hebben: 
die een van verre ende dander van na bij. Die sake van 
verren is hier die sake van allen saken 1 9 3 ) . Ende van na by 
sijn die iij vianden. Ende die sake diese daer toe brochte, 
was hat. Ende die materilike sake waren die vijff wonden 
van dijnre dochter. Ende die sake der formen was die 
materie van dier ondaet te doen, dats te weten, dat sy 
brachten ledderen ende gingen in die vinsteren. Dat inde 
der saken was, dat sy dynre dochter verslaen wolden ende 
mits hem en is sy niet doet ghebleuen 1 9 4 ) . Die saec van 
ouerlanc 1 9 5 ) ist oft ghescien sal. Van desen dingen en 
mogen wy niet wel weten anders dan van vermodinge: ende 
wij mogen vermoden, oft sij comen sullen tot enen goeden 
ende oft tot enen quaeden ende. Om die / reden van enen 
levare die seit: Met groeter pijnen sijn gheleydet die saken 
die qualijc begonnen sijn 1 9 6 ) . 

Hoe ende waromme mellibeus deser ouerdaet ghesciet is. 

Beuraget, waer om dat god heeft ghewilt ende ghehenget, 
dat men dij dustanige ondaet gedaen heeft, ie en solde niet 
wel connen antworden voerwaer ende sekerlijc. W a n t пае 
dat die apostel seit: Die wijsheit ende die ord/el/en gods 

^ 0 ) S p r e k i n g e . Het hs. is hier onduidelijk. Het heeft w t s ρ r e g i η 
doorgehaald, daarachter staat s p r e k i n g e . Kennelijk een verschrijving voor 
(w t) s ρ r u t i η g e, want de Fr. tekst heeft e n g e n d r e m e n t (engendrer = 
voortspruiten). 

"»Ч Belangrijk voor de verhouding R.~Mx. Zie Hfst. IV, blz. 49, nr. 12. 
1 9 2 ) Slaat terug op de citaten uit Cicero, aangehaald onder 177, 178, 183 en 184. 
1 9 3 ) Alb. onderscheidt causa r e m o t i s s i m a et p r ó x i m a . 

Causa remotissima (bij Potter: die sake van allen saken) „fuit Deus" (Alb. p. 82). 
Fr. tekst: la loingtainc est D i e u. De mnl. tekst slaat het woord „God" over. 
Voor de rest van Potters hoofdstuk bedenke de lezer, dat Albertanus nog be

handelt de causa a c c i d e n t a l i s, causa m a t e г i а 1 i s, causa f о r m a 1 i s en 
de causa f i η a 1 i s. 

1 9 4 ) Bedoeld wordt, dat de opzet was, Mellibeus' dochter te doden, maar dat 
dit niet lukte. 

1 β Β ) Di e s a e c v a n o u e r l a n c : bedoeld is wel (in verband met de „opzet" 
— zie noot 194) de causa finalis, die pas op den duur blijkt. 

^ 6 ) Alb.: ut supra dixi: „vix bono peraguntur exitu, quae malo sunt inchoata 
principio (Décret. Gratiani. P. II, Causa I, Qu. I, с 25). 
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sijns diep alsoe, datse niemant bekennen en maech noch 
ghelijken noch ondervinden 1 9 7 ) . Mer ouermits sommege 
verwandelinge ende verwaentheit die ie hebbe, soe gheloue 
ie, dat god is juyst ende rechtuerdich ende heeft ghehengt, 
dat dit ghesciet is om rechtuerdicheit ende redelijken / 

17 г 0 saken 1 9 8 ) . W a n t du, die daer best genaempt mellibeus, dat 
soe veel te seggen is als die gene die honich d r i n c t 1 9 9 ) , 
dat is te seggen die soeticheit der tijtlijker dingen ende 
weelden ende rijcheit des werelts eerbaerheit, daer du alsoe 
droncken af f gewe[e]st hebts, ende hebste daer mede ver
geten god dijnen scepper. Ende en hebste hem gheen eer 
bewijst noch reuerencie ghedaen alstu sculdich waers te 
doene. Ende en hebste niet gheholden in dijnre hertten 
vanden worden ouidij die seit: Onder die soeticheit des 
goets vander werelt is verbuerghen dat fenijn, dat die siele 
verslaet 2 0 0 ). Ende salomón seit: Eest dattu vindest dat 
honich, eet daer aff soetelic, want eest dattuut ouertallich 
etest, soe sultu moeten spuen 2 0 1 ) . Daer om by auonturen 
heeft god versmaetheit op dij ende heeft aff ghekeert syn 
aensicht van dii ende syn ogen der ontferhertticheit 2 0 2 ). 
Ende hy heeft ghehenget, dat du gepinicht hebt geweest 
ende du hebst gesundicht tegen onsen here god. Wan t die 
iij vianden des mynschelijken gheslachtes dat sijn die werelt, 
dat vleesch ende die duuel. Dese hebste in laten gaen in 
dynre hertten doer die vinsteren dyns lichams, sonder dij 
seluen te bescermen tegen haer aenvechtinge ende haer 
becoringe. In deser maniren, dat sy ghewo(e)nt hebben dyn 
ziele met vijff wonden, dats te seggen met allen den doet 
sunden, dy in ghingen in dijn licham doir dijn vijff synnen. 

17 Vo Om de/se gelikenisse soe heeft god ghewilt ende ghehenget. 

1 9 7 ) Alb. citeert Paul. Epist. I ad Cor. IV, 5, maar de adaptaties passen zich 
aan bi] Epist. ad Rom. XI, 33 (Men. p. 213; CA. 2596). 

168) Men. p. 213, r. 9: Toutesvoies, par aucunes presumptions je tien, que 
Dieu, q u i e s t j u s t e e t d r o i t u r i e r , a souffert, que ce soit advenu pour 
cause juste et raisonnable (Cassiod. Variar. L. XII, Ep. 25). Mx. = Men. 

1 β , ) ) Alb.: componitur enim ex m e i et b i b e n s : inde dicitur M e l i b e u s . 
200) Ovid. Amor. L. I. Elegia VIII, v. 104: impla sub dulci melle venena 

latent. 
a»1) Proverb. XXV, 16. 
202) Deze passage en de zin die volgt zijn corrupt in Men. De oplossing 

geeft Mx. Men. p. 213, r. 23: Pour ce, par adventure, Dieu en despit de toy a 
tourné sa face et ses oreilles de sa miséricorde, et a souffert que tu as pechié 
contre lui. T u as pechié contre nostre Seigneur, (car les trois ennemis etc.). 

Mx.: Pour ce, en aduenture, Dieu a e u d e s p i t d e t o y t o tourné sa face 
et les oreilles de sa miséricorde d'autre part. Et a souffert q u e t u a s e s t e 
p u n i s en l e m é m o i r e que tu as pechié contre lui. (Car les trois ennemis...) 
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dat dijn iij vianden sijn in ghegaen in dijn huys als voersz 
is ende hebben dijn dochter gewont. 

Hoe mellibeus der auonturen wil prouen. 

Ende mellibeus seide: Ie sy wel, dat ghy ν selue seer sterct 
met soeten woerden, om my daer toe te doen neygen, dat ie 
my niet en wreke van mynen vianden. Ende ghy hebt my 
bewijst seer wijslijken die verderffenisse ende dat quaet, dat 
dar aff comen mochte off na volgen. Daer en solde nummer
meer wrake ghescien 2 0 3 ). W a n t ouermits wrake soe woer
den wt ghedaen die quade vanden goeden. Ende die gene 
die int hertte quaet doen wachten hem, wanneer sy syn, 
datmen / die quade casteit. 

Tot desen antwort vrou prudencia: Sekerlijc, ic geloue, dat 
wt dier wrake soe coempt vele goets, mer wrake te doen en 
betamet enen yeghelijken niet anders da(e)n alleen den 
rijchteren ende den genen dien daraff die macht beuolen is 
ouerden quaetdadigen. Ende ic seg meer: Ghelijc als een 
slecht mynsche sondigen solde in wrake te doen, alsoe solde 
een rijchter sondigen in wrake te laten. W a n t séneca seit: 
Ну bescadicht den gueden, die den quaden s p a e r t 2 0 4 ) . 
Cassiodorus s e i t 2 0 5 ) : Men ontsiet den ouerda[e]t, om dat 
men weet, dat sy meshagen den rijchters ende den ouersten. 

1 8 r 0 Ende síníe / pouwels206) seit in eynre epistolen tot den 
romeynen, dat die rijchter sonder saeck dat swe[e]rt niet ец 
dra [e] cht, mer hy draget, om te pinigen den quaden ende 
om te bescermen den goeden 2 0 7 ). Ende wiltu dan wraeke 
hebben van dynen vianden, soe sultu dy versueken a[e]n-
den rijchter, dier die macht ouer heeft. Die salse pinigen 
na rechte a n t e r 2 0 8 ) inden lichaem na dat sy verdient 
hebben, off in horen goede inder manieren voersz, als dat 

поз j Deer en solde nummermeer wrake ghescien: wordt in Men. en Mx. door 
een onmisbare bijzin voorafgegaan: Mais qui vouldroit considérer en toutes ven-
gences tous les périls qui s'en pourroient ensuir, l'en ne feroit jamais vengence. 

Men. laat hierop nog volgen: et ce seroit moult grant dommage — wat in Mx. 
en in R. ontbreekt, maar vóór de volgende ,,want"-zin niet kan worden gemist. 

2 0 4 ) Vlgs. Alb. een citaat van Seneca. Sundby echter verwijst naar Mart. 
Dum. De Moribus, s. 114. 

2 0 0 ) Cassiod. Variar. L. I, Epist. 4. 
з 0 6 ) Rom. XIII, 4. 
2 0 7 ) Men. p. 215, r. 4: ... pour punir les mauvais preudomes. 
Mχ pour punir les mauvais e t p o u r d e f f e n d r e l e s p r e u d h o m -

m e s. 
2 0 8 ) anter off = hetzij hetzij. 
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sy in sca[e]mpte sullen leuen ende oie aerm w o r d e n 2 0 9 ) . 
Vrou, seide mellibeus, dese sake en ghenoeget my niet. Ie 
sie an, dat my dye auontur gheuoet heeft van mynre kins-
heit ende heeft my helpen ouerlijden wel menich sterck 
dinck. 2 1 0 ) Ic wilse nu pruuen ende sy sal my metter 
hulpen gods ην helpen wreken myn scade ende scande die 
my ghedaen is. 

Hoe dat prudencia mellibeum onderwijst der auonturen 
niet te wachten. 

Nu seide prudencia: Mellibee, here, wildi ghebruken mynen 
raet, ghy en suit der auontueren niet prouen noch ghy en 
suit niet verhoepen op haer. Want, пае dat séneca seit, die 
dingen woerden qualic ghedaen off sere dwa[e]sslijc, die 
gedaen werden in hoepe van auonturen 2 І 1 1 ) . W a n t na dat 
hy oic selue seit212): Auontuere is een ghelass ende hoe 
sy claere ende lichtender is, hoe sy oic eer briect. Ende daer 
om en betruwe dij niet inder auonturen, want sy is 

18 Vo onghe/stadich, ende daer du aire sekerste meenst te wesen 
mits hoerre hulpe, dat so (e) 1de sy dy ierst falgieren. Ende 
als du gheseit hebst, datti die auontuer gheuoet heeft van 
dijnre kinscheit, ich segge, dattu dij in hoerre wijsheit alsoe 
veel te myn betruwen moeges. W a n t séneca seií, dat dien 
die auontur te seer voedet, maectese d w a [ e ] s 2 1 3 ) . Nadien 
dattu daen eyscheste wrake, dier gesciet na ordinancie des 
rechts ende voer den richter, die dy niet en beha [e] cht 2 1 4 ) . 

2 0 9 ) De editie van Men. tekent hierbij aan: 
„Au moyen âge, quand les criminels, n'étoient pas des gens de la basse classe, 

les juges se bornoient le plus souvent à les condamner à des amendes envers le 
roi et à des dommages et intérêts envers la partie lésée; mais ces amendes et 
dommages étoient souvent très-élevés et de nature à ruiner ceux à qui on les 
infligeoit. On voit dans les registres du Parlement et dans le Trésor des Chartes 
de fréquens exemples de cette coutume, souvenir des anciennes lois barbares où 
l'on trouve le tarif et la taxe de chaque crime suivant la condition du criminel et 
celle de la victime". 

aio) Kinsheit: Alb.: (niet infantia, maar) infamia: Sn.: blame; Men. enfance! 
2 1 1) Niet van Seneca, maar van Publil. Syrus, Seni. 320. 
2 1 2) Niet van Seneca, шааг van Publil. Syrus, Seni. 189. 
- 1 3 ) Scriptum est. De Fr. teksten hebben: Sénèque. Het citaat is wederom uit 

Publil. Syrus, Senf. 173. 
2 1 4 ) Duidelijker is de Fr. tekst, die zich ook uitstrekt over de volgende zinnen: 
Men. p. 216, r. 3: Puis doncques que tu demandes vengence, et la vengence 

qui se fait selon l'ordre de droit et devant le juge ne te plaist, et la vengence qui 
se fait en esperance de fortune est mauvaise et si n'est point certaine, tu n'as 
remède de recours fors au souverain et vray juge qui venge toutes villenies et 
injures. 

De bijzin e t s i n ' e s t p o i n t c e r t a i n e ontbreekt in R. 
De hoofdzin t u n ' a s r e m è d e d e r e c o u r s f o r s a u s o u v e r a i n , 
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Ende die wrake, dye ghesciet in hope der auontueren, is 
verderflijck ende niet seker, Soe en hebstu ghenen troest 
anders da(e)n weder te keren totten ouersten coninck, die 
altoes wreect dat onrecht ende me(e)sdat. Ende onse / here 
sal dy selue wreken, als hy tuget inder euangelien: Gheeft 
my, seit hy, die wrake ende ic salt lonen 2 1 5 ) . 
Mellibeus antworde: Ten sy, seit hy, dat ic my wreke van
den onrechte, dat my gedaen is, soe beuele ic alien den 
ghenen diet my ghedaen hebben ende allen anderen, my 
enen nuwen 2 1 6) te doen, want het is ghescreuen: Eest 
dattu lijtst sonder wreken die olde ondaet, soe vermaenstu 
der nuwer 2 1 7 ) Ende aldus met my te lijden soldemen my 
alsoe vele onrech/t/s doen in allen sijden, dat icx niet en 
solde moegen lijden noch dragen. Ende aldus solde ic met 
allen van bouen neder gescent2 1 8) werden, want het is 
ghescreuen: In veel / lijtsamheit sullen dij alsoe vele dingen 
opcomen, dattuse niet lijden en suist moegen 2 1 9) . 

Van dat die wrake den rijchter tobehort. 
Ende prudencia seide: Ic lye, dat die grote lijtsamheit niet 
goet en is, mer daer om en behoert het niet, dat elc mynsche 
die men onrecht doet sal nemen wrake. Want sy behoert 
alleen den rijchter toe; die en is niet sculdich te ghehengen, 
dattet quaet ende onrecht sy ongepinicht ende ongewroe-
ken 220) Ende daer om: die ij auctoriteiten die du gheset 
ende gegeuen hebts hier voere, sijn te verstaen alleen van
den rijchters. Ende wanneer hy ghehenget, dat alte seer dat 
onrecht ende quaet ghesciet sonder corrigeren, soe en ver-
maent hij niet / alle/e/n dat onrecht te gescien, mer hy 
beuelet oic te doen. Aldus seit die wijse man 22i1): Die rich-

luidt in Mx.: t u n ' a s m e s t i e r f o r s d e r e t o u r n e r a u s o u v e r a i n , 
wat (uitgezonderd remède — troest) beter met R. overeenkomt. 

I.p.v. „toutes villenies et injures" heeft Mx. (wederom in overeenstemming met 
R.): t o u t e s i n j u r e s e t v i l l e n i e s . 

™) Paulus. Rom. XII. 19; Deuteronomium XXXII, 35; Ps. XCIV, 1. 
2 l e ) Alb.: novam injuriam. Fr. tekst: une nouvelle villenie. 
21T) Alb.: Scriptum est. (Publil. Syrus, Seni. 645). Aldus Sundby. Volgens 

Ribbecq (editie Pubi. Syrus) ook geciteerd door Gellius, Macrobius en Zo. 
Saresberiensis. 

2E8) Hs. ges (e) ent? Niet leesbaar. Misschien heeft Potter geschreven: g e s et. 
Alb. mihi undique f i e n t injuriae. 
С h. 2655: and so sholde I been put and h o l d e n ouer lowe. 
Men. (en Mx.): ains s e r o i e a u b a s du tout en tout. 
2 1 9 ) Alb.: Scriptum est (Pubi. Syrus. Seni. 487). 
^ 0 ) Hs. ongewro(u)ken; de u is doorgehaald en een e toegevoegd. 
2 4 1 ) Bij Alb. wel aanwezig, maar niet als citaat. Kan ontleend zijn aan Caec. 

Balbi Sent. (ed. Friedrich 1870, no. 162): Qui non corripit peccantem gnatum, 
peccare imperai. In Bijbelconcordans niet te vinden. 
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ter, die niet en corrigert den sondare, die ghebeeten te son-
digen. Ende die rijchteren ende ouersten mochten weel soe 
vele quaets gehengen ende lijden in hoer laent, datse die 
quadadighe verdriuen solden ende höre landen ende steden 
int ende Verliesen ende hoer heerlicheiden 2 2 2 ) . 
Mer laet ons nu setten dattu orloeff hebst dij te wreken: ie 
segge, dattu geen macht en hebst als nu in dese sake. Want 
eest dattu dijn macht ghelijc maken wilst den macht dijnre 
vianden, du sulste vinden in vele dingen, na dat ie dy voer 

19 Vo gheseit hebbe, haer condici beter / daen die dine. Ende 
daer om segge ie als nu, dattet beest is dij te liden ende 
hebben verduldicheit. Voert weet, datmen gemenlijc seit: 
Te versetten tegen enen sterkenre is raserie, te versetten 
tegen ghelijck is vreselijck, te versetten tegen enen myndere 
is scande 2 2 3 ) . Ende eest dat een sterker dy wil bescadigen 
off deren, soe pense meer, dattuen te vreden setten moges 
daen dy te wreken 2 2 4 ) . Ende hier omme salmen alle tegens 
versettinge scuwen al soe seer als men mach. Want salomón 
seit225): Het is grote eer die hem van allen wedersettinghe 
can holden 2 2 6 ) . Ende séneca seit: Ну sedt hem seluen in 
groeter vresen, die hem op synen stereken vertoernt 2 2 7 ) . 
Catho seit: Eest dat een / staereker dij deert, lijde dij, want 
die gene die dij op een tijt deert, mach dij weder op een 
ander tijt helpen 2 2 8 ) . 

Van vele poenten dij een trecken vander wrake. 

Dus laet ons setten, dat du macht hebste ende orloff dy 
seluen te wreken, soe seg ich nochtan, dat veel dingen sijn, 
die dy daer aff treken ende neder neygen solden te lijden 
ende te hebben verduldicheit in te lijden dat onrecht dat dij 
gedaen is ende in anderen tribulacien deser werelt. Ten 
iersten wiltu aensien die gebreken die in dij sijn, om welke 

за2) d a t s e d i e q u a d a d i g h e : — se is hier object, subject in het vervolg. 
^ 2 3 ) Alb. (caput XLI): „Contendere cum superiori furiosum est vel pericu-

losum, cum pari dubium, cum minore verecundum" (Seneca, De Ira II, 34 § 1: 
„Cum pare contendere anceps est, cum superiore furiosum, cum inferiore sordi-
dum".) 

^*4) Deze zin staat in de Franse teksten (Men. en Mx.) achter het citaat van 
Salomon (enkele regels verder). 

2 2 5 ) Salom, Proi>erf>. XIV, 29. 
2 2 в ) v a n a l l e n w e d e r s e t t i n g h e : „wedersettinghe" in deze bet. niet 

bij Verdam. Het w.w. gebruikt Veldeke (Seri>. II, 51). 
Het citaat is een greep uit Alb.'s caput XLII De patientia p. 94. 
^ 7 ) Volgens Albertanus (cap. XLI, r. 8) een citaat uit Seneca. Vlgs. Sundby 

Pubi. Syrus, Sent. 483. S t e r e k e n 1. sterekeren. 
3 2 8 ) Dionysius Cato, De Moribus L. IV. Dist. 39. 
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god verhenget heeft, dat dese tribulacie die sijn toe comen 
na dat ie voersz hebbe. Want een poete seit229 ), dat wy 

20 r0 dragen sullen verduldicheit in die tri/bulacien die ons op 
comen als wy weten off vermoeden, dat wy alsoe veel ver
dient hebben. Ende sinte gregorius seit230), dat een yege-
lijck wel aen merken mach die menichfoudicheit sijnre ge
breken ende soenden 23<1), die pijnen ende tribulacien, die 
hy lijdet, sy sullen hem vele te mynre schynen. Ende hoe 
hem sijn sonden swaerlijker drucken, hoe hem die pine 
lichter schint. Voert solde dy alte seer neder neygen totter 
verduldicheit onse here ih'us xp'us. Sinte peier seit 2 3 2) in 
sijnre epistolen: ]h'us xp's heeft voer ons gheleden om een 
yeghelijc exempel te geuen hem te volgen. Wan t wt synen 
monde ende ghinc nye boesheit. / Wanneer men hem ver-
malendide, hij en vermaledide niet. Wanneer men hem 
sloech, hij en doechde niet 2 3 3 ) . Voert soe solde dij al te seer 
neder neygen tot verduldicheit deser werelt tribulacie/n/, die 
seer coert dueren ende haest gheleden sijn. Ende die glori 
ende blijscap, diemen crieget met verduldicheit, is ewich: dat 
seit die apostel in enre epistolen tot dien van chorin-
thien 2 3 4 ) . Voert soe holde va(e)st, dat die gene (die) niet 
wel beraden en sijn (ende) gheen verduldicheit in heb
ben 2 3 5 ) . Ende op een ander stede seit hij 236) noch, dat die 
ghene dij lijtsam is, regeert hem seluen met groter wijsheit. 
Hij seit oc meer: Die tornighe mynschen maken onvrede en 

2 2 9 ) Herkomst v. h. citaat onzeker. Niet bij Alb. Fr. teksten en Ch.: „poëte". 
Cf. Luc. XXIII. 41? 

^ 0 ) Herkomst citaat? 
a 3 1 ) Bij Potter een lijd. v.w. zin, in de Fr. teksten en bij Ch. een voorwaarde

lijke bijzin, wat beter aansluit bij het volgende: 
Men. p. 218, r. 4: q u a n t un chascun considère le grant nombre de ses défaulx 

et de ses péchiés, (les peines et les tribulations qu'il sueffre lui en appairent plus 
petites). 

Mx.: se chacun considère etc. 
Ch. 2687: tvhan a man considereth etc. 
***) I Petr. II, 21. 
^33) hij en d o e c h d e niet: Men. p. 218, г. 14: il ne m e n a ç o i t point 

Ms. 2240: il ne m a u d i s o i t point. D o e c h d e in R. een verschrijving voor 
d r e i c h d e of misschien ν 1 o e с d е. 

(Ch. 2694: h e m a n a c e d hem noght). 
2 3 4 ) II Corinth. IV, 17. 
2 3 5 ) Van de twee door ons gecursiveerde en tussen () geplaatste woorden 

moet blijkens de Fr. tekst het eerste verdwijnen en het tweede door het eerste 
worden vervangen. Vervolgens heeft Men. tussen deze zin en de volgende 
twee citaten van Salomon (p. 218, г. 24—28), die in R. allebei ontbreken. In Mx. 
ontbreekt alleen het eerste. Het gevolg hiervan is, dat in R. de citaten, genoteerd 
236, 237 en 238, ten onrechte niet op naam staan van Salomon. 

2 3 β ) Salom. Proverb. XIV, 29. Door Alb. goed gectiteerd. In R. ten onrechte 
toegeschreven aan „de apostel". Zie voetnoot 234. 
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die lijtsammìge matigensc 2 3 7 ) . / Aldus seit hy: Het is beter 
te wesen ser lijtsam dan seer starete ende hij is meer te 
prisen, die heerscappie in sijnre hertten heeft dan die grote 
steden met erachte wint 2 3 8 ). Ende daerom seit sinte iacob, 
dat lijtsamheit is een werek der volmaec/t/heit 2 3 9 ) . 

Mits deser onderwisingen van prudencia en is meUibeus 
niet te vreden, 

Ya, seide mellibeus, ie lye wel, dat lijtsamheit is een werek 
van aire volmaectheit, die ghij hier allegeert ende onder
wijst 2 4 0 ). Ie en wet niet dat ghetal vanden volmacten 
goeden 2i·1) ende daer om en mach myn hertte niet wesen 
in vreden, eer ie my ghewroken hebbe. Want al eest tsake, 
datter in is grote vrese ende verderffenisse, ie sien oie an, 
datier / grote vrese ende verderffenisse in was te doen die 
ondaet die mij gedan is. Ende nochtans myn tegen saken en 
hebben niet aen ghesien die vrese noch die verderffenisse, 
mer hebben sterckelijken veruult horen quaden wille. Ende 
dar om dunet my, dat men my dar omme niet berespen en 
solde, off ie my in een luttel vresen sette om my seluen te 
wreken. Ende ie doen een groete 5 4 2 ) . Ende men seit, dat 
niet en wort verwonnen dan met wreken 2 4 3 ) , dats te 
seggen, dat men ouerdaet niet en corrigeert dan met ouer-
dae t 2 4 4 ) . 

^37) Salom. Proverb. XV, 18. (Alb.: Vir iracundos provocai rixas: qui patiens 
est mitigat suscítalas ). 

ζ*8) Proverb. XVI, 32. 
« β ) Jacob. Ер. Cath. I, 2 - 4 . 
2 ' 1 0 ) Kennelijk ontbreekt hier iets. De aanvulling vinden we in Men.: je 

vous ottroye, dame Prudence, que patience est une grant vertu, m a i s c h a s c u n 
n e p u e t p a s a v o i r l a p e r f e c t i o n que vous alez guérant. 

En in Mx. je vous ottroye, que pacience est o e u v r e et vertu de grant 
perfection, mais chascun ne puet pas auoir la perfection que vous alez guérant. 
(Tweemaal „perfection" wschl. oorzaak van de corruptie). 

Overigens vragen wij ons af, of Potters woord a l l e g e e r t door het Franse 
leesbeeld (alez quêrant) is beïnvloed. Noch bij Albertanus noch bij Chaucer 
vinden we 'n woord, dat hier 'n verklaring geeft. 

2 4 1) Men. p. 219, r. 10: Je ne s u i s pas du nombre des bien parfais. Idem 
Mx. Wschl. heeft Potter gelezen je ne s a i s pas en misschien heeft dit ook wel 
in zijn Franse model werkelijk gestaan. (CA. 2710: l a m nat of the nombre...) 

242) Wordt duidelijk door de Franse tekst, waar deze zin niet een hoofdzin 
is, maar een voorwaardelijke bijzin, nevenschikkend verbonden met de vooraf
gaande voorwaardelijke bijzin (off ie my enz.) 

Men. (Se je met en un pou de peril pour moy vengier) e t s e j e f a i s un 
g r a n t e x c e s . 

Mx et se Je fais grants exces. Achter g r o e t e in R. is dus een woord 
uitgevallen. 

2 4 3 ) Fr. tekst (Men. en Mx.): car on dit que excès n'est corrigé que par 
excès, c'est à dire que oultrage ne se corrige fors que par oultrage. 

In R. verdraaid. Zie ook noot 244. 
2 4 4 ) Alb. citeert Publil. Syrus, Seni. 383 en Difesi. IX, II, 45 § 4. 
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Hoe dat hem mellibeus beroempt van sinre rijcheit ende 
macht dij hij heft. 

21 r 0 Ich segge, seit vrouwe prudencia, dat / ghij gheseet hebt 
uwen wille, mer voerwaer, in desen saken der werelt en 
salmen gheen ouerdaet doen noch bruken om een ->45) hem-
seluen te wreken. Want cassiodorus s e i i 2 4 6 ) : Alle quaet 2 4 7 ) 
doet die ghene, die hem seluer wreket met ouerda[e]t als 
die gene die dij ouerdaet doet ende daer om suldi ν seluen 
wreken na die ordinancie des rechts ende nit mits brueke 
noch ouerdaet. Want gelijck als ghij wetet, dat ν tegen 
saken hebben tegen ν gesondicht mits ouerdaet, alsoe son-
dicht ghy oec, eest dat ghy wilt wreken met ouerdaet ouer 
hoen anders daen recht eischet 2 4 8 ). Ende dan soe moet men 
beleiden alsulke / machticheit inder beschermingen, dat die 
gene die hem verueert off bescermpt, niet en wort berespt 
van bruec off van ouerdaet, want anders soe wort teghen 
recht ende reden 2 4 9 ) . Ende daer om seit séneca 2 Б 0 ) : Men 
sal tot genen tijden quaet wreken met quaetheit 2 5 г ) . Wan
neer die verweringe off bescerminge ghesciet sonder ver-
track ende sonder opset niet om hem seluen te wreken 252 ). 

245) e e n hem seluen: 1. h e m s e l u e n . 
a 4 e ) Cassiod. Variar. L. I, Ep. 30. 
в*7) A l l e quaet. Moet wel zijn: „Also vele", want Menag. a u t a n t de 

mal Ms. 1468 a u s s i mal Ms. 2240 aussi grant vil. 
Dit citaat kon Potter op zichzelf toepassen in de herinnering aan zijn bruek 

tegen de landgraaf, berecht door Aelbrecht in het jaar 1400. Zie blz. 5. 
Zijn beide prozawerken zijn trouwens de neerslag van een persoonlijke inkeer. 
2 4 *) Vanaf a l s o e s o n d i c h t g h y o e c niet in Men., wel in Mx.: 

aussi vous péchiez se vous vous voulez venger par oultrage et autrement que 
droit ne commande. 

a 4 e ) Deze passage vanaf E n d e d a n s o e m o e t m e n b e l e i d e n zit in 
vergelijking met de Pr. teksten vol met complicaties. 

Het aangeduide stuk ontbreekt op deze plaats in Men. en Mx. en in de mss. 
1540, 578, 20042, 1746 en 1468 en ook bij CA., maar is verderop in Men. en in 
Mx. gedeeltelijk terug te vinden. Het best in Mx.: et se il conuient mettre telle 
attrempance ( = machticheit 1. maeticheit; cf.· 4 zinnen verder) en la deffense 
que l'en ne puisse reprendre celui qui se deffent d'excès ne d oultrage, car autre
ment ce seroit contre droit et contre raison. 

^250) Door Alb. toegeschreven aan Seneca. Vlgs. Sundby: Mart. Dumiensis, 
De Moribus, S. 139. 

'ΐει) Men. p. 219, r. 32: et pour ce dit Sénèque qu l'en ne doit nulle fois 
vengier m a u v a i s t i é . 

Mx.: cet pour ce dit Senecques: len ne doit nulle fois vengier m a u u a i s t i é 
p a r m a u u a i s t i é . 

2 B 2) Dit is het brokstuk van een zin, die in de Fr. tekst voorafgaat aan het 
gedeelte, vermeld in voetnoot 249. 

Men. p. 220, . 1: Et se vous dictes que droit octroie que l'en defiende violence 
par violence et barat par barat, certes c'est vérité q u a n t l a d e f f e n s e s e 
f a i t incontinent et s a n s i n t e r v a l l e et pour soy deffendre, n o n p a s 
p o u r s o y v e n g e r (et se il conuient enz., zie noot 249). 
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Noch segstu wel, dat tu niet en doest die verweringe rech-
teuort, om dij seluen te beschermen mer om dij te wreken. 
Du hebste genen wil dijnen raet te doen met maeticheit ende 
daer om dunct my noch, dat lietsamheit goet is. Wan t 

21 v0 salomón seit253), dat / die gene die /on/lijtsam is, hij sal 
hebben scade ende scande. 
Waerlijke, seide mellibeus, ich lye wel, wanner eyn mynsche 
/on/lijtsamlijke 2 6 4) tornich is van dien dat hem niet aen en 
gaet, ende als hem daen scade ende scande toe coempt, dat 
en is gheen wonder. Want die regel van den rechte seit2 5 5), 
dat die gene is mede besondicht, die hem onderwint van 
dien dat hem niet aen en gaet. Ende salomón seit 2 Б 6 ) : Die 
ghene die hem mede verseilet off onderwint van eens anders 
ghescille, is ghelijc den genen die den hont grijpt met den 
oren den hij nit en k i n t 2 5 7 ) . W a n t ghelijck als die gene die 
somtijt hem meer onderwint dan hem beuolen is, / alsoe 
eest reden, dat scade ende scande ghesciet den genen die 
mits onlijtsamheit ende mits toern hem onderwint van dat 
geschiel eens anders die hem niet en bestat. Mer ghij weet 
wel, dat dese daet my seer aen gaet ende daer om been 
ie tornich ende onlijtsam. Ten is gheen wonder ende ie en 
sie niet, beholden uwes peys, da (e) η dat ie die groete scade 
ende scande, my gesciet, mach wreken. W a n t ie been wel 
rijeker ende machtiger dan myn tegen saken sijn. Ende ghij 
wet, dat mits ghelt ende haue woerden ghedaen die groete 
feyten deser werelt 2 5 8 ) . 

22 r0 Nu berespt prudencia mellibeum vander beromingen / 

Trouwen, doen prudencia ghehoert hadde horen man blasen 
ende roemen sijnre rijcheit ende macht ende laken synre 
tegen saken hoer armoede, doen seide prudencia: Waerlyc, 
aire lief/s/te heer, ie kenne, dat ghy rijc ende machtijch sijt 

2 5 3 ) Proverb. XIX, 19. 
2 5 4 ) Tussen die en lijtsam staat in het hs. een verwijzingsteken, maar het ont

brekende woord on- staat nergens in margine vermeld. 
Men. p. 220, r. 12: car Salomon dit que cellui qui n'est pas patient aura dom

mage. (Idem Mx.) 
2 5 4 ) lijtsamlijke: alweer is het omgekeerde bedoeld, want de Fr. tekst heeft: 

quant un homme est impatient et courroucié 
^ 6 ) Alb. p. 95: unde regula juris dicit. Men. la règle de droit. Het citaat is 

volgens Sundby te vinden in Digest. L. XVII, 36. 
2 5 8 ) Proverb. XXVI, 17. 
2 5 7 ) Men.: est semblable à cellui qui prent le chien par les oreilles. 
Mx.: est semblable à celluy qui prent aucune fois le chien e s t r a n g e 

par les oreilles et le chien le mort. 
2 5 8 ) Bij Ch. en in de Fr. tekst, niet bij Alb., aangehaald als citaat van Salo

mon. Men vergelijke Eccle. X, 19. 
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fende dat die rijcheiden sijen goet den genen die se wel 
ghecriegen ende diese wel ghebruyken. W a n t gelijker wijs 
als dat licham niet leuen en mach sonder die ziele, alsoe 
en mach dat licham niet leuen sonder die tijtlijken goeden. 
Ende ouermits heerlijcheiden ende rijcheiden machmen ver
engen die groete gheslachten ende die grote menichten van 
vrinden. Ende daer om seit een meester 2 5 9 ) : Eest dat een / 
huysmans dochter rijc is, sy mach kiesen van dusent 
mannen een wy sy wilt tot enen man: van allen dien en sal 
hoer niet een weygeren. Ende een ander s e i d e 2 6 0 ) : Eest 
dattu salich biest, dats te seggen rijck126!1), ende dan die 
auontuer verwandelt, soe dattu aerm heeste, du suist alleyn 
bliuen. Noch seit een leraer 2 6 2 ) , dat ouermits rijcheden sijn 
edel die onedel sijn van gheslechte. Ende ghelijc als met 
groeter rijcheden coempt vele goets, alsoe ouermits armoede 
coempt vele quaets te doen. Ende daer om seit Cassio-
cforus 2 6 3 ) : Die armoede is moeder der sonden. Ende petrus 
alphei seit264): dat een vanden meesten jegenheden der 

22 Vo werelt is, wanneer een / natuerlijck mynsche is vrij ende daen 
ghedwongen woert met armoeden, dat hij beghert almoesse 
van synen viant. Die reden waer om seit een leerar in synen 
boeken: Een drucheit ende een ongheuael is in die con-
sciencie i 2 6 5 ). Want eest dat hij bijdt, hy wil daen steruen, 
ende eest dat hij niet en bidt, hij sterft van honger; nochtans 
dwinget hem die armode dar toe, dat hij bidt 2 6 6 ) . Daer om 

2SB) Alb.: linde Pamphilus dixit: Dummodo sit dives cujusdam nata bubulci, 
Eligit e mille, quem libet, ipsa virum. (Pamphilus, De Amore, Parisiis 1510; fol. 
a III г"). 

Ook Мх. verwijst naar „Pamfilles". Men. „Pamphile". 
2 e o ) Men.: „et (Pamphile) dit encores". Mx.: et u n g a u t r e dit. 
Het citaat is van Ovidius, Tristia I, 9, 5: „Donec eris felix, multos numerabis 

amicos; Tempora si fuerint nubila, solus eris". 
Niet bij Alb. 
3 β 1 ) Men. en Mx. laten hierop een hoofdzin volgen: tu trouveras grant nombre 

de compaignons et d'amis (et se ta fortune se change etc.) 
2 e 2 ) Petrus Alfonsi: Disciplina Ciericatis VI, 4. 
2 β 3 ) Cassiodor. Variar. L. IX, Ер. 13. 
2 β 4 ) Petrus Alfonsi: Disciplina Cleric. IV, 4. 
2 6 5 ) Men. p. 221, г. 27: Et la raison de ce rent Innocent en un sien livre, 

disant: dolente et meschant est la condition des povres mendians. 
De mnl. tekst is hier lelijk corrupt. Innocentius III, De Contemptu Mundi L. I. 

с. 14, heeft: „О miserabilis mendicantis conditio" (zie Alb. p. 100). 
Het woord conditio(n) schijnt in onze tekst tot consciencie te zijn verdraaid en 

over een bedelaar wordt in het geheel niet gesproken. 
2 β β ) Het citaat is in onze tekst verdraaid, waardoor het zijn pointe heeft ver

loren. De Fr. tekst heeft: „Car se ils ne demandent, ils meurent de fain, et se ils 
demandent, ils meurent de honte; et toutesvoies nécessité les contraint à deman
der". (Men. p. 222, r. 1). 
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sefí salomón 2 6 7 ) , dattet beter war te steruen dan toe heb
ben alsulke armoede. Ende пае dat hij andersins seit: Het 
is beter die doot dan dat better l e u e n 2 6 8 ) . 

Hoe een hem hebben sal in rijcheiden te vercrijgen ende 
die te holden. 269). 

Voerwaer mits dése reden ende veel / ander die ie hebbe 
geseit ende ich ν noch seggen mach, soe belie ie wel, dat 
rijcheden goet sijn den genen diese wel vercrigen. Ende 
daerom willic tij bewijsen, hoe du dij hebben suits in dien te 
erigen ende in dien te samen te holden. Ten eersten sultuse 
vercrigen niet te vuerichlijc noch niet te haestelijc, mer 
allensken als tijt heyschet ende bij maten. W a n t die minsche 
die alte vuerich is om te vercrigen rijcheiden, gheeft hem 
lichtelijc ouer tot allen sunden ende tot aire quaetheit. Ende 
daer от seit salomón270): Die alte seer haest om hem seluen 
rijck te maken, die en sal niet wesen onnosel: ende seit 

23 г0 a W u s 2 7 1 ) : Rijcheit, haestelijc ge/comen, vergaet haestelijc, 

2 β τ ) Eccli. XL, 29 en XXX, 17. 
2 6 8 ) Men.: mieulx vault l a m o r t a m è r e que telle vie. 
Mx.: mieulx vault la mort que l a v i e m a i e endurer longuement. 
Het is de moeite waard deze twee teksten met elkaar en met die van P. te 

vergelijken. Doorgaans komt R veel beter overeen met Mx. dan met Men., maar 
hier is het omgekeerd, met dien verstande toch dat het woord a m è г e in Men. 
hoort bij l a m o r t , terwijl P. schrijft d a t b e t t e r (— bittere) l e u e n . 

Wij zouden hieruit willen afleiden: hoe dicht P.'s tekst ook staat bij Mx., toch 
is het niet precies dit exemplaar geweest, dat hij heeft vertaald. Hij heeft een 
Franse tekst gebruikt, die in deze zinsnede het woord a m è r e bezigt als bij
voeglijk naamwoord hetzij bij Ia m o r t hetzij bij 1 a v i e , en voor het overige 
aan Mx. nauw verwant is. Terwille van andere belangrijke afwijkingen kan dit 
niet een handschrift geweest zijn van Menagier. Met alle recht mogen wij hier 
spreken van Potters tekst, want het heeft geen zin, de mnl. lezing, voorzover deze 
hier verschilt van Mx.. op rekening te schrijven van een copiist ná Potter. 

2 8 9 ) Ook in Mx. een nieuw hoofdstuk. 
Dit caput en het volgende komen niet voor in de tekst van Alb., ook al citeeert 

Skeat enkele malen de lat. tekst als toelichting op verspreide zinsneden bij Ch. 
Wederom lopen hier de vertalingen en de adaptaties typisch uiteen. Het is een 

tekort van Skeat, hierop niet de aandacht te hebben gevestigd. Terwijl Alb. op het 
einde van Caput XLV inzake „het verkrijgen en behouden van geld en rijk
dommen" verwijst naar zijn vroeger werk De Amore et Dilectione Dei et Proximi 
en zonder verdere besprekingen overstapt naar het volgend caput (De Malis 
Guerrae), voegt Renaud de Louens twee hoofdstukken in, die vrij diep op het 
aangegeven onderwerp ingaan. 

Potter en Chaucer volgen het Franse voorbeeld, terwijl de tekst van Snellaert 
zich blijft aanpassen aan Albertanus' Liber Consolationis. 

Intussen hebben wij de twee mss. van Albertanus' De Amore, aanwezig op de 
U.B.IL, er op nageslagen, of wellicht Potters (en Louens') capita „over de rijk
dommen" teruggaan op het chapiter in dit werk, getiteld De Acquirendis et Con-
servandis Opibus (et seq.), waarnaar Alb. in zijn Líber Consolationis verwijst, 
maar wij hebben behalve in de titel geen overeenkomsten kunnen ontdekken. 

2 7 0 ) Proverb. XXVIII. 20. 
2 7 1 ) Proverb. XIII, 11. 
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mer dy daer is gecomen alte met, wast altoes ende ver-
menichfoudicht. Voert so sulstuse vercrigen mits dijnre 
sorgen ende arbeit tot dijnen profijte sonder eens anders 
scade. Wan t die rechten seggen5 7 2) ende naturlijc wijst, 
dat hem niemant rijc en mact in eens anders scade. Ende 
cassiodocus seyt, dat te willen, dat sijn rijcheit wast van dat 
cleyn dat dy arme bedelar heeft, te bouen gaet alle wreet-
heit. Tullius seit 2 7 3 ) , dat droefheit, ontsich noch doot noch 
ander dinck en is soe seer tegen nature als dat een sijn baet 
wasset in eens anders scade 2 7 4 ). 
Ende om dat du moegest vercrigen rijcheit, al/re ghetruwe-
lijcste, soe en sultu niet wesen ledich off trage te doen dijn 
profijt. Mer du suit scuwen allen ledicheit, want salomón 
s e i t 275): dig ledicheit is een saeck2 7 6) van vele quaets te 
doen. Ende noch anderssins seit h y 2 7 7 ) , dat die gene die 
bouwet ende arbeit sijn lant. hij sal broot eten. Mer die 
gerne ledich is, hij sal vallen in armoeden ende steruen van 
honger. Die gene die ledich is ende trach, en sal genen 
bequamen tijt vinden om syn profijt ende arbeit te doen. 
Want als een verse maker seit: Ie onsculdige dij inden 
winter om dattet cout is, en inden somer omdattet heet 

23 Vo is278).Ende darom seit caíAo2 7 9): Waecke / dicwil ende 
en ghewenne dij niet te slapen, want alte grote ghemac ende 
ruyst voedet die sunden. Ende hier om seit sinte iheroni~ 
m u S 280) : Doet altoes wat goets wereks, op dat tu altoes 
onledich gheuonden werts, want die viant en bedricht niet 
lechtilijck den genen den hy onledich vint in goeden wer
ken. In te vercrijgen rijcheit altijt soe scuwe ledicheit. 
Vort vander rijcheit, die du vercregen hebste met dijnre 
besorchtheit ende mits dynen arbeyt, die sultu ghebruken in 
deser maniren: als dattu niet gheheiten en wordes te scaers 

sw) Dit en het citaat zelf gedeeltelijk in Men., niet in Mx. De uitdrukking 
n a t u r i ij с w i j s t niet in Men. 

" З ) Cicero, De Officiis III. 5, 21. 
2 7 4 ) Men. p. 222, r. 23: Et Tulles dit, que douleur, ne peine, ne mort, ne 

autre chose qui puisse advenir à homme, n'est tant contraire à homme ne contre 
nature, comme accroistre ses richesses au dommage d'autruy. 

Mx.: Et Tulles dit, que douleur, paour, ne mort, ne autre n'est tant contre 
nature comme c r o i s t r e s o n p r o u f f i t a u dommage d'autruy. 

3TB) Eccli XXXIII, 27. 
2 7 6 ) Saeck = oorzaak. 
2 " ) Proverb. XXVIII. 19. 
2 7 8 ) le onsculdige dij. Fr. tekst: il se excuse. 
Citaat onbekend. (Niet Prov. XX, 4) . 
2 7 9 ) Dionys. Cato, Distich. I, 2. 
2 8 0 ) Citaat onbekend. 
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noch alte dwaes milde. Want ghelijc als ghirijcheit te laken 
is, soe is te berespen die dwase miltheit. Ende daerom seit 
Chatho281): Ghebruyck / die rijcheiden die du vercregen 
hebst in dier maniren, datmen dij niet en heet ghierich noch 
alte dwaes milde 2 8 2 ) . Want het is alte grote scande van 
enen man, dat hij heeft dat hertte alte arm ende die buerse 
rijck. Ende aldus seit hy 2 8 3 ) : Ghebruyc die goeden die du 
vercregen hebst sonder misbruyken, want die gene, die 
dwaeslijc wech werpen dat sy hebben vercregen ende als 
sijs daen niet meer en hebben, overgeuen2 8 4) lijchtelijc 
enen anderen tsien te nemen. Ich segge, dat tu scuwen 
suist ghiricheit in te vercrijgen rijcheit: ende dien te ghe-
bruyken in suiker manieren, datmen niet en seit, dat dijn 
rijcheiden sijn dijn doot cleet dar men die in begrauet. Want 

24 r0 die wijse man / sei t2 8 5) : Waer omme die minsche, die daer 
is broesch ende alsoe opgroyet, begrauet off bewint hem in 
sijn goede mits der groter ghiricheit? 28e) Waerom voecht 
hy hem seluen alsoe seer tot synen guede, datmens2 8 7) 
daer niet aff treken en mach? Want hi sal steruen ende niet 
met hem dragen. Daer om seit sinte augustin 2 8 8 ) , dat die 
ghiringe2 8 9) mynsche is ghelijc den wolf f. Wan t hoe hy 
meer verslient, hoe hij meer verslienden wil. Ende gelijker 
wijs als du die hebst om nersticheit te hebben in suiker 
maniren, dat men dij niet hiet ghierich noch onsalich, des 
ghelijcs sulstu dij ouch hebben, datmen dij niet en hoet 2 9 0 ) 
voer enen milden gheck ende dwas. Darom seit tullius 2 9i ) : 
Die goeden dijns huys sullen alsoe seer niet ghesloten 
wesen, ontfermherticheit ende / godertirenheit en mogense 
op doen. Ende en sullen oic alte seer niet op ghedaen wesen, 
dat sy een yeghelijc te voren worden ghegeuen. 

2 8 1 ) Dionys. Cato. Distich. IV, 16. 
3S!) Men. p. 223, r. 21: que l'en ne t'apelle pas po v r e ne chétif 
Μ χ. (in overeenstemming met R.): au er. 
De normale betekenis van het nini, ghierich — begerig. Zie ook 7 ν 0 b. 
2 8 3 ) Dion. Cato, Distich III, 22. 
2 8 4 ) ouergeuen: Men.: ils se abondonnent. Hier wel :laten zich verleiden. Zie 

ook 28 τ° a (reflexief). 
2 8 6 ) CA.; a wys man. Men. en Mx.: un sage. Citaat niet bekend. 
2 8 8 ) Mx.: Pourquoy homme qui est tendre et qui mourir conuient, ensevelit 

il son auoir par sa grant avarice? 
2 8 T ) d a t m e η s : wschl. foutief voor d a t m e n n e . Fr. tekst: que l'en ne 

puet l'en déssevrer. 
288) Wel van St. Augustinus? Cf. Prov. XXVII, 20. 
28e) ghiringe 1. ghirige. Fr. tekst: l'omme a v e r . 
^ 0 ) h o e t 1. hout. 
^ 1 ) Cicero, De Otf/c. II. 25. 
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Hoe een in rycheiden te verengen iij dingen aensien sal. 

Als inte vercrigen rijcheden ende in dien te ghebruken 
sulstu altoes in dynre hertten hebben iij dingen, dats te 
weten: god ende consciencie ende goet gherucht 2 9 2 ) : Du 
sulste daen hebben god in dynre hertten. Om rijcheiden 293) 
ende suit niet doen dat god dijnen scepper meeshaget. 
Want na dat salomón seit 2 9 4 ) : beter is dat deyn goet ende 
dat ontsijch gods dan enen groten scat te wynnen ende 
god synen scepper te Verliesen. Ende die propheet seyt 2 9 5 ) , 

24 Vo dattet be/ter is te wesen goet van nan 2 9 6 ) met cleynen 
goet daen quaet te wesen ende te hebben grote rijcheiden. 
Voert soe seg ie, dattu vercrijgen ende gebruken suits die 
rijcheiden, beholdelijc altoes te bewaren dijn consciencie. 
Want die apostel2 9 7 ) seit, dattet dinck dat ons meest ver
blijden sal, dat sal wesen, dat ons onse consciencie goet 
getuyge draget. Ende een wijse seit: goet is die substancie, 
wanneer die sonde niet en is inder consciencie298). Voert 
om te vercrijgen die rijcheden ende die te ghebruyken 
sultstu hebben grote sorge ende nersticheit, hoe dijn groet 
gherucht ende fame sy altoes bewaert. Wan t het is ghe-
screuen: die winninge / sal gheheiten wesen verlies, die dij 
guede faem niet en bewart. Ende salomón 2 9 9) seit: beter 
is dat gude gerucht (daen) dan die groete rijcheiden300). 
Daer om seit hy 3 0 1 ) op een ander stede: hebt altoes ner
sticheit om te bewaren dinen gueden naem ende dijn guede 
faem, want dij sal dy bat bliuen dan enich grote coestelijc 
scat. Ende voerwaer ten sal niet heiten eyn edel man, die 
bouen allen dinck waert ghesedt, die tot god ende sijn 

2 8 0 ) g o e t g h e r u c h t . Fr.: bonne fame et renommée. 
2 8 3 ) Allesbehalve fraai. R. mist de punt achter h e r 11 e η. en heeft hem 

geplaatst achter r y c h e i d e n . Men.: Tu dois doncques avoir Dieu en ton euer, 
car pour nulle richesse tu ne dois faire chose etc. Achter r y c h e i d e n 
staat e n d e s u i t : 1. e n s u l t u . 

s»·«) Prov. XV, 16; XVI, 8. 
^ 5 ) Men.: Et le philosophe dit 
Ch. 2820: And the prophete seith 
Mx. en 1468: Et le prophète dit (Ps. XXXVII, 16). 
2 9 6 ) n a n i , nam = naam. 
2 β τ ) Π Corinth I, 12. 
^ 8 ) Citaat onbekend. Men. Et le sage dit: bonne est la substance dont 

l'acquérir ne nuit point à la conscience. 
Mx.: Et le saige dit: bonne est la substance q u a n t l e p e c h i é n'e s t e n 

с ο η s с i e η ce. Vgl. Ecc/¿. XIII, 24. 
^*9) Proverb. XXVII, 1. 
3 0 0) Het hs. heeft dus: (daen) d a n die groete rycheiden: achter elkaar ge

schreven. Zie hierover blz. 24. 
3 0 1) Proverb. XXV, 10. 
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consciencie niet en heeft nersticheit om te bewaren sijn goede 
gherucht ende guede f a m e 3 0 2 ) . Ende dar om seit cassio-
dorus: Het is een teken eens edel hertten, dattet begert ene 

25 г 0 goede f am / ende enen gueden naem 3 0 3 ) . Dar om seit sinte 
augustijn 3 0 4 ) : twe dingen sijn noet, dat is te weten: een 
goede consciencie om dij seluen ende ene goede faem om 
dynen naesten. Ende die gene dij hem seluen seer betrouwet 
in syne goede faem ende niet en doet da(e)n hem seluen 
te bewaren, die is boes ende wreet. 

Van dat geen rijcheiden genoich en sijn om orloch 
te maken ende te holden. 

Nv heb ik ν bewijst, hoe ghij ν hebben suit in te vercrijgen 
rijcheiden ende in dien te ghebruyken. Ende om dat ghij ν 
daer in betruwet ende mitsdien betruwen, dat ghij daer in 
hebt, soe suldi verwecken orloge ende maken strijt. Ie raede 
v, dat ghij niet en maect orloge inden betruwen van 
d y e n 3 0 5 ) . W a n t gheen rijcheiden / en sijn genoch om 
orloge te maken ende te h o l d e n 3 0 6 ) . Daer om seif een 
philosophus 3 0 7 ) : een mynsche die orloch heeft sal nummer
meer goets genoch hebben, want hoe een mynsche rijeker is, 
hoe hij meere cost doen moet. Ende salomón sez'í308): Soe 
wie meest rijcheiden heeft, hij heeft meest diese helpen ver
teren. 
Voert, aire lijf/s/te here, al eest dat ghij met uwer rijcheit 
ende mogentheit hebt veel goets voies, nochtan en eest 
gheen behoeff orloge te begynnen, daer gij anderssins vrede 
hebben moecht tot uwer eren ende profijt. Want die victorie 
en leget aen die menichfoldicheit des volx noch in die 
erachte der mannen niet, mer inden handen ende wille gods. 

3 0 2 ) eyn edel man die bouen allen dinck waert ghesedt 
R. heeft weer een zinsnede verkeerd verbonden, want Men. p. 225, r. 5, heeft: 

„Et certes il ne doit pas estre dit gentils homs, qui toutes autres choses arrière 
mises après Dieu et conscience, n'a grant diligence de garder sa bonne renommée". 
(Idem Mx.) 

303) In werkelijkheid luidt het citaat bij Cassiodorus (Var. L. I, ep. 4 ) : „Est 
enim i n d i g n i animi signum, famae diligere commodum". 

Alb. echter heeft i n g e n u i . Ch. en de Fr. teksten hebben in overeenstemming 
hiermee g e n t i l . 

3 0 4) Augustinus, Opera, ed. Caillou. Paris 1842, torn. XXI p. 347. 
3 0 5 ) Zie eind hfst. IV. voorbeeld nr. 2. 
зов) Men.: (Car la grant) fiance de vos richesses ne souffit point à guerre 

maintenir. 
Mx.: C a r n u l l e s r i c h e s s e s s o u f f i s e n t a m a i n t e n i r g u e r r e . 
30T) Het citaat wordt ook aangehaald door Alb., die het toeschrijft aan „een 

zekere wijsgeer" (quidam philosophus dixit). Herkomst onbekend. 
3 0 8 ) £cc/e. V, 11. 
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25 Vo Daer om tudas machabeus, / die dar was een rijdder gods, 
als hij vechten solde tegen sijn teghensaken, die veel meer 
menichten van voie hadden dan hij, soe troeste hij sijn cleyn 
gheselscap ende seyde: alsoe lijchtelijc mach god die victorie 
geuen met luttel als met veel volx, want die victori der 
striden en compt niet mits dat grote ghetal van den voie, 
mer het compt al vanden hiemel 3 0 9 ) . Ende daer om, myn 
aire lijf/s/te heer, om dat niemant en weet, off hij werdich 
is dat hem god victorie gheuet, niet meer dan off hij weet, 
off hij werdich is der mynnen gods off n i e t 3 1 0 ) . Ende 
salomón seit: Daer om sal een yegelijc hebben grote vrese 
om orloge te begynnen, ende hy wet, dat inden strijde sijn 
veel periculun ^11). Ende het gheualt / dicwil, dat alsoe 
haest die grote versiegen worden als die cleyne. Wan t alsoe 
ghescreuen stat inden derden a i 2 ) boeck der coningen: die 
daden der strijden sijn seer auontuerlijck ende sijn niet 
seker, alsoe lijchtelijc slaet rechteuort dat sweert den enen 
ende terstoent den anderen. Ende om datier perikel in is, 
soe sullen allen die wijse mannen scuwen orloge soe vele 
als sij mogen int goede. Wan t salomón seit з· 1 3): die perikel 
mynt sal in perikel vallen. 

Hoe wou prudencia mellibeo radet tot peya ende vrede. 

Als vrouwe prudencia hadde ghesproken, soe antworde 
mellibeus: Ie sie wel, seide hij, om ν scone worden ende om 

26 г0 die reden die ghij hy voer / set, dat is, dat ν dat orloghe 
niet wel en behaghet. Mer ie en heb noch niet gehoert uwen 
rat, hoe ie my hebben sal in deser sake. Voerwar, seide 
vrouwe prudencia, ie rade v, dat ghij des eens woert met 
uwen tegen saken ende vrede hebt met hem. W a n t séneca 

am) Machabaeorum L. I cap. Ill, 18—19. 
3 1 0) Deze zin ontbreekt in alle hss. van Chaucers Tale of Melibeus. 
In R. is kennelijk een fout ingeslopen; wij zoeken namelijk tevergeefs de hoofd

zin. Deze staat in de regels die volgen: (Ende Salomon seit:) d a e r o m s a l 
e e n y e g e l i j c h e b b e n g r o t e v r e s e Wij leiden deze constructie 
af uit de Franse tekst, waar beide zinnen tot één zijn verbonden: Et pour ce, 
tres chièr Seigieur, que nul n'est certain s'il est digne que Dieu lui doint victoire 
ne plus que il est certain se il est digne de l'amour de Dieu ou non, selon ce 
que dit Salomon, un chascun dolt avoir grant paour de faire guerre 

s u ) Hs. sic. Ten onrechte wordt hier een zinsnede і>ал Alb. toegeschreven 
аал Salomon — 'η fout van Renaud de Louens, want ook Men. en C/t. doen het. 

3 1 : 2 ) d e r d e n boeck der coningen. C7i. en Fr. tekst noemen terecht het 
tweede boek. Zie II Sam. XI, 25. 

Alb. geeft de spreuk zonder bronvermelding en mist de toevoeging: „nunc hunc 
et nunc ilium consumit gladius". De adaptaties hebben deze toevoeging wel. 

3 1 3 ) Eccíí III, 27. Niet bij Alb. 
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sei t 3 , 1 4 ) in synen epistolen 3 ι ε ) , dat ouermits eyndrach-
ticheit die cleyne rijcheden groet woerden, ende mits twe-
dracht die grote rijcheiden gaen nederwert ende smelten 
al toes 3 1 1 6 ) . Ende ghij weet, dat een vanden aire meesten 
ende ouersten goeden van deser werelt es pays. Daer omme 
seide ITJ'US xp'us tot synen apostelen: Salich sijn sy die 
mynnen ende begheren vrede, want / si sullen kinder gods 
h e i t e n 3 1 7 ) . Doen antworde mellibeus: Ic sie well, dat ghij 
gheen eer en hebt; ghij wet wel, dat myn tegen saken heb
ben begonnen dat remoer ouermits hoere ouerdat. Ende ghij 
siet, dat sie oic gheen pays en sueken off en begeren be-
radinge. Wilt gy daen, dat ic ga to henluden ende bid 
genade? Voerwaer, dat en weer myn eer niet, want gelijck 
men seit dat alte groete diensta/ch/ticheit niet en is goet 3 · 1 8). 
Doen antworde prudencia in gelijkenis van tornich te wesen 
ende seide: Beholden uwes peys, ic wil ν profijt ende eer 
ghelijken myns selfs ende hebt altoes ghemynt. Ende ghij 
noch niemant anders en hebt nye ghesien ye contrarie. Ende 

26 Vo had / ic gheseit, dat ν behaghet solde hebben den peys ende 
die beradinghe, ic en had alsoe vele niet meesdaen. W a n t 
een wijse seit: dat onderscheiden beghint altos van enen 
anderen ende die beradinge van dij s e l u e n 3 1 9 ) . Die 
propheet seit: Scuwet dat quaet ende doet altoes guet; soect 
vrede ende beiagen als du moghes 3 2 0 ) . Nochtan en heb ic 
niet gheseit, dat ghij den peys eerst soect. W a n t ic kenne 

3 1 4 ) Seneca, Episf. XCIV, § 46. 
3 1 5 ) Men. p. 227, r. 1: Car Sénèque dit e n s e s e s c r i p s . 
Mx.: e n s e s e p i s t r e s . 
Sn. mist het hele hfdst. Ch. 2866 schrijft het citaat toe aan „Seint Jame". 
Alb.: Et Seneca in Epistolis dixit: „Concordia parvae res crescunt, discordia 

maximae dilabuntur". 
3 T e) smelten altoes. Men.: se fondent tousjours. 
3 1 7) Matth. V, 9. Niet bij Alb., wel in de adaptaties. 
3 1 8) R. mist hier een gedeelte, want Men.: Ce ne seroit pas mon honneur, 

car ainsi comme l'on dit que trop grant familiarité engendre mesprisement, aussi 
fait trop grant humilité ( = dienstachticheit). 

Mx. heeft eenzelfde lezing behalve in de vóórzin: ce ne s o i t p a s h o n n e u r . 
{Men. is hier dus beter). 

^19) Alb. p. 107, г. 3: Scriptum est enim: „Semper ab aliis dissensio i η с i-
p i a t, a te autem reconciliatie (Mart. Dumiens. De Мог. Sent. 49). 

De spreuk staat bij Alb. dus in de a a n v o e g e n d e wijs. 
Men. p. 227, г. 25: la dissension tousjours commence par autre et la paix 

par toy. 
Mx.: la distention tousjours commence par autre et la reconciliation 

par toy. 
^ 0 ) Alb. ( Propheta ait enim): „Diverte a malo et fac bonum, in

quire pacem et persequere eam" (Psalm. XXXIII, 15). 
De toevoeging „als du moghes" luidt bij Ch. 2883: as muchel as in thee is. 
Men.: tant comme tu pourras. 
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ν wel van alsoe haerder hertten, dat ghij soe vele om mynen 
wille niet doen en solt. Nochtans seit salomón 3 2 1 ) , dat hem 
quaet int ende gheschien sal, die dat hert te seer verhardet 
is tot quaetheden. 

Hoe mellibeo docht, dat prudencia tomich scheen. 

Laet nu sien, want / mellibeus hoerde, dat prudencia scheen 
tornich te wesen ende hier om seide hij: Ie bidde, vrouwe, 
dattet ν niet meeshaghe, want ghij wet, dat ie tornich ben 
ende ten is ghewonder. W a n t die ghene die tornich sijn, en 
weten niet wael, wat sy doen off seggen. Daer om seit die 
propheet, dat die vertornde niet en sijn wel claer sijnde 3 2 2 ). 
Мег hij seide: Prudencia, wat ν belijft been ie bereet te 
doen. Ende eest dat ghij my berespt van mynre dwalinge, 
te meer solde ie ν priesen ende mynnen. W a n t salomón 
seit: die gene, dij herdelijck berespet den genen die dwalen, 
sullen meer gracien verdienen tseghen hem dan die ghene, 

27 r0 die bedrighet met sconen / worden 3 2 3 ) . 
Ie en hebbe gheen saeck, seyde prudencia, te wesen tornich 
dan om ν groete profijt. W a n t salomón seit: het is beter den 
dwasen te berespen ende hem gelikenis doen dan 3 2 4) tor
nich te wesen 3 2 5 ), dan hem te louen als hij hem ontgaet 
ende hem van sijnre groter dwasheit lachtert. Ende seit: пае 
die tornicheit des mynschen soe castiet den dwasen syn 
hert. Doen seide mellibeus: ic en solde niet connen ant-
worden tot alsoe vele sconre redenen, die du my te voren 
sets. Nu segt prudencia, corttelijck uwen raet ende ic ben 
bereet te doen al dat ghij wilt. 

Hier onder wijst prudencia mellibeum tsegen saken om 

met hem alleen te spreken van peyse 3 2 6 ) 

Slet, nu antwort / prudencia al horen wille ende seit aldus: 

к») Proverb. XXVIII, 14. Niet bij Alb. Wel in de Louens-teksten. 
3Ζ,ί) Niet bij Alb., althans niet waar we het zouden verwachten. 
Wel een dergelijk citaat in Caput XII (p. 34, г. 10): „Ira impedii animum, ne 

posslt cernere verum" (Dionysius Cato, De Moribus L II, Dist.. 4). 
Ch. schrijft het citaat, net als P., toe aan d e p r o f e e t . 
Men. heeft l e p h i l o s o p h e . Maar Mx. heeft weer: l e p r o p h è t e . 
3 2 3) Proverb. XXVIII, 23. 
ä"34) d a n 1. van. 
ззв) Eccle. VII, 4. Alb. citeert: „Melior est ira risu, quia per tristitiam vultus 

corrigitur animus delinquentls". 
Wij moeten wel veronderstellen, dat het woord d a n een verschrijving is voor 

v a n , vanwege de zin die volgt. 
Ook Ch. en de Fr. tekst verbinden de zinnen op deze manier. 
326 ) D.w.z. „Hier adviseert Prudencia Mellibeus' vijanden, met hem uitslui

tend te onderhandelen over vrede". 
De eerste alinea van dit hfst. niet bij Alb., wel in de adaptaties. 
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ie rade bouen allen dinck, dat ghij vrede maket met god 
ende ν met hem beraedet. Want, nadat ie ν tot anderen 
tijden hebbe gheseit, hij heeft ν verhenghet dese tribulacie 
op te comen om ν sunden. Ende eest dat ghij mynen raet 
doet, soe beloue ie v, dat ν tegen saken sullen comen tot 
uwer genaeden ende bereet wesen te doen dat ghy wilt. 
W a n t salomón seit 3 2 7 ) : Wanneer die wegen des mynschen 
goede behagen, soe bekeert hij sijne vianden ende dwingtse 
te begeren ende te soeken vrede 3 2 8 ) . Ende voert soe biddic 
v, dat ie spreken mach beimelijc met ν tegen saken, sonder 

27 Vo te openbaren dattet compt wt / ν consent. Ende als ie hebbe 
beuoelt horen wille, dat ie ν daen te baet ende te sekerer 
raden m a c h 3 2 9 ) . Doe seide mellibeus: nu vrouwe, doet al 
uwen wille, want ie sette allen myn saken in uwer bescicken-

, gen. 
Doen vrouwe prudencia aensach den goeden wille hars 
mans, soe nam sy vorsinicheit aen hoer seluen 3 3 0 ) ende 
bedachte, hoe sy die saken brenghen mochte tot enen 
goeden ende saugen ende. Ende als sy sach, dat het tijt was, 
ontboot sy die tegen saken in een heimelike stede ende sette 
hem wijslijc te voren die grote dochden die dar sijn inden 
vrede. Ende die grote periculen die daer sijn inden orloghe. 
Ende sy leerde hem seer soetelijc, hoe sij berouwe solden 
hebben van dier groter ouer/da[e]t die sy ghedaen 
hadden 3 a i ). Doen sy horden die suete worden van vrouwe 
prudencia, waren sij daer in begrepen 3 a 2 ) ende hadden sóé 
grote blijscap, datse niemant en solde mogen vyt spreken. 
Ende seiden aldus: Vrouwe, ghy hebt ons geordeneert inder 
benedictien vander drofheiden, ghelijc als dauid die propheet 
seit 3 3 3 ) . Wan t die troestinge die wij niet werdich en waren 
ende die wij versocht solden hebben met groter deuocien, 
hebt ghij ons ghepresentert nu. Nu sien wij wel, dat die 
sentencie Salomons war is, die seit 3 3 4 ) : die suete worden 

a") Proverb. XVI, 7. 
328) Men. p. 229, r. 3: et les contraint de requérir paix. 
Mx.: et les contraint de r e q u é r i r e t d e d e m a n d e r l a p a i x . 
* * ) t e b a e t = te bat = te beter. 
^ 0 ) s o e n a m s y v o r s i n i c h e i t a e n h o e r s e l u e n . Iets der

gelijks niet bij Alb. 
Fr. tekst: si ot délibération en soy mesmes. 
3 3 1 ) Alb. zowel als de Louens-teksten voegen hier toe: „haarzelf, haar heer 

Mellibeus en hun dochter". 
^ 2 ) Alb. (p. 113 г. 24): moti ас dolore cordis Intrinsecus t a c t i 
3 3 3) Psalm XX (XXI), 4. D r o f h e i d e n : de Ps. heeft d u l c e d i n i s . 

Fr. tekst: d o u l c e u r . 
з*4) Eccli. VI, 5. Niet bij Alb. Wel in de adapdaUes. 
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vermenicht die vrinden ende maken die vianden sachtmoe-
dich. Voerwaer, seiden sij, wij setten alle onse saken in 

28 r 0 uwen goeden / wille ende sijn met allen bereet te obediren 
ten seggen ende ten gheboede des heren mellibeus. Ende 
daer omme, aire lij f te vrouwe ende goedertieren, wij bidden 
ν als wij aire oetmoedelijcste mogen, dat ν beliue te vol
brengen vander daet uwer soeter worden. Nochtans, aire 
lijfte vrou, wij belie-en 3 3 5 ) ende bekennen, dat wij hebben 
meesdan den herr mellibeus bouen maeten ende meer dan 
wij wel beteren mogen. Daerom ouergeuen wij ons ende 
onsen vrinden, om te doen sijnen wille ende sijn gheboet. 
Mer ter auonturen mach hij ons opleggen alsoe swaren 
laest ende arbeit, dat wy des niet dragen solden mogen noch 
veruullen 3 3 6 ) . Hier omme gheliue ν te heb/ben in deser 
saken al sulke voersienicheit, dat wij noch onse vrinden niet 
te mal en werden neder gheleit. 

Voerwaer, seide prudencia, het is een hart dinck ende 
ve/r/uarlijck dinck, dat ghij ν onderwerpt met allen der 
macht uwen vianden. W a n t salomón s e t i 3 3 7 ) : Hoert my, 
allen mynschen, en gonne diñen soen, diñen wiue, diñen 
broder noch gheen diñen vrinden macht ouer dij in allen 
dijnen leuen. Eest daen dat hij heeft verboden, dat een 
gheen macht ende geue ouer hem sinen broder soné noch 
eghenen van sijnen vrinden, met veel meer sterker redenen 
verbuyt hij, dat een sijnen viant eg heen macht en geue ouer 

28 v0 hem. Wan t ie / wet ende bekenne, dat hij ν goedertieren 
milde ende hoes i s 3 3 8 ) . Ende hij en is niet ghierich van 
goede ende hij en begheert in deser werelt anders niet dan 
eer allene. Voert soe wet ie, dat hij in deser saken niet doen 
en sal dan by mynen raede, ende ie gheloue, ie sal al soe 
veel doen, wilt god, dat dese saec sal comen tot enen 
goeden ende ende ghij ν dies belouen suit van my. Doen 
seiden sij: wij setten alle onse goeden ende allen dat wij 
hebben in uwer ordinancie ende bescickinge. Ende wy sijn 
allen bereet totten dage te comen den ghij ons setten wilt 

3 3 5 ) Hs. sic. 
3 3 e ) dat wy des niet dragen solden mogen noch veruullen: 
Men. p. 230, r. 10: telle peine, que nous ne pourrons a c c o m p l i r n e 

p o r t e r . 
Mx.: telle peine, que nous ne la porrons p o r t e r n e a c c o m p l i r . 
з 3 7 ) Eccli. XXXIII, 1 9 - 2 0 . I. h. citaat 1. gheen v a n dinen (Hs.) 
^ 8 ) In de Fr. tekst gaat aan deze een andere zin vooraf, die er zeker bijhoort, 

ni. „Toutes voies je vous conseille que vous ne vous deffiez point de mon 
Seigneur". {Men. p. 230, r. 22). Hierachter kan dan volgen: „Want ie wet ende 
bekenne " enz. 
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ende te doen beloeftenisse, soe sterck als ν belieuen sal, 
ende dat wij sullen veruoellen den wille van melli/beo onsen 
heren. 

Hoe prudencia die vianden brengt tot onderdanicheit. 

Als vrouwe prudencia ghehoert hadde die antworde van 
mellibei vianden, soe beuael sy hem al heimelijc weder te 
keren tot hoerre stat. Ende sy aen dander sijde keerde 
weder tot mellibeum, horen heer, ende vertelde hem hoe 
siese geuonden hadde, berou hebbende ende kennesse van 
horen sonden ende bereet te gedoegen alle pine om te 
erigen sijn goedertierenheit. Doen antworde mellibeus: hij 
is werdich des perdoens, die niet en onsculdicht sijn sonden. 
Mer bekeent ende hebt berouwe ende beghert verlatenisse. 
Ende séneca seif: Daer is die verghijffenisse, daer die 

29 г 0 bely/i'/nge / is naest der onnoselheit 3 3 9 ). Ende daer om 
accordeer ic my tot peyse. Mer het waer goet, dat wij wisten 
den wille ende dat consent onser vianden 3 4 0 ). 
Doe maecte vrouwe prudencia een blij ghelaet ende vroulijc 
ende seide: voerwaer, gy hebt a l t i j t 3 4 1 ) wel geantwoert, 
want ghelijc als ghij metten raet van uwen vianden 3 4 2 ) 
hebt gehadt opseet om ν te willen wreken ende orloghe te 
maken, alsoe sonder hem te vragen en suit ghij niet accor
deren tot peyse te maken. Want die wet seit: geen dinck en 
is soe natuerlijck als datmen een dinck ontbint bijden seluen 
daert mede geboenden i s 3 4 3 ) . Doe sende prudencia ter 
stont boeden, ende gheboot te halen horen magen / ende 
vrinden trouwe ende wijs. Ende vertelde hem die saeck in 
tegenwordicheit van mellibeo nader ordinencien ende manie-

3 3 β ) Alb.: ait enim Seneca: „Ubi est confessio, ibi est remissio". 
Sundby verwijst naar Mart. Dumiensis, De Moribus S. 94 en Publil. Syrus, 

Sent. 489. 
De zinsnede ...is n a e s t d e r o n n o s e l h e i t vindt zijn verklaring in de 

Fr. tekst: 
Men., г. 14: Саг Senèque dit: là est rémission où est confession, c a r c o n 

f e s s i o n e s t p r o u c h a i n e à i n n o c e ne e. 
De tekst in R. had dus moeten luiden: „Daer is die verghijffenisse, daer die 

belyïnge is, want die belyïnge is naest der onnoselheit". 
Hierachter volgt nog in Men. en Mx.: et dit autre part: cellui est presque 

innocent qui a honte de son pechié et le recongnoist. 
3 4 0 ) onser vianden 1. vrienden, want CA., Men. en Mx.: of oude freendes, 

de nos amis. 
»« ) altijt 1. al te. 
S 4 a) vianden I. vrienden. Men.: nos amis. 
3 4 3 ) Alb.: „Nihil enim tarn naturale est, quam aliquid dissolvi eo genere, quo 

colligatum est", ut lex dixit (Dig. L. XVII, 35). 
Wèl bij CA. en in de Fr. tekst, niet bij Sn. 
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ren als vorsz is. Doe vrachde sy hem, wat raet sy daer op 
gauen. Ende die vrinden van mellibeo, doen sy allen dese 
dingen geëamineert ende ondervonden hadden met groter 
nersticheit, soe gauen sij raet om vrede te maken ende dat 
mense ontfinge tot ontfermhertticheit ende tot genaden 3 4 4 ) . 

Hier tractert mellibeus tegen sijne viande van payse. 

Merct nu, als prudencia horden dat consent van horen here 
ende den raet van sijnen vrinden, soe was hij blijde van 

29 Vo hertten. Men seit, seyde sij, in een prouerbium345): dat / 
goet dattu doen moges mitten handen, daer en sulstu niet 
mede toeuen tot morgen. Daer om radie, dat men sende 
boeden rechteuort voersienich ende wijs tot desen volke. 
Om hem te seggen, dat sy willen3 4 6) tracteren van peys 
ende van vrede ende eendrachticheit, ghelijc als si hem ghe-
presentert hebben, dat sy hem scicken bij ons to comen 
sonder vertreck. Ende brenge hem dadinxlude 3 4 7) mede, 
die ghetrouwe sijn ende bequaem. Ende ghelijc als prudencia 
riet, wart ghedaen. Doe die. iij. meesdadige ende berouwe 
hebbende van hoere dwalingen die boden hoerden, waren 
sy daer aff blijde ende vroulijc. Ende antworden, gueder-
tierlijc geuende lofi ende gracie den beere mellibeus ende 
sijn geselscap, / dat sy willich ende bereet waren bi hem 
te comen sonder roerren ende sijnen gheboot onderdenich te 
wesen, Ende te hans daer пае setten sy hem ten wege ende 
quamen tot mellibeus' houe met horen wisen dadinxluden 
ende sommich van horen olden vrinden. 

Я4*) Men. p. 232, r. 5, heeft hier een tekst, die beter dan Mx. overeenstemt 
met de onze: „ et que l'en les receust à m i s é r i c o r d e e t à m e r c y . 

Mx.: „ et que l'en les receust à miséricorde." 
3*5) Men. p. 232, r. 8: L'en dist e s P r o v e r b e s . 
Mx.: en u η p r o u e r b e . Bij Alb .niet als citaat, 
Men.: Le bien que tu peus faire au m a t i n , n'attens pas l e s o i r η « 

l e n d e m a i n . 
Mx.: Le bien que tu peus faire au m a t i n , n'attens pas j u s q u e s à l e n d e 

m a i n . 
Potters tekst sluit dus aan bij Mx. Vreemd is zijn lezing m i t t e n h a n d e n . 

Was in zijn voorbeeld a u m a t i n moeilijk leesbaar, zodat hij het opgevat heeft 
als a u x m a i n s of iets dergelijks? 

3 4 β ) „Om hem te seggen, d a t sy willen". De Fr. tekst heeft: „pour leur 
dire, que, s e ils veullent" en maakt er dus een conditionele bijzin van. Dit is 
inderdaad nodig voor de constructie. „Dat sy hem scicken bij ons to comen " 
wordt dan de lijdende voorwerpzin. 

3 4 7 ) d a d i n x l u d e ghetrouwe ende bequaem: Men.: leurs f i a n c e s 
loyauix et convenables 

Mx.: leurs plaiges loyauix et conuenables. 
(fiances = borgen; plaiges = borgen), D a d i n x l u d e = scheidsrechters. 
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Doense mellibeus hoerde in sijn tegetìwordich/eit/, seide hij 
hem: het is die warheit, dat ghij sonder sake ende sonder 
reden hebt gedaen grote ouerdaet an my, aen vrou pruden
cia ende aen mynre dochter in dien dat ghij ghekert sijt in 
mynen huyse met cracht in te doen 3 4 8) dese ouerdaet als 
een yghelijc wel wetet, om welc ghij den doot hebt verdient. 

30 r0 Ende daer om wil ie weten, off ghy / u yet wil setten ghe-
pienicht te wesen ende aen ν ghewrouken al sulke ouerdaet 
in mynen wille ende tot wille vrouwe prudencie. Doen 
antworde die oíste ende die wijste van desen drien: heer, 
seide hij, wij en sijn niet werdich te comen totten houe van 
dustanigen man als du biste 3 4 9 ). Wan t wij hebben soe vele 
meesdaen, dat wij allen sijn werdich des doots ende niet 
niet des leuens. Nochtans betrouwen wij ons ende uwer 
soeticheit ende goedertierenheit, daer ghij af f vermart sijt 
ouer al die werelt. Ende daerom offeren wij ons tot uwer 
onderdanicheit in allen uwen geboden. Ende wij bidden ν 
op onse knyen met tranen, dat ghij ontfermlicheit ende 
godertierenheit doet met ons. Doen / hieftse mellibeus met 
groter ontfermherticheit op ende ontfinck haer beloeftenis 
bij horen ede ende bij ghetuge. Ende betekende hem enen 
dach om weder te comen tot sijnen houe ende hem te open
baren in sijnre tegenwordicheit, omme te horen hoer sen
tencie. Als dese dingen dus geordeneert waren ende een 
yghelijc van deen sijde ende van dander ghesceyden waren, 
doen sprac vrouwe prudencia eerst tot horen man mellibeum 
ende vrachde hem, wat wrake hij mende te nemen van 
sijnen wedersaken. Warlike, seide mellibeus, ie méense te 
onter/u/en 3 5 0) van allen dat sij hebben ende te senden in 

30Vo sulc verdriet3 5 1) , dat sij niet weder en keren in haren 
huyse. / 

Hier berespt prudencia mellibeum vander sentenden die 
hee hem luyden meynde te geuen. 

Ende prudencia seide: Dese sentencie war alte wreet ende 

348) in te doen: Waarschijnlijk moeten deze woorden worden vooraf
gegaan door e n d e , zodat wij de volgende constructie krijgen: 

„ indien dat ghij ghekert sijt ende in te doen dese ouerdaet 
De Fr. tekst immers heeft: en e n t r a n t en ma maison à violence et 

en f a i s a n t tel oultrage " 
3 4 β ) Men.: à la court de si n o b l e , ne de t e l h o m m e que vous estes. 
Mx.: à l a c o u r t de t e l h o m m e que vous êtes. 
Nota bene: Vanaf hier tot aan het eind van dit hoofdstuk is Ch. uitvoeriger 

dan R. 
350) Fr. tekst: d é s h é r i t e r . 
351) De Fr .tekst heeft: envoyer o u l t r e m e r . Ch. 3025: putte in e x i l . 
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tegen reden, want du bijst alte rijc ende en behoeft niemans 
rijcheit off gelt. Ende du moetste met reden berespt werden 
van ghiricheiden, dwelc is een worttel van aire quatheit пае 
dat die apostel seit 352 ) ; Ende het v/aer beter vanden diñen 
also vele te neemen ende dat te Verliesen daen te nemen 
vanden horen in deser manieren. Want het is gescreuen: 
beter is te Verliesen met eren daen met scanden te wijn-
n e n 3 5 3 ) . Ende op een ander stede sta[e]t: die winninge 
sal geheiten werden verlies, die die goe/den faem niet en 
bewart 35i). Ende ie segge noch meer, datmen niet doen en 
sal enich dinck daer men die goede faem mede verliest. Mer 
een sal hem altoes pienen te vercrigen vernuwinge sijns 
goeden gheruchtes. Want het is gheschreuen 355 ) : Doude 
faem is haest geleden als sy niet vernuwet en wort. Vort 
tot dien dattu seggest, dattuse versenden wilt in verdriet 
sonder weder keren. Mij dunct, seide prudencia, dat waer 
al te seer meesbruyet der macht, diese dy gegeuen hebben 
ouer hem om dij te doen eer ende reuerencie. Ende dat 
recht seit: Dat die gene is werdich te verlijsen sijn priuile-
gien, die dar meesbruyeket die macht die hem gegeuen 

31 г0 wort 356) Ende ie seg/ge meer, om dattuse mogeste senden 
tot sulken verdict als met recht, /al/eest dat icx niet en 
consenter, du en hebst gheen macht dese dingen te vol-
bringen, met ter auontueren sij sullen hem weder keren tot 
orloge als te voeren 3 5 7 ). Ende daer omme, wiltu dat men 
dy onderdanich sij, soe sultu haestelijc dijn sentencie geuen. 
W a n t het is ghescreuen: die soetelijck gebiet, wort bist ghe-
obediert 358). Ende daer om bid ie, dat in deser saken ν 
belieue ν hert te verwinnen. Ende tullius seit: Niet en is soe 
seer te louen in enen ma/ch/tigen man, als dat hij goder-

3 5 2 ) Paul. Epist. I ad Timoth. VI, 10. 
3 5 3 ) Alb. Scriptum est enim: „Mallem perdidisse quam turpiter accepisse". 

(Publil. Syrus, Seni. 479). 
3 5 4 ) Publil. Syrus, Sent. 135. 
3 5 5 ) Publil. Syrus. Sent. 293. 
3 S e ) Decretal. Gregor. IX, III, 31, 18. 
3 8 7 ) Wordt duidelijker door de Franse lezing: Et (je) dis plus, car supposé 

que tu leur puisses enjoindre telle peine selon droit — laquelle chose je ne octroie 
mie •— je dis qu tu ne la pourroies pas mener de fait à exécution, ains, par 
aventure, convendroit retourner à guerre comme devant. 

Wat de Fr. tekst uitdrukt door „car supposé que tu leur puisses enjoindre 
telle peine selon droit", luidt in R.: „om dattuse mogeste senden tot sulken ver
driet als met recht". 

3 5 8 ) Seneca, De dementia I, 24, 1. 
Die s o e t e l i j c k gebiet doet hier wat vreemd aan. Alb.: „Remisslus imperanti 

melius paretur", maar Fr. tekst: qui plus d o u l c e m e n t commande. 
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tieren ende lijchtelijken te vreden is З б 9 ). Ende daer om bid 
ic ν, dattu dij wilt hebben in suiker maniren inder / wrake, 
dat die goede faem sij bewaert ende dat tu gheprijst worts 
van goedertieienheit ende van aire soeticheit ende op datti 
niet en moet berouwen enich dinck dattu doeste. W a n t 
séneca seit: qualic verwint hij, die berouwe heeft vander 
victori3 6 0) . Om deze dingen bid ic v, dat ghij toe voegen 
wilt uwen ordelen ontfermherticheit, opdat god met dij ont ' 
fermherticheit doen moet tot sinen lesten ordel. Wan t ordel 
sonder ontfermherticheit sal gheschien den genen, die geen 
ontfermherticheit en doen 3 6 1 ). 

Hier ontfaet mellibeus sijn viande tot peyse. 

Nv mellibeus ghehoert heeft alle worden van vrouwe pru-
31 v0 dencia ende allen die wijse onderwisinge, / soe was hij in 

groter vretsamheit van hertten ende loefde god, die hem 
gegeuen hadde soe wisen gesellinne. Ende doen die dach 
quaem, dat sijn tegen saken hem versamenden in sijnre 
tegenwordicheit, soe sprac hij tot hem seer soetelijck: Al 
eest dat ghij ν ghehadt hebt seer houerdelijc tegen my ende 
met groter vermetelheit die ν toe comen is, nochtans die 
groete oetmoedicheit, die ic in ν sie, dwingt my dar toe 
gracie te doen. Ende daer om ontfaen wij uch tot dienres in 
onser goeder gracien ende vergeuen v, dat ghij tegen ons 
meesdaen hebt. Op dat god ons in die vre ons doots wil 
vergheuen alle onse meesdaet, Amen. Explicit liber r e ' . 3 6 2 ) . 

3M») Cicero, De Otfic. I. 25, 88. 
Alb. p. 123, г. 10: Nam Tullius dixit: „Nihil est laudabillus, nihil m a g n o 

et praeclaro viro dignius placabilitate atque dementia". Vandaar m a t i g e n 1. 
m a c h t i g e n . 

3 β 0 ) Ook door Alb. toegeschreven aan Seneca. Sundby echter verwijst naar 
Publil. Syrus, Seni. 396. Moet zijn: idem, 366 (Ribbecq p. 340). 

3 9 1 ) Men. p. 235, r. 8: Саг Saint Jacques dit en son épistre: jugement sans 
miséricorde sera fait à cellui qui ne fera miséricorde, c a r j u s t i c e s a n s 
m i s é r i c o r d e e s t t i r a n n i e . De gespatieerde toevoeging niet in Мх. 
(evenmin als in R.). 

Cf. Jacobus II, 13. 
3 6 2 ) Liber re' 1. liber xc? 
Мх. eindigt: Explicit Mellibec. Deo gracias, gevolgd door de handtekening van 

de afschrijver. 
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GLOSSARIUM 

allegeren (rechtsterm) = aanvoeren 
avontur = geluk 
ter avontueren (31° a) = misschien, mogelijk 
bat = beter 
begaven = begiftigen 
beholdelijc = behoudens 
beliën, zie lijen 
bely(ï)nge cf. beliën 
beradinghe cf. (hem) beraden 
(hem) beraden = zich bedenken; zich met iem. 

verstaan (27 і°Ъ) 
berichten = in orde maken 
beruwen = berouwen 
bestaen = aangaan, raken 
betekenen = vaststellen 
betruwen = vertrouwen 
hem bewinden met = zich verstrikken in (24 r 0 a) 
bijllix = billijcs = zoals vanzelf spreekt 
bloede = bang 
bruek = misdrijf 
consent = wil, toestemming 
cost = uitgave (η) 
cyrogenen = chirurgen 
dadinxlude = scheidsrechters 
divars = in de war 
ernsticheit = ijver 
falgieren = in de steek laten 
flat ( t ) erer = vleier 
formeerlijc = formaliter 
hem gheberen = zich aanstellen 
hem ghedogen = zich beheersen 
ghehengen = toestaan 
hem ghereyden = zich klaar maken 
gheringhe = terstond 
ghespraket = welbespraakt 
gheuallen = geschieden 
ghiericheit = hebzucht 



glaui = lans 
haest = spoedig 
te hans = terstond 
hem hebben = zich gedragen 
hoes = hovesch = goed (gezind) 
hoeschelic = hoveschelijc 
huysman = boer 
iegensake zie tegensake 
jegenheit = tegenslag 

ketiuicheit = rampzaligheid 
hem lachteren = zich te schande maken 
Ie (d) der = ladder 
lijen = bekennen 
luchter = linker 
te mal = ten enen male 
me(e)sual = droevig geval; smaad 
m erren = toeven 
mogentheit = vermogen 
nese = neus 
o(e)rbaer = nut 
hem onderwinden = op zich nemen 
( hem ) ontgaen = een fout begaan 
ontholden = staande houden 2 г 0 a 
ontsien = vrezen; ontsiech = ontzag 
opdoen = open doen 
ouerdaet = misdaad 
ouergeven = neigen, zich laten verleiden (23 v 0 b) 

hem «^ = toestemmen (28 r 0 a) 
ouerlijden = te boven komen ( 18 r 0 a) 
ouermits = vanwege, uit, door 
hem pijnen (pienen) = moeite doen 
r a e t = 1. raad; 2. raadgever; 3. geheim (blz. 69, noot 92) 
rechteuo(e)rt = terstond 
roeck = zorg 
saeck (sake) = (oor)zaak, reden 
sassem = satsam = weerzinwekkend, onuitstaanbaar 
selsen = seltsiene = vreemd 
smekers = vleiers 
spijer = bespieder 
stede = plek 
(een dag) setten = bepalen 
tegensake = tegenstander 
teme = getuigenis 
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vaen = vatten 
verbuyt = verbiedt 
verhengen = toestaan 
verla (te) nisse = vergeving 
vermanen = oproepen 
versettinge = tegenstand 
vertrack (vertrekenis) = uitstel 
verwandelen = veranderen 
viant = duivel 
voerder = verder 
voersienicheit 3 v 0 a = tijd om te overleggen 

4 г 0 a = voorzichtigheid 
9 г 0 a = overleg 

volstandich = geduldig 
wedersettinge, zie versettïnge 
weker = bewaker 



AANHANGSEL 

Aantekeningen over de bron van de Blome der Doechden. 

Hoewel de titel van dit proefschrift zich beperkt tot de Mellibeus. 
kunnen wij toch Potters andere werk, in het bijzonder de Blome 
der Doechden niet zonder meer voorbijgaan; het laatstgenoemde 
tractaat immers is èn uiterlijk èn innerlijk met het eerstgenoemde 
verbonden. 

Welnu, wanneer men Te Winkels Ontwikkelingsgang opslaat 
op de bladzij waar hij de bevindingen van Leendertz, Warren, ten 
Brink, v. Alfen en Kalff inzake de bronnen van Der Minnen Loep 
kort bijeenzet, dan krijgt men de indruk, dat de litteratuurhistorici 
gaarne geloven, dat Dire Potter zijn exempelen rechtstreeks heeft 
ontleend aan de talrijke bronnen, die Te Winkel in zijn lijst ver
meldt. Zij erkennen dus 's dichters afhankelijkheid, maar vragen 
zich niet af, of niet wellicht één compilatiebron Potter tot model 
diende, derhalve of hij niet vertaalde. De bedoelde lijst illustreert 
in hun gedachten de belezenheid van de auteur. 

Zonder deze beschouwingswijze te willen veroordelen — wij 
kennen geen werk in de Europese litteratuur dat voor model van 
Der Minnen Loep kan doorgaan — trekken wij haar juistheid toch 
in twijfel. Het is althans bevreemdend, dat na de ontdekking van 
de Blome der Doechden — welk werk ontleend heet te zijn aan de 
Fiore di Virtù — niemand ooit de vraag aan de orde heeft gesteld: 
is wellicht ook Der Minnen Loep niet een bewerking of vertaling? 

Anderzijds is het feit, dat men min of meer genoegen neemt met 
de Fiore di Virtù als bron van de Blome der Doechden {zie Van 
Miedo) 1) zonder twijfel hieraan te wijten, dat de litteratuurhistorie 
in Nederland over de ware aard van het Italiaanse werk niet vol
doende is ingelicht. 

Bezien wij de stand van zaken: 
De Blome der Doechden behandelt in 45 hoofdstukken a ) achter

eenvolgens met bijbehorende diersymbolen: 
minne, hat ende nyd (cobe), leticia (haan), droef heit (rave), 

!) v. Mietlo, blz. 73—76. Zie ook Winkel (Onttv.) 
8 Het aantal letters van het akrostichon is 46: de eerste letter (D) is de 

initiaal van het voorwoord. 
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vrede (bever), toirne (beer), ontfarmharticheit (jongeren wee-
hoppen), wreetheit (baseliscus), waerheit (partrijsen iongheren), 
loeghen (mol), wijsheit (mier), dwaesheit (stier), temperancia 
(kernel), onmate (eenhoren), sterkte (leeuw), bloedicheit 
(reygher), ghestadicheit (fenix), onghestadicheit (zwaluw), 
oetmodicheit (lamme), hoverdie (valk), gheloeve (hond), ontrouwe 
(aap), gherechticheit (bij), ongherechticheit (wolf), reinicheit 
(tortelduve), oncuysheit (nepa), miltheit (aer = adelaar), gie-
richeit (padde), edelheit (sparwer), onedelheit (zwijn), goeder-
tierenheit (conijn, duve, tortelduve), quaetheit (wezel), groot-
modicheit (giervalke), ijdel glorie (pauw), simpelheit (lam), 
scalcheit (vos), ghedenckenisse (raaf), vergetelheid (ezel), scamel-
heit, onscamelheit (zeewolf), onderdanigheid (perd), onghehoer-
samheit (serpent), conste (papegaai), domheid (ezel), soberheid 
(stuer). 

Het tractaat is een aaneenschakeling van citaten en exempelen, 
aan allerlei bijbelse, heidense en middeleeuwse schrijvers ontleend 
en komt dus in werkmethode voor een groot deel met Der Minnen 
Loep overeen. Het verschil tussen beide werken zit voornamelijk 
in het onderwerp en in het feit, dat het vroegste in dichtvorm, het 
latere in proza is geschreven. Hoewel de schrijver zijn eersteling 
betreurt, verkleint hij o.i. terecht zélf het verschil tussen beide 
werken door zich te verontschuldigen met de opmerking, dat hij 
zijn minneboek geschreven heeft 

„om te leeren den ionghen, die ommer te mynnen haren syn 
willen keeren, hoe sij dij an neemen ende hantieren sullen tot 
haerre eeren ende vrome. Ich neemps doch god te ghetughe, 
dat ich inden seluen boeke niemant ter mynnen en rade, want 
het is een swaer bant ende lastelijc, die leuen ende doot in 
brenghet ende vrese der sielen." 

De dichter wil maar zeggen, dat ook zijn eersteling d i d a c 
t i s c h was bedoeld. Dit ís ook zo. Terecht zegt Te Winkel in zijn 
Ontwikkelingsgang (II, blz. 324): „Een leerdicht is het in de eerste 
plaats. Wie het anders voorstelt, miskent er het hoofdkarakter van." 

Beschouwen wij nu de „bron" van Potters eerste prozawerk. 
De Fiore di Virtù is een Bolognees tractaat uit de 13de eeuw, 

geschreven door Fra Tommaso Gozzadini. Het heeft in de loop der 
tijden een groot aantal vertalingen en bewerkingen beleefd: men 
kent teksten in het Armeens, Grieks, Frans, Spaans, Roemeens, 
Russisch, Servisch, en Duits tot in de 19de eeuw toe. Hoe populair 
dus ook, er is, voorzover wij weten, nooit een studie verschenen, 
noch hier noch in het buitenland, waarin de samenhang tussen 
de verschillende redacties systematisch is onderzocht. Dit betekent 
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een grote handicap. Terecht constateerde Karl Drescher3), dat de 
verhouding tussen de Fiore di Virtus en de vertalingen pas kan 
vastgesteld worden „wenn der Fiore in kritischer Ausgabe mit 
vollständigem Apparat vorliege". En dit is juist wat ons ontbreekt. 

Men kan zich niettemin van enkele belangrijke zaken vergewissen 
door kennis te nemen van de voornaamste bibliographie. 4 ) 

Welnu, hoe verschillend de Italiaanse redacties onderling ook 
zijn mogen en hoezeer ook vertalingen als Vintlers Pluemen der 
Tugent en Arigo's Blumen der Tugend zich van elkander en het 
origineel onderscheiden, zij komen toch in de belangrijkste op
zichten met elkaar overeen. En dit is niet het geval met de Blome 
der Doechden. De volgorden der capita bijvoorbeeld in de edities 
van Bottari, Gelli, Volpi, Ulrich, Zeitschrift für Romanische Philo
logie, Arigo en Vintler stemmen op enkele verschuivingen na vrij
wel overeen (al ontdekt Karl Drescher in de teksten heel wat 
gedetailleerde verschillen), maar de Blome der Doechden steekt 
er helemaal tussen uit, zowel wat de volgorde betreft als wat het 
aantal aangaat. Alle teksten hebben bij het caput giustizia een 
verhaal over een kluizenaar en een engel, dat in de Blome der 
Doechden ontbreekt. 5) 

Vergelijken wij Potters tractaat eens met een willekeurige Fiore 
di Virtù. β) Het is niet zo erg moeilijk, punten van overeenkomst 
te vinden: Beide tractaten behandelen ongeveer dezelfde deugden 
en ondeugden: zij vermelden telkens diersymbolen, halen spreuken 
aan en vertellen exempelen, soms dezelfde. 

Ziehier bijvoorbeeld een overzicht van allegrezza (Fiore, capitolo 
IV) en /eífc/a (BI. d. D., hoofdstuk III). 

Fiore 

citaat: Priscianus 
Jezus Sidrac 
St. Augustinus 
(nieí gelijk BI. d. D.) 

voorbeeld: de haan 
citaat:· Salomon 

Seneca 

3) Ztschr. f. d. phil. XXI, S. 336 ff. 
4) Zie blz. 13, voetnoot 29. 
6) Zie Drescher (Ztschr.) S. 349 ff. 
e ) Fiore di Virtù, ridotto alla sua vera lezione. In Padova MDCCLI, Appresso 

Giuseppe Comino (exemplaar, antiquarisch gekocht door Dr. K. v. Gorp te Vil
voorde, die het ons welwillend ten geschenke gaf). Wij hebben ons er van ver
gewist, dat de tekst niet in voor ons belangrijke punten van de redacties van 
Gelli, Volpi en Ulrich en een Fior de Virtù uit 1490, aanwezig in de Kon. 
Bibliotheek te Den Haag, verschilt. 

Blome 
citaat: St. Augustinus 
voorbeeld: de haan 
Aartsvaders 
citaat: St. Gregorius 
exempla: Holofernes: David 

ƒ St. Paulus 
1 St. Basilius 
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exempel: 
„Della allegrezza si conta nelle 
storie de' Santi Padri che uno 
ch'avea nome I. Lartario " 
etc. 
Bezocht H. Graf. Stierf van 
vreugde. Geneesheren sneden 
zijn lichaam open. In zijn hart 
stond geschreven .Amore mio 
Gesù' Cristo. 

Een oppervlakkige beschouwing van dit staatje vestigt sterk de 
aandacht op de punten van overeenkomst. Wanneer men de teksten 
leest, bemerkt men pas het grote verschil. Het tweede hoofdstuk 
in de Fiore ,.della verace assoluzione" bijvoorbeeld ontbreekt in 
Potters werk. Opvallend ook zijn de verschillen tussen invidia in 
Fiore en hat ende nijt in Blome: wij lichten er een willekeurig 
gedeelte uit: 

Fiore Blome 

citaat: Seneca 

Salomon 
St. Gregorius (gelijk aan) citaat St. Gregorius 
Seneca 
Ovidius 
Plato 
St. Augustinus (verschilt van) „ St. Augustinus 
Homerus „ St. Chrysostimus 
Tolomeus „ Poëet Peter v. 

Ravenna 
Horatius. Voorbeeld van Lucifer. 

Wanneer men nu bedenkt, dat de overeenkomsten tussen de 
citaten en exempelen in Fiore en Blome, voorzover wij ze aan
treffen, nog maar oppervlakkig zijn en geenszins berusten op ver
taling, dan springen de verschilpunten des te scherper in het oog. 

Ook de behandeling den diersymbolen vertoont meer punten van 
verschil dan van overeenkomst. De raaf bijvoorbeeld komt in de 
Blome der Doechden tweemaal voor: ten eerste evenals in de Fiore 
di Viru bij de droefheid (F. d. V. cap. 5, BI. d. D. hoofdst. 4) en 
ten tweede als geheel eigen (?) toepassing in een heel ander hoofd
stuk: over de gedenckenisse, waar hij naar ons gevoel beter past. 

Zien wij naar het aantal capita, dan ook blijkt het verschil: de 

exempel: 
„lezen wij in Der Vaderboeck 
over Alcharius". Pelgrimeerde 
naar het H .Graf. Was zó blij, 
dat hij ter plaatse stierf. Op zijn 
hart stond amor mi Jesu Christi. 
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Fiore heeft er 40, de Blome 45. En — wat meer zegt — d e v o l g 
o r d e i s t o t a a l v e r s c h i l l e n d . 

Hoofdstuk I van de Blome begint heel anders dan capitolo primo 
van de Fiore. Dit geldt ook voor de andere capita; de incipits 
zijn nooit gelijk. 

En de oude tuinman met zijn korf, bij Potter zo typerend, is in 
heel de Fiore niet te vinden. 

De conclusie, die wij uit een vergelijking van beide tractaten ge
trokken hebben, luidt: De overeenkomsten tussen het Italiaanse 
tractaat en dat van Dire Potter zijn van algemeen karakter. Beide 
teksten zijn aan elkaar verwant. Maar de Fiore kan niet zonder 
meer de bron heten van de Blome der Doechden. 

W i e na deze negatieve conclusie poogt te achterhalen, waar dan 
wél de bron van Potters prozawerk moet worden gezocht, let het 
eerst op wat de schrijver zelf in dit verband vertelt. Dit is het 
volgende: 

„Daerom lieue soen so schenck ie dij dit boeck dat ie mit 
arbeide ende onlede mijnre sinnen wt vele leerers worden te 
samen gesedt hebbe.... 
Soe heb ie dit voert gebracht wter duysternisse in den lichte 
der kennisse. Dat ie by instorttinghe des heilighen gheests 
sonder wien niet en is voer in latijne ende in eenen mijden 
ghedichte ghecopuleert hebbe. Omdat die swarheit vanden 
latijn der heiligher leeraren den simpelen gramatiken bij wijlen 
haert vallen te verstaen." 

Rekemse ms. fol. 3r0 en v0 uitg. Schoutens, blz. 8.) 

Schrijft Potter hier zijn eigen taal of die van een bron? In elk 
geval staat deze passage geheel los van die andere, waarvan 
wij met zekerheid weten, dat ze niet is vertaald (fol. 7 г0; uitg. 
Schoutens, blz. 11). De gestelde vraag kan dus niet zo maar 
worden beantwoord: dan is ook de conclusie voorbarig, die Van 
Alfen suggereert, als hij zegt, dat de auteur met „eenen mijden 
ghedichte" zijn Minnen Loep bedoelt, waaraan hij sommige exem
pelen in Blome der Doechden ontleend heeft. De passage is boven
dien onduidelijk. Hoe men haar ook bekijkt, ze blijft vol vraagtekens. 
Maar één ding is zeker: er wordt gesproken over een bron of 
bronnen in het latijn. 

Merkwaardig is, dat Friedrich Zamcke, zoekend naar de bron 
van Vintlers Plttemen der Tugent, concludeert, dat deze auteur 
waarschijnlijk een berijmde Italiaanse tekst vóór zich gehad heeft, 
op zijn beurt weer ontleend aan een latijnse Flores Virtatum.t) 

7) Zarnckes. 116-119. 
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Weliswaar is deze veronderstelling althans inzake de latijnse 
bron door J. M. Lappenwerk bestreden, 8) maar de onderzoekingen 
van Frati hebben duidelijk aangetoond, dat de Fiore di Virtù op 
latijnse bronnen, o.a. op de bekende Summa virtutum . . . . ac vi-
ciorum van Peraldus ( = Wilhelmus Lugdunensis = Guillaume 
Perrault) en tractaten van Albertanus da Brescia teruggaat. 

Een onderzoek naar Latijnse verhandelingen over deugden en 
ondeugden schijnt dus gewenst. W i e voor dit doel Migne raad
pleegt 9 ) begint het spoedig van tractatus et libri et specula vir
tutum ac vitiorum van allerlei kerkvaders en kerkleraars te duizelen. 
Hij tracht derhalve zijn naspeuringen enigermate te bedden in een 
systeem, d.w.z. hij beperkt zich tot die titels, die enigermate die 
van Potters werk nabijkomen of om een andere reden van belang 
schijnen. 

Welnu, de Summa Virtutum van Peraldus is geenszins de bron, 
waaruit Potter heeft geput. Een aandachtige beschouwing van dit 
zeer lijvige en in allerlei subdivisies onderverdeelde werk zegt ons 
genoeg.110) W a t geldt voor dit wijdverspreide boek, geldt ook 
voor de bewerkingen. M. Goree O.P. in zijn werk over Le Roman 
de la Rose (de Roman de la Rose bevat een „combat" tussen deug
den en ondeugden), onderscheidt 3 soorten Sommes, namelijk les 
Sommes théologiques, les Sommes vulgarisées et les Sommes par 
images etc. 

Summae waren in de middeleeuwen zeer populair. Peraldus' 
Summa is in de Franse litteratuur op allerlei wijzen gepopulari
seerd: het verwondert ons niet, dat zij tijdens dit proces gaandeweg 
is ingekort. 

Miss Fowler, die voor haar dissertatie de bron gezocht (en niet 
gevonden) heeft van John Gowers Confessio Amantis en Mirour 
de l'Omme, geeft in haar werk 1 1 ) uitvoerige beschrijvingen van 
allerlei Sommes in hun onderlinge samenhang en in hun verhouding 
tot Peraldus' origineel. Wij hebben er geen aanwijzing in kunnen 
vinden die wijst in de richting van Potters Blome der Doechden, 
behoudens de algemene overeenkomst van het onderwerp en enige 

8) Zie Bibliographie onder Zarncke. 
e ) Migne, Patrologia latina. Tomus CCXXI. Index alphabeticus sub vocibus 

„virtutes" et „vitia". Ook Tomus CCXX (Index Asceticus). 
1 0) Het door ons geraadpleegde exemplaar is aanwezig in de U.B.U. Een 

editie Col. Quentell. H79 Summa de virtutubius bevindt zich in de K.B., 's-Hage. 
(Eveneens Summa de viciis s.l. et a. Basileae, Wensler). Verscheidene edities 
(ook één getiteld Tractatus de virtutibus) zijn aanwezig in de Bibl. Roy. te 
Brussel. 

Over Peraldus zie: J. Quetif en J. Echard: Scriptores ordtnis Predicatorum I 
blz. 131. 

111 ) Fowler, passim. 
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gelijkheid in de behandeling van diersymbolen, die zowel in de 
Mireour du Monde, le Somme le Roi, Gowers Mirour de l'omme 
en Peraldus' Summa vóórkomen. 

Intussen is Miss Fowlers werk van belang, omdat het ons in 
contact brengt met de Engelse litteratuur in de middeleeuwen, die 
zoals we weten sterk op Franse modellen was georiënteerd. John 
Gower was een vriend van Geoffrey Chaucer. Chaucers Parsons 
Tale heeft met Gowers Mirour de l'omme et Confessio Amantis 
veel gemeen en gaat zelf terug op twee latijnse Summae, waarvan 
de ene die van Peraldus is. 

Voor de kennis van de exempelen in de godsdienstige en didac
tische litteratuur van de Middeleeuwen verschaft J. Th. Welter 
uitgebreide gegevens.12) Wij danken aan dit werk verscheidene 
notities, die straks ter sprake komen. 

Over de vermelding in Fabricius van een Liber de virtutibus 
diligendis ac viciis fungiendis, geschreven door Albertanus da 
Brescia, is de lezer reeds ingelicht (blz. 33). 

Veel verwachtingen wekten eveneens de vermeldingen van de 
15de-eeuwse manuscrits français in de Bibliothèque Nationale te 
Parijs, behelzende verscheidene Fleurs, Livres, Chapelets en 
Traités des Vertus en zelfs van een Livre des vices et vertus, ge
volgd d o o r . . . . Le Livre de Mellibée et Prudence! De kennis
making liep echter, althans wat betreft de bron van de Blome der 
Doechden, uit op een negatief resultaat. 

Hier volgen de nummers der mss., die wij te Parijs voor de bron 
van de Blome der Doechden hebben geraadpleegd: 

Bibliothèque Nationale. Mss. fr. 
1021 — Fleurs de toutes vertus, vertaald uit een Griekse redactie van de Fiore 

di Virtù. 
1164 = Franse redactie van Fiore di Virtù. 
1746 (Colbert) = Le Livre des vices et vertus, gevolgd door Mellibée et Pru

dence. Het eerstgenoemde tractaat is een Franse bewerking van de 
Fiore di Virtù gelijk aan de Chapelet des Vertus uit de Bibl. Royale 
te Brussel. 

1877 (Colbert) = Fleur des Vertus = Franse redactie van Fiore di Virtù. 
1885 = Doctrinal des simples gens, een eenvoudig tractaatje met zedekundige 

wenken. Ook behandeling van sommige ondeugden. Hoofdzakelijk een 
doctrinal de la messe. 

1892 = Le Chapelet des Vertus ou Roman de prudence. Met enkele kleine 
wijzigingen gelijk aan ms. fr. 1893. Een bewerking van de Fiori di Virtù. 

2240 (de la Mare) = Le Livre de prudence de Christine de Pizan + Le Livre 
de Mellimbée. De proloog van het eerstgenoemde werk zegt, dat er tal
rijke tractaten over deugden en ondeugden in omloop zijn. Wellevend-
heidsboek voor vorsten. 

^ ) Welter. a.w. 
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12247 = Traité des vertus. Prachtig ms. begin 16de eeuw. Filiatie der deugden 
en ondeugden met stambomen. Voor Potters werk van geen belang. 

12439 = Le Livre... lequel parle de vertus et des meurs par Christine de Pisan. 
24785 (Richelieu) = La Fleur des vertus et de coutumes = een Fiore di Virtù. 
953, 1023, 1024, 12789 — Livre de bonnes meurs, composé en 1410. 

(Nr. 12789 vermeldt nog: intitulé Le Livre des vices et vertus: Een 
soortgelijk werk als Bl. d. D. Echter geen ontlening). 

Inv. Res. D. 1614 = (geen ms., maar een druk) Fleur des commandemens de 
Dieu. Compilatie. Editie van 1528. 

Inv. Res. D 1653. Gnoto solitos sive Speculum Conscienciae, voltooid in 1424, 
naar het voorbeeld ν . d. Summa van Peraldus. 

n.a. 4655 = Vertus intellectuelles et morales. Klein tractaat over deugden en on
deugden. Geen model voor Potter. 

n.a. 6160 = Portrait des vertus et des vices. 
Bibliothèque de l'Arsenal 
mss. français 903 (56 BL): hiervan ms. В. fol. 136, behelzende een Tableau des 
vertus et des vices, 12e eeuw. 
6329 (3 T.F.): li traictiers des vertus. 
2361 (75 F.F.): Traité des vertus et des vices, 13de eeuw. 
2676 (19 S.A.T.): Traité des vertus et des vices, 15de eeuw = Chapelet des 
vertus. 
Bibliothèque royale te Brussel. 
No. 2318. Le Chapelet des vertus en français = Fiore di Virtù in verkorte vorm. 

Voorts volgen hier enige losse notities, die misschien voor een 
toekomstige speurtocht van belang zijn: 

La Somme de vices en français (Catal. Mss. Bibl. Roy. Belg. Ill no. 2319): naar 
onze indruk een bewerking van de Summa van Peraldus. 
Chaucers The Persones Tale bevat een behandeling van de 7 gaven van de H. 
Geest en de 7 hoofdzonden. Anders dan Bl. d. D. 
Manipulus [lorum ms. 15de eeuw (Cat. mss. Bibl. Roy. Belg II no. 1509) bevat 
capita over deugden en ondeugden, anders dan Bl. d. D. 
De verschillende Summae in de Bibl. Roy. Belg. nrs. 2151, 2146 en 2147 zijn 
wschl. redacties van Peraldus' werk. Zeker is dit het geval met Tractatus de 
virtutibus (no. 2150). 
De Flores poetarum de virtutibus (Hain 7177—7187; Kon. Bibli. 's-Hage, nr. 168 
F87; Bibl. Roy. Belg. sign. A 1599 hebben geen verwantschap met Bl. d. D. 
Servasanctus' Summa de exemplis. Hiervan verscheidene mss. in het buitenland. 
Gezien te Parijs (Bibl. Nat. n.a. lat. 259 en lat. 3642B. 
Dionysius a Rychel „Opera": Tractatus de viciis et virtutibus. Dyonisii carthus. 
Gezien te Antwerpen (Stadsbibl.). Andere indeling en beknopter dan Bl. d. D. 
Pertz' Archiv: registers geraadpleegd tot ongeveer 't jaar 1880: geen Flores Vir-
tutum. 
Piers the Plowman: geen overeenkomst met Bl. d. D. 
Brunetto Latini: Il libro dei vizi e delle virtù. Geraadpleegd in de uitgave van 
Sundby, Firenze 1884. Geen bron van Bl. d. D. 
Alexandre l'Anglais: Summa que viciorum destructorium vocatur, ± 1429, ge
maakt naar het voorbeeld van Peraldus' Summa de Viciis. 
Jean de Galles (f 1302): Summa de viciis et virtutibus, beïnvloed door Peraldus. 
Le Manuel des péchés, soortgelijk als La somme le Roi = Handlyng Sinne (zie 
Welter pg. 170). 
Speculum Sapiencie begin 15de eeuw. Andere indeling: 4 hoofddeugden tegenover 
4 hoofdzonden. 
Líber dictus Floret us ms. U.B.U. no. 283 (of Aevi med. script, eccl. N 254) wschl. 
heel anders dan Bl. d. B. 
Naar wij van de bibliotheken te Brussel (Royale), Gent (U.B.), Leuven (U.B.) 
en Luik (stadsbibl.) vernomen hebben, liggen aldaar géén Flores Virtutum. 
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Besluit (Blome der Doe'chden). 

• Het onderzoek is hiermee bij lange na niet voltooid. Wel kunnen 
wij zeggen, dat naar onze bescheiden mening in de Bibliothèque 
Nationale en de l'Arsenal te Parijs geen Frans of Latijns werk 
aanwezig is, dat méér dan de Fiore di Virtù ervoor in aanmerking 
komt de bron van Potters Blome der Doechden te heten. Wij menen 
in ieder geval de manuscripten, die k r a c h t e n s h u n t i t e l 
vragen om een nader onderzoek, alle te hebben geraadpleegd, met 
dien verstande, dat wij ons vrijwel niet hebben begeven in de voor-
raadschuren van de latijnse patrologie. Het schijnt ons trouwens toe, 
dat Potters bron gezocht moet worden in lekentractaten — waar
mee wij niet willen zeggen, dat ook deze in laatste instantie niet 
op patristische litteratuur teruggaan. 

Het aantal Europese bibliotheken is intussen legio en het terrein 
der mogelijkheden onafzienbaar. De kans dat ooit de bron van 
Potters eerste prozatractaat voor de dag komt, is waarlijk niet ge
ring, nu wij in de Fiore di Virtù min of meer zo'n werk bezitten 
en ons onderzoek meermalen het verrassende verband tussen een 
boek over de deugden en de geschiedenis van Mellibeus en vrouwe 
Prudencia heeft blootgelegd. 
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Met steun van het Dr. van Gilsfonds. 



STELLINGEN. 

I. Tegen de uitleg, die G. Kalff geeft van de titelplaat van de 
Blome der Doechden, alsof zij een symbolische voorstelling 
zou zijn van Potters morele omkeer, bestaan ernstige bezwaren. 
(G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, I, 
Groningen 1906 p. 565.) 

II. De genoemde plaat, merkwaardig, omdat zij sterk doet denken 
aan 15de eeuwse houtsneden, is geen gedrukte prent maar een 
pentekening. (Afbeelding in Dat Bouck der Bloemen, uitgeg. 
door Fr. P. S. Schoutens O.F.M., Hoogstraten 1904.) 

III. De oW-vormen, meegedeeld door Noldus uit het Limburgs 
Gebedenboek (15de eeuw) zijn misleidend, aangezien dit 
kerkboek, hoewel sterk Limburgs, niet vrij is van Saksismen. 
(L. Noldus, Opmerkingen bij het dialekt v. Belg. Zuid-Limburg 
in de 13de, 14de en 15de eeuw, Leuv. Bijdr. XXVIII, p. 80). 

IV. De door S. v. d. Meer geponeerde stelling betreffende de 
studie der palaeographie geldt met nog meer kracht voor 
studenten in de litteratuurgeschiedenis. 
(S. G. W . v. d. Meer, Venloer Stadt-texte, diss. Nijmegen, 
1939, stelling VIII.) 

V. Zo aantrekkelijk en doelmatig G. Knuvelders Inleiding tot de 
Nederlandse Letterkunde is, voorzover het de bloemlezingen 
betreft, zo weinig didactisch is het deel Schets van de geschie
denis. 
(G. Knuvelder, Inleiding tot de Nederlandse Letterkunde, 
Din. А, В 1 en В 2. Malmberg, 's-Bosch. Diverse drukken 
1939—1949.) 

VI. Beoefening van het didactische genre geschiedde in de 
Middeleeuwen zelden op oorspronkelijke wijze. 





VII. Dit houdt niet in, dat een schrijver van didactisch werk op 
ander litterair gebied niet tot verrassende oorspronkelijkheid 
in staat zou zijn. 

VIII. Potter heeft zijn Mellibeus niet ontleend aan het gelijknamige 
verhaal in The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer, 
maar, gelijk deze, vertaald uit het Frans, en wel woordelijk. 

IX. In het tweede gedeelte van het gedicht Van een hind van 
A. Roland Holst bevatten de laatste twee regels: 

(dan kom ik, strompelend over de puinen, later,) 
naar waar ik een kind zie in een klein eeuwig rijk 
van ademend gras en van een boom en levend water", 

deels Vergiliaanse, deels Bijbelse reminiscenties. 
(A. Roland Holst, De Wilde Kim, Bussum.) 

X. Uit de Bibliographie van postincunabelen van Nijhoff—Kro
nenberg laten zich statistische gegevens afleiden, belangrijk 
voor het geestelijk aspect van de 16de eeuw. 

XI. De gewone wellevendheid, in de moderne zin van „beleefd
heid", nam in het zedelijkheidsideaal van humanisten als 
Erasmus en Mancinellus een belangrijker plaats in dan door
gaans wordt verondersteld. 

XII. Het overgrote lessenaantal, waaraan in onze dagen vrijwel 
geen gehuwd docent zich kan onttrekken, berokkent hem en 
het onderwijs grote schade. 








