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RECONSTRUCTIE 

VAN DE MELODIEËN 

TOELICHTING 

Hadewijch schreefhaar liederen om te zingen. Dat klinkt als een open 
deur, liederen zijn er immers om te zingen, maar in dit geval is het niet zo 
vanzelfsprekend. Er is ooit een hele discussie geweest over het al dan niet 
zingen van haar liedteksten, maar die verstomde na het verschijnen van 
mijn artikel 'De zingende Hadewijch' in 1992, waarin ik melodieën voor 
zes van haar liedteksten voorstelde. Hadewijch-kenners als Frank Wil
laert (die mij op het spoor van Hadewijch had gezet), Veerle Fraeters en 
Anikó Daróczi hebben de melodieën aanvaard en zijn er in hun onderzoe
kingen op doorgegaan. Daróczi noemt de door mij toegepaste methode 
zelfs 'veilig'. De betreffende zes liederen zijn verscheidene malen uitge
voerd en opgenomen. 

De bewijsvoering is in mijn eigen beleving niet zozeer veilig als inge
wikkeld en kwetsbaar. In de handschriften waarin Hadewijchs liederen 
zijn overgeleverd, ontbreekt elk spoor van muziek, en er is geen enkele 
directe aanwijzing in te vinden dat de liederen gezongen zouden zijn. In 
de handschriften worden ze ook niet met zoveel woorden 'liederen' 
genoemd. De teksten werden dan ook door mediëvisten lange tijd neu
traal als 'strofische gedichten' aangeduid. 

Kroongetuige in de bewijsvoering is Hadewijchs vijfenveertigste lied, 
waarvan Van Mierlo in 1943 bekend maakte dat het frasen ontleent aan 
een Latijnse sequens. Maar ook de strofevorm blijkt overeen te stemmen 
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en dat is doorslaggevend, want daardoor kan Hadewijchs tekst op de 
sequens melodie worden gezongen. Het is inderdaad voornamelijk op 
grond van de vormovereenkomst met andere teksten dat we aannemen 
dat Hadewijchs liederen gezongen zijn. Vijfvan haar teksten bleken zo 
nauwkeurig te passen op liedteksten van Franse trouvères uit dezelfde tijd 
dat toeval praktisch is uitgesloten. Dit alles kan alleen verklaard worden 
uit de contrafactuur, dat wil zeggen: Hadewijch moet haar teksten ge
dicht hebben op bestaande melodieën. Haar liederen zijn met andere 
woorden contrafacten. 

In deze uitgave zijn de zes melodieën opgenomen die ik in 1992 gevon
den had: voor de liederen 3,8,27,34,40 en 45. Maar toen al was het aan
nemelijk dat er meer melodieën gevonden zouden kunnen worden. Ik 
had me beperkt tot melodieën waarvan de authenticiteit zonder meer 
aannemelijk was. Ik wilde niet het risico lopen dat discussie daarover de 
geloofwaardigheid zou aantasten van mijn algemene stelling dat Hade
wijch haar liederen had geschreven om te zingen. Nu de stelling is aan
vaard, kunnen volgende stappen worden gezet. Ike de Loos en Björn 
Schmelzer hebben onlangs melodieën voorgesteld voor de liederen 33 en 
IS, en zelfheb ik melodieën gevonden voor de liederen 2,9,17,21,31,32 
en 43. Enkele van deze nieuwe melodieën zijn ook te gebruiken voor 
andere liederen: 2 voor 39, IS voor 18, 17 voor 20, 33 voor 37. In totaal 
kunnen we nu 19 van de 45 liederen zingen (2, 3, 8, 9, IS, 17, 18, 20, 21, 

27,31,32,33,34,37,39,40,43 en 45). Sommige van de negen nieuwe 
melodieën zijn minder 'veilig' dan de eerste zes. Dat wordt in het onder
staande toegelicht. Eerst vat ik de bevindingen van 1992 samen. 

Strofische heuristiek 

De belangrijkste methode die is gevolgd om de melodieën terug te vinden 
is die van de strofische heuristiek. Dat wil zeggen dat in eerste instantie is 
gezocht naar liederen die dezelfde strofevorm hebben als die van Hade
wijch. De drie belangrijkste factoren die de strofevorm van een lied bepa
len, zijn het rijmschema, het aantal accenten (ook wel heffingen 
genoemd) per versregel en - bij Hadewijch minder stabiel- het geslacht 
van de rijmen. Als twee liederen op die drie punten overeenstemmen, kan 
men ze op dezelfde melodie zingen. 

Als inmiddels klassiek voorbeeld dient Hadewijchs veertigste lied 
(strofe I): 

Alse ons dit nuwe jaer ontsteet, 

soe hoept men dat saen comen sal 

die tijt daer menech op verveet, 

die groeyen doet berch ende dal. 

Doch es die bliscap onghereet. 

Soe es hem oec die ghevet sijn al 

Als het nieuwe jaar aanbreekt, 

dan hoopt men dat het seizoen snel 

komt 

waarvan velen heil verwachten 

en dat berg en dal in bloei zet. 

Toch blijft de blijdschap nog achter

wege. 

Zo is het ook met hem gesteld die zich 

volledig geeft, 

op hoger minne scone beheet, vertrouwend op de mooie beloftes van 

hoge minne, 

eer hi verlinget die verheit der minnen. voordat hij de voorsprong van minne 

heeft ingelopen. 

Het rijmschema van deze strofe is abababac. De rijmen a en b zijn overwe
gend mannelijk; c is vrouwelijk, hetgeen in dit hoofdstuk zal worden aan
geduid met een apostrof. Letters zonder apostrof zijn mannelijk, althans 
in dit hoofdstuk. Het rijmschema wordt dus genoteerd als abababac'. Het 
aantal accenten is in elk vers vier. De derde versregel bijvoorbeeld scan
deert men als volgt: die t{jt daer ménech óp vervéét. De beklemtoonde en 
onbeklemtoonde lettergrepen wisselen elkaar af. Soms komen er tussen 
beklemtoonde lettergrepen niet één maar twee onbeklemtoonde letter
grepen, bijvoorbeeld in het laatste vers: eer h{ verIfnnet die vérheit der mInnen. 
Het gehele strofeschema luidt: 4a 4b 4a 4b 4a 4b 4a 4c'. Dit geldt voor alle 
strofen van het veertigste lied. 

Zo'n strofevorm kunnen we opzoeken in het Répertoire métrique van 
Mölk & Wolfzettel, waarin de strofevormen van Franse trouvères zijn 
gerangschikt op rijmschema. We vinden dan een lied van de Noord-Fran
se trouvère Moniot d 'Arras (dichtte 1213 -12 39) dat volmaakt past: 

Ne me done pas talent 

De chanter li mois de mai 

Mes amours de qui des cent 

Un nouviau confortquej'ai, 

Quant cele qui longuement 

M'a tenuengrantesmai, 

Niet de maand mei 

geeft me zin om te zingen, 

maar liefde, waaruit nieuwe moed 

voortkomt, die ik bezit, 

wanneer zij die me lang 

in grote vrees gehouden heeft, 
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Reçoit man servise et prent, 

Et je plus ne li quier mie. 

mijn dienst aanneemt en aanvaardt, 

en meer vraag ik haar niet. 

Dat de rijmen overeenkomen is evident. Het geslacht van de rijmen klopt 
ook wanneer men beseft dat het laatste woord van de Franse strofe, mie, 
uit twee lettergrepen bestaat (mi-e) en het rijm dus vrouwelijk is. 

Dat de metra overeenstemmen is iets moeilijker in te zien. In de Franse 
vers analyse telt men geen accenten maar lettergrepen. Dat zijn er in dit 
geval zeven per versregel. Ook de laatste versregel heeft zeven lettergre
pen, want de laatste, zwakke lettergreep (de e van mi-el wordt niet meege
teld. De strofevorm van Moniots lied luidt derhalve: 7a 7b 7a 7b 7a 7b 7a 
7C' , waarin de cijfers nu de aantallen lettergrepen voorstellen. 

In het Franse trocheïsche vers wisselen lange en korte lettergrepen 
elkaar in beginsel af, waarbij de lange lettergrepen corresponderen met 
de accenten in het Nederlands. Een Franse versregel van zeven lettergre
pen heeft dus in het Nederlandse equivalent vier accenten. Een Franse 
versregel met acht lettergrepen zou in het Nederlands overigens ook vier 
accenten hebben; het is dan een jambisch vers, het begint met een korte 
lettergreep. De formule is kennelijk dat het aantal accenten in het N eder
lands de helft bedraagt van het aantal lettergrepen in het Frans, waarbij 
men zo nodig naar boven moet afronden (de 'halveringsregel'). 

We zetten voor de duidelijkheid de strofeschema's onder elkaar: 

4a 4b 4a 4b 4a 4b 4a 4e' Hadewijeh lied 40 

7a 7b 7a 7b 7a 7b 7a 7e' Moniotd'Arras 

Zo kan men gemakkelijk nagaan dat de schema's van deze twee liederen 
overeenstemmen, wetende dat men de cijfers van het Franse schema door 
twee moet delen en naar boven afronden. 

Dat de strofen overeenstemmen is nog geen bewijs dat het werkelijk 
Moniots melodie is geweest die Hadewijch heeft gebruikt. Een belangrijk 
criterium is dat de strofe karakteristiek moet zijn. Dat is hier inderdaad 
het geval. Met name de op zichzelf staande rijmklank c aan het eind is heel 
bijzonder. Daarom kunnen we aannemen dat Hadewijch een contrafact 
heeft geschreven op de melodie van Moniot. 

Er zijn nog enkele Franse liederen bekend op dezelfde melodie, met 

hetzelfde strofeschema. Dat zullen ook contrafacten op Moniots lied 
zijn. Een ervan is een Marialied (Mere au roi omnipotent van Richard de 
Fournival (12IO-I259/60)) en ik veronderstelde in 1992 dat dit het directe 
model moet zijn geweest voor Hadewijch, omdat Maria een belangrijke 
rol speelt in Hadewijchs werk en zij wellicht een voorkeur voor Marialie
deren heeft gekoesterd. In het onderstaande zal dit worden genuanceerd. 

Meerwijzigheid 

Het kan voorkomen dat in verschillende bronnen van een bepaalde Fran
se liedtekst verschillende melodieën staan. Kennelijk heeft iemand dan 
een nieuwe melodie gecomponeerd op de tekst, of er een passende melo
die bij gevonden. Ook ziet men soms verschillende melodieën bij ver
schillende Franse liedteksten die dezelfde, zeer karakteristieke strofe
vorm hebben. Vermoedelijk is er dan sprake van een contrafact-complex 
- dat wil zeggen een groep liederen bestaande uit een model en zijn con
trafacten - waarbij ook nieuw gecomponeerde melodieën in het spel kun
nen zijn. In zo'n situatie is het moeilijk de 'authentieke melodie' van een 
lied van Hadewijch vast te stellen, dat wil zeggen de melodie die Hade
wijch bij het dichten in haar hoofd moet hebben gehad. Verwisselbaar
heid van melodieën was in de dertiende eeuw echter een geaccepteerd 
gegeven, blijkt uit de bronnen. Het belang van 'authenticiteit' moet dus 

gerelativeerd worden. 
Een voorbeeld is Die tekene doen ons wel in scine (lied 3). De strofevorm 

verraadt het populaire minnelied Amours n'est pas, que c'on die van Moniot 
d'Arras. Maar liefst acht liedteksten, contrafacten, zijn er direct ofindi
re ct op geïnspireerd, waaronder enkele Marialiederen. In dit contrafact
complex zijn zes verschillende melodieën te onderscheiden. In dergelijke 
gevallen heb ik steeds de meest voorkomende melodie gekozen, vanuit de 
gedachte dat dan de kans het grootste is dat Hadewijch die gekend heeft. 
Bijvoorbeeld, bij Amours n'est pas, que c'on die komt één melodie in minstens 
tien handschriften voor. Dat zal de oorspronkelijke melodie van Moniot 
zijn, en die heb ik dan ook voor Hadewijch aangehouden. De meeste 
andere melodieën komen maar in één handschrift voor. Maar het kan 
natuurlijk zijn dat Hadewijch toevallig net een van die minder bekende 
melodieën heeft gekend. Haar lied kan dan ook zonder gewetensbezwa
ren op een van de alternatieve melodieën worden gezongen. 
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Literaire ontlening 

Men zou verwachten dat Hadewijch bij het dichten van een contrafact niet 
alleen de strofevorm overnam, maar ook bepaalde aspecten uit de inhoud 
of de bewoordingen van het model, zoals elders vaak gebeurt. Bij haar 
contrafacten op Franse liederen is een dergelijke literaire ontlening tot 
nog toe echter niet geconstateerd. Bij contrafacten naar Latijnse model
len ontleende Hadewijch wel inhoudelijk. Het genoemde lied 45, Ay, in 
welken soe verbaerd de tijt, is gebaseerd op de Latijnse sequens Mariae praeco
nio, waarvan het telkens de Latijnse slotfrases citeert. Ook in Hadewijchs 
eerste lied komen Latijnse ontleningen voor (Ay, vale, vale millies) , alleen is 
daarvan het model nooit geïdentificeerd. Willaert heeft als model voor 
lied 6 een minnelied van Hendrik van Veldeke aangewezen, met een dui
delijke literaire ontlening. Waarom dit bij de Franse liederen vooralsnog 
niet lukt, is niet te verklaren. Het is een spijtige omstandigheid, omdat 
literaire ontlening de bewijskracht bij het aanwijzen van een model in 
hoge mate zou versterken. Nu zijn we bij de Franse liederen helemaal 
aangewezen op de mate waarin de strofische gelijkenis overtuigt. 

Strofische variatie 

Het kan heel goed gebeuren dat een dichter een lied heeft gemaakt op een 
bestaande melodie, met een concrete modeltekst voor ogen, maar dat hij 
of zij al dan niet bewust van de oorspronkelijke strofevorm is afgeweken. 
Door deze strofische variatie wordt de gelijkenis enigszins verdoezeld en 
erger, zij tast de zekerheid van de identificatie van de melodie aan. Bij de 
melodieën die ik in 1992 voorstelde, had ik slechts minimale strofische 
variatie toegelaten. Op het punt van het rijmgeslacht werden kleine afWij
kingen wel eens door de vingers gezien (bijvoorbeeld bij lied 27), omdat 
Hadewijch zelf op dit punt vaak de vrijheid neemt. Voor haar lijkt het niet 
altijd verschil te maken of een rijmklank mannelijk of vrouwelijk is, ze 
gebruikt ze nogal eens door elkaar. Op het vlak van de aantallen heffingen 
ben ik echter behoorlijk streng geweest en wat de rijmschema's betreft 
heb ik indertijd geen enkele variatie toegestaan - ofliever gezegd, ik heb 
niet eens naar rijmvarianten gezócht. Overigens bleken de Franse liede
ren in de onderzochte contrafact-complexen soms wel onderling in rijm
schema te variëren. 

Op deze twee punten - aantal accenten en rijmschema - is nu een beet
je meer vrijheid betracht, waardoor meer melodieën konden worden 
gevonden, maar de authenticiteit van de nieuw gevonden melodieën 
soms minder zeker is. 

Variatie in het rijm 

Een voorbeeld van rijmvariatie vindt men bij lied 21 (Alse ons de bloemen van 
den somere comen sijn), dat we hieronder vergelijken met een lied (Amours, 
pour ce que mes chanzsoitjolis) van Gilbert de Berneville (dichtte 1246-1270): 

sa Sb sa Sb 3C' 3C' 3d 3d 3C' Hadewijch lied 21 

roa rob roa rob Sc' Sc' Sb Sb Sc' Gilbert de Berneville 

Het enige verschil tussen deze strofeschema's is gelegen in de zevende en 
achtste versregels, waar Hadewijch dd heeft en Gilbert bb. Het betekent 
dat Hadewijch het zich op die plaats iets gemakkelijker heeft gemaakt, 
maar voor het zingen maakt het niets uit. Alle overige parameters klop
pen perfect: Hadewijchs accenten zijn steeds de helft van Bernevilles let
tergrepen, zonodig naar boven afgerond, en ook qua geslacht stemmen 
de rijmen volledig overeen. De subtiele variatie in het rijm doet op geen 
enkele manier afbreuk aan de authenticiteit van de melodie. Een interes
sante bijkomstigheid is dat er een contrafact op Gilberts lied bestaat dat 
een Marialied is (Com ci! qui est de bone amor esprins) . In 1992 was overigens 
ook al een model gevonden bij Gilbert, voor Hadewijchs lied 27. 

Een enigszins vergelijkbaar geval biedt lied 9, dat ondanks een verschil 
in rijm goed past op een lied van Thibaut de Champagne: 

4a' 4b 4a' 4b 4a' 4a' 4b 4b 4b Hadewijch lied 9 

7a 7b' 7a 7b' 7a 7a 7c 7c 7c Thibautde Champagne 

Het rijmschema verschilt aan het einde van de strofe, waar Hadewijch 
driemaal b en Thibaut driemaal c heeft. Voor het zingen maakt het niet uit, 
want Hadewijchs accenten corresponderen volledig met de Franse letter
grepen. Wat minder mooi correspondeert, is het geslacht van het rijm. 
Nu is Hadewijch er in dit lied zelf niet erg consequent in. Slechts in drie 
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van de vijf strofen is de genoteerde verdeling mannelijk-vrouwelijk rijm 
aanwezig. Voor de tekstplaatsing is dit geen probleem, maar het maakt de 
bewijsvoering wat minder overtuigend dan bij het vorige voorbeeld. 

Variatie in de aantallen accenten 

Niet alleen het rijm, ook de aantallen accenten kunnen worden geva
rieerd. Dat is het geval bij de melodie die Björn Schmelzer heeftvoorge
steld voor lied IS, afkomstig van het lied Nouve!e amour qui si m'agree van 
Rogeret de Cambrai (dertiende eeuw): 

3a 4b 3a 4b 2C 2C 4b 2C 2C 4b Hadewijch lied IS 

8a' 8b 8a' 8b 4C' 4c' 8b 4c' 4c' 8b Rogeret de Cambrai 

De accentaantallen zijn bij Hadewijch de helft van bij Rogeret, alleen in 
het eerste en derde vers is het aantal accenten bij haar I minder dan we 
zouden verwachten: 3 in plaats van 4. Door het bijzondere verloop van de 
aantallen accenten dan wel lettergrepen, met name in de korte versregels, 
is de gelijkenis echter tamelijk overtuigend. Het rijmschema is daarbij 
identiek, al voegt het geslacht van Hadewijchs rijmen zich niet soepel 
naar dat van Rogeret. Ook voor dit lied geldt echter dat Hadewijch zich 
nauwelijks om het rijmgeslacht heeft bekommerd: ze gebruikt manne
lijke en vrouwelijke rijmen door elkaar. (De notatie is hier mannelijk 
omdat er een kleine meerderheid aan mannelijke rijmen is.) 

In de zangpraktijk lost men de verschillen in het aantal accenten op 
door enkele tonen op één lettergreep te zingen, dus met een melisme. Dat 
gaat hier moeiteloos. Men vraagt zich echter afwaarom Hadewijch zich 
deze vrijheid heeft veroorloofd. Misschien gebeurde het min of meer per 
ongeluk in de eerste strofe dat de a-verzen wat korter uitvielen en heeft ze 
dit in de volgende strofen volgehouden. 

Maar het is wel enigszins verontrustend: als men zo gemakkelijk een 
accent kan weglaten, komt dan niet het hele bouwwerk van de strofische 
heuristiek op losse schroeven te staan? Het antwoord moet luiden dat de 
strofische heuristiek alleen werkt als Hadewijch haar model formeel 
nauwkeurig heeft gevolgd, dus met weinig of geen variatie, én als ze daar
bij stabiele strofes heeft geschreven. 

Met Hadewijchs tweede lied (Tsaermeer sal in corten tide) naderen we de 

grenzen van de strofische heuristiek: 4a' 4b 4a' 4b 3/4b 3a'3a'3b 3a'. De 
eerste vier verzen zijn zeker te lezen met vier accenten, de laatste vier 
overwegend met drie accenten, en het middelste vers soms met drie, 
soms met vier. Het accentaantal is op dit punt van de strofe dus een wei
nig stabiele factor. Hadewijch is in dit lied overigens wel consequent in 
het rijmgeslacht. 

In het strofarium van Mölk & Wolfzettel vinden we heel wat Franse lie
deren met een gelijk rijmschema, maar met verschil in aantallen letter
grepen. Zeven liederen hebben acht lettergrepen in alle verzen, vier liede
ren zeven lettergrepen in alle verzen. De best gelijkende strofe is van een 
lied van Gace Brulé (ca. n60-na 1213), Qui sert defausse proire: 

4a' 4b 4a' 4b 3/4b 3a' 3a' 3b 3a' Hadewijch lied 2 

7a' 7b 7a' 7b sb sa' 7a' Sb 7a' GaceBrulé 

Volgens de halveringsformule corresponderen alle verzen van Hadewijch 
met Gace Brulés strofe, behalve het zevende en het negende: daar zou 
men bij Hadewijch vier in plaats van drie accenten verwachten. Het mid
delste vers interpreteren we in ons voordeel. Praktisch zijn ook deze 
afwijkingen met een enkel melisme op te lossen, maar er blijft iets kna
gen: is Hadewijchs strofevorm nog wel voldoende karakteristiek om de 
ontlening aan Gace Brulé aannemelijk te maken? De mooie overeen
komst in het rijmgeslacht pleit daar weliswaar voor, maar door de ver
schillende accentaantallen en het daardoor minder unieke karakter van 
de strofe begint het een kwestie van smaak te worden. 

Hoezeer mag Hadewijchs accentaantal afwijken van het aantal letter
grepen in het Frans? Hadewijchs drieënveertigste lied (Alse ons ontsteet de 
winter sware) heeft een zeer karakteristiek rijmschema, dat we met een 
kleine variatie terugvinden bij het lied Pluie ne vens, gelee ne froidure van Gil
les de Vieux-Maisons (dichtte omstreeks 1200): 

4a' 4b 4c' Hadewijch lied 43 

IOa' IOb IOa' IOb 4b 6a' IOb 7C' Gilles de Vieux-Maisons 

Gilles' vijfde en zesde vers zijn bij Hadewijch samengenomen tot één 
vers; een type strofische variatie dat veel voorkomt. Spanke en in zijn kiel-
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zog Mölk & Wolfzettellijken de variatie over het hoofd te hebben gezien: 
ze hebben de betreffende verzen samengenomen tot één vers van tien let
tergrepen - anders hadden we Pluie ne vens niet gevonden. 

Deze kleine variatie in het rijmschema is acceptabel, maar de aantallen 
accenten corresponderen niet volgens de halveringsregel: we zouden bij 
Hadewijch 5 accenten per vers verwachten. Alleen het laatste vers klopt. 
Toch is de overeenkomst te frappant, met het karakteristieke weesrijm 
aan het einde van de strofe, om toevallig te zijn. Een verklaring van het 
afWijkende metrum kan worden gezocht in de modale ritmiek, zoals bij
voorbeeld Hans Tischler die in zijn monumentale uitgave van alle trou
vèremelodieën consequent heeft toegepast. De notatie van de melodieën 
is in de handschriften ritmisch niet uitgewerkt, maar op grond van de ver
deling van notengroepen over de metrische plaatsen meent Tischler voor 
elke melodie een of meer ritmische modi te kunnen vaststellen waarin 
deze gezongen zou moeten worden. In het geval van Pluie ne vens, gelee ne 
froidure levert dat een muzikaal metrum op met niet vijf maar vier accenten 
per vers. Het aantal lettergrepen (tien) wordt bij deze benadering dus niet 
door twee gedeeld, zoals in onze halveringsformule. In het Nederlands 
moeten de tekst- en muziekaccenten samenvallen en het komt in Tisch
Iers benadering dus goed uit dat Hadewijch vier accenten per vers heeft. 
Bij het zingen blijkt dit zelfs een uitstekend resultaat te geven. 

Gilles 
4 9 10 , g • • • ~ • ~ Jj Jj ~p Jj JI Jj 

I JI Jj 1 J iJ ) I 
Plui - e ne vens, ge - Ie - e ne froi - du re 

4 HiWijCh ~. b 
~g Jj Jj~p ~ 

• IJ Jj 3 ~ 
Jj Jl ) I JI 

Aise ons ont - steet de win ter swa - re die 

G 4 6 9 10 , k 1 • 
ttl Jj ;g Jj }I I n Jj ~ J , 

JI 
ne me por - roit re - trai - re de chan - ter H; 1 

~ 1 
4 

J 
me - ne - ghen ma - ket dat her te swaer 

Als deze identificatie van de melodie voor lied 43 correct is, is de halve
ringsregel kennelijk niet de enige waarheid. Dan moet er ook een regel 
zijn die de Nederlandse tekstaccenten aan het aantal accenten in de melo
die relateert wanneer men die ritmisch modaal interpreteert. Bij Duitse 
contrafacten van Franse trouvèreliederen blijkt dat ook wel op te gaan, 
vooral als ze in een dactylisch ritme zijn geschreven. Onderzoek naar de 
consequenties van deze gedachte laten we liggen voor een volgende fase 
in het Hadewijch-onderzoek. Het is alleszins denkbaar dat meer melo
dieën kunnen worden gevonden wanneer we niet alleen de halverings
regel hoeven aan te houden. Anderzijds zou ook minder zekerheid over 
de authenticiteit van melodieën het gevolg kunnen zijn, doordat er mis
schien meer Franse melodieën op een strofe van Hadewijch passen dan 
we ons tot nog toe gerealiseerd heb ben. 

Formele variatie 

Strofische variatie kan ook inhouden dat de vorm van de strofe wordt ver
anderd doordat een gedeelte van de melodie wordt herhaald, of dat juist 
een herhaling wordt weggelaten. Een voorbeeld levert lied 18 (Groeter goede 
vore den tide) met een strofevorm die Schmelzer herkende als een verkor
ting van die van lied IS, ofbeter als een verkorting van het lied van Roge
ret de Cambrai dat het model leverde: 

4a' 4b 4a 4b 2C' 2C' 4b Hadewijch lied 18 

3a 4b 3a 4b 2C 2C 4b 2C 2C 4b Hadewijch lied IS 

8a' 8b 8a' 8b 4C' 4C' 8b 4c' 4c' 8b Rogeret de Cambrai 

Rogerets strofe wordt in lied 18 zelfs nauwkeuriger gevolgd dan in lied 
IS: het aantal accenten van het eerste en derde vers stemt volgens de hal
veringsformule overeen met het Frans. Ook het rijmgeslacht correspon
deert, al is Hadewijch in dit lied niet heel consequent hierin geweest. Wie 
de muziek er op naslaat ziet hoe de verkorting is te verklaren: Hadewijch 
heeft de muzikale herhaling van de staart van de strofe achterwege ge

laten. 

Minder karakteristieke strofevormen 

Een manier om meer melodieën bij Hadewijchs liedteksten te vinden is, 
behalve door een zekere variatie in de parameters te aanvaarden, door 

~ 
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soepeler om te gaan met het criterium van de karakteristieke strofevorm. 

Er is immers geen duidelijke grens te trekken tussen karakteristieke en 

niet-karakteristieke strofevormen. Enerzijds kan men intuïtief te werk 
gaan en vanuit zijn of haar ervaring beslissen of een strofevorm karakte

ristiek is, bijvoorbeeld wanneer het rijmschema complex is en/of de leng

te van de verzen varieert. In feite maakt men dan een inschatting van de 
kans dat verschillende dichters onafhankelijk van elkaar dezelfde strofe

vorm zouden bedenken. Anderzijds kan men met behulp van een strofa

rium als dat van Mölk & Wolfzettelof de Nederlandse Liederenbank 

onderzoeken hoe zeldzaam een strofevorm is geweest en zo zijn ofhaar 
intuïtie toetsen. Dan kan blijken dat een strofeschema waarvan men zou 

zweren dat het door zijn complexiteit uniek is, toch door meerdere dich
ters is gebruikt, zelfs onafhankelijk van elkaar. 

Ter illustratie van dergelijke overwegingen diene Hadewijchs zeven
tiende lied, Dit nuwejaer es ons onstaen. Het rijmschema ababccb lijkt allesbe

halve karakteristiek. Maar in combinatie met het te verwachten aantal van 

zeven of acht lettergrepen per vers komt het slechts bij twee Franse liede
ren voor: bij het populaire lied En dous tens et en bone eure van Gace Brulé en 

bij een onbekend lied dat slechts in één bron is genoteerd. De kans dat 

Hadewijch het lied van Gace Brulé heeft gekend is veruit het grootst, en 
dat vergelijken we dan ook met Hadewijchs strofe: 

4a' 4b 4a' 4b 4c' 4C' 4b Hadewijch lied 17 

7a' 7b 7a' 7b 7C' 7c' 7b Gace Brulé 

Hiermee hebben we een uitstekend passende melodie voor Hadewijchs 

lied. Dat de rijmgeslachten redelijk overeenkomen (bij Hadewijchs lied 
niet heel stabiel), is meegenomen maar geen al te sterk argument. Al is de 

strofevorm niet erg karakteristiek, aangezien het praktisch de enige pas

sende strofe in het Franse repertoire betreft, is er een redelijke kans dat 

Hadewijch haar zeventiende lied op de melodie van Gace Brulé heeft 
gedicht. Veel meer dan een redelijke kans zouden we het echter niet wil

len noemen. De melodie is ook te gebruiken voor lied 20 (Die tijt vernuwet 
ende teB heet), dat dezelfde vorm heeft als lied 17. 

Maar het kan nog minder overtuigend. Hadewijchs tweeëndertigste 

lied Tsjaermeer ontsprinBhen ons de bloemen bijvoorbeeld, heeft een tamelijk 

voorspelbaar rijmschema ababbcbc en steeds vier accenten per vers. In het 

Franse strofarium komt dit rijmschema maar liefst 23 keer voor, waarvan 
vijfmaal met acht lettergrepen en zesmaal met zeven lettergrepen. Er zijn 

dus, volgens de halveringsregel, elf liederen waarop Hadewijchs lied 

past. Als we ze een voor een langsgaan, blijkt echter het grootste deel af te 

vallen: virelais en balladen uit het eind van de dertiende en het begin van 
de veertiende eeuw. Er blijven slechts enkele liederen over, zoals het ano

nieme Joie et soulas me fait chanter. Dit minnelied komt slechts in één hand

schrift voor. Hoewel de melodie uitstekend past bij Hadewijchs woorden 

vragen we ons af of ze zo' n marginaal lied werkelijk gekend heeft. 
Anders ligt het bij lied 33 (Die tijt vernuwet met sinenjaren) , met het sche

ma 4a 4a 4a 4a, waarbij de rijmen even vaak vrouwelijk als mannelijk zijn. 
In deze editie wordt er op gewezen dat dit lied niet alleen de strofevorm 

gemeen heeft met de bekende hymneJesu dulcis memoria, maar dat het er 
wellicht in de zevende strofe ook inhoudelijk aan ontleent. Laten we aan

nemen dat Hadewijch zich inderdaad voor dit lied geïnspireerd heeft op 

Jesu dulcis memoria, dan beschikken we nog niet over de melodie. Er be
staat namelijk niet zoiets als 'de' melodie vanJesu dulcis memoria: er zijn 

talrijke melodieën voor de hymne in omloop geweest. De geschiedenis 

van dit melodiecomplex is echter nog niet grondig onderzocht, en vóór 
de zestiende eeuw zijn melodieën moeilijk vindbaar, omdat de hymne pas 

sinds die tijd in de liturgie is opgenomen. De tegenwoordig gebruikelijke 

melodie van de hymne zou volgens de handboeken dateren uit de twaalf

de eeuw, dat wil zeggen uit de tijd dat de tekst van de hymne is ontstaan. 
Een melodie voorJesu dulcis memoria die is genoteerd in Hadewijchs tijd 

zelf, is afkomstig uit het Zwitserse Einsiedeln, maar de lokale verschillen 

waren vaak groot. Dertiende-eeuwse handschriften uit Tongeren en Cam

brai bevatten melodieën voor hymneteksten die verwant zijn aanJesu dulcis 
memoria: ze hebben dezelfde strofevorm en hebben ook de aanhef'Jesu', 

bijvoorbeeldJesujIos matris virBinis. Mogelijk zong HadewijchJesu dulcis 
memoria op zo'n melodie. Het is ook denkbaar zij een melodie zong die in 

latere handschriften is overgeleverd. Bij de liederen 33 en 37 (dat op de
zelfde melodie past) heb ik verschillende mogelijkheden gegeven. 
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Marialiederen 

In 1992 suggereerde ik dat Hadewijch een voorkeur voor Marialiederen 
als modellen voor haar eigen liederen lijkt te hebben gehad, een hypo
these die sindsdien veel bijval heeft gekregen. Inderdaad kennen we 
Marialiederen op vijfvan de zes melodieën die ik toen presenteerde. Bij de 
nieuwgevonden liederen komt die verbinding minder vaak voor. Alleen 
op de melodie voor lied 21 blijkt er een Frans Marialied te zijn overgele
verd. Op de melodie van lied IS is ook een Marialied bekend, maar dan uit 
Galicië, een cantiga de Santa Maria. 

Zijn Marialiederen relevant geweest voor Hadewijch ofis er sprake van 
toeval? Dankzij het overzicht van het trouvère-repertoire dat Tischler 
(1997) geeft, kunnen we daar nu iets meer over zeggen. Tischler telde bij 
de trouvères 109 Marialiederen. In totaal onderscheidt hij in zijn uitgave 
1362 liederen en liedfamilies (dat wil zeggen groepen van liedteksten en 
melodieën die via contrafactrelaties bij elkaar horen). Grofweg komt er 
dus in het trouvère-repertoire bij I op de ruim 12liederen/liedfamilies een 
Marialied voor. Hoe is die verhouding bij Hadewijch? Van de dertien Fran
se melodieën ofliedgroepen die we hebben gevonden, bevatten er zes een 
of meer Marialiederen. Ergo, er is beslist sprake van een positieve correla
tie tussen Hadewijchs melodiekeuze en Marialiederen. 

Maar hoe moeten we dat interpreteren? Dichtte Hadewijch inderdaad 
haar liederen op het model van Franse Marialiederen? Dat is uiteindelijk 
toch niet zo waarschijnlijk. De meeste Marialiederen die als model in aan
merking komen, zijn namelijk heel zeldzaam: die liederen komen vaak 
maar in één bron voor. Dat zijn bovendien zeer verspreide bronnen. De 
kans dat Hadewijch al die zeldzame, verspreide liederen zou hebben 
gekend, is klein. Tegelijkertijd lijkt Hadewijch géén contrafacten te heb
ben gemaakt op de meest verbreide Marialiederen van haar tijd, zoals die 
van Gautier de Coinci. 

Waarschijnlijker is een andere verklaring. Populaire trouvère-liederen, 
dat wil zeggen liederen die in veel bronnen zijn overgeleverd, hebben 
vaak ook als model voor contrafacten gediend. Daaronder bevinden zich 
veel geestelijke liederen, zoals Marialiederen. Met andere woorden, het 
voorkomen van een Mariacontrafact op een trouvèrelied suggereert dat 
het een populair trouvèrelied was. Hadewijch heeft over het algemeen 
tamelijk populaire melodieën gekozen, en dit verklaart het meer dan 

gemiddelde voorkomen van Marialiederen in de betreffende contrafact
complexen. 

Populariteit en waarschijnlijkheid 

Een en ander betekent dat we als criterium beter niet nemen dat op een 
bepaalde melodie een Marialied is geschreven, maar het feit dat er contra
facten op geschreven zijn, al dan niet geestelijk. Samen met het voor
komen van de tekst en/of de melodie in een groot aantal bronnen (7, 8 of 
meer) is dat een indicatie dat de betreffende melodie populair was, en dit 
vergroot de kans dat Hadewijch die melodie kende en voor een van haar 
liedteksten heeft gebruikt. Deze bijstelling van het criterium leidt overi
gens niet tot ingrijpende verschuivingen binnen de melodiekeuze uit 

1992. 
Op grond van de bronnen van de melodieën, die hierna, in de afzon

derlijke commentaren bij de liederen zijn uitgewerkt, heb ik ingeschat 
hoe waarschijnlijk het is dat Hadewijch de door mij voorgestelde melodie 
daadwerkelijk heeft gebruikt. De inschatting is gebaseerd op de mate 
waarin de betreffende strofe karakteristiek is, op haar zeldzaamheid (een 
niet zo karakteristieke strofe die maar heel weinig voorkomt, scoort toch 
hoog), op de strofische gelijkenis (hoe minder aanpassingen er nodig 
zijn, hoe waarschijnlijker de identificatie) en zoals gezegd op de popula
riteit van het model die we uit de overleveringsgegevens kunnen afleiden 
(hoe populairder, hoe waarschijnlijker de identificatie). 

Afgezien van lied 45, waarvan de melodie zonder twijfel die van de 
sequens Mariae praeconio is, zijn de meest waarschijnlijke melodieën die 
van de Atrechtse trouvères Moniot d'Arras (liederen 3 en 40) en Gilbert de 
Berneville (liederen 21 en 27), beiden met twee melodieën vertegenwoor
digd. Eveneens zeer waarschijnlijk is het dat lied 8 is gebaseerd op een 
Atrechts contrafact-complex. Alleen bevat dit twee melodieën, van Perrin 
d'Angicourt (dichtte 1245-1250)en Jean Érart ct 1258/59), die gelijkwaar
dige alternatieven zijn. De authenticiteit van de melodieën van Thibaut de 
Champagne (lied 9), Rogeret de Cambrai (liederen IS en 18), Blondel de 
Nesle (lied 31) en Gilles de Vieux-Maisons (lied 43) hebben we als 'waar
schijnlijk' beoordeeld. Gace Brulé (liederen 2, 39, 17 en 20) komt het 
vaakst voor, maar steeds met melodieën die geen al te hoge waarschijn
lijkheidsgraad hebben. 
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Perspectiif 

De notie van authenticiteit, dat wil zeggen de wetenschap dat Hadewijch 
haar tekst daadwerkelijk op een bepaalde door mij aangewezen melodie 
heeft gezongen, blijkt in de praktijk van het onderzoek langzaam over te 
gaan in een continuüm van alternatieven en minder zekere mogelijk
heden. Ik ben die weg niet tot het einde gegaan, maar wel in enkele geval
len de 'veilige' grens van de authentieke suggestie gepasseerd door melo
dieën te accepteren die slechts 'mogelijk' door Hadewijch gebruikt zijn. 
Ik heb halt gehouden waar ik geen beredeneerde keuze meer kon maken 
uit mogelijke alternatieven. 

Maar hoe belangrijk is eigenlijk het zeker te weten dat Hadewijch voor 
een liedtekst een bepaalde melodie gebruikte, terwijl haar tijdgenoten het 
model ook op alternatieve melodieën zongen? Het sluit wellicht meer aan 
bij de middeleeuwse praktijk om een gegeven liedtekst te zingen op elke 
passende melodie die beschikbaar is. En dan is ook 'passend' een relatief 
begrip, dankzij de rijke variatiemogelijkheden waaraan alle parameters 
van een strofe blijken te zijn onderworpen. Zo doemt een perspectief op 
waarbij musici en musicologen op creatieve wijze uit de melodieënschat 
van de trouvères bruikbaar materiaal selecteren en dat bewerken en her
schikken, ofzelfs nieuwe melodieën componeren op Hadewijchs tek
sten; een perspectief dat in 2007 door Anikó Daróczi is gesuggereerd. 
Een uitgave van Hadewijchs teksten is niet het geschikte medium om een 
dergelijke praktijk in extenso uit te werken, maar in het bovenstaande 
heb ik een stapje in die richting willen zetten. 

AANWIJZINGEN VOOR ZANGERS 

EN ZANGERESSEN 

De melodieën die hierna worden gepresenteerd, zijn voor het leeuwen
deel gekozen uit het repertoire van de trouvères. Er zijn ook enkele gre
goriaanse melodieën bij. Hoe de melodieën zijn gevonden en hoe waar
schijnlijk het is dat dit de melodieën zijn waarop Hadewijch haar 
liedteksten heeft gedicht, is hiervoor uiteengezet. Per afzonderlijk lied 
vindt men hierna een toelichting in de bespreking van vorm en melodie. 
In het onderstaande worden enkele problemen aangaande de uitvoering 
van de liederen belicht. 

Het ritme van de melodieën 

In de bronnen waarin we de melodieën hebben gevonden, staan wel de 
toonhoogten genoteerd maar meestal niet de toonduur, of slechts ge
brekkig. Sommige musicologen laten in hun transcripties van trou
vèremelodieën het ritme open, daarmee een vrije ritmische interpretatie 
suggererend. Anderen passen de zogenoemde ritmische modi toe, die we 
kennen uit de notatie van meerstemmige muziek uit de dertiende eeuw. 
Dat houdt in dat er een vast ritmisch patroon over een melodie wordt 
gelegd. Of zulke modi in de Middeleeuwen ook voor het eenstemmige 
trouvère-repertoire zijn gebruikt, is onzeker - mogelijk in sommige ge

vallen. 
Hoe Hadewijch haar liederen ritmisch heeft gezongen, is zo mogelijk 

nog moeilijker vast te stellen dan bij de trouvèreliederen die ze als model 
heeft gebruikt. Toch heb ik ervoor gekozen de melodieën ritmisch te 
noteren. Heffingenverzen veronderstellen immers een regelmatige af
stand tussen de heffingen, dus een ritmisch patroon, al weten we niet 
welk. In sommige van mijn transcripties ben ik van een modus uitgegaan, 
wat te herkennen is aan de driedelige maatsoort. In andere gevallen heb 
ik een tweedelige maatsoort gekozen, als ik vond dat Hadewijchs woor
den daarin beter tot uitdrukking kwamen. Het zijn persoonlijke keuzes. 
Het leek beter een ritmische interpretatie te geven, hoe subjectief ook, 
dan de nietsvermoedende zangeres of zanger aan haar of zijn lot over te 
laten. Het staat haar ofhem echter vrij de maatsoort naar eigen smaak en 
inzicht te veranderen, en bijvoorbeeld een lied dat in tweeën is genoteerd, 
in drieën te zingen, ofhetritme geheel vrij te interpreteren. 

De tekstplaatsing 

Een niet te onderschatten probleem is de onregelmatigheid van Hade
wijchs verzen. Sommige zijn zo onregelmatig dat wetenschappers heb
ben gedacht dat de liederen helemaal niet gezongen konden zijn. Toch 
zijn de problemen in de meeste gevallen vrij eenvoudig op te lossen als 
men de werking van heffingenverzen kent. Ik zal enkele aanwijzingen en 

voorbeelden geven. 
In deze uitgave is de muziek steeds genoteerd voor de eerste strofe van 

een lied, zoals gebruikelijk. De tekst van de overige strofen zullen de zan
geressen of zangers er zelf onder moeten plaatsen. Daarbij gaat men 
steeds van de heffingen uit, dat wil zeggen van de accenten in de tekst. 

~ 
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Eerst stelt men het aantal heffingen per versregel vast. De editors hebben 
dat al gedaan, en de uitkomsten kan men vinden in de hierna volgende 
bespreking van vorm en melodie. Men kan het aantal heffingen ook een
voudig uit de muziek aflezen: het zijn de sterke, beklemtoonde maatde
len, bijvoorbeeld de eerste en de derde tel van een vierkwartsmaat. Als 
voorbeeld dienen de eerste twee versregels van Hadewijchs achtste lied: 

'e D I r r r r I a J a Jl 
AI - taes mach men van min - nen sin - ghen, , DI r r r D D I a Jl ~ 

JJ a ~ 
~) 

eest herfst, eest win - ter, eest len - ten, eest sa - mer, 

Aan de muziek kan men zien waar ik de accenten heb gedacht: 

Altóes mach mén van minnen singhen, 

eest hérfst, eest winter, eestlénten, eest sómer 

Elke versregel heeft dus vier accenten, ofWel vier heffingen. In het eerste 
vers wisselen sterke en zwakke lettergrepen elkaar af, in het tweede vers 
bevinden zich tussen twee sterke lettergrepen soms niet één maar twee 
zwakke lettergrepen. Dat is typisch voor heffingenverzen. Men zingt de 
extra lettergrepen door bijvoorbeeld een kwart noot te splitsen in twee 
achtsten, zoals met de b (si) op -ter eest is gedaan. Meestal herhaalt men 
eenvoudigweg de eerste noot, maar soms klinkt het beter als men de 
tweede een toon hoger oflager zingt, zoals gedaan is bij -ten eest. Daar is 
een kwartnoot f(fa) gesplitst in twee achtsten, een f(fa) en een g (sol). 
Dergelijke subtiele afWijkingen zijn een kwestie van smaak. 

De tekstplaatsingvan de tweede en volgende strofen wordt aan de zan
ger(es) overgelaten. Die begint met het scanderen van de versregels: zij of 
hij probeert hoe men het beste de vier accenten kan verdelen over de let
tergrepen van de verzen. Men probeert bij het aanwijzen van de heffingen 
zo veel mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke uitspraak van de verzen, 
maar het is ook belangrijk dat er een afWisseling van sterke en lichte let
tergrepen is. Bijvoorbeeld (begin tweede strofe): 

Die nédere métten ármen sinnen, 

die sijnt die den cóst ontsien (a) 

Er valt in het tweede vers een opmaat (optel) weg, maar dat is geen 
bezwaar. Men zou het vers evenwel ook met drie heffingen kunnen lezen: 

die sijntdie den cóstontsien (b) 

Men moet dan twee kwartnoten samenvoegen tot een halve. Het is een 
noodoplossing die men alleen toepast als men in een vers een heffing te 
kort komt. De volgende lettergreep (die) wordt dan op een zwaar maat
deel geplaatst: 

, lal 

D I r D D r r la J a J 
Die ne - de - re met - ten ar - men sin nen, , r r r r I a J a 

die sijnt die den cast ant sien, 

,Oflbl 

D I r r r I a J a 
die sijnt die den cast ant - sien, 

,ofiCI 

D I r r r r I a J a 
die sijn - die den cast ant sien, 

In dit geval zou de verstoring van het ritme in (b) kunnen worden opgehe
ven door sijnt uit te spreken met twee lettergrepen, dus als sijn 't (c). In het 
algemeen kan men stomme oe' sinvoegen of juist weglaten ter wille van 
een regelmatiger ritme. 

In de derde strofe krijgen we een overvloed van lettergrepen: 

Die gherne woude doghen tsuete ellende, 

die weghe ter hogher minnen lant 
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Als men alternerend leest, krijgt men vijfin plaats van vier heffingen: Die 
Bhérne wóude dÓBhen tsuete ellénde. Maar we hebben maar plaats voor vier 

accenten. Van de vijflijkt wou- de meest geschikte lettergreep om zwak te 

interpreteren. Dan moeten we twee achtereenvolgende kwartnoten split

sen in achtsten: , I I J • • J D D D D D f f Jl Jl Jl 
Die gheer-ne wou-de do - ghen tsue - te el-Ien - de, , 
D I F D D f f I J J J 
die we - ghe ter ho - gher min - nen lant 

In de zesde strofe komt een stomme -e voor in seBBhe: 

Ic ségghe van minnen énde ráde 

~ ciM ci~ 

, D I F D D f f 11 D I D D F 11 D I F F 
Ic seg-ghe van min-nen Ic seg-ghe van Ic seggh' van 

De splitsing klinkt in zulke gevallen soms wat kunstmatig, omdat de 

stomme -e op een relatief sterke tijd komt (althans op een minder zwakke 

tijd dan van; vb. a). Men kan eventueel ook de eerste kwart splitsen (b). 

Het is ook mogelijk de stomme -e van seBBhe weg te laten (c). Dat klinkt 

wellicht het meest natuurlijk. 

Ook in driedelige maatsoorten kan men noten splitsen afbinden als er 

teveel ofte weinig lettergrepen zijn. Bijvoorbeeld in het veertigste lied, 

waarvan de eerste verzen van de eerste strofe regelmatige jamben zijn: 

'2 
• J • n Jl I Jl ra I J 3 ts 

.tI n a 
Als ons dit nu we jaer ont - steet, 

ts 

Jilna) J 
soe hoept men dat saen co men sal 

In de derde strofe zijn er meer lettergrepen: 

Dat óns de minne soe vérre si, 

die óns met réchte soude sijn soe ná 

De onbeklemtoonde lettergreep van minne is heel makkelijk onder te 

brengen op de tweede noot van het korte melisme g-f(sol-fa), een groepje 

van twee gebonden noten, waarvan de binding nu moet worden opgehe

ven. In het tweede vers zijn er drie onbeklemtoonde lettergrepen tussen 

rech- en sijn. Dan moeten er noten worden gesplitst: , • 
I J • J 10 J Jl Jl }1 I 3 ts Jj a .tI 

Dat ons de min - ne soe ver re si, , ) I JJ 3 
ts Ji Jl. J 9 J ~ll J na ) J 

die ons met rech - te sou-de sijn soe na, 

Een andere oplossing is de stomme e's van rechte en soude in te slikken. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke oplossingen voor tekst

plaatsingsproblemen. Er is vaak meer dan één mogelijkheid. Tekstplaat

sing is meer een kwestie van ervaring, stijl en smaak dan een praktijk die 

aan harde regels is onderworpen. 

Wie voor het eerst Hadewijch zingt, zal wellicht de strofes helemaal 

onder de muziek willen uitschrijven. De cd's bij dit boek kunnen wellicht 

uitkomst bieden als men dit moeilijk vindt - hoewel de uitvoeringen ook 

maar één mogelijkheid uit meerdere laten horen. Als men ervaring heeft 

opgedaan met de teksten onder de noten schrijven, is te proberen de 

melodie uit het hoofd te leren en dan al zingend de tekst er op te passen. 

Dan kan men bijvoorbeeld streepjes zetten onder de heffingen, vooral in 

onregelmatige verzen: die moeten dan op de sterke maatdelen komen. 

Uiteindelijk zal men ook dat soort hulpmiddelen achterwege kunnen 

laten. 
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Melodie 

Gace Brulé 

'c f F 
Tsaer - meer , F D D 

van den 

F E r D 
sal in 

blJ 
~ 

tE Jl 
wor te -Ien 

I cr F C 
,. 

F J 
cor - ten ti de 

IA n 4J --=----
waerl slaen. 

Qui sert de fausse proire 
Ms. x, f. S6v , tsap 

f F F F r • 

op 

I D V D D C r F J 

Daer - bi sal ver - re en - de wi de 

beemt en - de cruut sijn loef ont - faen. 

IF V V r f 
Dies soe heb-ben wi se-ke-ren waen: die vo - ghe-Ie wer - den , ,.----.... ~f ~ ~ 

Cf F r I F F f I D V f cr JIJII 
bli de. Die gheet in min-nen te stri - de, hi , A J fJ F I r F f 
sal ver - win nen saen, op dat , GF} 
hi 

2 Die niet en spaert vore hoge minne, 

hi es ane alle sine werke vroet. 

C 
niet 

Die minne es joncfrouwe ende conincginne, 

die meneghen maect hoghen moet, 

soedat hi boven al hare goet 

settoe cracht ende sinne, 

daer minne datwerc ane kinne. 

Hoe welt si hare tiersten doet, 

hi es die minne verwinne. 

r ~ 
en 

I~ t t r ~ J --=---- 11 

mi - de. 

3 Maer daeromme es si minne ende vrouwe, 

dat si es moeder van alre doecht. 

Si es drachtech ende draghet allene die trouwe, 

daer ghi alle die mint u bi vermoghet. 

Si hevet ons allene verhoghet 

ende ghebetert allen rouwe. 

Ic bidde hare datse ons bescouwe 

ende groyen doe die joghet, 

datse ons al minne voltrouwe. 

4 Hoe suete es minne in hare nature, ende si mi sider die ontoech 

dat si alle andere cracht verwint! ende mi vele hevetverholen. 

Die mint, hi doghet sware avonture. Doch willic gherne al dolen, 

Eer hi hem ane minne sede bekint want minne niet en loech 

dat hi van hare al si ghemint, dat si mi hevet bevolen. 

soe smaket hi bettere ende suere. 

Hi ne mach ghedueren ene ure, 9 Woude mi minnenuwedaghe 

eerne minne al in minne bint gheven, die mi sijn soe out, 

ende in ghebruken vuure. soe soudic swighen miere dagen, 

die nu es soe menechfout, 

5 Die om ghebruken in minne haket, ende vri hare leven stout, 

hi sal verwinnen al sinen noet. daert mi nu es al waghe. 

Hi ne mach niet sterven dien minne gheraket Hoe gherne ic dat saghe, 

- hare name amor es, van der doet- de minne doe hare vrie ghewout 

die dade dat die minne gheboet ane mi, alst hare behage. 

ende daerinne niet en ghebrake. 

Si es welde van alre sake. 10 AI doet mi soe oversere 

Minne es dat levende broet dat ic mi minnen ellendech weet, 

ende boven alle ghenuechte in smake. die minne doet al haren vrienden ere, 

die hare met trouwen sijn gereet, 

6 Mi sijn mine nuwe sange soedat si in lief, in leet 

itoe in groten wene bracht, verstaen hare rike ghelere. 

die ic hebbe ghesongen lange Die dat werken sonder kere 

ende van minnen scoene hertracht. ende die minne al in minne beveet, 

AI hebic te deine ghewracht, si bliven in hare rike gehere. 

mi doet wel wee ende ange 

dat ic niet ne ommevanghe 11 Ghelijc dat ons die scone rose 

die onverwonnene cracht metten dauwe comt ute den doerne ghegaen, 

in ghebrukene van minne bedwanghe. soe sal die mint dore alle bose 

met toeverlate hare storme ghestaen. 

7 Ic mach wel van der minnen fine Hi sal vri, al sonderwaen 

voert swighen mine daghe meer, dorewassen alle nose. 

daer ic bi blide plach te sine Dies hevet die hertelose 

in singhene, in sprekene wilen eer, sijn deel wel saen gedaen, 

doe mi hare rike gheleer daervri sijn die amorose. 

dede blijsscap in scine, 

daer ic nu doghe pine R7 Die de minne wilt omvaen, 

ende van herten seer. h i moet scuwen al de lose. 

Dies oud ic ende dwine. AI es nu suete hare cose, 

men sal bekinnen saen 

8 Dus hevet mi der minnen pine verquolen datvalsch es haere ghelose. 

dat ic itoe niet meer en doech, 

- die mi eerst leide te haerre scolen, 

daer ic hare wise wondere soech, 

~ 
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Melodie 

Moniot d'Arras 

Qui bien aime, a tart oublié 
Ms. x, f. 262V 
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F I r hl r f rE EI 
I 

Die te - ke - ne doen ons wel in sci - ne 

r j r I 
Jc '" ~ 

F B ~ JI 
- vo - ghe - Ie, bloe men, lant, die dach - dat 

j JiJ ~ , 
I j Jl Jj g- O F r bff 

si ver win - nen se - len ha re pi ne, 

j JIJ I 

f 
~ 

J F Ir j ~ 0 0 j 

die te win - ter se re wach. Want 

r Ê 411! r cr F I f cr EI F r P I J 
] 

hen de so - mer troes - ten mach, soe 

r ~~ ~ • cr E=4II! I F r P ~1 d J 
steet hen bli - de saen te si - ne, daer 

~ 
, 

F E I bEF F I r r Ê t F 
Jl 

ie moet do gen swa - ren slaeh. Ic 

j J m E]=?'J 
~ p. S V V I U r 

, J11 
ware oec bli - de, ga-ve mi dat min - ne: ghe-

r g 0 r 0 Ir bU 4 j I1 
--=-'" 

luc - ke, dat nie met mi en plach. 

2 Ay, wat dedic den ghelucke 6 Ay deus, wie sal denghenen absolveren 
dattet mi ye was soe onhout? dien de minnete banne doet? 

Dattet mine nature soe sere verdrucket Si selve. Wilt hi jegen hare pleideren, 
boven alle menschen menichfout? dat hi hare doe soe stout ghemoet 
Dattet mi trouwe niet en vergout, dat hijt al houde vore groten spoet-

en ware somwile bi enen tucke? pine ende joye in een hanteren-
Nu, mach lichte het was mijn scout. ende hijt al effene neme vore goet. 
Dies willic dolen ute minen stucke: Soe leertene minne jubileren 

die minne doe met mi hare vrie ghewout. ende maectene al haers wonders vroet. 

3 Mochtic mi op die minne betrouwen, 7 Na groten storme werd et dat weder scone, 

het mochte mi noch in staden staen. datwert ons dicke wel in scijn. 
Wat si mi dogen dade in trouwen, Bi wilen belghen ende daerna soene 
dat ie dies ware in goeden waen doet de minne ghestade sijn. 

dat minne in trouwen hadde ghedaen Die minne met allen proevet soe fijn, 
ende si minen noet dan woude bescouwen. hi wert bi minnen pi ne soe coene, 
Mocht sijn, daten ware mi niette saen. dat hi swert: 'Minne, ie ben al dijn. 

Want mi es die scilt soe sere doerhouwen, Ic en hebbe niet el dan di teverdoene. 

hi en can itoe niet meer slaghe ontfaen. Ay, edele minne, sidi al mijn.' 

4 Die dit al mochte verstaen in goede, 8 Liete mi tghelucke in minnen ghenesen, 

hi hadde dat mi es onghereet: dat mi ye hevet soe ghehaedt, 
in scaden, in scanden, in wedermoede ie soude noch der minnen al minne wesen, 
om me minne al doghen sonderwreet, opdat mijn weeyet hadde bat. 
ende om alle cast alsoe ghemeet Soe woudie in hare diepe gewat 
alse: 'Dit sijn mine beste spoede' , al minevonnessen verlesen 
alse een die niet bat en weet. ende minnen in minne gheven stat. 
Die dus dade, hi hete die vroede. Ware mine nature soe hoghe gheresen, 

Ic en bens niet, dats mi leet. soe soude mijn hongherwesen sat. 

5 Aise nu den troest, alse nu de wonde ~ Wi sijn in der minnen co st te lat, 

ghevet de minne, die vele des can. dies sijn wi hare te vreemde in desen. 
Na grote slage ghevet si ghesonde: Dus bliven wi arm. Wet alle dat: 

hoe soude hem ghehoeden dies yeman? die der minnen ware na hare ghetesen, 

Die toeset al dat hi ye ghewan, si gave hem hare rike ende haren scat. 
nochtan heelt si hem hare conde. 

Den enen ghevet si, dien sijs an, 

die suete cussene van haren monde, 

den anderen sleetse in den ban. 
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AI - toes mach men 

Melodie A 
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Anoniem herfst, eest win - ter, eest 
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r r f P P 
je - gen ha - re ghe , r D D f P P 

want en on - steet ha - re , ~ 

f P 
Jl r r 

wi, tra - ghe, seg - ghen , ~ ~ p p r r 
'Sou-de si mi al - soe , f 0 J f 
mach mi met - ten 

J f :J I tJ 
ras - ten heb - ben ghe 

waer mocht- ie 

2 Die nedere metten armen sinnen, 

die sijnt die den co st ontsien, 

dat si hen scuwen van der minnen, 

daer hen al goet af soude gheseien. 

Ochte si hen van den dienste ontien, 

nemen dat sire anewinnen. 

gaen 

f I :J J :J jl D I 
van min - nen sin - ghen, eest 

:J Jl 
---k-
JI :J 

~ 
.tI ~ ~I 

len - ten, eest so - mer, en-de 

I :J J :J J 
wout ver - din - ghen, 

I :J J :J 
---k-
JI 

---k-
JI 

nie man vro - mer. Mer 

I r p D r r 
die - ke in co - mer: 

Ir r EJ:J :J. 
~. 

.tI I 
na be - dwin ghen? Ic 

I :J J :J 
~ 

Jl Jl 

ge - nen min - ghen die 

fTrl 
pioen, en-de bli - ven thuus; 

t2:J I :J J :J. I1 
om mijn ver-doen?' 

Trouwe salse toenen ende arm doen kinnen 

vore der minnen rike al bloet. 

Dese sijnt die dat hare verdaden 

sonder der minnen noet. 

3 Die gherne woude doghen tsuete ellende, 7 Wie soude van minnen altoes gheprisen, 

diewegheterhogherminnen lant, die ghevet bi daghe soe meneghen nacht? 

hi vonde sijn lief, sijn riketen inde. Dien si soude deden, eren ende spisen, 

Des ghevet die trouwe segel ende pant. dien doet si al ute siere macht. 

N u es menech dorpere soe truwant, Die gherne goude der minnen pacht, 

hi nemt dat hem es naest ghehende soude si in allen rechte wisen 

ende blivet vore minne die ombekinde ende met trouwen zeghele soe hoghe doen risen 

mettertruantien deet. daer lief mochte liefhantieren, 

Soe en hevet hi vorme noch ere, ende in allen ghebrukene van minnen 

daer minne dat haer bi versteet. eren ende eieren. 

4 Scone ghelaet ende scone deder 8 Dat scoenste hanteren dat minnen dochte, 

ende scone redene eieren den man. datwaer lief met lief soe doremint, 

AI dogen om minne ende niette wreder, dat lief met minnen soe lief doresochte, 

dat es scone ghelaet die dat wel can. dat hem el nieten ware bekint 

Die werke sijn de deder dan, dan: 'Ic ben die minne met minnen verwint.' 

met nuwen niede ende niette ghemeder, Mer hi waer meer verwonnen die minne vervochte 

ende den vreemden te alre noet ghereder ende dan in minnen te nieutewerden mochte. 

dan ane sijns selfs bekinnen. Die eracht ghinghe als te voren. 

Dat es varuwe! Die tekene eieren Die hoghe materie, daerafwart minne 

alremeest vore hogher minnen. van iersten geboren. 

5 Vorwerdeghe woert ende grote ghichten 9 Maerwi, lichtecope metten lichten sinne, 

buten huus ende sconen costdaerbinnen ons dunken minnen vare swaer. 

eren den man meest ende verlichten. Wi sijn nieloep met deinen ghewinne: 

Hierbi mach menne best bekinnen. dies darvewi minnen darewaer. 

Alsoe eest oec met hem die minnen, Icweet-al newetict nietaldaer, 

eest dat si in derwaerheit stichten daer mens ghebruket in weelde van minnen, 

ende met scoenre cost daerbinnen dichten, maerverlichte redene doet al bekinnen -

alsoet minnen best betame, hoe men minnen ghenoech volsteet. 

ende gheven al minne om minne: Daer nes redene te waer 

die ghichte es minnen best bequame. noch werc te swaer ende al nuwe ghereet. 

6 Ic segghe van minnen ende rade R7 Die vroech hare daer 

ghecierden cost ende heersche daet. hebben openbaer 

Dattrouwe soude ghelden dat minne verdade, ende saen hare blijscap kinnen, 

dats meneghen deine toeverlaet ende glorieren daerbinnen, 

die in den bande van minnen staet, eest dat hen wel vergeet, 

in onghebrukene ende in onghenade. soe hebben se, godweet, 

'Die minne loentaltoes, al comt si spade,' vele beteren coep der minnen 

dats daertoe mine sage. dan icker noch weet 

Die hare volgen, si liden 

meneghen nacht bi dage. 
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,~ wA ~ 
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J J J r IJ J 
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, I1 
gaen om mijn ver doen?' 

2 Die nedere metten armen sinnen, 

die sijnt die den cost ontsien, 

Trouwe salse toenen ende arm doen kinnen 

vore der minnen rike al bloet. 
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dat si hen scuwen van der minnen, 

daer hen al goet af soude gheseien. 

Ochte si hen van den dienste ontien, 

nemen dat sire ane winnen. 

Dese sijnt die dat hare verdaden 

sonder der minnen noet. 

3 Die gherne woude doghen tsuete ellende, 7 Wie soude van minnen altoes gheprisen, 

diewegheter hogher minnen lant, die ghevet bi daghe soe meneghen nacht? 

hi vonde sijn lief, sijn rike ten inde. Dien si soude deden, eren ende spisen, 

Des ghevet die trouwe segel ende pant. dien doet si al ute siere macht. 

N u es menech dorpere soe truwant, Die gherne goude der minnen pacht, 

hi nemt dat hem es naest ghehende soude si in allen rechte wisen 

ende blivet vore minne die ombekinde ende met trouwen zeghele soe hoghe doen risen 

mettertruantien deet. daer lief mochte liefhantieren, 

Soe en hevet hi vorme noch ere, ende in allen ghebrukene van minnen 

daer minne dat haer bi versteet. eren ende eieren .. 

4 Scone ghelaet ende scone deder 8 Dat seeenste hanteren dat minnen dochte, 

ende scone redene eieren den man. dat waer lief met lief soe dorem int, 

AI dogen om minne ende niette wreder, dat lief met minnen soe liefdoresochte, 

dat es scone ghelaet die dat wel can. dat hem el niet en ware bekint 

Diewerke sijn de deder dan, dan: 'Ic ben die minne met minnen verwint.' 

met nuwen niede ende niette ghemeder, Mer hi waer meer verwonnen die minne vervochte 

ende den vreemden te alre noet ghereder ende dan in minnen te nieute werden mochte. 

dan ane sijns selfs bekinnen. Die cracht ghinghe als te voren. 

Dat es varuwe! Die tekene eieren Die hoghe materie, daerafwart minne 

alremeestvore hogher minnen. van iersten geboren. 

5 Vorwerdeghe woert ende grote ghichten 9 Maerwi, lichtecope metten lichten sinne, 

buten huus ende sconen eest daerbinnen ons dunken minnen vare swaer. 

eren den man meest ende verlichten. Wi sijn nieloep met deinen ghewinne: 

Hierbi mach menne best bekinnen. dies darve wi minnen dare waer. 

Alsoe eestoec met hem die minnen, Icweet - al ne wetict niet aldaer, 

eest dat si in derwaerheit stichten daer mens ghebruket in weelde van minnen, 

ende met scoenre co st daerbinnen dichten, maerverlichte redene doet al bekinnen -

alsoet minnen best betame, hoe men minnen ghenoech volsteet. 

ende gheven al minne om minne: Daer nes redene te waer 

die ghichte es minnen best bequame. noch wercte swaer ende al nuwe ghereet. 

6 Ic segghe van minnen ende rade R7 Die vroech hare daer 

gheeierden co st ende heersche daet. hebben openbaer 

Dat trouwe soude ghelden dat minne verdade, ende saen hare blijscap kinnen, 

dats meneghen dei ne toeverlaet ende glorieren daerbinnen, 

die in den bande van minnen staet, eest dat hen wel vergeet, 

in onghebrukene ende in onghenade. soe hebben se, godweet, 

'Die minne loent altoes, al comt si spade,' vele beteren coep der minnen 

dats daertoe mine sage. dan icker noch weet 

Die hare volgen, si liden 

meneghen nacht bi dage. 

~ 
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~ 

J J J J I J) J J 3 J J 11 
mach men dan an hen wel ho - ren. 

2 

3 

Ic swighe van der voghele claghe 

- harevroude, hare pine es saen tegaen

ende claghe dat mi meer meshaghe: 

die minne, daerwi na sou den staen, 

dat ons verweghet hare edelewaghe, 

ende nemen vreemde naghelaghe. 

So ne mach ons minne niet omvaen. 

Ay, wat ons nederheit hevet ghedaen! 

Wie salons die ontrouwe verslaen? 

Die moghende metter sterker hant, 

op hen verlatic mi noch sere, 

die altoes werken in minnen bant 

ende en onsien pine noch leet noch kere, 

si ne willen dorevaren al dat lant 

dat minne met minnen in minneyevant. 

Hare fine herte es soe ghehere. 

Die weten wat minne met minnen lere 

ende hoe minne de minne met minnen ere. 

4 

5 

Waeromme soude dan ieman sparen, 

ochte men minne met minnen verwinnen mach, 

hi ne soude met niede in storme dorevaren 

op toeverlaet van minnen sach, 

ende minnen ambacht achterwaren? 

Soe soude hem de edel heit openbaren. 

Ay, daerverclaert der minnen dach, 

daer men vore minne nye pine en ontsach, 

noch van minnen nye pine en verwach. 

Dicke roepic hulpe alse die onverloeste: 

lief, wanneer ghi comen selt, 

soe noepti mi met nuwen troeste. 

Soe ridic minen hoghen telt 

ende pleghe mijns liefs alse alrevroeste, 

ochte die van noerden, van suden, van oeste, 

van west al waren in miere ghewelt. 

Soe werdic saen te voete ghevelt. 

Ay, wat holpe mine ellende vertelt. 
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• JJ 
min ne je 

2 Nu hevet mijn ongheval 

sine heervaert ghestieht op mi. 

Het gadert overal. 

Mine hoghe weghe, die waren vri, 

sijn sere beleget. 

M i es vrede ontseget. 

Meret oehte mi rouwe ieteondeeh si! 

Wordie gheweghet 

daer minne gheseghet, 

ayedele minne, dies dane ie di. 

A Ir 
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%iJl D 
Jl 

den nu wen tijt 

Ir 
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:J )1 J ~ Jl 
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Jl 
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0 - ver-al. Die va ghe-Ie 

Jl 
die 

J 
soe 
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ghen 
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si staen, si sijn ont-gaen den 
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re, die se qual. Ic 
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mi en troes - te saen de 

:J J'l I , J Jl I1 J 
mijn on ghe - val. 

3 Die minne, die al verwint, 

hulpe mi dat ie moeteverwinnen, 

ende si, die alle noet bekint, 

on ne mi dat ie moete bekinnen 

hoe swaer dat mi sta et 

- hadde ies raet-

te ontbeidene dies ghebrukes van minnen. 

Die wrede raet, 

die daerjeghen gaet, 

bedroeft de eracht van minen sinnen. 

4 Bi minnen mach ie al 8 Ic hebbe der hogher minnen al 

verwinnen minen ellendeghen noet. opghegheven dat ie ben. 

Ic weet wel dat ie sal. Verliese ie oehtewinne, si al 

Doeh.hebbie meneghen wederstoet, hare scout no meer no min. 

die mi doet sterven Wat es migheseiet? 

meneehwerven, I n ben mine niet, 

sint minne mi eerst van binnen seoet. si hevetverswolgen al minen sin. 

Ic wille alles derven, Harewesenfljn 

totedat mi wilt erven doet seker sijn 

de minne int rikedat si mi boet. dat pinevan minnen es al ghewin. 

5 In minen jonghen daghen, 9 Ic bekins de minnewel wert. 

doe mi de minne eerst jegenvaeht, Verliesic, winnie, dies al een. 

tonese mi grote gelaghen: Dat hebbic ie meest begeert, 

hare wise, hare rike, hare goede, hare macht. sint minne mijn herte eerst ghereen: 

Doe ie met hare omghine te si ne hare ghenoeeh 

ende ie ontfl ne na hare ghevoeeh, 

al te gheldene der minnen pacht, alseyewel seeen. 

gherne boven alle dine Want ie verd roeeh 

si mi een ane hare hine. wat si mi sloeeh. 

Nu scijnt de storm wel sere ghesaeht. Dore hare waest m i dat rijeste leen. 

6 Dus hevet mi minne verraden 10 Die minnen ghenoeeh wilt leven, 

metvele dat si mi hevet ghetoghet, hi ne spare hem niet, dat es mijn raet. 

met menegher soeter saden, Hi sal met al hem gheven 

daer nuwe joghet bi wert ghesoghet. int were te levene der hoeehster daet. 

Verweende om bite Den minnenden verholen, 

met nuwen delite, den vreemden verstolen, 

daer ie al gherne bi hebbe ghedoghet, dietwesen van minnen nieten verstaet. 

- ie claghe ende verwite Dat soete dolen 

met nuwen vlite- in der minnen seolen 

houtse op, die mi hadde verhoghet. en weet hi niet, diere niet en gaet. 

7 Ic weet wel dat de minne R> Hoe ie werde verquolen, 

levet, al stervie aldus vele. dat minne mi hevet bevolen, 

Want iese levende kinne, dat blivet sonderverlaet. 

verdraghiewel al gherne in speie. 

Mesval ende oetmoet, 

si areh, si goet, 

ie ben diet gherne den vreemden hele. 

Mijn hoghe moet 

es dies wel vroet 

dat minne met minne oersaten sele. 

@ 

359 



I7 'g Jl 
Dit , r Melodie 

Gace Brulé dies 
En dous tens et en bone eure 
Ms. M, f. 24 , J 

Hi , r 
die , ti 
die , r 
dat , ~ Jl 

gher -

---k- J ~ n I J JJ Jl I g- r 
nu we jaer es ons on - staen, 

D f] 
---k-
JJ I n J ft J J 

si God ghe be ne - dijt. 

---k- • ~ ~ 8 JJ Jl Jl Jl I bi r 
mach gher - ne den tijt ont - faen, 

D m ---k-
JJ I n J~) 11 J J 

van min - nen he - vet de - lijt 

J) J j jl I i J J 
---k-
JJ Jl J j 

dan kint in si nen sin - ne 

0 D D 0 I D 
J J j j J 

hi pi - ne omme ho - ghe min 

~ n ~ ~ 

IJ n Jl Jl Jl jl ?5 J 
ne wilt do - ghen in al len tijt. 

, 

, 

"i 

JJI 
en-de 

j J I 

JJ 
ne 

I1 

2 In allen tiden moet men doghen, 

die hogher minnen dienen sal, 

ende sinen dienst in minnen hoghen, 

sal hi van hare hebben gheval 

ende sal hi die nature bekinnen 

daerde minne in mint met minnen, 

die hem sen ende herte stal. 

3 Nuwetijtende nuwe minne, 

datwondet beide in enen gront. 

Dat ict over nuwe bekinne, 

dat hevet mijn herte nu ghewont: 

dat die edele figure 

verborghen in hare subtiIe nature 

vore ons es soe langhe stont. 

4 Die nuwen tiden in minnen diende, 

dat scene nu herde nuwe sake. 

Want men vindet nu lettelliede 

die staen na rechter minnen smake. 

Want den wreden vreemden blivet verholen 

hoe mi mijn herte hevetverstolen 

die tijt, daer ic altoes na hake. 
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Groe ter goe de va - re den ti - de en-de 
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Rogeret de Cambrai groet ghe - la ven va - re dat ghe - ven, dies 
Nouvele amourqui si m'agree 
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en dart nie man sijn te bli - de. Ons 

6 Mochtic mi soe in trouwen houden 11 Dat es der gheweldegher minnen sede: 

dat minne nieten haddete segghenete mi dien si al sakette haerre hant, 

ende soe al dat mine met al vergouden - al doetse hem cracht ende gheweldechede, 
ja, als ic mach ghelden selc mensche ic si. si doet hem ghenoech ende suet den bant. 

,~ J fJ ID 
~ 

1 JI 
---k-

D D D 
Jj Ji 

Tierst waest een tanen, Dies geet van hare 

dan soudic manen hoge mare 

die minne in allen ghebrukene vri. ende groet prijs over alle lant. 

es van bei den ve - Ie ont - bie - ven. Die 

,~ J • k J J IJ 
• J 3 D 

Jj Ji Jj --t 
JI 

vroe ghe bli ke vore der min - nen ri ke 

7 Ay, edele minne, welctijt, wanneer 12 Dien minne eerstveet, dien luuctse de oghen 

seldi mi gheven lichte daghe, met ghenoechten: soe dunct hem tsine al best. 

dat miere deemsterheitworde een keer? Soe en waent hi niet dan joye doghen. 

Hoe gherne ic de sonne saghe! Dus trect sijt al met haerre lest. 

Ghi wet allene Dan comt redene, de starke, 

,~ k • • Jj I Jj k k 

11 Jj Jj JI Jj Jj ,. 
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hoe icdit mene: met nuwen werke 

ochte ic iet wille dan uwe behaghe. der scout. Soe wert de woet ghecest. 

heb - ben mi ver - re ute mi ver - dre - ven. 
8 Ay, du gheweldeghe, wondere minne, 13 Dat icvan minnen vele songe, 

dieal met wondere verwinnen mach, dan holpe mi niet vele, maer lettel goet. 

verwinne mi, dat ic di verwinne Maer dien ouden ende dien jonghen 
in dine onverwonnene cracht. coelt sanc van minnen haren moet. 

Ic plach te kinnene dat verwinnen: Maervan minnen mijn heel 

daer es int verwinnen kinnen, hevet soe cleine deel: 

dat mi ye alreseerst verwach. mijn sanc, mijn wenen scijnt sonder spoet. 

2 Bi sconen dagheraden 4 Hoe scone dat sijt mi eersttoende 9 Noch sidi, minne, dat ghi yewaert. W Ic roepe, ic claghe: 
hoept men der lichter claerre daghe. ende sint wart wreet, es mi nu conto Dat weten die met u sijn in al. de minne hevet de daghe 
Der minnen tonen hevet mi verladen Dat si mi niet en bedroech noch en hoende Ic sals gheloven: en dochte ghespaert. ende ic de nachte ende orewoet. 
ende meneghen dies ic niet en ghewaghe, met wat wee - soe ict verstont! Mi hevet ghelettet een ongheval, 

mer hi weet van hem selven diet si. M aer si woude mi verclaren dat ic noch niet en kinde 
Ic weet van mi ende openbaren dat werc noch en minde, 

alse die mi altoes van minnen beclaghe. dat redene dorelicht al der minnen gront. daer mi trouwe met volhelpen sal. 

3 Dat seghet de dorpere: 'Jeghen avont 5 Verlichte redene ghevet orlof 10 Sint ic ghevolghede in hoghertrouwen 
sal men loven den sconen dach.' ende metter hoechster minnen raet dat mi minne soude in staden staen, 
Dat ic soe spade dat verstont, met hare te doresiene al der minnen hof, begave ic alle vremde rouwen 
doet mi nu roepen: 'Arme, owach! ochtedaervan allen ghenoech in staet. ende ben in toeverlaet ghestaen, 

Waer es nu dat solaes Ghebrect daer iet, daer ic in kinne 
ende der minnen paes, dat ment versiet dat mi noch minne 

daer si mi eerst scone met versach?' dat trouwe voldoe met hogher daet. met hare al een sal omvaen. 

~ 
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Gace Brulé 
ou - de, die lan ge he - vet ghe - staen. Die minnewiltwerden, hi ne sal niet sparen. den sereghen troesten alse hi mach, 

En dous tens et en bone eure Hets wesen boven allen sinne. den vrienden Gods mettrouwen leven, 

Ms. N, f.31 
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Hi sal met al in al dorevaren. in heIigen, in menschen, nacht ende dach, J Jl Jj 
P I D 

Jl 
D Cf 0 De minne woent soe diepe in sVader scoot: met alre macht, boven tgereken. 

Die in min - nen dienst wa - re ge - reet, van 
die dienst sal wesen harde groot, Dunket hem dat hem der cracht mach gebreken, 

daer minne haerwerc sal openbaren. verlate hem vort op minnen sach. 
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3 Der ontfarmecheit co st ende de scout der wet 6 In groter minnen toeverlaet 

ha re sou de hi loon ont - faen: 
gheldetde minnere int beghin. vercrighet men al dies men behoeft. 

Nadatti dese ghewout beset, Si ghevet den ongeleerden ra et, 

@ J JJ J I~ 
-k-

J j 
comt hi in overgroot gewin: si troest denghenen die hem droeft. 

J )1 :ft) J Ji Jl hi werct al werc wel sonder seinen, Es sine sake in haer allene 

nu wen troost en-de nu we eracht. Dat 
hi doget alleet wel sonder pinen. ende en wilti anderen troost enghene, 

Dits leven boven menschen sin. dats een tekin datti hare genoeget. 

@ • • FJ -k-

:J fl Jl Jj g I r p Ji 4 Die minnewiltwerden, hi werct groetwerc, Rl Die allene wilt minnen pleghen • 
want hi ne failiert in ghenen sinne. met al der herten ende al den sinne, 

hi hare min - de met min ne macht, met H i es onverwon nen ende even sterc hi hevet al met al beleghen 

@ ij ij I FJ Ij El I1 
daer hi der minnen minne mach winnen, dat hi haerselven al bekinne. 

D D p P eest in sieke, eest in ghesonde, 

in blende, in cropele ende in ghewonde. 
min - nen sa wor - de hi min ne saen. Dat sal hi over scout bekinnen. 
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sijn, daer - na sijn wi der vracht in waen. 
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AI - soe doet die e - de -Ie her - te 
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fijn, die el - ken stoerm van min - ne wilt ghe-
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staen. 

J 
gruete u, 

beens fier 

I 
wout, 

2 Hoe mochte der fierre herten yet messcien, 

die al toesettet ommedat si minnevercrighen wilt? 

En mochte haer nemmer comen in dien, 

wouddi volgeven, minne, dat ghi volgeven selt, 

alsoet sijn moet altemale. 

Ay, worden uwe berghen dale 

ende wij dan mochten sien 

uwe toghen al voltien, 

soe quaemt ons al wale. 

Si sprect van fie ren sin ne: 'Ic 

r D D I 
t]sJ r D D I 

min ne, al min - ne ei, - de 

J nSI 
en-de stout. Ic ver - winne noch u ge -

loc k J J 
q 
R I{l) J .0.0 I cr 11 

of ic scie - tere mi al in ne.' 

3 Hi moet ooc trecken seredie minne sal voltien: 

hare wide wijt, hare hoechste hoeghe, hare diepste afgront. 

Hi sal in allen storme deweghen doresien. 

Hem wert haers wonders wonder cont, 

dats de weelde wide te gane, 

te dorelopene ende niette stane, 

die hoechde dorevlieghen ende doreclemmen, 

ende dien afgront doreswemmen, 

daer minne al minne te ontfane. 

4 Ay, dat hoghe minne, die 50 soete seijnt 

dat hare soetheit al andere soetheit verteert, 

soe wondet herte ende sinne, dat hi van stoerme dien si 

gherijnt 

al nuwe ontmoete beghert, 

dat hi en ontsiet ghene noede 

noch pi ne noch anxt noch dode, 

hi ne hebbe ter minne spoet. 

Ay, diet werct, God geve hem goet. 

Fiere herte en was n ie bloede. 

5 Ic late de minne al wesen dat si si. 

Ic en can hare welde wondere nietverstaen. 

AI eest dat ics genesen mach in mi, 

si hevet meneghe grote gewelt gedaen. 

Dies moet hi hebben plaghe 

diet hare met vreden verdraghe, 

hi ne were met crachte hare cracht: 

want die de minne nye en vervacht, 
hi ne levede nye vrie daghe. 

6 Ic gheve der minnen orlof nu ende altoos. 

Die wille, volge haren hove - mi es wel wee gheseiet. 

Icweende gheweest sijn vrouwe int hof sint icse ierste coes. 

Ic leide al toe in love. Ic en caent ghevolghen niet. 

Nu seinen mi hare loene 

ghelijc den scorpione, 

dattoent scone gelaet 

ende na sosere verslaet. 

Ay, wat meinen selke ghetone? 

7 Hadde ie ghelucter minne, dat mi yevloe 
ende mi ne daghe was onghereet, 

ic soude noch verwinnen ende leven vroe, 
daer ic nu dole in ellendetewreet. 

Waert tijt, ic naems gherne een inde. 

Ic dole met gheninde 

daer mi de minne doet 

hare volgen sonder spoet, 

ende si blivet mi te onghehende. 

8 God gheve hem allen die minnen te rechte goed gheval. 

AI hebbe ic ende menech man der minnen soe cleine 

deel, 

diese al kinnen, si gheven alom al. 

Si ghevet dien sijs an hare selven al gheheel. 

Hare hadde ye, die mochte. 

Wat hol pet dat men dat dochte 

dat emmerwesen moet? 

Hare slaghe sijn alle goet, 

maer diewedersloeghe, hi vochte. 

9 Hets ongehoort nu die over minneyet claghen. 

Hare name es 50 ghement dat men hare al verdreghet. 

Die si nu stoert, ic rade dat sijs nu niet en ghewagen. 

Het es hen on bekent dien si soe niet en verweghet. 

Maer die fier es ende coene, 

sie selve te sinen doene 

ende were met slaghe den slach. 

Sosiet hi noch den dach, 

de minne bringhet hem selve de soene. 

Die minne nemtte verdoene, 
si gevet hem volle perdoene 

ende maectene haers al vri. 
50 moghen wij segghen wel: 'Ay mi, 

hoe teme wij yette gheroene?' 
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Ons es wel meneghe hoghe mare 

van der minnen doen verstaen: 

datse over al gheweldech ware 

ende al hevet ommevaen 

ende bedwinghet al dat levet. 

Wie hevet minne dan diense hare ghevet? 

Dien si iet gevet, hi maecht ontfaen. 

Doch sele wij hare met sconen dienste sijn onderdaen 

ende bidden der gheweldegher minnen 

datse ons hare eracht doe bekinnen. 

Hets ene herde scone bede 

te biddene om hogher minnen eracht. 

Maer dien si ghevet minne na minne sede, 

si worptene in selke ene hacht 

dat hi ne mach meer ontgaen. 

Die de minne verwint, hi wert selve verdaen. 

Soe es hi gewacht. 

Ende diense ghevet voeden, vertertse al tsijn in nuwer jacht. 

50 leert hi ane minne eracht vrede oudde ghewinnen 

ende der minnen co st in ellende bekinnen. 

4 Dat ellende kenne ie bi geraden 

ende met pleghene niet. 

Dien minne met kinne hevet out verladen, 

hoe lede hi hem besiet, 

dats: hem cleine ende minne so groot, 

ende die joie die hem ierst minne boot, 

ende die welde doe hi was een kint. 

Die minne gevet den jonghen, die niet en bekint, 

ende laet den edelen ouden dolen dellende, 

daer jonghe noch dorpere nie minne en kinde. 

5 Ghi, jonghe, ghi hebt vele verloren, 

verliesdi uwe kintse joget. 

50 levedi out minne in toren, 

daer ghi nu jonc leven moghet 

ende in weelden van minnevri, 

alse: 'Ic al minnen ende minne al mi'. 

Dat es nu al uwe doghet. 

Derre weelden den vroeden ouden luttel hoghet, 

want si kinnen de coste van der minne jaren, 

waer men sal teren ende sparen. 

6 Hets enech dorpere cume so dwaes, 

hi ne weet wel wanneer hi sal 

winnen sijn goet ocht verdoen sijn aes. 

AI hebbewij dat ongeval 

dat wij willen sijn alse een kint 

al sonder co st in joyen ghemint, 

dit es dat onse nu al: 

nu rumewij der minne sale int dal. 

Bidde wi der minne datse ons gheleidde 

in harewege ende in hare hoghe ghereide. 

7 Ic en scelde nietdatwi gherne nemen 

in der sueter minne spoet. 

Die hare liefin minnete spaernetemen, 

het en doet hem nem mer goet. 

Ende dies moghewi sekersijn: 

die hare liefdoreminnen, die sijn fijn 

ende beide out ende vroet, 

opdat hen haeste noch lichtcoepwanc en doet. 

50 moghense sekerwesen: 

so diepere verdronken, so hogher geresen. 

R7 Diewerke doen de minne in scijn. 

Die mint, hi seget: 'Minne, dat mine es dijn'. 

Dore di en wert meer gespaert sen noch moet, 

eracht noch march no herten bloet. 

Want in minne vonnesse es ghelesen: 

soe diepere gewont, so sachtere genesen. 
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2 Icwaentwelliden sonderscade 

dat ie in minnen dus ben bevaen, 

wilt si mi al die nauste pade 

van haren weghe doen verstaen. 

Aise ie mi wane rusten in hare ghenaden, 

verstoermt si mi met nuwen rade. 

Dits een wonderlee verslaen: 

soe si meer mint, soe si meer lade. 

3 Dit es wonder groot te verstane, 

der minnen nemen ende hare gheven. 

Aise si mi gheefttroestte ontfane, 

so werdet vruchten ende beven. 

Der minne bidde ie ende mane 

dat si de edele herten spane 

dat si in minnen toen dus bleven, 

in nederen twifel, in hoghen wane. 

4 Troest ende meslone in enen persoen: 

dats wesen van der minnen smake. 

Allevede die wise Sa lemoen, 

hi liete te ontbendene soe hoge sake. 

Wi ne werdens berecht in gheen sermoen: 

die sanc verhoget allen toen. 

Die tijt daer ie altoos na hake, 

hevet in hem selven noch den loon. 

5 Haken, beiden, merren langhe 

na dien tijt, die selve es minne, 

doet versmaden vremden ghemanghe 

ende toent verlies ende grote ghewinne. 

Fierheit radet mi dat ie hanghe 

soe vaste in minne, dat ie bevanghe 

een wesen boven allen sinne. 

Die toen verhoget alle sanghe. 

6 Die toen die alle sanghe verhoghet, 

dat meyn ie: minne in hare gewout. 

Ic segs een luttel, en doech ghetoeghet 

den vremden herten, die sijn cout 

ende cleine omme minne hebben ghedoghet. 

Si ne weten niet dat minne vertoeghet 

hare rike den fleren, die sijn stout 

ende in die minne werden ghesoeget. 

7 Ghewout van minnen, die al verwint, 

die es te verstane onghehoert, 

ende bi in dole, verre bekent, 

ende een vrede die alle vreden stoert, 

den vrede die men in minnen ghewint, 

daer men harewesen al met versint. 

Diewert ghesoeghet in hare confoert, 

die hem met minnen in minne dus mint. 

8 Die dus in minnen wiltvervaen, 

hi ne sal ontsien noch co st no scade 

noch pine. Hi sal met allen staen 

int alrenauste van minnen rade 

ende met hoghen dienste sijn onderdaen, 

in al hare comen, in al hare gaen. 

Die dit op minnen trouwe dade, 

hi sou de in minnen al minne volstaen. 
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alse men wel minnen sculdich ware, in joesten ende in hogen daet, 
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dies souden hen saen onderwinden die metnerheiden dorevaert van sinne, 

die wrede vremde al oppenbare. daer stoerm van minnen hem jeghenstaet. 

Si doen hem meneghe grote vare Want men in joesten prijs ontfaet, 

dien die staen in hogher minnen hoede. daer men bi minnen werdech scine. 

Maerwat si hen doen te sware, Minne es so riken toeverlaet, 

Gode danc, dat es ten deynen spoede. hets recht dat men doerhare pine. 

sal , J 
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min 

men die e - de - Ie her - ten 

! J 
- ven in min 

3 Die hogher minnen dienen sal, 8 Die enege pine ontsien in minnen, 

hi ne mach ontsien enghene pine. seker, si ne moghen nietverstaen 

Hi sal hem gheven alomme al wat deghene moghen win nen 

omme hoegher minnen genoech te sine. die minnen altoes sijn onderdaen, 

Ende es dat sake dat hi yet fine, ende van hare sware slage ontfaen, 

soe mach hi wel dewaerheit kinnen daer si al onghenesen ave bliven, 

dat hi meer ne wordet in scine ende hoghe uprisen ende nederslaen, 

meestervan gherechter minnen. eer si der minnen genouch gheriven. 

doe - men, die 

J J J 
ghe In wout. nen 

IA m tiJl}! 
- nen set - tic mijn be hout ende 

4 Minne es meester menegher dinc. 9 Traghen herten ende nederen sinnen, 

Si ghereet suer ende suete. hen blivet verborghen tgrote goet, 

Sint ic van hare ierste smake ontfinc, dat deghene wel bekinnen 
n r ! ~f J 4212/3 ! 

licghic altoos op hare voete. die leven in minnen orewoet. 

Ic bidde hare dat haer ghenoeghen moete Want si doen menech scoen gemoet 

dat ic dor hare eere drage in stormen ende in avonturen. 

qualeterdoot, al sdnder boete, Hets recht dat si hebben spoet 

ende ics den vremden niet ne dage. in der minnen hoge nature. 

wout in ha - re 

J ! r J] 
Van haer en 

mi - ne ge -

de. 

han 

f1J 
eysch ie 

5 Die den vremden dade cont 10 God geve hen spoet, die daernae staen 

wat men verdraghet om me minnen eere, dat si der minnen willen behaghen 

hi maecte harethertewel onghesont ende gherne dore haer ontfaen an - - der sc~ dan 

ende quetste hare nature seere. groten last met swaren waghen, 

Want si ne verstaen men noch mere ende altoes vele omme hare verdraghen, 

wat men dore rechte minne moet doghen dies si de minne werdech kennen. 

avonture ende sware kere, Ic onste hen wel dat si noch saghen 

,] J m] 1 J n J J J J ! J 11 

ie al blive in ha - ren ban de. 

ochte si in hare minne sal hoeghen. diewisewonderevan der minnen. 

6 Die minnen wille wel genoeghen, 

ic rade hen dat si niet en sparen 

ende si hare wesen daertoe voeghen 

dat sij met nyede in storme dorevaren, 

ane haren danc diere merkaren, 

die soe staen na hare pine. 

Wat sise dan moghen swaren, 

hen steet altoos vri te sine. 
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Melodie A 

Jesu du/cis memoria 
Ms. Trier 
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MelodieB 

Jesu flos matris virginis 
Ms. Tongeren 

o LV Basiliek 63, f. 292 
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p 

'2 Jl 1 J )1 
~ 

Ji 
~ 

119 l Jl 
D Jl Jl Jl 

Die tijt ver - nu - wet met si nen ja - ren. Die , J ~ 

Jl J1 Jl l 1 J 3 )1 }I ) Jl 
da ghen lich - ten die don ker wa - ren. Die , l l Jî ~11 

~ Jl --k 

J ) Jî JI Jj Jj Jl J J 
min - ne be - ge - ren en-de moe - te ont - ba - ren, hets , J 

~ 

Jl J ] Jl I l l l Ji J\ 
won der dat se niet en ver - va - ren. 

'2 Jl I J 
~ 

Jl ~ Jl 
\, 

Jl 
I. Jl IJ l )l Jl 

\. Jl 
Die tijt ver - nu - wet met si nen ja - ren. Die , I J )1 

\. \. 

r p D D g Jl Jl Sl 
da - ghen lich - ten die don ker wa - ren. Die , Jl J'l ))1 

\. \. )1 ~ Jl J 
J\ J'j Jl Jl Jl 

min - ne be - ge - ren en-de moe - te ont - ba - ren, hets , J 
\. J \. J: l )1 Jl Jl I Jl Jl 

won der dat se niet en ver - va - ren. 

2 Dit nuwe jaer es comen in. 9 Hoe maect der minnen coemste sat? 

Die hevet ghekeert sinen sin Men smaect met wondere dat si es dat. 

dat hi ne wilt sparen meer noch men Si doet besitten hare hoochste stat. 

voer minnen, sine pine wert al ghewin. Si ghevet hare rijcheit, dien groten scat. 

3 Maer die enege pi ne vore minnen spaert 10 Hoe maect honger der minnen ophouden? 

ende alsoe sine nederheit openbaert Si ne connen bekinnen dat si souden, 

ende in vremden genoechten hem soe bewaert, noch niet gebruken dat si wouden. 

hets recht dat hi in dienste verswaert. Dat doet den hongher menechfouden. 
1I 

4 Maer die van minnen sijn gheboren 11 Hoe maect verladen der minnen verlichten? 

ende te haerre naturen sijn vercoren, Men ne can ontfaen hare grote gichten, 

si ne sparen en ghenen pine daervoren; ende men ne can hare gheen ghelike dichten. 

si leven altoos in heileghen toren. Soe ne weet men waer gheduren stichten. 

5 Dien hogher minnen nature gherijnt, 12 Hoe doetse behaghen storm ende slach, 

hi es die altoos gherne pijnt, die edele minne, nacht ende dach? 

alse aen sine werken wale scijnt: Want men niet els gheplegen en mach 

het dunct hem emmer onghefijnt. dan toeverlaet op minnen sach. 

6 Dat ware den finen mensche scade, 13 Nu ic bevele der heileger minnen 

datti bi vremden nederen rade u allen, die minne wilt bekinnen, 

Iiete te werkene de hoge dade, ende daervoer en spaerd in ghenen si n nen 

die hongher gheven in minnen zaden. met nuwen vlite te woenne daerbinnen. 

7 Sat ende honger beide in een, 14 Met nuwen verlichtene hebt nuwen vlijt, 

dats dervrier minnen leen, met nuwen werken sat nuwe delijt, 

alse ye denghenen wale sceen met nuwen stoerme nuwen honger so wijt, 

die minne met hare naturen ghereen. dat nuwe verslinde nuwe eweliken tijt. 11 

8 Dats sat: comt minne, men ne canse ghedraghen. 

Dats honger: houtse op, dats een c1aghen. 

Hare scoenste verlichten sijn sware waghen. 

Hare scarpste storme sijn nuwe behaghen. 
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Melodie A 

Colard Ie Bouteiller 

Ne puis Jaissier que jou ne chant 
Ms. M, f. 129v 

, 
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, 
, 
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In al 

out, si 

on der 

heet, den 

min ne 

a. a. 
faen. Hi 

r ~Î' 
dien ste 

F P r 
min nen han 

• 
B Jl ro 

min - ne met 

ro r 
mach hem 

• 
U Jll 

len ti den, nuwe en - de 

I J J 3 ro 
hi der min nen 

daen, de sa mer 

ELJ IpJla. 
wen ter eaut die 

van min nen wilt ont 

sal met vol len 

I JU ro Ir E cr r I 
staen in ho ger 

IvrCteol(7jr Ol 
tie ren. Soe werl hi 

• Jl 

min nen saen. Dat en 

Ju I1 
niet fai lie ren. 

2 Suer ende donker ende overwreet 7 Die dus in minnen sijn worden een, 

sijn der minnen weghe in haer beghin. ic mach wel swighen hoet hen steet. 

Eer selc met minnen dienste gesteet, Noch sien, noch spreken, dats mijn leen. 

failieert hi dicke ane den sin: Want iet met wesene niet en weet 

daer hi waent verliesen, hets al gewin. hoe lief daer lief al ommeveet 

Waerbi mach men dat bekinnen? ende ghebruken een gheven. 

Dats die en sparen meer noch min Wat wondere eest dat mi rouwe versleet, 

dan al hen gheven in minnen. dat mi dat noch es ontbleven? 

3 Die meneghe twifelen ane de minne, 8 Dat ic der minnen ye ure ghebrac, 

dies hem die arbeit dunctte swaer berouwet mi sere. Dan nes wonder niet. 

ende si ten eersten niet en nemen inne. Met rechte doeghics onghemac 

Si dinken: 'Soutstu dolen daer?' dat ie mi ye so nederliet. 

Ware hen de loon vore de oghen claer, Want mi de minne al goet onthiet, 

die minne ghevet ten inde, ochte ic ye so hoghe gedachte 

ic dar wel segghen openbaer: te werkene int rike dat si mi hiet, 

si doelden hare ellende. int hoochste van haren ambachte. 

4 Noch nie en wart sake in minnen verloren 9 Dat rike daer ons de minne toe riet, 

die men doer minneye ghedede. endetambacht dats ons werken hiet, 

Minne geldet emmer, na ochte voren. dats minnen plegen ende anders niet, 

Minne es altoos der minnen mede. met al den dienste die daertoe gheet. 

Minne kent met minnen der minnen sede. Die dit mettrouwen wel versteet 

Haere nemen es altoos gheven. te werkene in allen zinne, 

Minne ghevet met hare behendichede hi est dien minne al beveet 

wel meneghe doot int leven. ende hi wert al een in minnen. 

5 Hets oversuete in minne verdolen 10 Hiertoe so manic alle de fine, 

hare welde weghen, die minne doet gaen. die minne met minnen willen ghestaen, 

Het blivet den vremden wel verholen, aldus in minnen dienstete sine, 

maer die metwaerheiden minne gestaen, in al haer comen, in al haer gaen. 

si selen met minnen in minnen doergaen Hare opheffen, haer nederslaen 

al dat rike, daer minne es vrouwe, si hem al even soete. 

ende al dat heerscap met hare ontfaen, Soewerden si minne met minnen saen. 

ende doresmaken hare edele trouwe. Dies ons God hulpen moete. 

6 Die smake die trouwe in minne ghevet, 

wie el iet seget dat weelde sij, 

die hevetye sonderweelde gelevet, 

nadien dattic versinne mi. 

Want hets hemelsche genoechte vri, 

te vollen, sonder gebreken: 

'Du mi al, lief, ende ic al di.' 

Daer nes gheen ander spreken. 

g 
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Melodie B 

Gace 8rulé 
De lajoie que desirtant 
Ms. M, f.27 

,,, J Ir r f f I! Ij) J J 
I 

In al - len ti den, nuwe en - de out, si 

, ~ffJ na J J IA ftj J J 
hi der min - nen on der daen, de , r r f f I r na J J 
sa mer heet, den wen - ter cout die , ~JjJ ij a J J I J1 ftj J J 

minne van min nen wilt ont faen. Hi , j Ha J j I ra 0 J J 
sal met vol len dien ste staen in , r f j 

D D 1~f2J J r 
ho - ger min - nen han - tie - ren. Soe , r I J • 

"I f f m m r ~--- -~l r 
wert hi min - ne met min nen saen. Dat en , j J j fJ 1ElJ) J 11 
mach hem niet fai lie - - ren. 

2 Suer ende donker ende overwreet 7 Die dus in minnen sijn worden een, 
sijn der minnen weghe in haer beghin. ic mach welswighen hoet hen steet. 
Eer selc met minnen dienste gesteet, Noch sien, noch spreken, dats mijn leen. 
failieert hi dicke ane den sin: Want ict metwesene nieten weet 
daer hi waent verliesen, hets al gewin. hoe lief daer lief al ommeveet 

Waerbi mach men dat bekinnen? ende ghebruken een gheven. 
Dats die en sparen meer noch min Wat wondere eest dat mi rouwe versleet, 

dan al hen gheven in minnen. dat mi dat noch es ontbleven? 

3 Die meneghe twifelen ane de minne, 8 Dat ic der minnen ye ure ghebrac, 
dies hem die arbeit dunctte swaer berouwet mi sere. Dan nes wonder niet. 
ende si ten eersten niet en nemen inne. Met rechte doeghics onghemac 
Si dinken: 'Soutstu dolen daer?' dat ic mi ye so nederliet. 
Ware hen de loon vore de oghen claer, Want mi de minne al goet onthiet, 

die minne ghevetten inde, ochte ic ye so hoghe gedachte 
icdarwel segghen openbaer: te werkene int rike dat si mi hiet, 

si doelden hare ellende. int hoochstevan haren ambachte. 

4 Noch nie en wart sake in minnen verloren 9 Dat rike daer ons de minne toe riet, 
die men doer minneye ghedede. ende tambacht dats ons werken hiet, 
Minne geldet emmer, na ochte voren. dats minnen plegen ende anders niet, 
Minne es altoos der minnen mede. met al den dienste die daertoe gheet. 
Minne kent met minnen der minnen sede. Die dit met trouwen wel versteet 

Haere nemen es altoos gheven. te werkene in allen zinne, 
Minne ghevet met hare behendichede hi est dien minne al beveet 

wel meneghe doot int leven. ende hi wert al een in minnen. 

5 Hets oversuete in minne verdolen 10 Hiertoe so manicalledefine, 
hare welde weghen, die minne doet gaen. die minne met minnen willen ghestaen, 
Het blivet den vremden wel verholen, aldus in minnen dienstete sine, 
maer die metwaerheiden minne gestaen, in al haer comen, in al haer gaen. 
si selen met minnen in minnen doergaen Hare opheffen, haer nederslaen 

al dat rike, daer minne es vrouwe, si hem al even soete. 
ende al dat heers cap met hare ontfaen, Soewerden si minne met minnen saen. 

ende doresmaken hare edele trouwe. Dies ons God hulpen moete. 

6 Die smake die trouwe in minne ghevet, 
wie el iet seget dat weelde sij, 
die hevet ye sonder weelde gelevet, 
nadien dattic versinne mi. 
Want hets hemelsche genoechte vri, 

te vollen, sonder gebreken: 
'Du mi al, lief, ende ic al di.' 

Daer nes gheen ander spreken. 
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Het sal de tijt ons na ken scie - re dat , n • • --k-
Melodie A U D (J IJ) Jj 

c:f D D JI 
Jesu dulcis memoria 
Ms. Einsiedeln 628 ons de so mer si ne ba - nie re set , !j • n cJ D 0 I Jj WH )1 jl I 

op met bi oe men me ne - gher - tie - ren. Dies , • J J j J n J Jj Jj I --k- ij -t- --k-
11 JI ~I JI 

werd ver - blijdt de me - ne - ghe fie re. 

2 Want ons de daghen werden la nc 6 Ya, ghi sijt al, minne, ghi sijt so vroet. 
ende die voglen hoghen haren zanc. Uwe name es minne ende van prise soe goet. 

Dien minne doet suete al sijn bedwanc, Hets emmer ghenoech, al dat ghi doet, 

hi mach hare segghen lieven danc. wie dats blivet in den wedermoet. 

3 Ic dancte u oec, minne, haddijs verdient, 7 Uwe name verciert, uwe ghelaet verscoent, 
ml talie, alse een uwer armervrient. u ophouden verteert, uwe gheven croont. 

M. !r sint ghi mi ierst in u joe spient, Hoe sere ghi ons hebt ghehoent, 

haddi ye mijn gheluc ontsient. met enen cussene ghi al volloent. 

4 Du doet goet denghenen dien ghijs ont. 8 Dus es minnen werc boven al ghedregen 

Mi scijnt dat ghijs ghedoghen en conto ende al met haren sterken beleghen. 

Dies droevet mijn herte, dies claget mijn mont, Hare waghe hevet alle waghe verweghen. 

dies es mine eracht wel onghesont. Haer en es gheen vlien, men ga haer jeghen. 

5 Waerdi minne, minne, alse ghi wel sijt, 9 God moete de minne benediden! 

waer soudi nemen vremden nijt, Die wilt, late hem el minnevrien. 

daer ghi dengonen met doresnijt I n mach hare wondere noch jalosien 

die u ghevet cussen in alre tijt? te minen wille niet vele belien. 

37b '2 
• 

I J • J I J 
• Jj Jj jj --k- jj jj Jj 

JI 
Het sal de tijt ons na ken scie - re dat , J :J • • • • 

Melodie B V 
J1 ID D V 

Jj Jj Jj 
Jesu dulcis memoria 
Liber usualis 

ons de so mer si ne ba nie re set , • • fj --k- • 
r D r D 

Jj Jj 
D JI Jl 

op met bloe men me - ne - gher - tie - ren. Dies , J :J k ~ • • • 
V 

--k- I ~I JI Jj J1 Jj 
11 JI 

werd ver - blijdt de me - ne - ghe fie - re. 

10 Sint ghi al, minne, met minnevermoghet, 

ghevet mi doer minne dies minne hoeghet: 

te ghebrukene doer uwe hoochste doghet. 

Doch hebdi verteert al mine joghet. 

14 Lof si der minnen ende ere, 

11 Minnewiltdat minne al minnen met minnen mane. 

Si hevet opgheset hare hoochste vane. 
Daerbi leert men hare werken ghedane, 

met claerre waerheit, sonder wane. 

12 Ghi, edele, keert u in minne ghestichte 

ende verciert u metterwaerheit lichte, 

dat u ghene demsterheit aen en vechte, 
ghi ne pleget uwes lieves in minnen rechte. 

13 Minnewilt al minnen van edelen fleren 

ende datse hen met werken concordieren 

ende met memorien jubelieren 

ende met ghebrukene in hare juweren. 

haerre groter eracht ende haerre ri kere ghelere! 

Ende si moetse alle troesten van haren zere, 

die gherne voldoghen in minnen kere. 
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Melodie 

Gace Brulé 

Qui sert de fausse proire 
Ms.x, f.S6v 

'0 f I f r E r f D I cr r hl D D I 
AI - meest sijn al Ie cre a - tu - ren be -, j 3 I n ~ 

4 j r r biJ p Jl 
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dwon - gen van den win te - re cout. , 0 0 D D r r r la r E "ti 
I D J D D 

Ve -Ie meer die mint, es bi na - tu ren be -

r r 
dwon - ghen in min nen ghe - wout. Die van 

f 
sin - ne wa- re fier en - de stout en-de al wou-de a - von -, ~ ~f J Elr F I r f I hl r 0-r 
tu ren, dat sue - te met - ten zue - ren, , A J 

~ 

f Jl 
P D D I r f r 

maen de min - ne vo - re scout: hi sou - de , E E J I 
~ J J r r r 0 p Jl 11 

min ne al met min nen be - rue - ren. 

2 Wie mach der minnen rueren prisen? 

Dietwel versteet, hi gevet haer prijs. 

Denseiken gevet si al aes van sisen, 

selcken maecse van aes al sijs. 

Si maect den ongheleerden wijs 

ende si ontwijst den wisen. 

Si doet den nederen risen 

alse: 'Dites mijn zuete amijs', 

ende voetene met haerre spisen. 

3 Der minnen zeden en can bekinnen 

engheen man die nie was soe vroet. 

Si wondet denghenen dat herte binnen 

die nie na minnen bant en stoet. 

Die gherne bi minnen levede behoet, 

dien bringet si al uten sinnen. 

Ende die gherne al minnen 

gebrukede, hout si sonder spoet, 

soedat hise waer en weet ontghinnen. 

4 Dien dusdane minnen seden genoegen, 8 Ic weet wel: hads die minne stade, 

hi griper ane ende wachte hem wel si troeste minen droeven moet. 

dat hem al heffene wale voeghe, Ende docht hare van mi yet scade, 

wat minne hem scijnt, soetraghe, soe snel. dat si mi dus verderven doet? 

Hetwaent selc minnen doer sijn spel, Met groeten wee, al sonder spoet, 

si es hem soe onghevoeghe. houdet si mi buten rade. 

Metwat wee sine sloeghe, Si ne doe mi zaen ghenade 

hi ne conste nochtan ghedoen niet el ende make mi haers batvroet, 

dan dies hem minne ghewoeghe. si comt mi lichte te spade. 

5 Onnere ende sware avonture 9 Hoe nauwe ie dole in minnen pade 

hebbic gedoghet meneghen dach. ende mi hare conde es al te lanc, 

Mi sijn alle die zaken suere hoe diepe ie wade in hare ghewade, 

die ie ye met oghen zach. icwille hare alles weten danc. 

Hoe mochtics hebben goet verdraeh? Want mi es mijn al ane hare belanc, 

Mi houdetwalewee in suere sal ie volclemmen hare grade. 

die minne, suetste boven alle nature, Want wat soe ie eldere dade, 

ende die al gheven mach. mijn hongher bleve al swanc, 

Mi gruwelt hoe ie ghedure. si ne gave mi vol hare zade. 

6 Ic sal die minne laten wesen 10 Dus blive ie ane der minne side, 

van minen thalven wat si wilt. wat so mi ghesciet daerna: 

Selcwaent sine vonnesse in haer lesen. haers hongers rouwe, haerre saedde blide, 

Si hevet zaen sijn gheruchte verstilt begherten neen, ghenoechten ja. 

ende saen al sijn ghelof onthilt, Die flere gheve slaghen, eer minne sla: 

daer hi bi was verresen. soe comt hi sconeten stride. 

Si can na hare ghetesen Die de minne besteet met nide, 

wel scermen onder den scilt, hoe welt dat hem verga, 

al en maghes nieman ghenesen. hi sal bevaen hare wide. 

7 Hoe ie in minnen el hebbe gevaren, R7 Ic rade den fleren, die de minne besta 

God geve hem goetdie minnen plien in sinen jonghen tide, 

ende die in haren lichten ende in haren swaren dat hier nieten mide, 

wel connen volgen ende vlien. hi ne sie dat hise volva, 

Die beiden mach na goet ghescien eer si vore hem lide. 

ende minne nu wel can sparen, 

si sal hem openbaren 

- die beiden mach tote dien-

dat minne al sal verclaren. 

@ 
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Melodie 

Moniot d'Arras 

Ne me done pas talent 
Ms.O,f. 87 
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Alse ons dit nu we jaer ont- steet, , )) J ~ 

I ij J ~I A J ) J 
hoept men dat saen co men sal , J • Jl j J n 1 j J ~ ~I A J 

tijt daer me nech op ver - veet, , n J )) J )1 1 h J J J 
groe yen doet berch en de dal. , J ---k-

JJ J ~ 
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I.. 

J1 ~t5] J5J 
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~I J1 ~D 
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~ 
hi ver -lin -get die ver - heit der min nen. 

J J I 
soe 

~ 

J1 
2 Wie sal die snelle wesen dan, 6 Soe werdet utermaten goet 

die die sal verlinghen verre minne? - begherte scept, genuechte drinket-

Die fiere, die neemt dies minne hem an, die fiere die dat sine in minnen verdoet 

I J 
die 

ende levet bi rade ende werket bi zinne ende met woede in hare gebruken sinket. 

ende toesetwat hi ye ghewan, Soe hevet hi vol der minnen spoet, 

soedat verlichte redene kinne daer minne met minnen hare minne al scinket, 

datti voer minnen niet sparen en can, ende soe werdt die minne al minnevolvoet, 

j1 
Doch 

hi sal verlinghen die verheit der minnen. daer hi ghebruket der sueter minnen. 

3 Dat ons de minne soe verre si, 7 Der minnen ghebruken, dat es een spel 

die ons met rechte soude sijn soe na, dat nieman wel ghetoenen en mach. 

dat scijnt meneghen ende mi, Ende al mocht dies pleget iettoenen wel, 

V 
Soe 

die up vremde troeste verva. hi ne constverstaen dies noyt en plach: 

Die fiere van minnen leve also vri hoe minne wilt minne ende niet el 

dat hise met selken storme besta van al dat ie besceen die dach. 

~ 

J1 
al toter doet ochte nae daerbi, Die loep des troens en es niet so snel 

hochte hi verwintde eracht der minnen. soe der minnen loep es in der minnen. 

op 
4 Die dus verwint der minnen eracht, 8 Die loep des troens ende der planeten 

hi mach sijn kimpewel bekint. ende dertekene die metten trone gaen, 

)1 Want men leest van der minnen macht mach men iet met ghel ike weten 

dat si alle andere dinc verwint. ende met mate van ghetale bevaen. 

eer Die vroede vergelde al der minnen pacht Maer gheen meester en mach hem dies vermeten 

I I1 
ende sie dat hijs soe scoene beghint, dat hi minne met sinne mach doen verstaen 

altoes met stoerme van nuwer jacht, alle die minne ye wisten ende selen weten 

ochte hi verwint de eracht der minnen. ende selen lopen den loep der minnen. 

5 Dien minne verwint dat hise verwinne, R' Si hebben der minnen wijdde vergheten, 

hem wert hare suete nature noch conto die minne met sinne wanen bestaen. 

Aise hi gevoelt de soete minne, Ay deus, wat heeft hen God geweten 

werd hi met haren wonden gewont. die lopen moeten den loep der minnen. 

Aise hi met wondere hare wondere kinnet, 

sughet hi met nide der aderen gront 

altoos met dorste van nuwen beghinne, 

eer hi gebruket der zueter minnen. 
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Melodie 

Gilles de Vieux-Maisons 

Plu ie ne vens, gelee ne froidure 
Ms. N, f.179 

2 

3 

• Jl 

Alse ons ont - steet 

• Jl n 
me - ne - ghen ma -, J • j) ~~ Jl 
in dien ti - de , k 
~J 

fees - te van al , Jl k 
JJ :ra ij J 

heb - be ghe - do 

• Jl 
maer bo - ven al 

Jl Jl 
k 

JJ 
hoe ie ter min 

Mi ne mach troesten nietde minne, 

doer hare es mi alleet ghewin. 

Si es de eracht van minen sinne, 

want si es selve raet ende sin. 

Weder ie verliese ochte wi n ne, 

minne sal wesen mijn ghewin, 

• 
I J 3 I Jl k Jl Jl )J ~J 

de win ter swa - re, die 

Jl Jl I n J j) J "ï 

ket dat her te swaer, 

• IJ 3 Jl k 
Jl Jl Jl JJ 

es 0 pen ba re de 

J Jl 
len hei - Ie - gen baer. Ie 

-

3 

Jl IJEjn Jl iJ3 Jl 
get me 

gheet mi 

IJ ) ~ J 
nen sal ghe 

4 

ne - ghe va 
3 

d· ~ Ie vaer 

IJ J 3 J. 
- ra ken. 

re, 

II 

Hoe gherne soudie sien die brieve 

hoe ghi, minne, hebt in uwen brief 

uwe overherteleke lieve, 

hoe ghi met minnen mint u lief, 

dat ie mi minnen met hen verhieve, 

want ie mi, minne, 50 nie en verhief, 

want si es selve ghenoech in allen zaken. alse si nu doen die uwes ghesmaken. 

Ay minne, docht u yet te tide, 5 Ay, fine minne, allene pure, 

- hetware mi wellanghetijt- wanneer maecti mi u 50 puer 

dat ghi bezaghet dat ellendeghe wide, dat ie u ghenouch si in nature? 

dat m i te la nc es ende te wijt, Want mi es al onnatuer. 

ende ghi mijn herte maket blide, Mi sijn alle andere saken suere, 

dat overselden es verblijdt, maer boven al es mi dat suer, 

sint ie na u ierst moeste haken. dat ie u niet en can gheraken. 

6 Ay, sonder minne was ie ye noede, 11 Van minnen hebbic nachte bi daghe, 

want dat es al re node noet. die mi bi nachte soude doen hebben dach. 

Die sonder minne leven, sijn doede. Begherte doet mi dat ie dage, 

Maer boven al es dat ene doed: genoechte seghet mi altoos: '(lach' 

dat minne yet jeghen lief es bloede, ende redene radet dat iet verdrage 

want volmaecte minne en was nie bloed, ende seghet: 'Dore minnen werc ende verdraeh, 

si ne sochte hare rechte die hare gebraken. tote di dijn werc hulpet selve in wraken.' 

7 Ay, werde nature, minne fine, 12 Bi redenen rade eest werken scone. 

wanneer maecti mine nature 50 fijn In segghe niet dat het mach sijn verscoent. 

al uwer naturen genoech te sine? De redene gelovet ons grote loene, 

Want ie genoech al woude sijn. maer minne hevet selve te hant gheloent. 

Soe waren al mine andere dine, Si toent bi uren sulken toene. 

ende daertoe de uwe algader mijn: Dien sise ophielde ende hadde ghetoent, 

icwoude in uwen brantverblaken. dat waren scachte, die diepe staken. 

8 Ay minne, die sijn van uwen aerde, 13 Fiere herte doelt na minnen gronde, 

voed et uwe nature na uwen aert. die minne en hevet doch ghenen gront. 

Die sine nature voer u iet spaerde, Hare derven dat es haer ongesonde, 

hi bleve voer u nature ghespaerd, dies si te spade wert ghesont. 

maer dien uwe nature ie ure verdaerde, Aise si naest hevet der minnen conde, 

hi blivet in uwe nature verdaert, soe wert hare minne van ierst oncont. 

sodatti levet na volmaken. Soe doet begherte hare aderen craken. 

9 Die wiltvolmaect sijn, hebbe oetmoede 14 Men sal al minnen om me minnen begeven. 

ende in al sinen vermoghene oetmoet. Hi es vroetdie minne om minnen begevet. 

Soe comt hem al sijn werc te goede Alleens si sterven ochte leven: 

ende el en daedt hem nemmer goet, omme minnen sterven es genoech gelevet. 

in allen ghelijc: in crachte, in spoede. Ay minne, ghi hebbet mi lange verdreven, 

Want si ne hadden meerter minnen spoet, maer in welken soe ghi mi verdrevet, 

die der minnen werc ane hen yettraken. ie wille u, minne, al minne waken. 

10 Men sal oec in den ongevalIe 15 Ay minne, wildi oec mijn sneven, 

dore minne kiesen ongeval. hoe node ie ie hebbe ghesnevet, 

Soe hulpe der minnen eracht hen allen icwilt al doghen omme u ghenaken. 

daer si haer selven met es al. 

I n hare grote wondere sonder ghetalle, W Alle die voer groetheit der minnen beven 

diere nemmermeer en wert ghetal, ende in hopen haerre groetheit leven, 

mach hi met minnen in gaen scaken. die minne sal hen wassen, meer dan laken. 

~ 
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Melodie 

Mariae praeconio 
Utrechts prosarium 

Utrecht u B 4'7 

I 'e- \.~ 

E1!DVJliJIJ nJ. , 1 Jl 
1a. Ay, in wel- ken soe ver - baerd de tijt, en 

u Ir Ur Ef 
es in al de we - relt wijt ,r r r r 
dat mi ghe - ven maeh de - lijt dan 

'r 8 ij J J. II D I D D er D V 81 
ver - us a - mor. 1b. Ay min-ne, op trou-we, want 

J j J .il Jl 1 J 
gi al sijt mie - re zie - len jo - ie, mier 

'r u r Ep ~ I r r r r 
her - ten vlijt, ont - faermt der noet, siet 

'D ~V 1] n r I r JIJ JIJ J 
a-ne den strijt, hort eor - dis cia mor. 

'J lJjr air g;~ r D D 
2a. Ay, wat ie mijn wee roe pe en -de ela - ge, de 

ir\. ~'" \. @ biJ ~V Jj biJ JI Jl r D D 
min - ne doe met mi ha - re be - ha - ghe. Ie 

i ~ ~~ \. ~ @ D D ~ ~ r r I~d Jl ~J a J 
wil - Ie ha - re ghe - ven al mi - ne da - ghe 

. I 

laus et ho - nor. 2b. Ay min - ne, oehte trou - we uwe 

o - ghe ane - za - ghe! Want mi maeet eoe - ne dat 

~ 

'J E1 r D Dir ~ ~ r r 
ies ghe - wa ge. Want mi ierst up u - we 

~ ,nAa JlJllDr 65Tr tTp 11 

ho - ghe sta - ghe uwe tra - xit 0 dor. 

,~Ir OJrr g~lr E1!r 
3a. Ay min - ne, ja gi, die nie en la - ghet, want 

'r U r Ct; I r ~JjJ r D D I 
ghi mi toe - net in der jo - ghet daer 

'r c r r ~n V I a A r D D I 
ie na que - Ie. Want ghijt ver - ma - ghet, sijt , ~. ~~ 

----= 
f 11 r Elr Ur I r r r d I 

me - di - ei - na. 3b. Ay ja, min - ne, 

, D D D ~V r D Dir ~ D r g ~ I 
ghi die als sijt va - ghet, ghevet mi om - me min - nen dies 

~JjJ r D Dir c; r ~fjJ I 
meest ho - ghet, want ghi sijt moe - der 

al - re do - ghet, vrouwe et re - gi - na. 

r Ir j ~ r D D I J 

4a. Ay, wer - de min - ne, fi - ne pu - re, wan 



45 r ~ • k 
.JJ IJ 

b 

r r , r D 0 r D D I r r F V V I 

a - ne hoe ie ghe - du - re? Ende oeh - te in sa - de, dat ie u, min - ne, ge -sie - di 'r U F 
, F C it r r I 0 tD r J r F • :rICJDOr r 

sijt in mi - ne bet - te - re zue - re noeeh vol - da - de, be - ne ma ri , È it ér&' I ---===-----
f I1 0 r J f ,moCir "DDODr DDI 

eon - di - men - tum. 4b. Ay, ie dole te swaer in de A - men. A - - men. 
b 

,r hl r D Dir ~r r ij J5 
a - van - tu - re. Mi sijn al an - de - re 

4J ~ r D Dir ~it =J F V D 
sa - ken sue - re. Vol - ge vet mi, minne, uwe 

'UDor r IDogr 
ho - ghe na - tu - re sa - era - men - tum. 

'o-gppr Erlr err r 
5a. Ay, ben ie in vro - me oehte in sea - de, 

'r r r p p Ir EJ r p p I 
si al, min - ne, bi u- wen ra - de. Uwe 

C it r r J 
sla - ghen sijn mi ge - noeeh ge - na - de 

, 0 ![3 r r II 0- g ppr E r I 
Re - demp - to - ri. 5b. Ay, wa- die ge - wat, elem 

'r err r Ir ppr r 
mie up gra - de, ben - nie in hon - ger 

39° 39' 
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BESPREKING VAN 

VORM EN MELODIE 

Drieledige chansonstrofe met refrein: 4a 3b 4a 3b 4C 3d 4C 3d 3E 3f 
3E 3f. Een lied dat Hadewijch mogelijk als model heeft gediend, is 
tot nu toe niet aangewezen. De bron van de Latijnse verzen Vale, vale 
millies si dixero, non satis est 'Als ik duizend keer heil, heil zou wen
sen, dan nog zou het niet genoeg zijn' is onbekend, maar gelijkaar
dige formules worden wel vaker in Latijnse Marialiederen aange
troffen. Opvallend is de geraffineerde manier waarop Hadewijch 
de Latijnse tekst over de twee verzen heeft verdeeld. Daardoor 
wordt Vale, vale millies in eerste instantie opgevat als een groet en 
heilwens ('Duizend keer heil, heil') aan de kringgenoten, en dat 
werkt vooral sterk in de strofen waar de aansluitende verzen in de 
tweede persoon meervoud zijn gesteld. Pas wanneer het tweede 
Latijnse vers gelezen of gezongen wordt, wordt duidelijk dat vale, 
vale eigenlijk geen groet is, maar deel uitmaakt van een voorwaar
delijke zin. 

Het rijmschema abab cdcd EFEF komt één keer voor in de 
trouvèreliteratuur, namelijk bij het lied De sainte Leocade uit de be
roemde Miracles de Nostre-Dame van Gautier de Coinci (n77 of 1178-
1236). Elke versregel heeft in het Frans 6 lettergrepen. Dat zou in 
het Nederlands steeds 3 heffingen moeten opleveren, maar bij 
Hadewijch wisselen 4 en 3 heffingen elkaar af-geen onoplosbaar 
verschil. Opvallend is dat de laatste vier verzen bij Gautier een re
frein vormen; Hadewijchs consequente citeren van de Latijnse ver-

Lied 2 
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zen in de laatste groep van vier verzen doet vermoeden dat haar 
model ook zo'n refrein had. 

De sainte Leocade is een van de twee contrafacten die Gautier 
maakte op een conductus van Perotinus (werkzaam eerste helft 
dertiende eeuw), Beata viscera (tekst vermoedelijk van Philippus 
Cancellarius n60/8S-1236). Ook de laatste vier verzen van Beata vis
cera vormen een refrein, maar deze bevatten niet de woorden vale 
vale millies. Het rijmschema is abab ab ab CDCD, dus met minder 
rijmklanken dan Gautiers ab ab cdcd EFEF - kennelijk heeft deze 
een strofische variatie aangebracht. De vorm van Beata viscera is niet 
uniek onder de enkele honderden conducti die zijn overgeleverd; 
bijvoorbeeld Partus semiferos heeft hetzelfde rijmschema, ook met 
een refrein. Het is denkbaar dat Hadewijchs model een soortgelijke 
conductus is geweest. Het rijmschema abab abab CDCD komt 
trouwens ook voor bij enkele trouvèreliederen, met een ongeveer 
passend aantal lettergrepen, maar die vallen af omdat Hadewijch 
immers een Latijns model heeft gebruikt. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 3/4b 3a 3a 3b 3a; reprise: 3b 
3a 3a 3 b 3a. Rijmtechnisch is dit een moeilijke strofevorm, aange
zien per strofe vijf a- en vier b-rijmwoorden gevonden dienen te 
worden. In sommige strofen lijkt het vijfde vers vier in plaats van 
drie heffingen te tellen. Een gelijkaardige vorm treffen we ook aan 
in lied 39, dat echter in het vijfde vers steeds vier heffingen heeft. 
Hoewel achttien Franse trouvèreliederen een gelijkaardig rijm
schema hebben, is er geen enkel lied overgeleverd dat in metrisch 
opzicht geheel met dit van Hadewijch overeenstemt. Het meest 
in de buurt komt een lied van de trouvère Gace Brulé (ca. n60-
na 1213), Qui sert defausse proire: 

4a' 4b 4a' 4b 3/4b 3a' 3a' 3b 3a' Hadewijch 

7a' 7b 7a' 7b Sb sa' 7a' Sb 7a' GaceBrulé 

(in deze formules geven de apostrofs de vrouwelijke rijmklanken 
aan; zie ook hierboven, bladzijde 327). Of de gelijkenis significant 
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is, is moeilijk te zeggen, maar Hadewijchs tekst laat zich goed op 
Gaces melodie passen. 

Qui sert defausse proire is tamelijk populair geweest, gezien de 
zeven bronnen waarin tekst en melodie voorkomen. De belangrijk
ste melodie komt in zes handschriften voor; hier is de versie uit 
handschrift x, f. 56v aangehouden (Parijs, Bibliothèque nationale, 
nouv. acq. fr. 1050). Eén handschrift toont een alternatieve melo
die. Voor een uitgave van Gaces liedtekst en de melodieën zie 
Tischler 1997, nr. 752. Hadewijchs lied 39 kan op dezelfde melodie 
worden gezongen. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 4a 4b 4a 4b; reprise: 4b 
4a 4b 4a 4b. Met slechts twee rijmen voor negen verzen gaat het om 
een veeleisende strofevorm, die ook in de troubadour- en trouvère
lyriek wordt aangetroffen. Van de liederen met deze vorm is Amours 
n'est pas, que c'on die van Moniot d'Arras (dichtte 1213-1239) veruit 
het meest populair geweest. De vorm komt volledig overeen, ook 
wat betreft het geslacht van de rijmen (de vrouwelijke rijmklanken 
zijn met een apostrof aangegeven): 

4a' 4b 4a' 4b 4b 4a' 4b 4a' 4b Hadewijch 

7a' 7b 7a' 7b 7b 7a' 7b 7a' 7b Moniot d'Arras 

De vorm gaat terug op de troubadour Cercamon (dichtte II35-
II45). Moniots liedtekst komt in elfhandschriften voor en er zijn 
maar liefst acht contrafacten bekend, waaronder drie Marialiede
ren. Er zijn in totaal zes verschillende melodieën in het complex, 
waarvan we de meest voorkomende (13 vindplaatsen) hebben 
gekozen voor Hadewijchs derde lied. Hier is de versie uit trouvère
handschrift x, f. 262V aangehouden (Parijs, Bibliothèque nationa
le, nouv. acq. fr. 105°), met de tekst van het Marialied Qui bien aime, 
a tart oublié, eveneens van Moniot. Deze Mariatekst is ook overgele
verd met een alternatieve melodie, die in drie handschriften voor
komt. Een editie van alle Franse teksten en melodieën vindt men in 
Tischler 1997, nr. 651. Hadewijchs tekst werd eerder uitgegeven 
met deze melodie in Grijp 1992,89. 
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Rondellus-strofe zonder binnenrefrein: 4a 4a 4a 4b 4a 4b. Dezelfde 
strofevorm komtvoor in lied 44. 

Het dominerende strofeschema is 4a 4a 4a 3 b 2C 2C 3 b, maar ver
scheidene b-verzen lijken slechts twee in plaats van drie heffingen 
te hebben. Bovendien zijn de c-rijmen in de strofen 4 en 5 door 
a-rijmen vervangen: 4a 4a 4a 3 b 2a 2a 3 b. 

Zoals betoogd op bladzijde 41, hebben we hier te maken met een 
rondellus-strofe. Opvallend is dat nogal wat a-verzen in dit lied een 
binaire bouw vertonen (bi wilen ... bi wilen), met een cesuur in het 
midden. Dit heeft wellicht met de melodie te maken: in een rondeI
lus moet die immers in alle a-verzen dezelfde zijn geweest. 

Drieledige chansonstrofe: 3a 3b 3C 3d 3a 3b 3C 3d 3e 3e 3e 3a; 
reprise: 3f 3f 3f 3a. 

In de West-Europese lyriek van de twaalfde en dertiende eeuw 
wordt dit rijmschema alleen in het lied In dem aberellen ('In april') 
van Hendrik van Veldeke (dichtte 1qO-II90) aangetroffen: de ver
zen hebben in Veldekes lied echter maar twee heffingen, op het 
laatste na dat er vier heeft. 

Drieledige chansonstrofe: 3a 3b 3C 3d 3a 3b 3C 3d 3e 3e 3e 3a; 
reprise: 3f 3f 3f 3a. Dit is hetzelfde schema als in lied 6. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 4b 4a 4a 3C 3d 3C; reprise: 
3b 3b 3a 3a 3C 3C 3a 3c. Het voorlaatste vers blijft steeds zonder 
rijm. Dat is ook het geval in de zeer gelijkende strofeschema's van 
twee anonieme trouvèreliederen, het minnelied Quant li nouviaus 
tens repaire en het Marialied De penser a vilanie (Grijp 1992, 79): 
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4a' 4b 4a' 4b 4b 4b 4a' 4a' 3co 3d' 3co Hadewijch 

7a' 7b 7a' 7b 7b 7b 7a' 7a' 7c 6d' 6c Quantli nouviaus 

tens 

De penser a vilanie 

(de apostrofs geven de vrouwelijke rijmen aan; een 0 geeft aan dat 
het rijmgeslacht sterk varieert). De anonieme liederen zijn contra
facten van twee bekendere liederen, respectievelijk Quant [e cinceniz 
s'escrie van Perrin d'Angicourt (werkzaam 1245-I250) en Pens er ne 
doit vilanie van Jean Érart U I258/59). Beide dichters waren afkom
stig uit of uit de buurt van Atrecht en stonden in verbinding met de 
Brabantse hertog en trouvère Hendrik I I I. De liederen van Perrin 
en Jean hebben allebei wisselrefreinen, dat wil zeggen dat het 
refrein van strofe tot strofe verandert omdat het telkens weer 
van elders (aan andere chansons bijvoorbeeld) is ontleend. Beide 
chansons zijn niet los van elkaar te zien, alleen is het moeilijk uit te 
maken wie wie heeft geïmiteerd. Dat geldt ook voor de vraag wie 
Hadewijch als voorbeeld heeft genomen. De liederen ontlopen 
elkaar nauwelijks in bekendheid. Perrins lied komt in zeven hand
schriften voor en dat van Jean in vijf. Op beide liederen is één con
trafact gemaakt. We brengen Hadewijchs tekst hier op beide melo
dieën, naar keuze van de zanger. Jeans melodie wordt geciteerd 
naar de versie met de tekst van het Marialied, uit trouvèrehand
schrift x (Parijs, Bibliothèque nationale, nouv. acq. fr. 1050), f. 267; 
Perrins melodie naar handschrift z (Siena, Biblioteca municipale, 
H.X. 36), f. 106. Alle teksten en melodieën zijn uitgegeven in Tisch
Ier 1997, resp. nr. 701 en nr. 657. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4a 4a 4b 4b 4b. Het gaat om 
een vrij moeilijke strofevorm, die per strofe vier a- en vijfb-rijmen 
vereist. Een gelijkaardige strofe vindt men bij het lied De ma dame 
souvenir van Thibaut de Champagne. Wel is er sprake van strofische 
variatie doordat Hadewijchs laatste drie b-rijmen bij hem c-rijmen 
zijn. Verder stemmen de mannelijke en vrouwelijke rijmen (de laat
ste hieronder aangegeven met apostrofs) niet goed overeen, maar 

Liedro 

Liedn 

Lied 12 

of dat relevant is, is bij Hadewijch altijd moeilijk te zeggen, vooral 
bij liederen zoals het onderhavige, waarin zij zelf niet erg conse
quent is met het rijmgeslacht (zie ook bladzijde 33°): 

4a' 4b 4a' 4b 4a' 4a' 4b 4b 4b Hadewijch 

7a 7b' 7a 7b' 7a 7a 7C 7C 7C Thibaut de Champagne 

Thibaut (I201-1253) was graaf van Champagne en Brie en koning 
van Navarra, en een van de belangrijkste der trouvères. Hadewijchs 
tekst past uitstekend op Thibauts melodie, hier genoteerd volgens 
trouvèrehandschrift N (Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 845), f. 
6v. Thibauts lied moet populair zijn geweest, gezien de negen 
handschriften waarin het voorkomt. Het lijkt al met al waarschijn
lijk dat Hadewijch Thibauts lied als model heeft gebruikt. Tekst en 
muziek zijn uitgegeven in Tischler 1997, nr. 834. 

Drieledige chansonstrofe: 3a 3a 3b 3a 3a 3b 3C 3C 3C 3b 3C 3C 3C 3b 
reprise: 3C 3C 3C 3b. Het betreft hier een veeleisend strofeschemct 
met vier a- en vier b-rijmen en maar liefst zes c-rijmen. Ditverklaart 
wellicht waarom de constructies op sommige plaatsen nogal inge
wikkeld zijn. Voor dit lied werd nog geen model aangewezen. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 4C 4C 3d 4C 3d. Een model 
voor dit lied is niet bekend. 

Drieledige chansonstrofe: 3a 3 b 3a 3 b 4b 3a 4b 3a; reprise: 4b 3a 
4b 3a. Hoewel het rijmschema in de hele West-Europese, en vooral 
in de Franse, minnelyriek wordt aangetroffen, is in geen enkel van 
deze liederen een gelijkaardig metrisch patroon aan te wijzen, 
behalve in het anonieme Occitaanse vrouwenlied Quan vei [os praz 
verdesir 'Wanneer ik de weiden groen zie worden', dat uit de tweede 
helft van de dertiende eeuw dateert en bovendien een refrein bevat: 
de overeenkomst zal wel toevallig zijn. Lied 38 heeft een strofe met 
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een gelijkaardig rijmschema, maar met een andere metriek. De vier 
a- en vier b-rijmen moeten aan Hadewijch vrij hoge eisen hebben 
gesteld. 

Rondellus-strofe zonder binnenrefrein: 4a 4a 4a 3b 4a 3b. Hetzelfde 
schema treffen we aan in de liederen 16 en 19. 

Drieledige chansonstrofe met stollen van drie verzen: 4a 4a 3 b 4a 
4a 3b 2C 2C 3d 2e 2e 3d. De laatste strofe volgt het schema van de 
staart, en voegt daar, volgens hetzelfde patroon, nog drie verzen 
aan toe: 2a 2a 3b 2C 2C 3b 2d 2d 3b. De reprise neemt dan weer de 
structuur over van de kop: 4a 4a 3b 4a 4a 3b. Dezelfde strofevorm 
komt ook voor in lied 26. Een model is tot nu toe niet aangewezen. 

Drieledige chansonstrofe: 3a 4b 3a 4b 2C 2C 4b 2C2C 4bj reprise: 3C 
3c 3 b. Het lied zal een contrafact zijn van het chanson Nouvele amour 
qui si m'agree van de verder onbekende dertiende-eeuwse trouvère 
Rogeret de Cambrai (zie Schmelzer 2008,55, en hierboven bladzij
de 332). De strofeschema's stemmen overeen als we aannemen dat 
er een strofische variatie in de accentaantallen heeft plaatsgehad, 
waardoor het aantal verwachte accenten 3 in plaats van 4 is in het 
eerste en derde vers: 

3a 4b 3a 4b 2C 2C 4b 2C 2C 4b Hadewijch 

8a' 8b 8a' 8b 4C' 4C' 8b 4C' 4C' 8b Rogeret de Cambrai 

Minder belangrijk is dat het geslacht van de rijmen niet goed over
eenstemt (de vrouwelijke rijmen zijn hier met apostrofs aangege
ven). Rogerets lied is in N oord-Frankrijk niet heel erg bekend ge
weest (er zijn slechts vier notaties van), maar het heeft in andere 
gedaanten wel een grote verspreiding gehad: niet alleen bestaat er 
een Occitaanse versie van, maar de melodie is bovendien overgeno
men in de cantiga Maravillosos et piadosos van Alfons x de Wijze, die 

Lied 16 

Lied 17 
Melodie op 

bladzijde 360 

van 1252 tot 1284 regeerde over Castilië en León. In dit lied wordt 
een Mariamirakel verhaald dat zich in Vlaanderen zou hebben af
gespeeld. De Franse tekst en de vier bekende versies van de melodie 
zijn uitgegeven in Tischler 1997, nr. 280. Hier is de versie uit hand
schrift K (Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, 5198), f. 259, gebruikt. 
Een verkorte versie van deze melodie is toepasbaar op lied 18. 

Rondellus-strofe zonder binnenrefrein: 4a 4a 4a 3b 4a 3bj reprise: 
4c 3 b 4c 3 b. Dezelfde vorm (rijmschema en metriek) treffen we ook 
aan in de liederen 13 en 19. 

Drieledige chansonstrofe 4a 4b 4a 4b 4C 4C 4b. Het rijmschema 
was in de toenmalige West-Europese minnelyriek wijd verbreid, 
maar in combinatie met zeven of acht lettergrepen (die correspon
deren met Hadewijchs vier heffingen) komt het bijna uitsluitend 
voor bij een populair lied van de trouvère Gace Brulé (ca. n60-
na 1213), En dous tens et en bone eure: 

4a' 4b 4a' 4b 4C' 4c' 4b Hadewijch 

7a' 7b 7a' 7b 7c' 7C' 7b Gace Brulé 

Ook het rijmgeslacht komt mooi overeen (de vrouwelijke rijmen 
zijn hier aangegeven met apostrofs). Het is goed denkbaar dat dit 
lied Hadewijchs model is geweest, maar een harde aanwijzing ont
breekt - daarvoor is het strofeschema te weinig karakteristiek (zie 
bladzijde 336). Gaces liedtekst is in elfbronnen overgeleverd. (Een 
alternatiefis een anoniem lied dat slechts in één bron voorkomt.) 
En dous tens is met verschillende melodieën genoteerd, of in elk 
geval met sterk verschillende melodieversies. Hadewijchs tekst 
hebben we hier genoteerd op een versie uit trouvèrehandschrift M 

(Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 844), f. 24r. Voor een andere 
melodieversie zie lied 20, dat exact dezelfde vorm heeft. Gaces 
tekst en de verschillende melodieën zijn uitgegeven in Tischler 
1976, nr. 593, wiens ritmische notering we hebben gevolgd. 
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Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 2C 2C 4b; reprise: 2d 2d 4b. 
Dit rijmschema was in de West-Europese minnelyriek wijd ver
breid. Hadewijch gebruikt het ook in de liederen 17 en 20, met dien 
verstande dat het vijfde en het zesde vers in deze beide liederen niet 
uit twee, maar uit vier heffingen bestaan. Die liederen zullen dus 
op andere melodieën zijn gezongen. 

Wanneer we het heffingenpatroon in de vergelijking betrekken, 
vertoont het strofeschema verwantschap met dat van lied IS 

(Schmelzer 2008, noot 17), waarvan de herhaling van de staart is 
weggelaten. Accepteren we deze formele variatie, dan lijkt de stro
fe zelfs meer op het veronderstelde model van lied IS (Rogeret de 
Cambrai's chanson Nouvele amour qui si m'aBree) dan lied IS zelf, 
doordat de aantallen accenten volledig corresponderen en zo ook 
het geslacht van de rijmen (vrouwelijke rijmen zijn hier aangege
ven met apostrofs): 

4a' 4b 4a' 4b 2C' 2C' 4b Hadewijch 

Sa' Sb Sa' Sb 4C' 4c' Sb 4c' 4C' Sb Rogeret de Cambrai 

Zie verder het commentaar bij lied IS en de paragraaf over de 
reconstructie van de melodieën, bladzijde 335. 

Rondellus-strofe zonder binnenrefrein: 4a 4a 4a 3 b 4a 3 b; reprise: 
3a 3 b 3a 3 b. Dezelfde vorm (rijmschema én metriek) treffen we ook 
aan in de liederen 13 en 16. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4C 4C 4b; reprise: 4d 4e 4d 
4e. Dezelfde strofevorm komt ook voor in lied 17, hetzelfde rijm
schema (met metrische afwijkingen) in lied 18. Anders dan ge
woonlijk komt de vorm van de reprise (4d 4e 4d 4e) niet overeen 
met het eind van de vorige strofe (4c 4C 4b). Kennelijk wordt aan 
het slot het eerste gedeelte van de melodie herhaald. Het model dat 
we voor lied 17 hebben gesuggereerd kan uiteraard ook voor het 
onderhavige dienen: En dous tens et en bone eure van de trouvère Gace 

Lied 21 
Melodie op 

bladzijde 366 

Brulé (ca. II60-na 1213). Voor dit lied zijn verschillende melodieën 
ofmelodieversies overgeleverd. Hier is Hadewijchs tekst op een 
andere melodie gepast dan bij lied 17, namelijk de melodie uit trou
vèrehandschrift N (Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 845), f. 31. 
Gaces tekst en de verschillende melodieën zijn uitgegeven in 
Tischler 1976, nr. 593, wiens ritmische notering we hebben ge
volgd. Zie voorts de toelichting, bladzijde 336 en het commentaar 
bij lied 17. 

Drieledige chansonstrofe: sa Sb sa Sb 3C 3C 3d 3d 3C; reprise: 3C 3C 
3d 3d 3C. Formeel toont het lied een opvallende overeenkomst met 
een Mariagedicht (een serventois) van de uit Douai afkomstige 
Noord-Franse dichter Jean Ie Court, bijgenaamd Brisebarre, die 
echter pas werkzaam was in de eerste helft van de veertiende eeuw 
(Grijp 1992,82). Wellicht hebben beiden zich op hetzelfde model 
gebaseerd, en dat moet dan het lied Amours, pour ee que mes ehanz soit 
jolis van de Atrechtse trouvère Gilbert de Berneville zijn geweest. 
Gilbert schreef dit lied na 1247 voor Beatrijs van Kortrijk, de zuster 
van hertog Hendrik III van Brabant, met wie hij eenjeu-parti (een 
dialooglied) maakte. Gilberts strofe stemt metrisch volmaakt over
een met die van Hadewijch (en Brisebarre) en wijkt slechts op een 
niet-essentieel punt af in het rijmschema (zie bladzijde 331). Ook 
het geslacht van de rijmen sluit mooi aan (de vrouwelijke rijmklan
ken zijn hier met apostrofs aangegeven): 

sa sb sa Sb 3C' 3C' 3d 3d 3C' Hadewijch lied 21 

IDa lob lOa lOb Sc' Sc' Sb Sb Sc' Gilbert de Berneville 

Gilberts lied moet tamelijk populair zijn geweest: het is overgele
verd in zeven handschriften en er zijn twee contrafacten op 
gemaakt, waaronder een Marialied, Com eil qui est de bone amor 
esprins. Voor Hadewijchs tekst hebben we de melodieversie van 
Amours, pour ee que mes ehanz soit jolis uit trouvèrehandschift P (Parijs, 
Bibliothèque nationale, fr. 847), f. IIsV, gebruikt. Zowel de melo
die, Gilberts wereldlijke tekst als Com ei! qui est de bone amor esprins 
zijn uitgegeven in Tischler 1997, nr. 898. 

4°1 
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De strofevorm wijkt af van de schema' s die we elders in de bundel 
aantreffen: sa sa sa sa 4b 4b sa; reprise: 4C 4C sa. Enigszins gelijk
aardige strofen kan men zowel in de Middellatijnse als in de Oud
franse liedkunst (de rotrouenge) aantreffen (twaalfde-dertiende 
eeuw): een reeks van vier doorgaans vrij lange, op elkaar rijmende 
verzen wordt gevolgd door kortere b-verzen, die in deze talen ech
ter bijna altijd deel uitmaken van een refrein. 

Drieledige chansonstrofe: 4a4a 3b 4a4a3b 3b 3b 3b 3C 3C; reprise: 

3b 3b 3C 3c. 
Dit ogenschijnlijk eenvoudige schema beneemt het zicht op een 

uiterst ingewikkelde vorm. Om te beginnen hebben alle a-verzen 
een dubbelrijm, dat wil zeggen dat het eindrijm zich uitstrekt over 
twee beklemtoonde lettergrepen: goede spoet: spoedegoet (vs. 1-2). 
Bovendien vormt het eerste lid van het dubbelrijm in het eerste a
vers een grammatisch rijm met het tweede lid van het dubbelrijm in 
het volgende a-vers (goede: goet), en omgekeerd (spoet: spoede), zodat 
we een chiasme krijgen. Enkel de tiende strofe, die niet in hand
schrift A voorkomt, beantwoordt niet aan deze eisen. Verder zou in 
strofe lI, vs. ro1gewerc moeten worden verbeterd ingemerc 'contem
platie, overwegingen', wil men dat het schema ook daar klopt. Het 
refrein Nu moete ons God beraden rijmt met het vers dat onmiddellijk 
voorafgaat, wat impliceert dat Hadewijch liefst twaalf rijmwoorden 
op -aden diende te vinden. Zo is een term als cade (geroosterd vet
randje) in deze mystieke liederen beland. 

Drieledige chansonstrofe met stollen van drie verzen: 3a 3a 3 b 3c 
3c 3b 4d 4d 3e 4/se. Dezelfde strofevorm komt voor in lied 29. Een 
mogelijk model is tot nu toe niet aangewezen. Dat de twee a-rijmen 
van de eerste stol c-rijmen worden in de tweede stol, is in de Ger
maanse minnelyriek heel gebruikelijk. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 4C 4b 4C 4b 4C; reprise: 4d 
4e 4d 4e. Een gelijkaardig schema is elders niet aangetroffen. 

Lied 26 

Lied 27 
Melodie op 
bladzijde 368 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4a 3b 4a 4a 3b 2C 2C 3d 2e 2e 3d; 
reprise: 2f 2f 2d 2g 2g 2d. Dezelfde strofevorm als in lied 14. Een 
mogelijk model is niet bekend. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 3b 4a 3b 3C 4C 4b/d 4b/d 4d/e 4d/e; 
reprise: 4C 4C 4b 4b 4d 4d. Zowel de metriek als het rijm is vrij onre
gelmatig. Wellicht gaat het om een contrafact van het Marialied 
Mout sera eil bien nouris, dat hetzelfde rijmschema heeft, al lijkt het 
heffingenpatroon afte wijken (Grijp 1992,79-81): 

4a' 3b 4a' 3b 3c 4c 4b 4b 4d' 4d' Hadewijch 

7a Sb 7a Sb SC 7C 4b 9b 7D' 7D' Mout sera ci1 bien 

nouris 

Bij het zevende vers zou men bij Hadewijch op grond van de hal
veringregel eerder 2 dan 4 accenten verwachten. Inderdaad 
blijkt een dergelijk heffingen patroon in sommige strofen van Ha
dewijchs lied door te schemeren, bijvoorbeeld in de derde strofe, 
die men kan lezen als: 

Hadewijchs zevende en achtste vers blijken overeen te komen met 
drie korte verzen van het model, waarover Hadewijch haar lettergre
pen kennelijk op verschillende manieren heeft verdeeld. Daarmee is 
de gelijkenis van de uiterst karakteristieke strofen overtuigend aan
getoond. Dat het a-rijm bij Hadewijch vrouwelijk is (aangegeven 
met een apostrof) en in het model mannelijk, lijkt van onderge
schikte betekenis. 

Het Marialied is zelf een contrafact van het minnelied Hé, 
Amours,jejili nouris, dat een lichte, metrisch indifferente afwijking 
heeft in het rijm. Hé, Amours wordt in de handschriften aan de 
Atrechtse trouvères uit het midden van de dertiende eeuw, Gilbert 
de Berneville of Robert de Le Piere toegeschreven. Dit lied moet 
nogal geliefd geweest zijn, want behalve dat het in acht handschrif-



Lied 28 

Lied 29 

Lied3I 
Melodie op 

bladzijde 370 

ten voorkomt word de melodie ook nog eens gebruikt in het ano
nieme minnelied Aucune gent m'ont blasmé. Het lijdt weinig twijfel 
dat Hadewijch haar lied heeft gedicht op de betreffende melodie, 
die voor al deze Franse liederen hetzelfde is. We hebben de versie 
uit trouvèrehandschrift x (Parijs, Bibliothèque nationale, nouv. 
acq. I050), f. 258, aangehouden. Voor een uitgave van de Franse 
teksten en melodievarianten zie Tischler I997, nr. 908. 

Drieledige chansonstrofe: 3a 3b 3a 3b 3C 3b 3d 3e 3e 3d; reprise: 3d 
3f 3f 3d. Deze strofevorm is elders in de West-Europese lyriek niet 
aangetroffen. Het vijfde vers heeft een weesrijm. 

Drieledige chansonstrofe met stollen van drie verzen: 3a 3a 3 b 2/3C 
2/3C 3b 4d 4d 3e 4/5e; reprise: 4f 4f 3g 5g. Het aantal heffingen lijkt 
niet altijd vast te liggen. Hetzelfde schema komt voor in lied 24. 
Een mogelijk model is tot nu toe niet aangewezen. 

Rondellus-strofe: 3a 3a 3a 4b 3a 4b. De vorm van de Latijnse rondellus 
heeft hier ook op de tekst invloed uitgeoefend: het tweede en het 
vijfde vers zijn helemaal of gedeeltelijk aan elkaar gelijk, wat ook in 
het Latijnse genre vaak het geval is. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4a 4a 4b 4a. Het rijmschema 
is vooral in de Noord-Franse lyriek van de eerste helft van de der
tiende eeuw in gebruik geweest bij vooraanstaande trouvères 
als Blondel de Nesle (dichtte I175-I200/IO), Canon de Béthune 
(t I2I9/20) en Thibaut de Champagne (I20I-I253). Van Blondel 
kennen we een lied dat ook metrisch volmaakt past op Hadewijchs 
strofe, S'Amours veut que mes chans remaigne: 

4a' 4bo 4a' 4bo 4a' 4a' 4bo 4a' 

8a' 8b 8a' 8b 8a' 8a' 8b 8a' 

Hadewijch 

Blonde! de Nesle 

Lied 32 
Melodie op 

bladzijde 372 

Het geslacht van de rijmen, bij Hadewijch tamelijk instabiel, is niet 
in tegenspraak met dat bij Blondel (vrouwelijke rijmen zijn aange
geven met een apostrof, rijmklanken die even vaak mannelijk als 
vrouwelijk zijn met een 0). Al met al lijkt een ontlening door Hade
wijch aan Blondel waarschijnlijk, al is de strofevorm niet heel 
karakteristiek. 

Blondels lied moet tamelijk populair zijn geweest gezien de acht 
handschriften waarin het is overgeleverd (een negende handschrift 
is verloren gegaan). De bijbehorende melodie staat in drie hand
schriften, een alternatieve melodie met dezelfde tekst in één hand
schrift. Blondels liedtekst heeft 8 lettergrepen per vers. De melodie 
is hier uitgegeven naar trouvèrehandschrift M (Parijs, Bibliothèque 
nationale, fr. 844), f. I38. Blondels tekst en de melodieën zijn uit
gegeven in Tischler I997, nr. 67. In theorie is het overigens ook 
nog denkbaar dat Hadewijch haar lied heeft gedicht naar het 
chanson Amours par sa courtoiserie van de Atrechtse trouvère Jean de 
Renty, met hetzelfde rijmschema en 7 lettergrepen pervers. Dit lied 
is echter slechts in één handschrift genoteerd, zonder melodie. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 4C 4b 4c. Dit strofesche
ma wordt aangetroffen in twee anonieme Franse minneliederen 
aoie et soulas mefait chanter en Pour ce seje sui en prison) en ook in het 
eenstrofige lied Diu welt ist der lîhteheite alze rüemeclîchen balt, een 
klacht over het verval der zeden van Hendrik van Veldeke (dichtte 
u70-u90). (Hetzelfde rijmschema komt voor in lied 34, maar met 
een andere metriek.) Hadewijchs tekst kan op een van de Franse 
minneliederen zijn gezongen, maar gezien de onbekendheid van 
de liederen is de kans niet zo groot dat ze die inderdaad heeft 
gekend. Het meest in aanmerking komt nogJoie et soulas, waarvan 
de vrouwelijke c-rijmen (aangegeven met apostrofs) corresponde
ren met die bij Hadewijch, bij wie het rijmgeslacht verder instabiel 
is: 

4ao 4bo 4ao 4bo 4bo 4c' 4bo 4C' Hadewijch 

8a 8b 8a 8b 8b 8c' 8b 8c' Joie et soulas 
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De melodie staat, met de enige overgeleverde tekst, in handschrift 
o (Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 846), f. 67, en is uitgegeven in 

Tischler I997, nr. 480. 

Hymnestrofe van vier verzen: 4a 4a 4a 4a. Het lied is vermoedelijk 
een contrafactvan de hymnejesu dulcis memoria, waaraan Hadewijch 
in dit lied lijkt te ontlenen Zie het commentaar bij lied 37 en hierbo

ven bladzijden 38-39 en 337. Uit de vele melodieën waarop de hym
ne is gezongen hebben we er hier twee gekozen. Een melodie uit 
een vijftiende-eeuws handschrift in Trier (naar Van Duyse ed. I907, 
2252) voor jesu dulds memoria; en een melodie uit het dertiende
eeuwse handschrift Tongeren, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, 63, f. 
292r, voor de hymne jesujIos matris virginis, dat dezelfde vorm heeft 
als jesu dulds memoria. Twee alternatieve melodieën vindt men bij 
lied 37, dat wellicht ook op jesu dulcis memoria is gebaseerd. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 3C 4b 3C. Hetzelfde rijm
schema komt voor in lied 32, maar met een andere metriek. Moge
lijke modellen zijn de liederen De Ia joie que desir tant, dat (mogelijk 
ten onrechte) toegeschreven wordt aan de trouvère Gace Brulé (ca. 
rr60-na I2I3), en Ne puis laissier quejou ne chantvan de Atrechtse 
dichter Colard Ie Bouteiller (dichtte in het tweede derde van de der
tiende eeuw). Beide liederen komen nauwkeurig overeen met 
Hadewijchs strofe, inclusief de tamelijk karakteristieke kortere 
regels aan het einde met hun vrouwelijk rijm (aangegeven met 
apostrofs): 

4ao 4b 4ao 4b 4b 3c' 4b 3c' Hadewijch 

8a 8b 8a 8b 8b 6c' 8b 6c' Colard Ie Bouteiller 

8a 8b 8a 8b 8b 6c' 8b 6c' Gace BruIé 

Geen van beide Franse liederen was heel bekend: dat van Gace ken
nen we uit vier bronnen en dat van Colard uit drie. Contrafacten 
zijn er bij geen van beide. Wegens de grotere nabijheid in ruimte en 
tijd ligt Colards lied als model voor Hadewijchs tekst iets meer voor 

Lied 35 

Lied 37 
Melodie op 
bladzijde 380-

381 

de hand, maar dat van Gace is ook goed voorstelbaar. Colards 
melodie geven we hier in de versie van trouvèrehandschrift M 

(Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 844), f. I29V (zie Tischler I997, 
nr. I85), het alternatiefvan Gace naar hetzelfde handschrift, f. 27 

(zie Tischlerr997, nr. 2°9). 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4C 4C 4d 4d. Dit strofesche
ma was in de West-Europese minnelyriek van de twaalfde en der
tiende eeuw wijdverbreid. 

Het dominante schema is 4a 2a 2a 4a 2b 4b 4b 2b 2a 2b 2C; reprise: 
2b 4b 4b 3 b 2a 2b 2C, maar de heffingen zijn vrij onregelmatig ver
deeld. De vele korte verzen, het grote aantal woorden met hetzelfde 
rijm (vijf a- en vijfb-rijmen) en de lengte van het lied hebben het 
Hadewijch blijkbaar niet gemakkelijk gemaakt. Een gelijkaardig 
schema is in geen enkele van de ons omringende literaturen aange
troffen. 

Hymnestrofe van vier verzen: 4a 4a 4a 4a. Dezelfde vorm komt voor 
in lied 33. Het vermoedelijke Latijnse voorbeeld van beide liederen 
is de hymne jesu dulds memoria. Dat in de strofen 6 en 7 van lied 37 
de 'naam' van minne geprezen wordt (vs. 22 en 25), is wellicht 
ingegeven door deze hymne, die ookweljubilus rhythmicus de nomine 
jesu, 'Jubilus in verzen op de naam Jezus', werd genoemd. Verder 
gaat ook de formulering van vs. SI (met memorien jubelieren) vermoe
delijk terug op het Latijnse voorbeeld, dat niet alleen in vele hand
schriften als eenjubilus betiteld wordt, maar bovendien in zijn eer
ste vers het woord memoria bevat. Tenslotte zou ook de typische 
hymnische aanhefvan de slotstrofe geïnspireerd kunnen zijn door 
het vers Tibi laus, honor 'Aan u lof en eer' van dezelfde hymne. Van 
de vele melodieën waarop jesu dulds memoria gezongen werd, heb
ben we er twee op Hadewijchs tekst gepast: eenjesu dulds memoria
melodie uit het laat-dertiende-eeuwse handschrift Einsiedeln 628 

4°7 
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bladzijde 384 

(naar hetAntiphonarium Monasticum secundum traditionem Helveticae 
Congregationis Benedictinae. Typis Monasterii B.M.V. de Monte Ange
lorum [Engelberg] 1943, 444)j en de tegenwoordig gebruikelijke 
melodie van de hymne, zoals die in het Liber usualis is te vindenj 
deze laatste melodie zou uit de twaalfde eeuw dateren. Voor twee 
alternatieve melodieën zie lied 33. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 4a 4b 4aj reprise: 4b 4a 
4b 4a. Dit schema komt in de Franse lyriek zo overvloedig voor, dat 
het moeilijk is om een model aan te wijzen. OokVeldeke (dichtte 
II70-II90) gebruikte het in zijn tweede lied (Ich bin vro, stt uns die 
tage). Hetzelfde rijmschema, maar met een andere metriek, treffen 
we aan in lied 13. Met slechts twee rijmen voor acht verzen per stro
fe moet dit lied aan Hadewijch vrij hoge eisen hebben gesteld. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 3a 3a 3 b 3aj reprise: 4b 3a 
3a 3 b 3a. Rijmtechnisch is dit een moeilijke strofevorm, aangezien 
per strofe vijf a- en vier b-rijmwoorden gevonden dienen te wor
den. Hetzelfde rijmschema komt ook voor in lied 2, dat echter in 
het vijfde vers vaak drie in plaats van vier heffingen heeft. Hoewel 
het rijmschema ook in de Franse, Occitaanse en Duitse minnely
riek wordt aangetroffen, is daar geen lied te vinden dat ook in 
metrisch opzicht geheel met Hadewijchs beide liederen overeen
stemt. Het meest in de buurt komt een lied van Gace Brulé (ca. 
n60-na 1213), Qui sert defausse proire. Zie verder het vormcommen
taar bij lied 2, waarvoor dezelfde melodie is gebruikt. 

Reihenstrophe (zie bladzijde 37): 4a 4b 4a 4b 4a 4b 4a 4Cj reprise: a 
4b 4a 4C. Volgens Grijp (1992, 76-78) is Hadewijchs lied een con
trafact op een melodie van de Franse trouvère Moniot d'Arras 
(dichtte 1213-1239). De strofevorm stemt volmaakt overeen met 
diens lied Ne me done pas talent: 

4a 4b 4a 4b 4a 4b 4a 4c' Hadewijch 

7a 7b 7a 7b 7a 7b 7a 7c' Moniotd'Arras 

Lied 41 

Het karakteristieke weesrijm aan het eind van de strofe is altijd min
nen. Dat correspondeert met de situatie in Moniots lied, waarvan 
het c-rijm in alle strofen hetzelfde is. Zelfs het geslacht van de rij
men bij Hadewijch stemt precies overeen met die bij Moniot, inclu
sief het vrouwelijke rijm (aangegeven met een apostrof) van de 
laatste versregel. Al met al is de gelijkenis van de strofen zeer over
tuigend en significant. 

Ne me done pas talent moet heel bekend zijn geweest, want de 
melodie is overgenomen in hetjeu-parti (een debat in liedvorm) Phe
lipe,je vos demant, gemaakt door de trouvères Thibaut de Champag
ne (1201-1253) en Philippe de Nanteuil (dichtte 1229-1249/50), en 
in een Marialied van Richard de Fournival (1201-1259/60). Moniots 
tekst komt in maar liefst elf handschriften voor, hetjeu-parti in 
negen. Aan welk van de drie genoemde liederen Hadewijch haar 
melodie heeft ontleend, is niet uit te maken. We hebben Hadewij
chs tekst gepast op de versie van Phelipe, je vos demant uit Ms. 0 

(Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 846), f. 87. De ritmisering is van 
Yvonne Baljeu. De melodie is verwant met die van lied 43 (zie 
aldaar). Voor een uitgave van de Franse teksten en alle melodie

varianten zie Tischler 1997, nr. 432. 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4C 4d 4C 4d. Dit schema is 
zowel in de Franse, Occitaanse als Duitse minnelyriek wijd ver
spreid. Als model komt misschien het Franse Marialied Vierge qui sa 
virginitéVeutgarder entierement 'Een maagd die haar maagdelijkheid 
helemaal wil bewaren' in aanmerking. Deze veronderstelling is 
aantrekkelijk, omdat het lied overgeleverd was in een (in 1944 ver
nietigd) handschrift van omstreeks 1300, dat verschillende Franse 
teksten uit het Lotharingse begijnenmilieu bevatte (Metz, Biblio
thèque municipale, 535). Verschillende teksten uit dit handschrift 
zijn in 1994 door Joris Reynaert met Hadewijch in verband ge
bracht. Anderzijds dient men in overweging te nemen dat het grote 
aantal liederen waarvan Hadewijchs lied een contrafact zou kón
nen zijn, deze hypothese niet erg stevig maakt, ook al omdat er tus
sen de teksten geen inhoudelijke verwantschap aanwijsbaar is. 



Lied 42 

Lied 43 
Melodie op 
bladzijde 386 

Lied 44 

410 

Drieledige chansonstrofe: 4a 4b 4a 4b 4b 4b 3 b 4b. Een gelijkaar
dig strofenschema is in de ons omringende literaturen niet aange

troffen. 

Reihenstrophe (zie bladzijde 37): 4a 4b 4a 4b 4a 4b 4C; strofe IS: 4a 

4b 4C; reprise: 4b 4b 4c. De eenvoud van de formule doet geen recht 
aan Hadewijchs virtuoze spel met het rijm. Op twee uitzonderin
gen na (vs. 8/9 en vs. 47/48) vormen de rijmen a en b in elkverspaar 
onderling ook nog eens een grammatisch rijm (bijvoorbeeld: sinne: 
sin, winne: .ghewin, blide: verblijdt). Het c-vers is een dm estramp: een 
rijm dat in alle strofen hetzelfde (hier: -aken) is en in dit lied liefst 
zeventien maal terugkeert, zodat dus evenveel rijmwoorden op 
-aken gevonden dienden te worden. We vinden het rijmschema 
terug bij een lied van de trouvère Gilles de Vieux-Maisons (om
streeks I200), Pluie ne vens, .gelee neftoidure, weliswaar zonder gram
matisch rijm maar mét een rim estramp voor het c-vers: 

4a' 4b 4a' 4b 4a' 4b 4C' Hadewijch 

lOa' lOb lOa' lob 4b 6a' lOb 7c' Gilles de Vieux-Maisons 

Metrisch past Hadewijchs lied erop als men het ritme modaal 
interpreteert (zie bladzijde 333-335). We hebben Hadewijchs tekst 
gezet op de versie van Gilles' melodie in trouvèrehandschrift N 

(Parijs, Bibliothèque nationale, fr. 845), f. 179. Voor een uitgave 
van Gilles' lied zie Tischler I997, nr. I203, waaraan we de ritmise
ring hebben ontleend. Het begin van Gilles' melodie doet denken 
aan Ne me done pas talent van Moniot d'Arras, waarop Hadewijch 
haar veertigste lied heeft gedicht. Ook de strofevorm is verwant: 
beide hebben een c-vers met dm estramp. 

Rondellus-strofe zonder binnenrefrein: 4a 4a 4a 4b 4a 4b. Dezelfde 
vorm treffen we aan in lied 4. 

Lied 45 
Melodie op 

bladzijde 388-

391 

Sequens: 4a 4a 4a 2b. De rijmen wisselen per strofen paar, en elk b
vers bestaat uit een of meer woorden in het Latijn. Het lied is een 
contrafact van de sequens Mariae praeconio, wat blijkt uit de ontle
ning van de Latijnse woorden. Hadewijchs strofen corresponderen 
ook formeel volledig met het Latijnse voorbeeld. Hieronder volgt 
de sequens. De vertaling is van Rob Faesen (2000, 55-56): 

Mariae praeconio 

serviat cum gaudio 

fervens desiderio 

verusamor. 

Amoris suffragio 

presentetur filio 

matris in obsequio 

cordis clamor 

Ave salus hominum, 

Moge de ware liefde zich met vreugde ten 

dienste stellen van de lofvan Maria, gloeiend 

van verlangen. 

Moge, met de smekende bijstand van de 

liefde, de kreet van het hart aangeboden 

worden aan de zoon, in de (gevolg)dienst 

van zijn moeder. 

Gegroet, heil van de mensen, maagd, sieraad 

virgo decus virginum, van de maagden, aan u komt toe, na de Heer, de 

te decet post dominum lof en eer. 

laus et honor. 

Tu rosa, tu lilium, 

cuius Dei filium 

carnis ad connubium 

traxit odor. 

Ave manans satie 

fons misericordiae 

vera mentis sauciae 

medicina. 

Tu pincerna veniae, 

tu lucerna gratiae, 

tu superna gloriae 

es regina. 

Gij roos, gij lelie, wier geur de zoon van God 

trok naar de huwelijksband met het vlees. 

Gegroet, overvloedig vloeiende bron van 

barmhartigheid, echt geneesmiddel voor de 

gewonde geest. 

Gij schenkster van genade, gij lamp van 

genade, gij zijt de hoge koningin van 

heerlijkheid. 



412 

Ave carens carie, 

speculum munditiae, 

venustans ecclesiae 

sacramentum. 

Tu fin is miseriae, 

tu ver es laetitiae, 

pacis et concordiae, 

condimentum. 

o felix puerpera, 

nos tra pians scelera, 

iure matris impera 

redemptori. 

Da fidei foedera, 

da salutis opera, 

da in vitae vespera 

bene mori. 

Amen. 

Gegroet, gij die geen bederfkent, spiegel van 

zuiverheid, heerlijk (lett. 'sierend') sacrament 

van de kerk. 

Gij einde van de ellende, gij zijt de lente van de 

blijdschap, smaak van vrede en eensgezindheid. 

o zalige moeder die onze misdaden goedmaakt, 

beveel de verlosser, met het recht van een 

moeder. 

Geef de trouwe binding van het geloof, geef de 

werken van het heil, geef op de avond van het 

leven schoon te sterven. 

De sequensvorm impliceert dat de melodie per strofenpaar veran
dert. Terwijl de kopiist van handschrift c (of een van zijn voorgan
gers) elk paar als één strofe heeft opgevat, wordt elk strofenpaar in 
handschrift A als twee strofen weergegeven. 

Dit loflied op Maria ontstond vermoedelijk in Frankrijk, moge
lijk al aan het eind van de elfde, maar ten laatste aan het begin van 
de twaalfde eeuw. We hebben Hadewijchs tekst gezet op een versie 
van Mariae praeconio uit het dertiende-eeuwse Utrechtse Prosarium, 
ed. De Goede 1965, 13I. Deze versie is eerder gepubliceerd in Grijp 
1992,85-87. Schmelzer 2008, noot12 noemt alternatieve bronnen 
voor de melodie. 


