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[A2r] Hier begint de schoone historie van joncker Jan uut den

Vergiere,1 des graven zone van Artoys, ende

hoe hy eerst gevonden wort.

Dat eerste capittel

[A2ra] Alzo wy inde oude gesten 2 vinden beschreven, zo isser hier

voortijts gheweest tot Romen regnerende een moghende 3 keyser,

gheheeten Sigmundes. 4 Hy was alle zijn landen door vernaemt voor

een vreetsamich 5 ende rechtveerdich prince, seer goedertieren teghen

alle zijn ondersaten. 6

Nu ist op eenen tijdt ghebuerdt dat de keyser open hoff 7 houden

woude. Zoo heeft hy alle zijn heeren by hem te hove ontboden die

haer leen van hem hielden, ende dit gheschiede ontrent Pincxter,

wanneer den tijt genoechlijcxt is ende alle dinghen in saysoene 8 zijn.

Doen nu den dach ghecomen was ende alle de heer[e]n 9 te

ho[v]e 10 gecomen waren, zoo is de keyser met alle zijn heeren ter

kercken gegaen om misse te hooren, des ghelijcx oock de keyserinne

met haer vrouwen en[de] 11 jonckfrouwen, twelck seer genoechlijc was

om te aensien. De misse wert seer solemplijck 12 gedaen met musijcke

ende alderhanden instrumenten van spel, alzoo dat het een groote

melodie 13 was voor den genen diet aenhoorden.

1. vergiere: sierboomgaard tevens ‘locus amoris’

2. gesten: geschiedenissen

3. moghende: machtige

4. Mogelijk wordt hier gerefereerd aan Sigismund van Luxemburg alias Sigismund van

Hongarije (1368 -1437), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1411-1437).

5. vreetsamich: vreedzaam

6. ondersaten: onderdanen

7. open hoff: grote feestdag, waarop het hof opengesteld werd voor bezoek.

8. in saysoene: in (volle) bloei

9. Muller [1590]: heertn

10. De letter ‘v’ is slecht afgedrukt. Voortaan zullen slecht afgedrukte letters

stilzwijgend verbeterd worden tussen [rechte haken].

11. Muller [1590]: en — ‘en’ in plaats van ‘ende’ voortaan stilzwijgend geëditeeerd als:

en[de]

12. solemplijck: plechtig

13. melodie: genot, vreugde
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Nae dat den dienst ghedaen was, zoo is de keyser met zijn heeren

weder te hove gegaen, desgelijcx oock de keyserinne. Te hove

comende zoo is de keyser allene mette keyserinne aen een tafel gaen

sitten, daer nae alle de heeren, elck nae zijnen staedt. 14 Ende om thof

ende die blijschap te vermeerderen, zoo wast gheordineert 15 dat

tusschen een yeghelijck 16 heere oft ridder soude sitten een vrouwe oft

jonckfrouwe. 17 Men diende daer van menigerhande gherechten. De

blijschap die daer ghedreeven werdt, en is niet moghelijck om te

vertellen. Men hoorde daer alderhande instrumenten van speelen.

Aldus wasser alle droefheyt buyten den hove gesloten, ende dese [A2rb]

ghenuechte gheduerde zo lange tot de keyser met zijn heeren over

tafel saten.

Na datmen God ghedanckt ende gelooft hadde ende de tafelen op

genomen waren, 18 zo is de keyser op ghestaen ende is gaen wandelen

in een schoon viergiere ofte prieel, twelck hy dagelijckx altoos

ghewoonlijck was te doene wanneer dat hy ghegeten hadde, om hem

daer inne te vermaken.

Doen hy nu een tijt inden hof geweest hadde, zo is hy noch voort

gheghaen na een schoon prieel, ’t welck al omme wel dicht beset was

ende geplant met veel schoone ende welrieckende bomen, ende was

zoo dicht datmen der niet door sien en conde. Daer binnen coomende

zoo heeft de keyser ghevonden een costelijck go[u]den 19 stuck, 20 seer

costelijck ende constich gewrocht. 21 Daer op lach een ’t schoonste

kindt in zijnen doecxkens gewonden datmen met ooghen mocht

14. staedt: rang en stand

15. gheordineert: besloten

16. een yeghelijck: elke

17. Het eten van mannen onder elkaar wilde na een aantal bekers wijn nog wel eens

uitmonden in slaande ruzie. Vandaar de geniale oplossing om de mannen van elkaar te

scheiden door middel van vrouwen en jonkvrouwen, die aan hun zorg en aandacht

werden toevertrouwd.

18. de tafelen op genomen waren: grote(re) gezelschappen aten aan niet aan vaste

tafels, maar aan tafels die bestonden uit losse houten bladen op schragen.

19. Muller [1590]: gonden — distributiefouten worden voortaan stilzwijgend verbeterd

tussen [rechte haken].

20. stuck: kleed — Johan uz dem virgiere, r. 66: Ein peller (Mnl. Pellen)

21. gewrocht: gemaakt
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aensien. Daer by oock een costelijcken hal[s]berch, 22 een helm ende

een wapenrock. 23 De keyser deede oock zijn heeren dat zijden cleet

ontwinden. Daer sach hy doen dat schoonste kind[t] dat oyt van

moeder mocht zijn geboren. Hy vant daer oock by zegel ende brief, 24

daer inne dat stont gheschreeven wat name datmen den kinde gheven

soude ende dat het niet te kerstenen was ghedaen. 25 Ende hy vant

oock noch daer bi een schilt van roden goude, aen den schilt twee

vergulde spooren, oock een schoon, witte baniere, daer in stont een

schoon cruyce gewrocht van goude. Boven was sy van lasuere, 26 daer

inne stonden twee 27 lelien seer schoon van coleure.

De keyser [was] 28 van dese kinde seer verblijt ende dede tkindt met

alle dat hy daer vant, in zijn camer 29 dragen. Voort deede hy de

nieumare 30 loopen door alle zijn [l]ant 31 dat de keyserinne gelegen

waer [A2va] van een jongen sone. 32 Men dede tkint te kercken draghen

met grooter eeren alleens 33 oft des keysers soone ware geweest. Twert

ghedoopt ende ghenoemt joncker Jan uyt den Vergiere, 34 om dat het

inden vergiere oft prieel gevonden wert. De keyser beminde dit kint

boven maten seer, ende hy swoer by zijnder [c]roonen: 35 Waerder

22. Muller [1590]: half Berch — maliënhemd reikend van hoofd tot voeten en voorzien

van een capuchon.

23. wapenrock: (wollen) mantel die over de wapenrusting gedragen wordt met daarin

geweven of geborduurd het wapenteken van de drager.

24. zegel ende brief: oorkonde

25. niet te kerstenen was ghedaen: (nog) niet gedoopt was

26. lasuere: (hemels)blauw

27. twee lelien seer schoon van coleure — Johan uz dem Virgiere, r. 105: dri lilien

guldin (het wapen van de koning van Frankrijk: 3 fleur de lis op een blauwe

ondergrond)

28. Ontbreekt in Muller [1590].

29. camer: privévertrek(ken)

30. nieumare: nieuwsbericht

31. Muller [1590]: []ant

32. In Johan uz dem Virgiere bevalt de keizerin die zelfde nacht van een dochter,

Clarie / Clarisse geheten (r. 148), waarna de keizer doet alsof zijn vrouw van een

tweeling bevallen is. Blijkbaar was de keizer dringend om een mannelijke erfgenaam

verlegen. In het volgende capittel wordt hij een oude man genoemd.

33. alleens oft: alsof het

34. joncker Jan uyt den Vergiere: Johan uz dem Virgiere, r. 134: Johan uz dem virgiere

35. Muller [1590]: troonen 

-4-



yemant die dorste [v]ermanen 36 dat het zijn kindt niet en ware, hy

soudese tleven doen nemen! Hy dede het kint seer costelijcken op

voeden.

Doent seven jaren out was, wast zo lieflijc ende gratieus om aen te

sien dat een mensche, hoe ontstelt hy ware, diet kint aensage, soude

hem selven vertroost hebben door tgesichte 37 van den kinde.

36. dorste [v]ermanen: zou durven te onthullen

37. tgesichte: de aanblik
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