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Samenvatting
In dit werkstuk is op basis van een diplomatisch afschrift van delen van het
zestiende-eeuwse raadselboekje getiteld Een nieu Clucht-Boecxken, gedrukt door
Pauwels Stroobant te Antwerpen, een lessenserie ontworpen voor de onderbouw
van de havo en het vwo. Het Clucht-Boecxken bevat 357 Middelnederlandse
raadsels, gebaseerd op Duitse en Franse bronnen, waaruit een selectie ingezet
kan worden om leerlingen kennis te laten maken met het lezen en hertalen van
Middelnederlands, en met de samenleving van de zestiende eeuw. Naast de
raadsels is een grote hoeveelheid voornamelijk zestiende-eeuwse kunstwerken
opgenomen, waardoor een overzicht van de cultuur van die tijd is ontstaan.
Lesplannen, een docentenhandleiding (die zowel een kritische versie als een
hertaling van de gekozen raadsels bevat) en een opdrachtenboekje zijn te vinden
in de bijlagen bij dit werkstuk. Het diplomatisch afschrift in het wetenschappelijk
deel van het werkstuk wordt vergezeld van een verantwoording van de gekozen
werkwijze.
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Inleiding
Het voornaamste doel van deze editie is om jonge mensen (leerlingen in de
onderbouw van het middelbaar onderwijs) kennis te laten maken met
Middelnederlandse teksten en cultuur. In de bovenbouw moeten havo- en vwoscholieren Middelnederlandse teksten lezen voor hun schoolexamens. Een
speelse inleiding in de onderbouw is hierop een goede voorbereiding. Op zijn
minst hebben leerlingen zo al een voorsprong met het lezen en vertalen van
Middelnederlandse teksten tegen de tijd dat zij in de bovenbouw arriveren; en op
zijn gunstigst is hun interesse voor deze periode in de geschiedenis gewekt.
Om de leerlingen te enthousiasmeren voor de teksten, heb ik gekozen delen van
het enig bestaande exemplaar (bewaard in museum Plantin-Moretus in
Antwerpen) van het Niev Clucht Boecxken te editeren. Dit boekje, rond 1600
gedrukt door Pauwels Stroobant te Antwerpen, bevat - in tegenstelling tot wat de
titel suggereert - geen kluchten, maar raadsels in alle soorten en maten. Het is in
zijn geheel in 1985 door W.L. Braekman uitgegeven in een kritische editie2. Voor
gedetailleerde informatie over de herkomst van de diverse raadsels en over de
definitie van een ‘raadsel’ wil ik dan ook graag naar deze editie verwijzen. Mijn
doel was eerder om een selectie van de raadsels te bewerken en zo leesbaar en
beschikbaar te maken voor een jong publiek. Hieronder ga ik wel kort in op de
inhoud van het Clucht Boecxken en op de door mij gevolgde werkwijze.
Het Clucht Boecxken bevat 357 raadsels in totaal, die opgedeeld kunnen worden
in drie categorieën: zogenaamde ‘minneraadsels’, namelijk vraagstukken over
liefdeskwesties waarover gediscussieerd kan worden; ‘rekenraadsels’, die dicht bij
de tegenwoordige verhaaltjessommen bij wiskunde of rekenen komen; en meer
‘wetenschappelijke’ raadsels, die het meest lijken op wat wij tegenwoordig onder
‘raadsels’ verstaan: omfloerste beschrijvingen, vaak dubbelzinnig of vol
metaforen, die met enig denkwerk en eventueel wetenschappelijke of algemene
of religieuze kennis aan de hand van de gegeven aanwijzingen op te lossen zijn.
Uit deze drie categorieën heb ik een aantal raadsels gekozen om voor gebruik in
een lessenserie te bewerken.
Onderstaand verslag bestaat dan ook uit enkele min of meer los van elkaar
staande onderdelen: het wetenschappelijke deel bevat het diplomatische afschrift
en de verantwoording van mijn werkwijze; en daarnaast zijn een
docentenhandleiding en leerlingenwerkboek toegevoegd. Laatstgenoemde
boekjes zijn te vinden in de bijlagen.

2

W.L. Braekman, Een Nederlands raadselboek uit de zestiende eeuw. Brussel, Scripta,
1985.

2
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Diplomatisch afschrift
De foto’s zijn afkomstig van het (enig bekende) gebruikte exemplaar, dat wordt
bewaard in museum Plantin Moretus te Antwerpen onder signatuur R 48.27.
Folium 4r - (Titelpagina)

EEN NIEV | Clucht Boecx- | ken/ inhoudende vele schoo- | ne Vragen ende
antwoorden in manie- | re van geraetsels. Vergadert wt | diuersche
Boecken/ende is | seer ghenuechlijck om | droefheyt en me- | lancolie te ver- |
drijuen. |
[2 houtsneden naast elkaar] |
T’HANTWERPEM3. | By Pauwels Stroobant / inde | Cammerstrate/inden witten
Hasewint.
3

Zetfout, bedoeld is: T’HANTWERPEN.

4
Folium 4v - (Inleiding)

Den goetwilligen Leser.
Saluyt.

Beminde Leser in dit Boecxken suldy vin- | den veel schoonder ende
ghenuchlijcker | raetselen wt veel boecken te samen verga- | dert, om
swaermoedighe geesten te ver- | lichten. Met veel schoonder amoureuse
raetselen, | tot leeringhe van alle amoureuse gheesten,hoe sy | reyn liefde sullen
draghen sonder eenige vileynie | niet tot schimp oft achterdeel van yemant,in
dien | sijt verstandelijck lesen,want ghelyck die Bie de | buytenste verwe oft
coleur der bloemen geen ga- | de en slaet,maer soect alleene die soeticheydt des
| honichs,ende tprofijt van twas dat neemt sy wech | ende laet die bloemkens
onghequetst. Also die dit | Boecxken lesen die en sullen die verwe der bloem- |
men dat is die Raetselen in haer seluen niedt | achten,maer alleene die goede
leeringhe | daer inne begrepen suygende daer wt | dat hen profiteren mach tot
wel- | varen haerder sielen ende des | lichaems. Blijft den Hee- | re beuolen. |
AMEN.

5
[15] - Folium 5v - Regel 33-34

Raet. Welcken drec goet teten is. Ant. vanden bien | dat is honich.
[35] - Folium 7r - Regel 28-31

Raet. Alle tgene dat opter aerden is/geef ic in corten | tijt wat het begeart na zijn
wesen leuen/doot/ionc/of | out/ende en cans my seluen geuen niet/dat ic een an
| der mede deel. Ant. Eenen Spiegel.
[44] - Folium 7v - Regel 23-27

Raet. wat heeft des morgens vier voeten des mid- | daechs twee des nachts dry.
Ant. De mensche cruypt | in zijn ioncheyt op handen ende voeten int middel zijns
| leuens gaet hy recht/in zijn ouderdom gaet hy metee- | nen stoc/dat zijn met
dry voeten.

6
[67] - Folium 8v - Regel 31-34

Raet Of die hont aen den steert hange /of de steert aen- | den hont. Ant. Hebdy
den hont byden steert bouen hem | so hangt die hant aanden steert/ maer hebdy
dat hooft | bouen/so hangt de steert aenden hont.
[72] - Folium 9r - Regel 14-15

Raet. Welc dier isser een wolf alder gelijcste. Ant. | Een wolfinne.
[73] - Folium 9r - Regel 16-20

73Raet. Vier been nam een been/doen nam twee been | een been/en werpt vier
been met dry been dat het een | been liggen liet. An. Een hont nam een stuc
vleesch met | een been4 den seluen werp de coc met eenen dryvoetstoel | dat hy
dat been vallen liet.
[77] - Folium 9r - Regel 28-32

Raet. Het vlooch een voghel ver | loos/op eenen boom bladerloos/daer quam die
vrou | mondeloos/ende adt den vogel verloos. Ant. Die sneeu | viel op eenen
boom sonder bladeren ende dien vertrede5 | de Sonne.
[78] - Folium 9r - Regel 33-35
4

“Een deel ontbreekt: een mens (bij Butsch, n° 131 een kok) neemt een driepikkel”,
Braekman, p. 42.
5
Tekst heeft: vertrede, bedoeld is: verteerde.

7

Raet. Het is een cleyn cloosterken/daer en is deur oft | venster in/ende was
nochtans vleesch ende been daer in | ant. Een ey d aer comt een kjecken wt.
[83] - Folium 9v - Regel 12-13

Raet. Wat leyt aende want/ ende en heeft begin noch | eynde. Ant. Eenen cloot.
-

[97] - Folium 10r - Regel 13-15

Raet. Het gaet door allen landen/ende blijft altoos aen | een stede. Ant. Een spille
oft assche in een rat van ee- | nen waghen.
[103] - Folium 10v - Regel 1-2

Raet. Wat gaet daer ouer twater ende en maeckt | hem niet nat. Ant. Die Sonne.
[106] - Folium 10v - Regel 12-19

Raet. Het is groot ende sterc/ende reyst door menich | vreemt lant/het heeft in
hem siel ende lijf/het sy man of- | te wijf/gaet ouer den leuenden sonder
medelijden / ooc | onder den leuenden te gaen cant hem niet mijden. Daer- |
omme t’verstant is hem noot om te wachten vander | snellen doot. Ant. Een schip

8
vaert ouer die visschen ende | onder die menschen ende het heeft ooc somtijts
oft ge- | meynlijck menschen gheladen.
[115] - Folium 11r - Regel 11-13

Raet. Welck hantwerck aldermeest steelt. Antw. | Die lepelmakers/die
ketelaers/die pannen maken/ | die maken veel stelen.
[119] - Folium 11r - Regel 25-27

Raet. Diet maect die en behoeues niet die coopt/ | en wils niet diet ghebruyckt en
wetes niet. Ant. Een | doot kiste.
[126] - Folium 11v - egel 14-15

Raet. In welcken lande zijn die hoochste bergen. ant. | Daer die diepste dalen
zhn6.
[130] - Folium 11v - Regel 27-30

Raet. Hoe verre ist van deen eynde vander werelt tot | dander. An. eenen dach
reysens/als die sonne getuych- | nisse geeft met haren opganc des morgens/
ende on- | derganck des auonts.

6

Tekst leest zhn, bedoeld is: zyn (zijn).

9
[131] - Folium 11v - Regel 31-34

Raet. Wat inden cortsten tijt van het een lant in dan- | der wandelt. Ant. Des
menschen sinnen oft gedachten/ | want die zijn nu hier/ende van stonden aen op
het eyn- | de der werelt.
[148] - Folium 12v - Regel 25-30

Raet. Twee vaders ende twee sonen vingen dry | hasen coen/een yegelijc hat der
een/ende daer en ge-bracker gheen. |
Ant. Het was een vader/ende een soon/ende die selue had | ooc eenen soon dat
waren dry persoonen/ maer twee | vaders ende twee sonen hadden een yegelijc
een hase.
[149] - Folium 12v - Regel 31-35

Raet. Het wort van elcken begeert/ende wilt ende is | nochtans so seer
onweert/alsmen om eenen penninc | coopen mocht/niemant dat selue te doene
is bedocht | Ant. Den ouderdom een yeghelijck begeert / noch- | tans is lief
ghetaliger de ieucht.

10
[160] - Folium 13v - Regel 15-25

Item. Daer is eenen Hofmeester/die seynt zijnen | knecht ter merct om te coopen
xx. Vogelen/onder den- | welcken hy begeert te hebben/ gansen eyntvogelen
ende | kieckenen/ende hy heeft zijnen knecht gegeuen x.pen- | ningen om ter
merct te gaen/ende voor een yegelijc gans | heeft hy gegeuen dry
penningen/voor yegelijc eyntvo | gel onder half penninc voor een yegelijc ionc
kiecken | eenen haluen penninc. Nu is de vrage hoe veel eyn- | den ende hoe veel
kieckenen datter zijn geweest nu. | Ant. Daer zijn geweest twee gansen/vijf
eyntvogelen | ende xiij. jonge kieckenen.
[162] - Folium 14r - Regel 1-13

Item, Ofter yemant in eenen boomgaert quame en na- | me daer een deel
appelen/ende int wtgaen moest hy passe | ren door dry poorten/ende voor elcke
poorte stont een vrou- | we elcke vande drie vrouwen nam en van hem de helft
vande | appelen/ende eenen appel daer toe/doen hy door de dry | poorten
gepasseert was so behielt hy maer eenen ap- | pel. Nu is die vrage hoe veel
appelen dat hy eerst wten | boomgaert met hem droech. |
Ant. Tweentwintich appelen / want deerste nam | hem xij. appelen/doen bleuen
daer thien die tweede nam | hem ses appelen doen behielt hyer noch vier/die der
| de nam hem dry appelen/doen behielt hy noch eenen | appel/dat maeckt
tweentwintich te samen.

11
[279] - Folium 24 r - Regel 6-9

Raet. Het schickte eenen Ridder ouer rijn/der alden | liefste vrouwen zijn/ goeden
wijn sonder vat oft gelas/ | raet waer in den wijn was. Ant. hy schickte haer een |
druyue daer sy den wijn in hadde.
[293] - Folium 25r - Regel 28-34

Raet. Drye vrouwen van eenen ouderdom/ heb- | ben u gelijc lief/die een is rijc
die ander wijs/ die derde | schoon/welc vande dryen soudy kiesen voor u lief. Ant.
| Die wijs is want wijsh!!! is beter dan rijcdom schoon- | heyt/want daer wijsheyt
is daer comt gemeenlijcken | rijcdom ende andere schoonhede/maer lacen nu
wort | rijcdom vercoren/daerom valt dat eynde quaet.
[295] - Folium 25v - Regel 7-14

Raet. Twee mannen beminnen een vrouwe ende sy | dencken een yegelijc die
naeste te zijn ende neemt van | den eeuen7 een cransken van Roosen ende geeft
den an- | deren een cransken van violetten welc van tween meyn- | dy dat meest
in haer gratie staet. Ant. Die gene daer | sy dat cransken af neemt/want dat
houtse in gedenc- | kenisse/dat ander cransken is wech ende wt den oogen/ |
ende dat wort haestelijcken vergeten.

7

Tekst leest: eeuen; bedoeld is: eenen.
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Folium 30r - (Colofon)

DIt Boecxken geintituleert Een | nieu clucht Boecxken8, is geuisi- | teert ende
geapprobeert van Mee- | ster Jasper de Mere/ Licentiaet in- | der Godtheyt
vander K.M. daer | toe gecommitteert. Ende is byder | voorschreuen K. M.
toeghelaten te | moghen printen. Ghegheuen tot | Brussel den ij. van December/
int | iaer vijfthien hondert ende achten- | veertich. |
Onderteeckent. |
Boudevvijns.

8

Gecusiveerd vanwege afwijkend lettertype: hier geen gotische letters.
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Verantwoording diplomatisch afschrift
Zowel bij het diplomatisch afschrift als bij de kritische tekst houd ik mij aan de
normen zoals ze genoemd worden in het standaardwerk van Marita Mathijsen9.
Het diplomatisch afschrift geeft de brontekst zo getrouw mogelijk weer; alleen
zijn de regels uitgevuld en zijn regeleindes in plaats van met een harde return
aangegeven met: |. Eventuele zetfouten zijn blijven staan, en worden besproken
in een voetnoot. Zoals Mathijsen voorts aangeeft, heb ik voor mijn editie om te
beginnen rekening moeten houden met mijn doelpubliek10 (zie verantwoording
kritische tekst) en met de keuze van mijn materiaal11. Er is maar één exemplaar
van het Clucht Boecxken bekend, dus de keuze van de basistekst sprak voor zich,
maar wel heb ik een selectie uit het materiaal gemaakt. Voor de verantwoording
van deze selectie, zie verantwoording uitgegeven selectie.
In mijn diplomatische afschrift heb ik de foliumnummers van de raadsels vermeld
en de plaatsing op de pagina. Voor het gemak van de lezer heb ik tussen vierkante
haken verwezen naar het raadselnummer in de editie van Braekman12, die een
doorlopende nummering aanhoudt (de raadsels in het Clucht Boecxken zijn niet
genummerd en zonder tussenkopjes; meestal begint een raadsel op een nieuwe
regel en wordt er ingesprongen bij het woord Raet, maar niet consequent).

Verantwoording uitgegeven selectie
Over een ‘schooleditie’, zoals het tweede deel van mijn uitgave het beste
genoemd kan worden, zegt Mathijsen: “Aan de schooleditie kunnen dezelfde
eisen gesteld worden als aan de leeseditie13, maar omwille van het publiek kan de
samensteller verder gaan dan voor een leeseditie toegestaan is. Herspellen kan
wenselijk zijn, normalisatie eveneens, en ook kan men met fragmenten van
teksten volstaan. De term ‘editie’ is dan echter niet meer van toepassing. De
samensteller van een schooluitgave dient wel altijd uit te gaan van een
betrouwbare editie, en zich te verantwoorden over zijn tekstingrepen, zij het niet
in detail, maar in het algemeen”14. Ik zal in mijn uitgave óók een bewerking van de
basistekst presenteren, maar tevens een diplomatische en kritische tekst (zie
verantwoording diplomatische tekst; en verantwoording kritische tekst). Het
geheel kan echter geen ‘editie’ genoemd worden in de strikte zin van het woord,
omdat niet de volledige basistekst is opgenomen: er is geen sprake van
uitgegeven ‘fragmenten’ van teksten, want ieder gekozen raadsel is volledig
weergegeven, maar ik heb niet álle raadsels opgenomen. Het doel van deze
uitgave was immers om een lessenserie te vervaardigen, en mij ontbrak de tijd om
alle raadsels uit het Clucht Boecxken te editeren.
9

M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Constantijn Huygens Instituut,
Den Haag 2003.
10
Mathijsen, p. 38.
11
Ibidem, p. 40.
12
W.L. Braekman, Een Nederlands raadselboek uit de zestiende eeuw. Scripta, Brussel,
1985.
13
In een leeseditie komen de volgende elementen voor: ‘leestekst’ en beknopt
‘commentaar’ in twee delen: het eerste deel bevat o.a. ontstaansgeschiedenis en
bronnen: dit betreft dus primaire literatuur. Een (eventueel) eveneens beknopt tweede
deel behandelt de “historische context, genreproblematiek, intertextualiteit, receptie,
poëtica” en betreft dus secundaire literatuur. Mathijsen, p. 77.
14
Mathijsen, p. 76.

14
De selectie is gebaseerd op enkele criteria. Ten eerste moesten de raadsels
oplosbaar zijn; dus er moesten voldoende aanwijzingen zijn om een antwoord te
kunnen vinden (eventueel op weg geholpen door een sturende illustratie). Een
voorbeeld van een raadsel dat om deze redenen afviel, is het raadsel nummer [99]
(ed. Braekman15) dat luidt: Raet. Indien ghijt siet / so laet ghijt liggen en siet ghijt
niet so neemt ghijt op. Ant. Dat gat van eender hasenoten. Het is een aansprekend
raadsel, en zeer herkenbaar voor kinderen die in een bosrijk gebied zijn
opgegroeid en ooit nootjes hebben geraapt; maar de aanwijzingen in de vraag zijn
stellig te vaag om tot het antwoord te kunnen komen. Een dergelijk raadsel valt
dus af. Een raadsel als [135] (ed. Braekman16) is dan weer ongeschikt omdat het,
hoewel interessant en verrassend, te weinig aansluit bij de belevingswereld van
hedendaagse jongeren: Raet. Welc zijn de geluckichste ende ongeluckichste
menschen. Ant. Adams kinderen. Om aansluitend het tweede punt te noemen: de
raadsels moesten passen binnen het wereldbeeld van een schoolgaand kind van
11 tot 16 jaar. Alle drie categorieën raadsels die aanwezig zijn in het Clucht-boekje
- algemene-kennisraadsels, amoureuze raadsels, rekenraadsels - zijn bovendien
vertegenwoordigd; al hebben de meer algemene raadsels de overhand. De laatste
zijn voor hedendaagse leerlingen het meest aansprekend, omdat ze beroep doen
op kennis van een natuur en menselijkheid die er nog altijd is. De amoureuze
raadsels zijn vooral voer voor discussie en reflectie op de 16e eeuw, en de
rekenraadsels kunnen gebruikt worden als hertaaloefening.

Verantwoording kritische tekst
De kritische tekst moet leesbaar zijn voor jonge mensen - het is de bedoeling dat
zij uiteindelijk (na enige oefening en sturing) zelf op basis van de kritische tekst
een hertaling kunnen produceren. Toch meen ik dat het goed is om zo dicht
mogelijk bij het origineel te blijven, zodat leerlingen kennis maken met de
oorspronkelijke tekst, en leren rekening te houden met verschillende schrijfwijzen
in verschillende eeuwen. Daarom heb ik uiteindelijk niet meer gewijzigd dan
volgens Mathijsen “zonder verdere verantwoording”17 is toegestaan. Duidelijke
zetfouten heb ik stilzwijgend aangepast. De “typografische aanpassingen”18 die ik
gedaan heb, zijn het moderniseren van de lange s, het aanpassen van u/w/v naar
modern gebruik, en het aanpassen van de i/j - omdat deze verwisselingen het
woordbeeld voor leerlingen vermoedelijk wel erg verwarrend maken. De y-grec,
de ae, de c/k, de f/v en de d/t heb ik daarentegen laten staan zoals ze in de tekst
voorkwamen. Deze klanken komen bij uitspraak immers grotendeels overeen.
Men kan leerlingen vragen om in de les de teksten aan elkaar voor te lezen: na
enige oefening zouden voornoemde spellingsverschillen geen probleem moeten
opleveren. Zo zijn ook aan elkaar geschreven woorden (isser, alder, meyndy, enz.)
of woorden met sterk afwijkende spelling (mensch, thien, penninc) zo veel
mogelijk blijven staan. Zodra er toch een moeilijk woord of problematische
samentrekking voorkomt, geef ik voor de leerlingen in een voetnoot ofwel het
antwoord, ofwel één of enkele vra(a)g(en) die naar de oplossing leiden. Ik heb
niet, zoals Braekman, overal een vraagteken toegevoegd: slechts daar waar het
raadsel als een vraag geformuleerd was.
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Verantwoording hertaling
Voor de hedendaagse bewerking (de ‘schooleditie’ dus; naast de kritische tekst)
ben ik zo dicht mogelijk bij de doeltekst gebleven. Rijm is niet behouden gebleven,
omdat inhoud de belangrijker werd geacht (een voorbeeld is raadsel nummer
[279] (ed. Braekman19)). De raadsels zijn in hertaling zó opgesteld, dat leerlingen
weten waarover het gaat, zonder de inhoud van het origineel te wijzigen – met
uitzondering van raadsel nummer [73] (ed. Braekman20), omdat de originele tekst
een omissie heeft. Dit heb ik in de vertaling geprobeerd op te lossen; het raadsel
wordt gebruikt als voorbeeld in de eerste les, dus de leerlingen hoeven hier niet
zelf te hertalen. Er is een opmerking over in de docentenhandleiding. Voor de
overige raadsels geldt: hoe meer beide teksten op elkaar lijken, hoe beter, want
dan kunnen leerlingen een vergelijking maken en nagaan hoe elke zin toen
geschreven werd, en hoe nu. In de docentenhandleiding zijn alle hertalingen
opgenomen; in het leerlingenboekje ontbreekt een deel. Uiteindelijk moeten
leerlingen namelijk zelf proberen te hertalen. Hun tekst hoeft niet per se dicht bij
de bron te liggen, maar moet wel de inhoud correct weergeven en begrijpelijk zijn
voor klasgenoten.

Verantwoording leerlingen- en docentenmateriaal
Het werkboekje kan door de leerlingen ingevuld (en uiteindelijk ingeleverd)
worden: het bestaat uit de 16e-eeuwse raadsels, opdrachten, vragen, illustraties,
ruimte voor aantekeningen en hier en daar achtergrondinformatie. De
docentenhandleiding bestaat uit drie lesplannen inclusief leerdoelen; alle
antwoorden en hertalingen; feiten over de 16e eeuw, toelichtingen bij de
illustraties, bronnen die geraadpleegd kunnen worden om leerlingen te
informeren; en een nakijkmodel voor de inleveropdracht die de lessenserie
afsluit. In de lesplannen wordt gesproken van kunst, muziek, dagelijks leven
(feesten, gezelschapsspelen, eten, muziek en onderwijs); en er zijn werkvorm-tips
in opgenomen. Voor sommige achtergrondinformatie wordt echter slechts
verwezen naar een bron: de docent kan uit het aanbod een keuze maken, in acht
nemend leeftijd en niveau van desbetreffende klas.
De leerlingen krijgen bij een deel van de teksten een hertaling; bij een deel van de
teksten moeten zij deze zelf verzorgen. Bij álle teksten in de docentenhandleiding
zijn hertalingen opgenomen. De docent kan dus kiezen: teksten beschikbaar
maken, of de leerlingen aan het werk zetten.

Verantwoording illustraties
De illustraties zijn afkomstig van diverse bronnen. Richtlijnen bij het uitkiezen van
illustraties waren enerzijds hulp bieden bij het oplossen van de raadsels; en
anderzijds het illustreren van het (creatieve) leven in de 16e eeuw. De illustraties
zijn dus min of meer willekeurig gekozen bij de raadsels: als het onderwerp
overeenkwam, zijn de beide bronnen bij elkaar gevoegd. De afbeeldingen zijn
afkomstig uit diverse kunstgeschiedenisboeken, boeken over drukgeschiedenis,
en digitale bronnen. Er is een overzicht ontstaan van zowel praktische informatie
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over het drukken van boeken of de geschiedenis van de cartografie; als van de
kunstgeschiedenis van plusminus 1450 tot 1650 (met enige uitschieters).

Beschrijving druk
Formaat 8°, 54 beschreven pagina’s (m.u.v. D3v en D4, die zijn blanco), opbouw:
(A-C)⁸, D⁴. Voorin vier extra blanco pagina’s (nu met het signatuur en enige
informatie over de druk met potlood en ingeplakt resp.) en achterin 8 extra
blanco pagina’s. Deze zijn aan weerszijden ingeplakt: de plakranden zijn goed
zichtbaar. Bruin lederen kaft, goud op snee, gouden versieringen in binnenkanten
kaft. Groene schutbladen. 36 regels per pagina (de regel met het eerste woord
van de daaropvolgende pagina is hierbij meegeteld), geen lombarden m.u.v. een
lombarde van twee regels hoog bij het colofon en een versierde lombarde van 4
regels hoog bij de inleiding; inleiding bestaat uit kop van 2 regels, 21 regels, en
AMEN; colofon bestaat uit 15 regels (twee witregels meegeteld). De titelpagina
heeft twee kleine houtsnedes naast elkaar, op tweederde van de bovenkant van
de pagina, en een sierrand. De titel is op het midden van de pagina uitgelijnd en
de regels worden geleidelijk korter. Onder de houtsneden staan plaats en drukker.
Er is gebruik gemaakt van gotische letters. Vrij consequent staat aan het begin van
ieder raadsel een hoofdletter, maar dat is niet altijd het geval. Ook beginnen de
meeste, maar niet alle, raadsels op een nieuwe regel (met inspringing). De
raadsels zijn niet genummerd en er zijn geen tussenkopjes. Wel is er een witregel
tussen de ‘wetenschappelijke’ raadsels en de ‘rekenraadsels’ (alleen aan het
begin; niet tussen de ‘rekenraadsels’ en de daaropvolgende ‘wetenschappelijke
raadsels’). Het boekje is gedrukt op papier: op de pagina vóór de eerste
beschreven pagina bevindt zich een watermerk in de vorm van enkele bogen; en
op de laatste beschreven pagina bevindt zich een reliëfstempel (onleesbaar).

Geschiedkundige informatie
In het colofon van het Nieu Clucht Boecxken staat dat het boekje reeds in 1548
goedgekeurd is door ene Jasper de Mere (in naam van de koning, te Brussel, 2
december), zodat het (hier volg ik Braekman21) mogelijk al in 1549 in Antwerpen
verschenen is - maar van een dergelijke oude druk rest ons geen spoor. Braekman
noemt wel het raadsel nummer [284], dat afkomstig is uit ‘het volksboek Die
schoone Hystorie van Margrieten … van Lymborch, waarvan de oudste druk uit
1516 dateert’22. Hij concludeert dat de “oorspronkelijke” versie van het
Kluchtboekje van ná die datum moet zijn. Het colofon is ondertekend door ene
Boudewijn, maar het is niet bekend wie dat is of wie het boekje toentertijd
gedrukt heeft.
Over de drukker van het ons wel overgeleverde exemplaar – Pauwels Stroobant
(de Oude) – is weinig bekend. Braekman vermeldt dat hij in 1596 in het St.
Lucasgilde te Antwerpen werd opgenomen23. Van Buuren, Lie en Orbán
vermelden dat Stroobant in 1617 is overleden24. Het CERL (Consortium of
European Research Libraries) noemt dezelfde sterfdatum: het meldt dat Pauwels
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van 1596 tot 1617 actief is geweest als drukker.25 Ook de catalogus van de
Universiteitsbibliotheek Gent meldt dat Stroobant actief is geweest als drukker
van 1596 tot 1617; en dat het jaar 1615 vermeld staat op de titelpagina van het
boekje Een schoone historie van Mariken van Nimweghen, een seerwonderlijcke
ende waerachtige geschiedenisse, hoe sy meer dan seven iaeren met den duyvel
woonde ende verkeerde26. De catalogus Netherlandish Books27 geeft een aantal
titels die gedrukt zijn door Stroobant: twee uit 1596, vier uit 1597, één uit 1599 en
één uit 1600. Op Early European Books online is Stroobant niet te vinden. Maar in
elk geval is het dus duidelijk dat Pauwels Stroobant rond de eeuwwisseling
werkzaam was in Antwerpen; naar wat Van Buuren, Lie en Orbán aannemen vanaf
1597 in de Witte Hasewint in de Cammerstraat28.
Nauwkeurige datering van het ons bewaard gebleven boekje is, kortom, moeilijk:
Marjolein Kool houdt het eenvoudigweg op ‘rond 1600’29. De USTC (Universal
Short Title Catalogue) schrijft 159730.
De meeste ‘wetenschappelijke’ raadsels zijn afkomstig uit (een) Duits(e)
raadselboekje(s) van vanaf het einde van de vijftiende eeuw; het is niet geheel
duidelijk welk(e) boekje(s) precies, aangezien vele van deze boekjes op elkaar
teruggrijpen31. Voor de overige raadsels uit deze categorie is nog geen directe
bron gevonden; wellicht komen zij uit dezelfde (nog) onbekende bron als de
hierna genoemde raadsels waarvoor nog geen rechtstreekse bron getraceerd is.
De rekenraadsels zijn mogelijk (indirect) geïnspireerd door het Franse boekje
Adevineaux amoureux, al is ook hier de rechtstreekse bron niet bekend32. Het
eerste minneraadsel, met zowel vraag als antwoord in proza (een deel van de
raadsels is opgesteld met vraag op rijm en het antwoord in proza; een enkele keer
geheel op rijm) komt uit het boek Die schoone Hystorie van Margrieten ... van
Lymborch, voor het eerst gedrukt in 151633. Een aantal andere raadsels uit de
groep die geheel in proza is gesteld, is overgenomen uit Int Paradijs van Venus,
gedrukt in 1530 te Utrecht34. Een aantal raadsels dat gedeeltelijk op rijm staat,
vertoont overeenkomsten met Adevineaux amoureux en Die schoone Hystorie van
Margrieten ... van Lymborch, maar de exacte herkomst is onduidelijk35. De
minneraadsels lijken hoe dan ook te zijn voortgekomen uit het hoofse ‘koningspel’
(conincspel), te vinden in ridderromans met een verhalende context, eerst in
Frankrijk en later ook in de Nederlanden. Daar kwamen vervolgens ook
vraagstukken zonder context en zonder specifieke hoofdrolspelers in zwang, als
adellijk gezelschapsspel.
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Bijlage 1 – pagina 1

Lesplannen
Aan de docent
Het voorliggende lespakket bestaat uit drie onderdelen: drie lesplannen, een docentenhandleiding
en een leerlingenwerkboekje. De lesplannen zijn een aanvulling op de docentenhandleiding. Deze
bevat alle antwoorden en hertalingen, een nakijkmodel voor de inleveropdracht, en extra informatie
bij de illustraties (inclusief de bron) en de historische context. Ook zijn er verwijzingen naar (online
beschikbare) literatuur, zodat de docent zelf kan bepalen wat hij belangrijk vindt om tijdens de les
aan extra geschiedkundige informatie mee te geven. De drie lesplannen staan hieronder; deze
bevatten elk een overzicht van de te behandelen lesstof, een lesplan met tijdsindicaties, en een
beschrijving van één of meerdere huiswerkopdracht(en).
Beginsituatie:
De leerlingen hebben al wel eens raadsels, sommen enzovoorts opgelost, maar ze hebben geen
enkele ervaring met het Middelnederlands. De serie is in principe geschikt voor alle
onderbouwleerlingen van havo en vwo: de docent kan zelf selecteren aan de hand van niveau,
leeftijd en beschikbare tijd. In principe is de hoeveelheid informatie en verdieping t/m de derde klas
vwo toereikend.
Indien blijkt dat in de eerste les(sen) te veel nieuwe informatie is ingeroosterd, kan er altijd voor
worden gekozen om ofwel de informatie in latere lessen te herhalen, ofwel meer te spreiden. Dit is
ook afhankelijk van de duur van een les op desbetreffende school.
Leerdoelen:
-

Kennismaking met het Middelnederlands om de overgang naar de bovenbouwstof te
vergemakkelijken;
Beter (genuanceerder) beeld van de Nederlanden eind 16e eeuw;
Oefenen met formuleren; ‘in eigen woorden zeggen’;
Overleggen, samen problemen oplossen, actief meedenken in de klas;
Filosoferen over de vroegere en hedendaagse maatschappij, normen en waarden, aan de
hand van de minneraadsels en de instructies daarbij;
Verschillen leren herkennen in een taal in verschillende eeuwen: een notie krijgen van
taalontwikkeling, -evolutie en -diversiteit.

3 lessen plus inleveropdracht (1 week plus tijd voor de opdracht)
a) Inleiding aan de hand van enkele grappige raadsels, leerlingen kunnen ook zelf met
voorbeelden komen. Daarna historische informatie: vanaf wanneer en hoe drukte men, over
welk boekje gaan we het hebben, wie drukte dat, hoe zag zijn omgeving eruit? Huiswerk: a)
zoek de verschillen op de kaart van toen en nu; b) zoek zelf een (hedendaags) raadsel.
b) Leg elkaar de gevonden raadsels voor. We gaan ook Middelnederlands leren lezen en
raadsels uit die tijd oplossen. Waarin verschilde het leven van toen met het leven van nu?
Wat bedoelt de drukker in zijn inleiding? Huiswerk: hertaal twee raadsels en los ze op. Eén
raadsel is voor de hele klas hetzelfde; het andere is voor elk kwart van de klas anders (de klas
wordt in vieren verdeeld en iedere groep krijgt een ander raadsel toebedeeld).
c) Per groepje van vier elkaars raadsels oplossen. Discussiëren en meer voorbeelden bespreken;
oefenen met raadsels hertalen en oplossen. Inleveropdracht: hertaal twee raadsels naar
keuze en los ze op. Eerstvolgende les inleveren.

2
Inhoud les 1
Introductie onderwerp, kennismaking met het raadselboekje en kennismaking met de periode (16e
eeuw. Voor alle lessen geldt, dat de afbeeldingen die ter verheldering van de raadsels dienen (en tot
inkijkje in de periode), zo mogelijk uit de jaren 1500-1600 komen; maar een enkele keer is een
afbeelding van vroeger of later. De vroegste afbeelding dateert uit 1434 (het portret van het
echtpaar Arnolfini); de nieuwste uit 1624 (Atlas Van der Hagen, C. L. Visscher) – op enkele
hedendaagse voorbeelden na (maar die springen er in het leerlingenboekje al uit en zijn duidelijk niet
historisch). Op afwijkingen wat betreft de periode kan in de les gewezen worden. Alle raadsels
worden ondersteund met minimaal één illustratie, die behalve een (gedeeltelijk) overeenkomstige
inhoud, niet per se met het raadsel te maken hebben. Aan bod komt in deze les:
Onderwerp
Raadsels: wat zijn dat,
waarvoor gebruiken
we ze? Is een
rekensom ook een
raadsel? Of een vraag
als: ‘wat heb je liever,
een kalkoenlel of
dagelijks moeten
baden in
knakworstensap’?

Vanaf wanneer
kunnen we drukken;
hoe maakten we
boeken daarvóór; en
hoe ging dat drukken
in de 16e eeuw in zijn
werk?

Inleiding van het
raadselboekje.

Illustratie
Diverse grappige
raadsels, uit het
raadselboekje of
aangedragen door
de klas.

Leerdoel
Leerling realiseert zich
dat raadsels vermakelijk
en ontspannend kunnen
zijn, maar ook leerzaam
of aanleiding tot een
goed gesprek. Leerling
denkt na over gebruiken
in andere eeuwen:
kennen we die raadsels
nu nog? Zeggen ze wat
over ons gevoel voor
humor, bijvoorbeeld?
Kopiist en
Leerling doet historische
attributen,
kennis op, en weet dat er
hoogdruk-drukkerij een lange geschiedenis
en diepdrukaan de tablets, laptops
atelier.
en smartphones vooraf
gaat.

Kritische versie van
de inleiding plus
hertaling.

Wat zegt de drukker
tegen zijn lezers? Wat
vinden we daar nu van?
A.d.h.v. vragen kan de
leerling mee in discussie
gaan en nadenken over
het leven en de
gewoontes en de taal van
mensen in de 16e eeuw.

Bron
EEN NIEU
Clucht Boecxken,
inhoudende vele schoone
vragen ende antwoorden
in maniere van
geraetsels. Vergadert uut
diversche Boecken, ende
is seer ghenuechlijck om
droefheyt en melancolie
te verdrijven. Gedrukt
door Pauwels Stroobant
te Antwerpen, 1548.
Portret van Jean Miélot,
tweede helft 15e eeuw,
door een onbekende
miniaturist, Brussels
Royal Library, MS 9278,
fol. 10r; website van het
Fitzwilliam Museum in
Cambridge; ontwerp van
Johannes Stradanus (van
Straet), gegraveerd door
T. Galle; deel van de serie
prenten Nova Reperta,
uitgegeven tussen 1587
en 1589 te Brugge.
EEN NIEU
Clucht Boecxken.

3
Onderwerp
Omgeving: hoe zag de
kaart van het gebied
rondom Antwerpen en rondom Utrecht en de stad er toen uit?

Illustratie
Diverse kaarten en
afbeeldingen van
de belangrijkste
gebouwen van
rond de
eeuwwisseling.1
Adellijk
bruiloftsgezelschap
aan tafel.

Leerdoel
Leerling kan zich een
beeld vormen van de
omgeving, en het
gegevene dus beter
plaatsen.

Raadsel: eerste
voorbeeld, eventueel
aanleiding tot
discussie.

Raadsel gebaseerd
op het
Parisoordeel.

Extra opdracht: kleur
de afbeelding in.

De Promenade.

Leerling denkt na over
levensvragen van toen en
nu, ziet voorbeeld van
Middelnederlandse tekst
en voorbeelden van
afbeeldingen uit die tijd.
Leerling kijkt goed naar
de afbeelding en denkt
na over sfeer. Kleur was
in de Middeleeuwen
belangrijk en van
symbolische waarde.
Bovendien kan kleuren
net zo’n vermakelijke/
afleidende werking
hebben als het oplossen
van raadsels.

Omgeving: hoe zou
een gezelschap dat
raadsels aan elkaar
voorlegde eruit
kunnen hebben
gezien?

Leerling kan zich een
beeld vormen van de
omgeving, en het
gegevene dus beter
plaatsen.

Bron
Theatrum Orbis
Terrarum, Abraham
Ortelius, Antwerpen,
1571; en Atlas Van der
Hagen, Claes Janszoon
Visscher, 1624.
Een vrolijk
bruiloftsgezelschap aan
tafel, in Gillis Jacobsz.
Quintijn, De HollandscheLiis met de BrabandscheBely, ’s Gravenhage 1629.
Gravure van Adriaen
Matham naar Adriaen
van de Venne.
Het Parisoordeel, Lucas
Cranach de Oude, ca.
1528.

De Promenade, Albrecht
Dürer, ca. 1498.

Lesplan les 1
Leerling
Komt binnen, gaat
zitten.
Luistert, neemt
boekje in
ontvangst, doet
een raadselduit in
het zakje.

1

Docent
Begroet, geeft
hand.
Introduceert
nieuw onderwerp
door een raadsel
voor te leggen en
de klas te vragen
naar meer
voorbeelden.

Lesdoel
T.b.v relatie
leerling/leraar.
Leerling ziet dat
men in de 16e
eeuw óók leefde,
schreef, en zich
vermaakte; anders
dan nu, maar
vergelijkbaar.

Tijd (indicatie)
3 min.

Benodigdheden
N.v.t.

5-7 min.

Boekje voor elke
leerling,
eventueel een
smartboard of
beamer.

De Atlas Van der Hagen is van later dan het raadselboekje, maar de kaarten hadden ongetwijfeld tijd nodig
om gemaakt te worden en waren dus vermoedelijk nog representatief voor de situatie van rond 1600 - ter
beeldvorming zullen ze voldoen. Eventueel kan de docent vermelden dat er sinds het drukken van het raadselboekje alweer ruim een halve eeuw voorbij is gegaan, maar dat boeken uit die tijd vaak een lang leven was
beschoren met herdrukken van soms decennia later. De atlas is bovendien kleurrijker dan eerdere atlassen.

4
Leerling
Luistert en neemt
deel aan het
klassengesprek.

Docent
Vertelt over
handschriften en
drukken, stelt de
klas vragen. Hoe
ging dat nu
eigenlijk?
Deelt beurten uit,
laat af en toe
samenvatten (of
doet dat zelf) wat
er nu eigenlijk
stond.
Staat lln bij.

Ombeurten stukje
uit de inleiding
voorlezen.
Deelnemen aan
discussie over
inhoud.
Vult vragen over de
inleiding in. Mag in
tweetallen.
Bekijkt
Vertelt er iets
illustraties/kaarten. over.

In tweetallen:
discussiëren over
liefdesraadsel.

Luistert, pakt in.

Coördineert.
Vraagt na afloop
wat er zoal uit is
gekomen.
Eventueel
klassengesprek.
Vraagt of er
behoefte aan is
te weten wat
men in de 16e
eeuw hierop het
juiste antwoord
achtte.
Geeft huiswerk
op. Vertelt alvast
dat de week
wordt afgesloten
met een
inleveropdracht.

Lesdoel
Leerling doet
kennis op over 16e
eeuw en krijgt zo
een beeld van de
context.

Tijd (indicatie)
5-7 min.

Benodigdheden
Eventueel
smartboard of
beamer om
afbeeldingen te
vergroten.

Leerling
5-7 min.
start/oefent met
het lezen van
Middelnederlands.

Boekje en evt.
smartboard of
beamer.

Tekstbegrip en
7 min.
vorming historisch
wereldbeeld.
Vorming historisch 5-7 min.
wereldbeeld /
ontwikkeling
steden / gebieden
in de Lage Landen.
Leerling gaat in
5-7 min.
gesprek over
normen en
waarden in
bepaalde perioden
en gebieden; hoe
is dat nu? Vindt de
leerling het
vreemd als het
toen anders was?
Was het toen
anders? Hoe komt
dat?
5 min.

Boekje.

Boekje, evt.
Smartboard of
beamer.

Boekje.

N.v.t.

Huiswerk les 1
Het huiswerk is telkens bedoeld om de leerlingen actief met de stof bezig te laten zijn, en ze zelf
nieuwe dingen te laten ontdekken. In de les die volgt op het huiswerk kunnen de opgaven in
tweetallen, groepjes of klassikaal besproken worden. Vaak wordt er in de les voortgeborduurd op de
vondsten van de leerlingen, of zullen ze elkaar vragen moeten voorleggen en/of samen dingen
moeten oplossen.

5
Opdracht
Kijk op
maps.google.com.
Schrijf ten minste drie
verschillen op tussen
de kaart uit de 16e
eeuw en de kaart van
nu.

Illustratie
Screenshot van
desbetreffende
gebieden van Google
Maps.

Zoek zelf een raadsel
op en schrijf erbij: van
wanneer is het; wie
heeft het gemaakt; en
voor wie was het
bedoeld? Als je dat
niet kunt vinden,
schrijf op waarom niet.

Ll wordt gevraagd zélf
een illustratie te
vervaardigen bij het
gevonden raadsel.

Leerdoel
Leerling ziet dat
gebieden veranderen
in de loop der tijd,
maar dat een heleboel
steden die er toen
waren, er nu nog
steeds zijn - in
uitgebreide vorm.
Leerling zoekt naar
hedendaagse raadsels
en vindt ofwel een
raadsel dat men toen
ook al kende, ofwel
iets geheel nieuws.
Voer voor gesprekken
over cultuur en
tijdsbeeld.

Bron
Google Earth.

N.v.t.

Inhoud les 2
Aan de slag met raadsels oplossen. Ook zelf hertalen: daarbij krijgen de leerlingen hulp van
klasgenoten en docent. De oplossingen hoeven niet hetzelfde te zijn als in de 16e eeuw: de klas mag
creatief zijn. De geopperde antwoorden moeten wel plausibel zijn. En passant kan de docent, om het
beeld van desbetreffende tijd wat levendiger te maken, passende informatie bij de raadsels en
illustraties geven. Over leefgewoonten, sociale activiteiten, menu, sociale lagen, politieke toestand,
hoe de school er toen uitzag, enzovoorts. In de les komt aan bod:
Onderwerp
Huiswerk van les 1.
Het lezen van
Middelnederlands.

Illustratie
Zie les 1.
Titelpagina van het
raadselboekje.

Samen enkele
Middelnederlandse
raadsels begrijpen en
oplossen.
De leerling krijgt een
beeld van 16e eeuw in
alle facetten van het
leven; bovendien
dienen de recepten als
illustratie (evenals de
schilderijen) om het
oplossen van
desbetreffende
raadsels te
vergemakkelijken.

Beeld met spiegel,
beeld met appels,
recept met appels,
Fabergé-ei, recept met
ei (dat kinderen aan
zou moeten spreken:
een omelet met
kruisbessen en suiker);
aanwijzingen voor het
oplossen van de
raadsels en tevens
inkijkjes in diverse
aspecten van het leven
toentertijd.

2

Leerdoel
Zie les 1.
Leerling raakt bekend
met het lezen van
Middelnederlands.
Beeldvorming,
oefening. De
illustraties geven
inzicht in het mens- en
wereldbeeld van toen:
de manier waarop de
mensen en dieren zijn
vormgegeven (borsten,
buiken, benen; de
leeuw; symboliek bij
Van Eyck), én een
inzicht in het menu van
die dagen.

Bron
Zie les 1.
EEN NIEV
Clucht Boecxken.
Portret van het
echtpaar Arnolfini, Jan
van Eyck, 1434; Adam
en Eva, Lucas Cranach
de Oude, 1533; een
recept voor appelmoes
en appelbeignets uit
een 15e-eeuws
kookboek; een
Fabergé-ei, 188519172; en een recept
met eieren uit het
nieuwen Coc-boeck,
Karel Baten, 1593 (via
Coquinaria.nl).

Fabergé is van veel te laat om nog in deze context te mogen figureren, maar de afbeelding is wel een perfecte
aanwijzing voor de oplossing van het raadsel. De docent kan dit toelichten.

6
Lesplan les 2
Leerling
Komt binnen, gaat
zitten.
Doet mee aan
klassengesprek.

Docent
Begroet, geeft
hand.
Vraagt naar de
gevonden
verschillen in de
kaart van les één.
Wisselt in
Staat bij in geval
tweetallen raadsels van nood.
uit. Schrijft het
antwoord bij het
raadsel van
buurman/-vrouw.
Wisselt terug en
Houdt de tijd in
beoordeelt
de gaten en geeft
antwoord. Legt uit aan wanneer
aan buurman/teruggewisseld
vrouw waarom
moet worden. Als
zijn/haar antwoord kinderen vroeg
goed of minder
klaar menen te
goed was.
zijn, komt de
docent enkele
vragen stellen.
Luistert, leest voor Geeft beurten.
in beurten.
Vraagt naar
enkele raadsels,
zelfgemaakte
illustraties en
oplossingen; en
geeft nieuwe
raadsels op.
In tweetallen aan
Zet de leerlingen
de slag met
aan het werk,
Middelnederlandse biedt hulp, zet af
raadsels. Neemt
en toe het werk
deel aan
stil om vragen te
klassengesprek
stellen over de
over
teksten/
overeenkomsten/
oplossingen en
verschillen MNLs
controleert of
en hertaling op
alles goed gaat.
momenten waarop
de docent daarom
vraagt.
Luistert, pakt in.
Geeft huiswerk
op. Sluit af.

Lesdoel
T.b.v relatie
leerling/leraar.
Leerling krijgt
enig historisch
inzicht in de Lage
Landen.
Oefening
oplossen
raadsels; leerling
overlegt over de
teksten.

Tijd (indicatie)
3 min.

Benodigdheden
N.v.t.

5-7 min.

Boekje en evt.
Smartboard/
beamer.

5-7 min.

Boekje, evt.
smartboard of
beamer.

Leerling overlegt
2-3 min.
over mogelijke
oplossingen en
over of de
gemaakte
illustratie
behulpzaam was;
of dat deze het
antwoord verried.

Boekje.

Leerling krijgt
beeld van 16e
eeuw.

7-10 min.

Boekje, evt.
smartboard of
beamer.

Na enige
oefening met
hertalen en
oplossen moet de
leerling (na de
volgende les) in
staat zijn om de
inleveropdracht
naar behoren te
voltooien. Thuis
kan extra
geoefend worden
(zie huiswerk).

10-20 min.

Boekje, evt.
smartboard of
beamer.

2-5 min.

N.v.t.

7
Huiswerk les 2
Opdracht
Hertaal een raadsel en
los het op. Ieder kwart
van de klas krijgt een
ander raadsel.

Illustratie
De zon op het water,
enkele bollen (één van
aarde), de jacht, de
mens in zeven
verschillende
levensfasen.

Leerdoel
Een oudere vorm van
het Nederlands leren
lezen en zodoende
kennis maken met
taal- en
cultuurontwikkeling in
de loop der tijden. Zien
dat spelling een
conventie (afspraak) is,
die kan veranderen.

Hertaal een raadsel en
los het op. Kleur de
afbeelding in.

De moeder van
Albrecht.

Leerling kan een korte
Middelnederlandse
tekst begrijpen en er
zelf een oplossing aan
toevoegen. Het
inkleuren van de
afbeelding zorgt voor
een focus op de
functie van het plaatje,
en voor meer aandacht
voor de inhoud van de
tekst. En voor
verstrooiing – de
lessen zijn immers
bedoeld om interesse
te wekken voor de 16e
eeuw, niet om die
interesse juist af te
zwakken.

Bron
Slag bij Issus, Albrecht
Altdorfer, 1529;
project met een bol
aarde van Paula Cox,
2012; Jacht met valk,
zonder bron,
geraadpleegd via
<nieuwsbronnen.com/
tenbunderen/
kader.htm>; Jagers in
de sneeuw, Pieter
Bruegel de Oude,
1565; The Seven Ages
of Man, uit Petit's
Almanack, 1525.
Moeder, Albrecht
Dürer, 1514.

8
Inhoud les 3
Oefenen met raadsels oplossen en samen overleggen. En passant kan de docent, om het beeld van
desbetreffende tijd wat levendiger te maken, passende informatie bij de raadsels en illustraties
geven. Over leefgewoonten, sociale activiteiten, menu, sociale lagen, politieke toestand, hoe de
school er toen uitzag, enzovoorts.

Onderwerp
Huiswerk van les 2,
in groepen van vier.
In groepjes raadsels
oplossen.

Illustratie
Zie les 2.

Leerdoel
Zie les 2.

Bron
Zie les 2.

Een vogel in de sneeuw op
een boomtak, prent van
een conversatie met de
Dood, de zee met uitzicht
op Antwerpen, landkaart
met boten en walvissen,
een verzameling vogels.

Beeldvorming en
oefening in het lezen
van
Middelnederlands en
het oplossen van de
raadsels.

Eventueel: muziek in
de 16e eeuw.

Lied uit het Antwerps
Liedboek, getiteld: Het voer
een visscher visschen,
enkele afbeeldingen uit
liedboeken, portret van een
jonge violist.
Het lied (uitgevoerd door
de groep Camerata
Trajectina, zie
<http://www.camerata
-trajectina.nl/>) is op cd
verkrijgbaar. Een alternatief
is het oude Wilhelmus, via
Youtube te beluisteren:
<https://www.youtube.com
/watch?v=haEV2WiQ7qk>.
Wilhelmus von Nassawen
(arr. Melchior Franck,
Opusculum etlicher newer
und alter Reuterliedlein,
1603), door Camerata
Trajectina, geüpload 18-092010.

Leerling krijgt beeld
van de 16e eeuw in al
haar facetten: in
gezelschap leggen
mensen elkaar
raadsels voor, maar
er wordt natuurlijk
ook gemusiceerd (en
heel anders dan nu).

Jagers in de sneeuw,
Pieter Bruegel de
Oude, 1565; Van arent
bosman, gedrukt in
Delft, omstreeks 1490;
Zee met zicht op
Antwerpen, Pieter
Brueghel de Oude
(1526/1530–1569);
Visboek 028v en 029r
Adriaen Coenenszoon,
Scheveningen, 15771583; Visboek 016v,
Adriaen Coenenszoon,
Scheveningen, 15771583.
Antwerps Liedboek, in
1544 verschenen bij
de Antwerpse drukker
Jan Roulans, toen
getiteld Een schoon
Liedekensboek;
Melodie Adriaenssen
1548, f. 60v; Een
Muziekgeschiedenis
der Nederlanden, L.P.
Grijp, K. Vellekoop, I.
Bossuyt e.a.,
Amsterdam University
Press, 2001; Jongen
met viool, Frans Hals,
zonder jaartal;
Zeghere van Male
manuscript (Cambrai,
Bibliothèque
Municipale, MS 1258), 1542..

9
Lesplan les 3
Leerling
Komt binnen,
gaat zitten.
Luistert.

Neemt deel aan
klassengesprek.

In groepjes:
huiswerkraadsels
uitwisselen en
bespreken
(expertmethode).
In groepjes/
tweetallen/
klassengesprek:
nog enkele
raadsels
oplossen.
Onderbreekt
tijdelijk
groepswerk en
neemt deel aan
klassengesprek;
of overlegt
binnen het
groepje over
vragen die de
leraar stelt.
Luistert, noteert
inleverdatum,
pakt in.

Docent
Begroet, geeft
hand.
Vertelt dat er
een
inleveropdracht
zit aan te komen
en geeft al kort
aan wat daarvan
de bedoeling is.
Vraagt naar de
oplossing van het
huiswerkraadsel.
Coördineert en
begeleidt.

Loopt rond om
groepjes te
coördineren,
leidt een
klassengesprek,
of biedt hulp aan
tweetallen.
Eventueel: wijst
erop dat er
verschillende
raadsels waren:
reken-, liefde-,
en meer
algemeen. Kan
hedendaags
voorbeeld
noemen.
Legt uitgebreider
uit wat de
leerlingen voor
de
inleveropdracht
moeten doen, en
wanneer hij
ingeleverd moet
worden.

Lesdoel
T.b.v relatie
ll/leraar.
Alle leerlingen
weten wat van ze
verwacht wordt.

Tijd (indicatie)
3 min.

Benodigdheden
N.v.t.

2 min.

Boekje en evt.
smartboard/
beamer.

Controle of
hertalen en
oplossen gelukt
is.
Overleggen over
oplossingen en
hertalingen.
Elkaar helpen.

5-10 min.

Boekje en evt.
smartboard/
beamer.

10 min.

Boekje.

Oefenen met
15-20 min.
Middelnederlands
lezen, overleggen,
samen tot een
oplossing
proberen te
komen.
Discussie op gang 5 min.
brengen en
nieuwsgierigheid
naar de
geschiedenis
opwekken.

Boekje en evt.
smartboard/
beamer.

Leerling weet wat 5 min.
hij moet doen en
krijgt de kans te
laten zien wat hij
geleerd heeft. Het
cijfer wordt
gebaseerd op de
inzet tijdens de
lessen, plus deze
individuele
opdracht.

Boekje.

Verwijs eventueel naar
<www.nwo.nl/actueel/
evenementen/
nationale+
wetenschapsquiz/
archief/quiz+junior
+2013>.
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Inleveropdracht na les 3
Opdracht
Herschrijf twee
Middeleeuwse
raadsels in eigen
woorden en los ze op.
De oplossing hoeft niet
‘correct’ te zijn, maar
mag ook niet onzinnig.
Illustreer voor
bonuspunten.

Illustratie
De spil van een wagen
met molens op de
achtergrond, enkele
(hedendaagse!)
stillevens met wijn,
een jongeman tussen
de rozen, een
bijenkorf, hondjes,
pollepels en een
steelpan, berg en dal,
de zon en een
wereldkaart, een
gotisch vraagteken,
vissen.

Leerdoel
Geleerde
vaardigheden in
praktijk brengen, inzet
tonen, omgaan met
deadline.

Bron
Windmolens, plaat 12
uit Nova Reperta,
gegraveerd door Philip
Galle, 1537-1612;
stillevens met wijn van
Hugo Bussen,
Castricum; Een
onbekende jongeman
leunend tegen een
boom tussen de rozen,
Nicholas Hilliard (15471619, Engeland), ca.
1588; Bijenkorf uit Een
notabel boecxken van
cokeryen, 1514,
Brussel; Rintje van Sieb
Posthuma (19602014); lepels uit de
17e eeuw; steelpan uit
de 16e eeuw;
Oostenrijk; Atlas
Theatrum Orbis
Terrarum 001av-001b;
Visboek 026r.

Er is een globaal nakijkmodel opgenomen in de docentenhandleiding, dat door de docent verder
ingevuld kan worden, afhankelijk van waar deze de nadruk op wil leggen. De verdeling van de punten
is als volgt: 10 startpunten voor aanwezigheid, 30 punten voor het (correct en netjes) invullen van
het opdrachtenboekje, 40 punten voor de inleveropdracht, en 20 punten voor extra inzet;
resulterend in 100 punten in totaal.

Bijlage 2

Raad els in het
donker

3 lessen voor havo/vwo 1/2/3
Over de middeleeuwen, raadsels en illustraties

DOCENTENHANDLEIDING
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LES ÉÉN
De indeling van de lesstof over de drie lessen is te vinden in het boekje met lesplannen. Daar is de
planning volledig uitgewerkt, evenals de lesdoelen en inhoud van elke les. In dit boekje zijn alle
lessen opgenomen inclusief de antwoorden; een nakijkmodel voor de inleveropdracht; en extra
informatie over illustraties en bronnen. Ook zijn er verwijzingen te vinden naar externe bronnen. De
aanwijzingen in het leerlingenboekje luiden: hertaal de raadsels en los ze op naar eigen inzicht; het
middeleeuwse antwoord benaderen hoeft niet. Het is echter natuurlijk aan de docent om te
beslissen hoeveel vrijheden toegestaan zijn in het verzinnen van creatieve antwoorden.
Het voornaamste doel is om onderbouwleerlingen op een speelse manier kennis te laten maken met
Middelnederlandse teksten en cultuur. In de bovenbouw moeten havo- en vwo-scholieren
Middelnederlandse teksten lezen voor hun schoolexamens. Op zijn minst hebben leerlingen na
voorliggend inleidend boekje al een voorsprong met het lezen en vertalen van Middelnederlandse
teksten tegen de tijd dat zij in de bovenbouw arriveren; en op zijn gunstigst is hun interesse voor
deze periode in de geschiedenis gewekt.
Om de leerlingen te enthousiasmeren voor de teksten, heb ik gekozen voor het Niev Clucht Boecxken
(bewaard in museum Plantin-Moretus in Antwerpen). Dit boekje, rond 1600 gedrukt door Pauwels
Stroobant te Antwerpen, bevat - in tegenstelling tot wat de titel suggereert - geen kluchten, maar
raadsels in alle soorten en maten. Het Clucht Boecxken bevat 357 raadsels in totaal, die opgedeeld
kunnen worden in drie categorieën: zogenaamde ‘minneraadsels’, namelijk vraagstukken over
liefdeskwesties waarover gediscussieerd kan worden; ‘rekenraadsels’, die dicht bij de tegenwoordige
verhaaltjessommen bij wiskunde of rekenen komen; en meer ‘wetenschappelijke’ raadsels, die het
meest lijken op wat wij tegenwoordig onder ‘raadsels’ verstaan: omfloerste beschrijvingen, vaak
dubbelzinnig of vol metaforen, die met enig denkwerk en eventueel wetenschappelijke of algemene
of religieuze kennis aan de hand van de gegeven aanwijzingen op te lossen zijn. Uit deze drie
categorieën heb ik een aantal raadsels gekozen om voor gebruik in de lessenserie te bewerken. De
raadsels op pagina 2 van dit boekje zijn ongenummerd, omdat ze bedoeld zijn ter inleiding in de
eerste les (aanvullende inbreng van de leerlingen wordt op prijs gesteld). Alle daaropvolgende
raadsels zijn genummerd van 1 tot 23.
Uitleg over de
plaatjes staat altijd
in een blauw
blokje: de docent
kan uit deze
handleiding een
keuze maken uit de
toegevoegde
informatie.

Jaartallen en
namen staan
vermeld voor de
volledigheid, en om
de docent de kans
te bieden
leerlingen te
informeren als zij
dat willen of als de
docent dat nodig
acht.

Bij de titelpagina:
Bilbo, het
hoofdpersonage in
Tolkiens The
Hobbit, moet
raadsels opgeven
en oplossen om zijn
leven te redden. Hij
en zijn tegenspeler
Gollum zijn op de
titelpagina
afgebeeld
(getekend door
Alan Lee, 1999). De
S in de titel is
vervangen door
een lange S: zo zag
die eruit in drukken
uit de 16e eeuw.
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Raet. Welc dier isser een wolf alder gelijcste?
Ant. Een wolfinne.

Raadsel. Welk dier lijkt ‘t meest op een wolf?
Antwoord: een wolvin.
Wolf uit Prokofiev’s Peter en de Wolf, Suzie
Templeton, 2006. Dit is een hedendaagse
animatiefilm, gebaseerd op het bekende
verhaal van Prokofiev. Puur ter illustratie.

Raet. Vier been nam één been. Doen nam twee
been één been en werpt vier been met dry been;
dat het een been liggen liet.1
Ant. Een hont nam een stuc vleesch met een been.
Den selven werp de coc met eenen dryvoetstoel,
dat hy dat been vallen liet.

Raadsel. Vier been nam één been. Toen nam
twéé been één been en wierp vier been - met
drie been - zodat hij één been liggen liet.
Antwoord: een hond nam een stuk vlees met
één been. Naar diezelfde hond wierp de kok
een kruk met drie poten, zodat de hond het
been liet vallen.
Hond uit de film Hond, Suzie Templeton, 2001.
Animatiefilm van dezelfde maker als
bovenstaand. Ook hier puur ter illustratie.
Geïnteresseerde leerlingen kunnen verwezen
worden naar de animaties van Suzie
Templeton, want ze zijn wel degelijk de moeite
waard - maar ze hebben niets met de 16e
eeuw te maken.

Raet. Hoe verre ist van deenen eynde vander
werelt tot dander?
An. eenen dach reysens, als die sonne getuychnisse
geeft met haren opganc des morgens ende
onderganck des avonts.

Raadsel. Hoe ver is het van het ene eind van
de wereld tot het andere?
Antwoord: een dag reizen. Want de zon is
daar getuige van, met haar opkomst in de
morgen en ondergang in de avond.
Slag bij Issus, Albrecht Altdorfer (c. 1480–
1538), 1529. Detail. De afbeelding komt bij
raadsel nummer 5 terug: daar is de uitsnede
groter.

1

Nota Bene: dit raadsel klopt niet geheel. Wat er eigenlijk moet staan is: Vier been nam één been. Toen nam
twéé been één been en drie been [= een stoel met drie poten] en wierp vier been met drie been, zodat hij [= de
hond] één been liggen liet. Dus: de hond (vier been) nam het been (één been), waarop de mens (twee been)
zowel een been (één been) als een stoel met drie poten (drie been) naar de hond gooide. Waarop deze het
been achterliet.
Als er vragen komen van de leerlingen, kan erop gewezen worden dat er bij het kopiëren (overschrijven, een
drukgang maken) wel eens fouten in teksten slopen.
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Ruimte voor aantekeningen
De docent kan zelf een keuze maken afhankelijk van de achtergrond van de
leerlingen - uit het aanbod op:
<www.bibliopolis.nl>
- Over de boekdrukkunst van nul tot nu;
informatie over het gieten van
drukletters, het begin en de
ontwikkeling van de boekdrukkunst, de
toepassingen van drukwerkjes,
enzovoorts. Ook veel links naar andere
websites en veel afbeeldingen.
Overzichtelijk geordend, dus men kan
sorteren op tijdvak, onderwerp, locatie,
namen, enzovoorts.
<www.kb.nl/bladerboeken>
- Afbeeldingen van/informatie over oude
handschriften/drukken. De in dit boekje
genoemde werken (het Visboek en
diverse atlassen) zijn volledig
doorbladerbaar en zijn bovendien
voorzien van veel extra informatie.
<www.museumplantinmoretus.be>
- Antwerpse collectie oude drukken
(onder andere het Clucht-Boecxken).
<www.dbnl.nl>
- Oude Nederlandse teksten waarop
geen copyright meer berust: zoek op
trefwoord, titel, drukker of locatie.
<gtb.inl.nl>
- Online woordenboeken, van
Oudnederlands tot Middelnederlands
tot modern Nederlands. Woorden
zonder woordverklaring die toch niet
duidelijk blijken te zijn, kunnen hier
worden opgezocht.
<www.britannica.com>
- Online encyclopedie, wel in het Engels.

16e eeuw
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Kopiist / vertaler / schrijver
Jean Miélot, of Jehan,
(geboren in Gueschard,
Picardy, gestorven in 1472).
Gemaakt in de tweede helft
van de 15e eeuw, door een
onbekende miniaturist
(illustrator), Brussels Royal
Library, MS 9278, fol. 10r.
Geraadpleegd via Wikipedia.
Benodigdheden voor de kopiist:







Lessenaar
Prikpen / Liniaal
Pen
Pennenmes →
Inktpotje(s)
Perkament ↓

Wat kon er na het kopiëren allemaal in of aan
een boek terechtkomen:



Foliumnummers
Penwerk / Initialen ↓





Verluchtingen
Kaft (na het inbinden)
Sloten en kettingen

Wie schreef voor wie?

Boven: het opspannen van dierenhuid voor het
maken van perkament, en een reparatie van een
gat in de bladzijde.

Een auteur schreef een boek. Een kopiist zorgde
dat er meerdere exemplaren van kwamen – al
waren die niet allemaal exact hetzelfde. Iedere
kopiist maakte weer een nieuw boek. Meestal
waren kopiisten kloosterlingen. Maar ook
studenten kopieerden bijvoorbeeld zelf een
studieboek (of lieten dat doen). In boekhandels
lagen soms losse katernen (delen van boeken)
van populaire boeken, die door kopers konden
worden samengevoegd. Na het kopen moesten
ze dan langs de boekbinder. Soms bestelden
rijke lieden een extra mooi boek bij een kopiist
en een verluchter (illustrator) om goede sier
mee te kunnen maken.
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Weliswaar is onderstaande website in het
Engels, maar toch erg nuttig: over het hele
proces van het maken van een handschrift,
interactief vormgegeven. Voor leerlingen die
geïnteresseerd zijn.
<http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/
pharos/images/swf/manuscript/
manuscript_5a.html>.

Het kopiëren van boeken ging in diverse fasen: het perkament moest uiteraard eerst bereid worden,
door dierenhuiden schoon te maken en op te spannen. Vervolgens werden katernen gemaakt door
de huid x aantal keer dubbel te vouwen (afhankelijk van het beoogde formaat van het boek) en de
zijden open te snijden. Voor reparaties gebruikte men gewoon naald en draad (zie de illustratie op
de voorgaande pagina2).
Als er eenmaal een drager beschikbaar was, begon de kopiist met het liniëren van de pagina: op
gelijke afstand lijnen zetten (met behulp van een gaatjesprikker). Daarna gaf hij aan waar eventuele
verluchtingen (illustraties) of initialen moesten komen: die maakte hij niet zelf. Gebruikmakend van
zijn pen (veer), gedoopt in de inkt in zijn inktpot, schreef de kopiist de tekst over, in een bepaald
conventioneel handschrift (afhankelijk van plaats en periode). Daarbij hield hij de pagina open met
een pennenmes: dit mes kon ook gebruikt worden om hier en daar te corrigeren (door tekst weg te
schrapen) of om de pen aan te scherpen. Hij kopieerde niet slaafs: soms vertaalde hij, liet hij dingen
weg, voegde hij dingen toe, of veranderde hij tekst als het niet binnen de eigen gemeenschappelijke
opvattingen paste. En soms maakte hij fouten, natuurlijk.
Als de basistekst gereed was, ging het boek door naar de verluchter (illustrator). Deze maakte er
afbeeldingen, penwerk (lijnen en versieringen in één of twee kleuren) of (eventueel geïllustreerde)
initialen bij.
Voltooide tekst plus verluchtingen kon naar de boekbinder. Soms lagen katernen van boeken in een
boekwinkel te wachten op iemand die ze uitkoos en samen liet binden (dat gebeurde vooral bij de
populaire gebedenboeken); soms was een boek in opdracht gemaakt en werd het chique afgemaakt
en zo afgeleverd. De kaft kon een eenvoudig perkamentje zijn, maar ook een volledige set van
houten platten, vastgezet met touw. Als het boek in een (klooster)bibliotheek kwam te liggen,
werden er soms ook sloten of zelfs kettingen toegevoegd, respectievelijk om het boek dicht te
houden en tegen diefstal. Boeken werden toen overigens altijd liggend bewaard, niet staand zoals
nu. Dat is ook wel logisch, gezien formaat en gewicht van sommige boeken, die dan ook vaak niet
voor privégebruik, maar voor de hele gemeenschap bedoeld waren.

2

Introduction to Manuscript Studies, Raymond Clemens & Timothy Graham, Cornell University Press,
2007, p. 12.
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Boven: hoogdruk-drukkerij
Onder: diepdruk-atelier
Naar een ontwerp van
Johannes Stradanus (van
Straet), gegraveerd door T.
Galle. Deel van de serie
prenten Nova Reperta,
uitgegeven tussen 1587 en
1589 te Brugge: de serie
bevat geografische en
astronomische
ontdekkingen, evenals
vernieuwingen in de
navigatie, mechanica,
techniek, schilderkunst en
druktechniek.
<http://harvardmagazine.c
om/2011/10/inventionsin-early-modern-europe>.
EEN NIEU
Clucht Boecxken, inhoudende vele schoone
vragen ende antwoorden in maniere van
geraetsels. Vergadert uut diversche Boecken,
ende is seer ghenuechlijck om droefheyt en
melancolie te verdrijven.
T’HANTWERPEN.
By Pauwels Stroobant, inde
Cammerstrate, inden witten Hasewint.

EEN NIEUW
Kluchtboekje, met daarin veel mooie vragen en
antwoorden in de vorm van raadsels. Verzameld
uit diverse boeken, en zeer aangenaam om
droefheid en melancholie te verdrijven.
TE ANTWERPEN
Door Pauwels Stroobant, in de Cammerstrate, in
de Witte Hasewint.
Hoe men in Nederland
begonnen is met drukken,
weten we niet precies.
(Hebben Nederlanders
misschien een rol gespeeld
bij de uitvinding?) Maar
wel wanneer: ongeveer
1465 (in Duitsland waren
ze tien jaar eerder). De
eerste drukwerken waren
religieus, maar er waren
ook schoolboeken bij! Dat
waren onder andere
boekjes om Latijn uit te
leren. Veel Nederlandse
boeken hadden
illustraties: eerst
houtsneden, en in de 16e
eeuw ook kopergravures.
De plaatjes op deze pagina
zijn ook kopergravures.
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw

Hoogdruk
Bij hoogdruk worden de letters zodanig gegoten
dat het lettertje bóven de achtergrond uitsteekt.
De lettertjes worden geïnkt en afgedrukt met
behulp van een drukpers.

Diepdruk
Bij diepdruk zijn de letters dieper dan de
achtergrond. Dit kan bereikt worden door te
krassen of te etsen (met behulp van een bijtend
zuur; de plaat waarop het beeld of de letter
staat wordt bedekt met was, daarin wordt de
afbeelding gekrast, en deze plekken zonder was
worden uitgediept door het zuur). De dieper
liggende letters worden met drukinkt gevuld
(het residu aan inkt wordt weggeveegd van de
hoger liggende delen) en afgedrukt.

Boven: ingesloten zetsel met afdruk. Afkomstig
van < http://bibliopolis.nl/beeldbank/
search/database/BBB/manual/
2.2.4/maximumRecords/1/page/16 >.
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Den goetwilligen Leser.
Saluyt3.
Beminde Leser, in dit Boecxken suldy4 vinden
veel schoonder ende ghenuchlijcker5 raetselen
uut veel boecken te samen vergadert6, om
swaermoedighe geesten te verlichten. Met veel
shoonder amoureuse7 raetselen, tot leeringe
van alle amoureuse gheesten, hoe sy reyn8 liefde
sullen draghen sonder eenige vileynie9 - niet tot
schimp10 oft achterdeel11 van yemant, in dien
sijt verstandelijck12 lesen, want ghelyck13 die Bie
de buytenste verwe oft coleur14 der bloemen
geen gade en slaet15, maer soect alleene die
soticheydt des honichs, ende tprofijt van twas16:
dat neemt sy wech ende laet die bloemkens
onghequetst17. Also die dit Boecxken lesen, die
en sullen die verwe der bloemmen, dat is die
Raetselen, in haer selven niedt achten18, maer
alleene die goede leeringhe daer inne begrepen,
suygende daer uut dat hem profiteren mach tot
welvaren haerder sielen ende des lichaems19.
Blijft den Heere bevolen20. AMEN.

3

Aan de goedwillende lezer.
Gegroet.
Beste lezer, in dit boekje zul je veel mooie en fijne
raadsels vinden die uit veel verschillende boeken
verzameld zijn, en die zwaarmoedige geesten kunnen
verlichten. Er zijn veel mooie liefdesraadsels bij, die
verliefde geesten iets leren kunnen: namelijk hoe zij
lief kunnen hebben op een goede manier, zonder een
ander kwaad te doen, en zonder iemand te
beschamen of te benadelen - als zij ’t boekje
tenminste verstandig lezen. Want de lezer is zoals een
bij, die geen acht slaat op de kleur van de bloemen,
maar zich slechts bekommert om de zoetigheid van de
honing en het nut van de was - die neemt zij mee en
ze laat de bloem verder onbekommerd. Zo zijn dus
ook diegenen die dit boekje lezen: zij moeten de kleur
van de bloemen, oftewel de raadsels, op zichzelf
negeren, en zich alleen bekommeren om de goede
boodschap die erin verborgen zit. Die moeten ze
begrijpen, en uit de raadsels kunnen ze datgene zuigen
dat hen tot profijt dienen kan en kan leiden tot
welvaart van lijf, geest en leden. Eer uw heer. AMEN.

In België en Frankrijk zeggen ze nu nog: salut!
Lees hardop voor! De y is meestal een i, dus zo zeg je dat: “zuldie”. Wat zou het betekenen?
Suldy = Zul je
5
Schoonder is eigenlijk gewoon schone: mooie. En wat is genoeglijk? Ken je genoegdoening?
Genoeglijk = Aangenaam
6
In een vergadering komen veel mensen bij elkaar
7
L’amour in het Frans = de liefde
8
Reyn = schoon, mooi, goed
9
Le villain in het Frans is de snoodaard, kwaadaardige figuur
10
Beschimpen = Bespotten
11
Wij kennen nog nadeel, is dat niet ongeveer hetzelfde?
12
Verstandelijck = verstandig
13
Als iets gelijk is, is ‘t hetzelfde
14
Verwe oft coleur: denk aan het Engels, colour, en aan het Duitse Farbe (dat is ook kleur): de bij geeft niet
om de kleur van de bloem
15
Geen gade en slaet = niet op let. In de Middeleeuwen schreven ze altijd ‘en niet’ in plaats van ‘niet’. Of:
‘geen en’ in plaats van ‘geen’. Gadeslaan kennen we nu ook nog wel.
16
Lees hardop voor! tprofijt van twas = ’t profijt van ’t was = het profijt van de was
Profijt = Voordeel
17
Wat is een kwetsuur, of wanneer iemand je kwetst? = Gewond / beschadigd
18
“Acht u voor de hond!” Dat hangen mensen vaak op om je te waarschuwen. Achten betekent: letten op
19
Dus, let niet op het uiterlijk van de raadsels, maar begrijp wel de leeringhe (les) die erin zit: je moet eruit
zuigen wat erin zit. En dat is dan voor het welvaren van je ziel en lichaam. Toe maar!
20
Bevolen worden aan iemand, is bij iemand aangeprezen worden
4

Pagina |9
Vragen over de inleiding

Aan de goedwillende lezer.
Gegroet.
Beste lezer, in dit boekje zul je veel mooie en fijne raadsels vinden die uit veel verschillende boeken
vergaard zijn, en die zwaarmoedige geesten kunnen verlichten.
VRAAG 1: Heb je zelf wel eens raadsels opgelost? Bijvoorbeeld uit een tijdschrift of knutselboekje?
Zo ja, schrijf hier op waar het vandaan kwam. Zo nee, schrijf op waar je raadsels denkt te kunnen
vinden.
Voorbeelden zijn: Donald Duck, overige tijdschriften, de krant, het Internet, enzovoorts.
Er zijn veel mooie liefdesraadsels bij, die verliefde geesten iets leren kunnen: namelijk hoe zij lief
kunnen hebben op een goede manier, zonder een ander kwaad te doen, en zonder iemand te
beschamen of te benadelen - als zij ’t boekje tenminste verstandig lezen.
Want de lezer is zoals een bij die geen acht slaat op de kleur van een bloem, maar zich slechts
bekommert om de zoetigheid van de honing en het nut van de was - die neemt zij mee en ze laat de
bloem verder onbekommerd.
VRAAG 2: Wat zou de drukker hiermee aan de lezer willen zeggen, denk je?
De raadsels zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Dan moet je wel zorgvuldig lezen.
Zo zijn dus ook diegenen die dit boekje lezen: zij moeten de kleur van de bloemen, oftewel de
raadsels, op zichzelf negeren, en zich alleen bekommeren om de goede boodschap die erin verborgen
zit. Die moeten ze begrijpen, en uit de raadsels kunnen ze datgene zuigen dat hen tot profijt dienen
kan en kan leiden tot welvaart van lijf, geest en leden. Eer uw heer. AMEN.
VRAAG 3: Denk jij dat het samen oplossen van raadsels leerzaam is? Vind je dat een goede manier
om te leren?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FLANDRIA (Vlaanderen)
Aangegeven zijn Antwerpen (rood); Walcheren/Middelburg/Vlissingen, Brugge en Gent (blauw). Meer
antwoorden mogelijk.

P a g i n a | 11
HOLLANDIAE (Holland)
Aangegeven zijn Utrecht (rood), Culemborg, Vianen, Gouda en Amsterdam (blauw). Meer antwoorden
mogelijk.

Atlas: Theatrum Orbis
Terrarum, van Abraham
Ortelius (1527-1598),
verschenen te Antwerpen in
1571.
Wijs hierop:
Tegenwoordig hebben we in
atlassen en op bijvoorbeeld
Google Earth het noorden
altijd boven. In de
middeleeuwen was het
echter gebruikelijk om het
oosten boven te hebben!
Draai de pagina rechtsom om
de kaart met hedendaagse
kaarten te kunnen
vergelijken.
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Antwerpen: het markgraafschap en de belangrijkste gebouwen. Gedrukt door Claes Janszoon
Visscher in zijn Atlas van 1624. Zie <kb.nl/bladerboeken> voor meer informatie.

Een vrolijk
En een
bruiloftsgezelschap
boerenbruiloft,
aan
tafel, in Gillis
door Pieter
Jacobsz.
Quintijn,
Bruegel
de Oude,
De
Hollandsche-Liis
ca. 1568,
met
de
Brabant.
Brabandsche-Bely,
’s Gravenhage
1629. Gravure van
Adriaen Matham
naar Adriaen van
de Venne.
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw

Aantekening over de Atlas: Theatrum Orbis Terrarum, van Abraham Ortelius (1527-1598):
“Het Theatrum Orbis Terrarum wordt beschouwd als de eerste moderne atlas, dat wil zeggen een
boek dat in een zekere oplage bij een uitgever verscheen en kaarten bevat, van gelijk formaat, die
speciaal voor die uitgave zijn gemaakt zijn. En dan zijn daar ook nog de landbeschrijvingen aan
toegevoegd. Ortelius was de eerste die vanuit dit concept een atlas samenstelde en legde hiermee
de basis voor de manier waarop in de hele zeventiende eeuw, en zelfs nog later, atlassen gemaakt
werden.
“Het boek bevat kaarten van de gehele bekende wereld, met de nadruk op Europa. Het kwam tot
stand in Antwerpen, in een cruciale periode. Het zwaartepunt van de cartografie lag toen nog in die
stad, maar na de val van Antwerpen in 1585 verplaatste het zich naar Amsterdam. In de zeventiende
eeuw zou de cartografie daar tot grote bloei komen. Alle kaarten zijn naar door hem verzamelde
voorbeelden getekend door Abraham Ortelius en gegraveerd door Frans Hogenberg en zijn
assistenten Ambrosius en Ferdinand Aertsen. Het noorden ligt op de kaarten niet altijd bovenaan,
zoals wij nu gewend zijn. Dat leidt bijvoorbeeld tot een onverwachte kaart van Holland met de
Noordzee aan de onderzijde (kaart 35). De eerste uitgave en aanvullingen werden gedrukt door
Gillis Coppens van Diest; vanaf 1579 nam de wereldberoemde Antwerpse drukker Christoffel
Plantijn het over.”
Deze informatie is afkomstig van:
<http://www.kb.nl/bladerboeken/atlas-ortelius/de-eerste-nederlandse-atlas>.
Aantekening over Het Parisoordeel (op de volgende pagina):
De beledigde godin Eris (godin van de twist) gooide op een dag middenin een bruiloft, waarop zij
niet uitgenodigd was, een gouden appel op tafel met daarop de tekst: ‘voor de mooiste’. Aangezien
oppergod Zeus zijn vingers niet wilde branden, werd de jonge Trojaanse man Paris gevraagd een
oordeel te vellen over drie mededingende godinnen: was de appel voor Hera, godin van de oorlog;
Athena, godin van de wijsheid; of Afrodite, godin van de schoonheid? De drie probeerden hem om
te kopen: met respectievelijk koningschap en heerschappij; wijsheid en vaardigheid in strijd en
oorlog; of de mooiste vrouw ter wereld. Dat laatste sprak hem het meest aan, dus de appel ging
naar Afrodite. De mooiste vrouw ter wereld was echter helaas al getrouwd met de Griekse koning
Menelaos. Zij, Helena, werd ontvoerd - met de Trojaanse oorlog als gevolg.
Aantekening over Albrecht Dürer (op de volgende pagina):
“Dürer was the second son of the goldsmith Albrecht Dürer the Elder, who had left Hungary to settle
in Nürnberg in 1455, and of Barbara Holper, who had been born there. Dürer began his training as a
draughtsman in the goldsmith’s workshop of his father. His precocious skill is evidenced by a
remarkable self-portrait done in 1484, when he was 13 years old (Albertina, Vienna), and by a
“Madonna with Musical Angels,” done in 1485, which is already a finished work of art in the late
Gothic style. In 1486, Dürer’s father arranged for his apprenticeship to the painter and woodcut
illustrator Michael Wohlgemuth, whose portrait Dürer would paint in 1516. After three years in
Wohlgemuth’s workshop, he left for a period of travel. In 1490 Dürer completed his earliest known
painting, a portrait of his father (Uffizi, Florence) that heralds the familiar characteristic style of the
mature master.”
Deze informatie is afkomstig van:
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/174214/Albrecht-Durer>.
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1
Raet. Drye vrouwen van eenen ouderdom, hebben u
gelijc lief. Die een is rijc, die ander wijs, die derde
schoon. Welc vande dryen soudy kiesen voor u lief?

Ant. Die wijs is. Want wijsheyt is beter dan
rijcdom/schoonheyt, want daer wijsheyt is, daer
comt gemeenlijcken21 rijcdom ende andere
schoonhede. Maer - lacen22 - nu wort rijcdom
vercoren. Daerom valt dat eynde quaet.

1
Raadsel.
Drie vrouwen van dezelfde leeftijd hebben je
evenveel lief. De ene is rijk, de ander is wijs,
en de derde is mooi. Welk van de drie zou je
kiezen als vriendin?
Antwoord:
Degene die wijs is, want wijsheid is beter dan
rijkdom en schoonheid. Want waar wijsheid
is, daar komt meestal rijkdom en andere
schoonheid vanzelf. Maar helaas, nu wordt
vaak rijkdom gekozen, en dan loopt het vaak
slecht af.

Kleur in:

Boven: Parisoordeel, Lucas Cranach de Oude,
1527, Duitsland.
Links: De promenade, Albrecht Dürer, 1498,
Nuremberg (Duitsland).

21

Gemeenlijck = gewoonlijk (denk aan: ‘gemeente’, ‘gemeenschap’: dat wat veel mensen doen of
waar veel mensen zijn, vinden we meestal gewoon)
22
Lacen = helaas
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HUISWERK LES ÉÉN
Kijk op maps.google.com, of naar de kaart hieronder. Schrijf ten minste 3 verschillen op tussen de
kaart van rond 1600 en de kaart van nu. Aangegeven zijn: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Gouda,
Middelburg/Vlissingen, Brugge, Gent en Antwerpen.
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1600 tot 2014
Wat is er anders?
Kijk bijvoorbeeld naar:
→ Utrecht
→ Antwerpen
→ Precisie van de kaart
→ Namen van de steden/dorpen
→ Wegen
→ Omgeving (veel of weinig bos? Platteland? Stad?)
→ Water of land?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zin om te tekenen? (Hoeft niet, maar een schatkaart of een hedendaagse eigen kaart mag.)

P a g i n a | 17
HUISWERK LES ÉÉN
Zoek zelf een raadsel op (in een tijdschrift, op
internet, uit je geheugen of uit een boek) en
schrijf erbij:
- van wanneer is het?
- wie heeft het gemaakt?
- voor wie was/is het bedoeld?
Als je dat niet kunt vinden, schrijf dan op
waarom niet.
Raadsel:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Antwoord (NOG NIET OPSCHRIJVEN! Dat mag
een klasgenoot in de volgende les doen):
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Wie/wat/waar/wanneer?
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Maak hieronder een illustratie bij je raadsel, om
later een klasgenoot op weg te helpen. Het hoeft
niet mooi te zijn, maar maak het niet te
makkelijk!
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LES TWEE

Middelnederlands lezen! Moeilijk? Niet als je let op het volgende:

C=K
Y = I of IE (of hoe we het nu zeggen: IJ, maar denk aan: ‘heeft-ie’ in plaats van ‘heeft hij’!)
UU = UI
EN…NIET = NIET
AE = AA
E = soms A
Mensch is gewoon mens en draghen is gewoon dragen
TIP Lees hardop voor! Aan je vrienden, je broer of zus, je ouders, de spiegel…
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2
Raet. Alle tgene dat opter aerden is, geef ic in corte tijt
wat het begeert na zijn wesen: leven, doot, ionc of out.
Ende en cans my selven geven niet, dat ic een ander
mede deel.

Ant. Eenen spiegel.

2
Raadsel.
Alles dat op de aarde is, geef ik
bliksemsnel wat bij hem hoort, of het
nu leeft, dood is, jong of oud is. Alleen
kan ik mezelf niet geven wat ik aan een
ander geef.
Antwoord:
Een spiegel.
Portret van Giovanni Arnolfini en zijn
vrouw Giovanna Cenami,
Jan van Eyck, 1434.
Jan van Eyck leefde vóórdat de
boekdrukkunst was uitgevonden, maar
hij kwam wel uit de Zuidelijke
Nederlanden (nu België).
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3
Item.
Ofter23 yemant in eenen boomgaert quame en
name daer een deel appelen. Ende int uutgaen
moest hy passeren door dry poorten, ende voor
elcke poorte stont een vrouwe. Elcke vande drie
vrouwen nam en van hem de helft vande
appelen - ende eenen appel daer toe. Doen hy
door de dry poorten gepasseert was, so behielt
hy maer eenen appel. Nu is die vrage: hoe veel
appelen dat hy eerst uuten boomgaert met hem
droech?
Ant. Tweentwintich appelen. Want deerste nam
hem xij. appelen:doen bleven daer thien. Die
tweede nam hem ses appelen: doen behielt hyer
noch vier. Die derde nam hem dry appelen:doen
behielt hy noch eenen appel. Dat maeckt
tweentwintich te samen.

3
Volgende vraag.
Iemand kwam eens in een boomgaard, en nam
wat appels mee. Om de boomgaard uit te komen
moest hij door drie poorten, en bij elke poort
stond een vrouw. De vrouwen namen alledrie de
helft van zijn appels plus één. Toen hij eenmaal
door de drie poorten was, had hij nog maar één
appel over.
Nu is de vraag: hoeveel appels heeft hij om te
beginnen mee uit de boomgaard genomen?
Antwoord:
Tweeëntwintig appels, want de eerste vrouw
nam van hem twaalf appels, toen bleven er tien
over. De tweede vrouw nam zes appels, dus had
hij er nog vier. De derde vrouw nam drie appels,
dus toen had hij er nog één over. Dat maakt
tweeëntwintig in totaal.
Adam en Eva
Lucas Cranach de Oude, 1533, Duitsland.

23

Ofter = als er. Nota Bene: dit raadsel loopt mank. Het begint met de voorwaardelijke mededeling:
‘als er iemand in een boomgaard kwam, en die nam daar een deel appelen, ...’ enzovoorts. De
verwachting wordt zo gewekt dat het raadsel verder gaat in de vorm “als-dan”. Maar het eindigt
beschrijvend met: ‘toen hij door de drie poorten gepasseerd was, behield hij nog maar één appel ...’,
enzovoorts. Voor de leerlingen is het waarschijnlijk het beste om ofter te ‘vertalen’ als: een keer.
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Even tussendoor:

Eind 15e-eeuws recept voor appelmoes!

Appelmoes in de vastene. Neemt appel, gepelt
ende ghesneden in sticken. Doetse in eenen pot
ende neemt die leuere24 van cabbelyauwe van
schelvissche ende doetse metten appelen
zieden25, ende huutsse26 wel dickent27. Ende
wrijft soffraen cleene28, dan stampet daer in
ende tempert29 met amandelen melke. Ende alst
bereet30 es dan pouderet ende doet in
platteelen31 ende strooyter cruut bouen vp

Appelmoes in de vastentijd.
Neem appels, geschild en in stukken gesneden.
Doe ze in een pot, neem de lever van kabeljauw
of schelvis en laat deze met de appels koken.
Roer het vaak. Wrijf saffraan fijn. Stoot dan [de
saffraan] in [het appelmengsel] en vermeng het
met amandelmelk. Kruid het [met specerijen] als
het klaar is, schep het op schotels en strooi er
specerijen bovenop.
Griezelig gezond
Voedingstechnisch gezien is dit gerecht zó gezond
dat het griezelig is. Er worden zure appels
gebruikt, er is géén suiker toegevoegd, maar wel
vissenlever die bol staat van de tegenwoordig zo
geroemde omega-3 vetzuren. Laat je niet
afschrikken door het idee van vis in de
appelmoes, de vissmaak is heel subtiel. Laat je
tafelgenoten eerst proeven van de appelmoes
zonder te vertellen wat erin zit, zodat ze een
onbevooroordeelde mening kunnen geven.
Moderne bewerking van het recept

Princess Noble (ook wel: Haagje,
Kroonappel, Fransche Kroon)
Herkomst: vermoedelijk Nederland
Ouderdom: rond 1700?
Smaak: zachtzuur
24

Een paar opmerkingen vooraf. Rauwe visselever
is vrijwel niet verkrijgbaar. Een goed alternatief is
schelvislever uit blik. Omdat deze al gaar is hoeft
hij niet mee te koken, het is genoeg om de
schelvislever aan het eind mee te pureren.
Amandelmelk daarentegen wordt in het recept
aan het einde toegevoegd, terwijl ik er in mijn
bewerking voor heb gekozen gemalen amandelen
in het begin al toe te voegen aan het kookvocht,
en ze ook in de appelmoes te laten. Ik hou wel
van een knappertje tussen de kiezen.
Voor ruim een pond appelmoes,
voorbereidingstijd 5 min.; bereidingstijd 25 min.

Leuere = levere: in de middeleeuwen schreven ze vaak een u in plaats van een v of andersom. Ons
volkslied (het Wilhelmus) bevat dan ook de naam: Willem van Nassov in plaats van Willem van
Nassou! (Je weet wel, van: “Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Duitsen bloed” enz.)
25
Zieden = koken
26
Huutsse = hutsel ze: meng ze
27
Dickent = vaak (denk aan: dikwijls)
28
Cleene = klein
29
Ken je: het vuur temperen? Dan zet je het vuur lager
30
Als het bereid is, dus als het klaar is
31
Platteelen: borden, schotels (denk aan: plat, plaat)
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Ingrediënten

Nevenstaand en onderstaand recept; en het
recept op de volgende pagina komen van de
website Coquinaria.nl. Ze dienen als illustratie
bij de raadsels met appels en eieren (in het
recept op de volgende pagina staan die
prominent vooraan), maar kunnen ook gebruikt
worden om de leerlingen te informeren over de
eetgewoonten in de zestiende eeuw. Als er tijd
voor is, kunnen de leerlingen uitgedaagd worden
een middeleeuws recept uit te proberen.

500 gram zure appels
50 gram gemalen amandelen
1/2 theelepel saffraan, gekneusd in warm water
1/2 theelepel samen
van gember en kaneelpoeder (1:1)
1 deciliter water
1 blikje schelvislever (uitlekgewicht ong. 70 gram)
gember en kaneelpoeder om te bestrooien
Voorbereiding
Schil de appels, ontdoe ze van hun klokhuis, en
snijd ze in stukken.
Laat de schelvislever uitlekken. Als de visselever
in eigen olie is ingemaakt en je prijs stelt op de
omega-s vetzuren, kun je de olie ook in de
appelmoes verwerken, al staat dat niet in het
recept. De vissmaak zal wel iets geprononceerder
uitvallen.
Bereiding
Doe appels, gemalen amandelen, saffraan en
water in een kookpannetje, laat twintig minuten
koken.
Doe na die twintig minuten de schelvislever erbij,
en pureer de appelmoes (staafmixer,
blender, passe-vite).
Serveren
Lauwwarm is lekker, koud ook. Als bijgerecht.

Appelbeignets kunnen natuurlijk ook - zie voor
een recept voor Middeleeuwse

appelflappen (of -beignets):
<http://www.coquinaria.nl/recepten/
06.1histrecept.htm>
Niet alleen lekker tijdens oudjaar!
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Aantekening over het recept voor appelmoes:
“Het recept komt uit het eerste
Middelnederlandse kookboek dat in de
'moderne' tijd werd uitgegeven, in 1872 door de
Vlaming C.A. Serrure. Het manuscript wordt in
de universiteitsbibliotheek te Gent bewaard
onder signatuur UB Gent 1035. Serrure gaf deze
interessante kooktekst de neutrale titel
'Keukenboek', terwijl uit het manuscript zelf een
veel mooiere titel is te halen. Daarom verwijs ik
naar deze tekst als 'Wel ende edelike spijse',
naar de aanvangsregels ervan ("Desen bouc leert
wel ende edelike spijse te bereedene tetene also
als hier naer volcht"). Leuk vind ik om te zien dat
sinds ik deze titel hanteer, er steeds vaker op
internet met die titel naar het manuscript wordt
verwezen. Meer over dit manuscript van eind
vijftiende eeuw [op
<http://coquinaria.nl/kooktekst/
Edelikespijse0.htm>].”
Deze informatie is afkomstig van:
<coquinaria.nl/recepten/07.1histrecept.htm>.

Aantekening over Pieter Bruegel (zie pagina 26):
“Pieter Brueghel, [...] is geboren niet wijt van Breda, op een Dorp, gheheeten Brueghel [...]. Hy heeft
de Const gheleert by Pieter Koeck van Aelst, wiens dochter hy naemaels trouwde, en hadse doe sy
noch cleen was dickwils op den arem ghedraghen, doe hy by Pieter woonde. Hy is van hier gaen
wercken by Ieroon Kock, en is voorts ghereyst in Vranckrijck, en van daer in Italien. Hy hadde veel
ghepractiseert, nae de handelinghe van Ieroon van den Bosch: en maeckte oock veel soodane
spoockerijen, en drollen, waerom hy van velen werdt geheeten Pier den Drol. Oock sietmen weynigh
stucken van hem, die een aenschouwer wijslijck sonder lacchen can aensien, ja hoe stuer
wijnbrouwigh en statigh hy oock is, hy moet ten minsten meese-muylen oft grinnicken. In zijn reysen
heeft hy veel ghesichten nae t'leven gheconterfeyt, soo datter gheseyt wort, dat hy in d'Alpes
wesende, al die berghen en rotsen had in gheswolghen, en t'huys ghecomen op doecken en
Penneelen uytghespogen hadde, soo eyghentlijck con hy te desen en ander deelen de Natuere nae
volghen. Hy vercoos en nam zijn wooninghe t'Antwerpen, en quam aldaer in het Gildt oft Schilderscamer, in't Iaer ons Heeren 1551. En wrocht veel voor een Coopman, gheheeten Hans Franckert [...].
Met desen Franckert gingh Brueghel dickwils buyten by den Boeren, ter Kermis, en ter Bruyloft,
vercleedt in Boeren cleeren, en gaven giften als ander, versierende van Bruydts oft Bruydgoms
bestandt oft volck te wesen. Hier hadde Brueghel zijn vermaeck, dat wesen der Boeren, in eten,
drincken, dansen, springen, vryagien, en ander kodden te sien, welck dingen hy dan seer cluchtigh en
aerdigh wist met den verwen nae te bootsen, soo wel in Water als Oly-verwe, want hy van beyden
seer uytnemende was van handelinghe.”
Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco
Publishers, Utrecht 1969, F. 232r (origineel).
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4
Raet.
Het is een cleyn cloosterken, daer en is deur
oft venster in - ende was nochtans vleesch
ende been32 daer in.
Ant.
Een ey: daer comt een kiecken uut.

4
Raadsel.
Er is een klein kloostertje, waar geen deur of
venster in zit, maar toch zitten er wel vlees en
botten in.
Antwoord.
Een ei: daar komt een kuiken uit.

Omelet met kruisbessen en suiker
Ingrediënten
3 eieren
250 gram kruisbessen
30 gram boter
1/2 theelepel gemberpoeder
1/2 eetlepel rozewater (= water met rozen)
samen 1 theelepel poedersuiker en kaneel
eventueel extra suiker
Voorbereiding
Was de kruisbessen, verwijder eventuele
steelaanzetten en kroontjes.
Klop de eieren los met gemberpoeder en
rozewater.
Proef een kruisbes. Zijn de vruchten erg zuur, dan
moet je een lepel suiker bij het eiermengsel doen.

Boven:
Juweel-ei van Peter Carl Fabergé, 1885-1917.
Dat komt dus niet uit de 16e eeuw!
Rechts:
Seer excellenten gheexperimenteerden
nieuwen Coc-boeck, Karel Baten, 1593.
Om een tasey van stekelbesyen te backen.
Neempt versche boter ende smeltse in een
panne. Doeter dan soo vele stekelbesyen in
datse bycans twee vyngeren hooch liggen
ende laetse met de boter een weynich sieden
tot datse maer recht hen coleur verloren
hebben. Clopt dan wel cleyn 7, 8 ofte 9 eyeren
met wat gengeber ende wat rooswaters.
Gietet tsamen over de besyen ende latet so
over een coolvyer backen dat niet en brande.
Als de tasey genoech gebacken is, so laetse
properlick uut de panne in de schotel rijsen
datse niet en breke. Dan stroyter suycker ende
caneel op ende dientse.
32

Been = bot (denk aan: ‘beenderen’)

Bereiding
Smelt de boter in een niet te grote koekepan, laat
de boter niet verkleuren. Doe de kruisbessen erbij,
zorg dat ze de hele bodem bedekken. Schep de
kruisbessen op laag vuur af en toe om, totdat ze
zacht worden en hun verse kleur verliezen (een
minuut of drie). Giet dan het eiermengsel in de
pan, leg een deksel erop, en verhit op matig vuur
totdat de eieren gestold zijn. Schuif dan de omelet
voorzichtig op een plat bord, en bestrooi met
suiker en kaneel.
Om een omelet van kruisbessen te bakken.
Neem verse boter en smelt die in een pan. Doe er
dan zoveel kruisbessen in dat ze bijna twee vingers
hoog liggen. Laat ze met de boter een beetje
stoven totdat ze net hun kleur verloren hebben.
Klop dan 7, 8 of 9 eieren op met wat gember en
rozewater. Giet het samen over de kruisbessen, en
laat het zo op een kolenvuur bakken dat het niet
aanbrandt. Laat, als de omelet gaar is, deze netjes
uit de pan in de schotel glijden zodat ze niet
breekt. Strooi er dan suiker en kaneel op, en
serveer.
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HUISWERK LES TWEE
5 (GROEP A)
Raet.
Wat gaet daer over ’t water ende en maeckt hem33 niet
nat?
Ant.
Die Sonne.

5
Raadsel.
Wat gaat over het water, maar wordt
niet nat?
Antwoord.
De zon.
Slag bij Issus, Albrecht Altdorfer, 1529,
Duitsland.

6 (GROEP B)
Raet.
Wat leyt aen de want, ende en heeft begin noch
eynde?
Ant.
Eenen cloot34.

33

6
Raadsel.
Wat ligt tegen de muur, maar heeft geen begin
en geen einde?
Antwoord.
Een bal.

Hem = zichzelf
Cloot = bal (we kennen nu ook nog: ‘een kloot aarde’, dat is een homp aarde, bijvoorbeeld
uitgeschept)
34
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7 (GROEP C)
Raet.
Twee vaders ende twee sonen vingen dry hasen,
coen35. Eenygelijc36 hat der een, ende daer en
gebrack37 er gheen.
Ant. Het was een vader ende een soon, ende die selve
had ooc eenen soon. Dat waren dry persoonen, maer
twee vaders ende twee sonen hadden een yegelijc
een hase.

7
Raadsel.
Twee vaders en twee zonen vingen dapper
drie hazen. Ieder had een haas, er ontbrak
er geen?
Antwoord.
Het waren een vader met zijn zoon, en die
zoon had ook een zoon. Dus dat waren drie
personen, maar twee vaders en twee zonen
hadden ieder een haas.
Boven:
<http://www.nieuwsbronnen.com/
tenbunderen/kader.html>, zonder bron.
Onder:
Jagers in de sneeuw, Pieter Bruegel de Oude
(1525 - 1569), 1565, Brabant. Uitsnede; bij
raadsel nummer 10 staat hetzelfde
schilderij, met een andere uitsnede.
Zie pagina 23 voor enkele grappige
levensfeiten en anekdotes over Bruegel,
afkomstig uit Het schilder-boeck van Karel
van Mander, 1604.

35

Wat is een ‘koene ridder’? = Een dappere ridder.
Eenygelijc = ieder
37
Als je een ‘gebrek’ hebt, wat betekent dat dan? = Je mist iets.
36
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8 (GROEP D)
Raet. Wat heeft des morgens vier voeten, des
middaechs twee, des nachts dry?
Ant. De mensche cruypt in zijn ioncheyt op handen
ende voeten, int middel zijns levens gaet hy recht; in
zijn ouderdom gaet hy met eenen stoc. Dat is met dry
voeten.

8
Raadsel.
Wat heeft ’s morgens vier voeten, ’s
middags twee, en ’s nachts drie?
Antwoord.
De mens kruipt als hij jong is op handen en
voeten, midden in zijn leven loopt hij
rechtop, en in zijn oude dagen gaat hij met
een stok, dus dat is met drie voeten.
De zeven levensfasen van de mens, uit
Petit's Almanack, 1525.
Bij: On the Life of Man, Sir Walter Ralegh.
Uit: The Anchor Anthology of SixteenthCentury Verse. Richard S. Sylvester (ed.),
Garden City, NY: Anchor Press, 1974. 341.

On the Life of Man
Sir Walter Ralegh
What is our life? a play of passion,
Our mirth the musicke of division,
Our mothers wombes the tyring houses be,
When we are drest for this short Comedy,
Heaven the Judicious sharpe spector is,
5
That sits and markes still who doth act amisse,
Our graves that hide us from the searching Sun,
Are like drawne curtaynes when the play is done,
Thus march we playing to our latest rest,
Onely we dye in earnest, that’s no Jest.
10
“
musicke of division,, the entr'acte, the music that marked the division between acts.
tyring houses, on the Elizabethan stage, the 'tiring house', from "attiring house" was the room where
the actors got dressed before a performance.
spector, spectator, with a play on 'spectre'.
still, always, ever.
latest, last.
“
Zie: <http://www.luminarium.org/renlit/lifeman.htm>.
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HUISWERK LES TWEE
9
Raet.
Het wort van elckeen begeert
ende wilt. Ende is nochtans so seer onweert38 alsmen om eenen penninc coopen mocht39,
niemant dat selve te doene is bedocht40.
Ant. Den ouderdom een yeghelijck begeert, nochtans is lief
ghetaliger de jeucht.

Kleur in:

9
Raadsel.
Het wordt door iedereen begeerd;
het is gewild, maar is tóch zo weinig
waard
dat als je ’t voor een cent kopen kon
niemand dat zou doen?
Antwoord.
De ouderdom wordt door iedereen
begeerd, maar liever hebben we de
jeugd.
De moeder van Albrecht Dürer (14711528), 1514.
“Albrecht Dürer werd door zijn vader
opgeleid tot gou dsmid, en in het
atelier van Michael Wolgemut
maakte hij kennis met de schilder- en
prentkunst. Hij sloot zijn opleiding af
met een periode van reizen naar
Italië, waar hij de vernieuwingen van
de renaissance met eigen ogen kon
zien. Daarna vestigde hij zich weer in
zijn geboortestad Neurenberg en
introduceerde deze nieuwigheden in
het Noorden. Hij schreef bijvoorbeeld
over de anatomie van het menselijk
lichaam en over ideale proporties.
“In de prentkunst speelde Dürer een
cruciale rol. Hij ontwikkelde in zijn
gravures en houtsneden een verfijnde
techniek van kleine streepjes naast
elkaar, waarmee hij volumes en
grijstinten meesterlijk wist te
suggereren. Die arceertechniek vond
overal in Europa navolging.”
Deze informatie is afkomstig van:
<https://www.rijksmuseum.nl/nl/
ontdek-decollectie/overzicht/albrecht-durer>.

38

Hier is niet bedoeld: het ‘onweert’ (het dondert en bliksemt), maar wat wel? Bedenk, E is soms A!
= Niet veel waard
39
Mocht = kon
40
Bedocht = bedacht (dus, wat iemand wil doen, of bedenkt te gaan doen)
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LES DRIE
10
Raet.
Het vlooch een voghel veerloos,
op eenen boom bladerloos.
Daer quam die vrou mondloos,
ende adt den vogel veerloos.
Ant.
Die sneeu viel op eenen boom sonder bladeren ende die
verteerde de Sonne.

10
Raadsel.
Er vloog een veerloze vogel,
op een bladerloze boom,
toen kwam de vrouw zonder mond,
en die at de veerloze vogel op.
Antwoord.
De sneeuw viel op een boom zonder
bladeren en smolt in de zon.
Jagers in de sneeuw
Pieter Bruegel de Oude, 1565, Brabant.
Uitsnede.
Zie pagina 23 en 26.
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11
Raet.
Die ’t maeckt die en behoeves niet, die ’t coopt en wils niet,
die ’t ghebruyckt en wetes niet.
Ant.
Een doot kiste.
Kleur in:

11
Raadsel.
Die ’t maakt hoeft het niet, die ’t
koopt wil het niet, die ’t gebruikt
weet dat niet?
Antwoord.
Een doodskist.
Van arent bosman, gedrukt in Delft,
omstreeks 1490.
Bevat wonderverhalen over het
hiernamaals.
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Intermezzo!

Muziek in de Middeleeuwen

Het voer een visscher visschen,
So verre aen ghenen Rijn.
Hi en vant daer niet te visschen,
Dan een huebsch maechdelijn.

Mer doen die loose visscher
Al in der stoven quam,
Doen bestont hi haer te vragen
Na haren getrouden man.

‘Och visscher,’ seyde si, ‘visscher,
Waertoe dracht ghi uwen moet?’
‘Al totter huebscher deerne,
Dat dunct mi wesen goet!’

‘Wat hebt ghi mi te vragen
Na mijnen getrouden man?
Mijn man is al in der kercken,
Hi bidt Gods heylichen an!’

‘Och visscher,’ seyt si, ‘visscher,
Dat visch hebt ghi ghevaen!
So verre aen geen groen heyde,
Daer ist goet visschen gaen!’

‘Is u man al in der kercken?
Oft in den coelen wijn?
So laet ons eten ende drincken
Ende laet ons vrolijck zijn!’

‘Aen gheender groender heyde,
Daer leyt dien couden snee.
Daer vriesen mi handen ende voeten,
Mijn hooft doet mi so wee!’

Mer doen si saten ende aten,
Doen quam haer eygen man.
Doen docht die loose visscher:
‘Hoe come ick nu vandan?’

‘Vriesen u handen ende voeten,
Doet u hooft so wee?
So gaet al in der stoven,
Daer en vrieset nemmermeer.’

Dat vrouken was behendich,
Si goot haer vischsop uut.
Doen spranc die loose visscher
Ter hoochster veynsteren uut.

Antwerps Liedboek, 1544. Melodie Adriaenssen
1548, f. 60v.
“Antwerpen was in de 16e eeuw een wereldstad
die de handel in een belangrijk deel van Europa
domineerde. Uit alle windstreken kwamen er
mensen samen die hun talen en culturen met
zich meebrachten en de stad tot een bruisende
metropool maakten. Ook de relatief nieuwe
technologie van de boekdrukkunst vond er een
vruchtbare voedingsbodem: Antwerpen werd in
deze periode een van de belangrijkste centra can
de Europese boekproductie.”41

41

Het Antwerps Liedboek deel 2, p. 9

maechdelijn = jonge maagd
deerne = jong meisje
ghevaen = gevangen
wee = zeer
stoven = (verwarmde) kamer
vandan = vandaan
vischsop = vissoep
veynsteren = venster
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Ruimte voor aantekeningen
“In de bruisende metropool en boekenstad
Antwerpen verscheen in 1544 bij uitgever Jan
Roulans het Schoon liedekensboeck, in een
formaat niet groter dan een prentbriefkaart. Het
boekje bevatte 221 dicht op elkaar gedrukte
liedteksten, alfabetisch geordend, zonder
muzieknotatie en zonder illustraties afgezien van
een houtsnede op het titelblad. Dit onooglijke
Antwerps Liedboek, zoals het doorgaans wordt
genoemd, is van onschatbare betekenis voor
onze kennis van het laatmiddeleeuwse
wereldlijke lied. Het is een der grootste
verzamelingen wereldlijke liederen uit het
Europa van die dagen en de vroegste
verzameling van een dergelijke omvang die in
druk verscheen.”

16e eeuw
Pagina 31:
Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden, L.P.
Grijp, K. Vellekoop, I. Bossuyt e.a., Amsterdam
University Press, 2001, p. 130.

Louis Peter Grijp (zonder jaartal)
Deze informatie is afkomstig van:
<http://www.cameratatrajectina.nl/nl/artikelen/antwerpen.htm>.
Camerata Trajectina is een groep musici die
Middeleeuwse liederen terug tot leven en onder
de aandacht probeert te brengen.

Boven:
jonge violist, Frans Hals, zonder jaartal,
geraadpleegd via <http://www.casa-initalia.com/artpx/dut/Hals.htm>.
Onder:
Zeghere van Male manuscript (Cambrai,
Bibliothèque Municipale, MS 125-8), 1542.
Geraadpleegd via <http://home.kpn.nl/
ooije006/david/writings/male_f.html>, waar
meer informatie over het handschrift te vinden is
(in het Engels).
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12
Raet.
Het is groot ende sterc, ende reyst door menich
vreemt lant.
Het heeft in hem siel ende lijf,
het sy man ofte wijf42.
Gaet over den levenden sonder medelijden ooc onder den levenden te gaen cant hem niet
mijden.
Daeromme ’t verstant is hem noot,
om te wachten43 vander snellen doot.
Ant.
Een schip vaert over die visschen ende onder die
menschen, ende het heeft ooc somtijts oft
gemeynlijck menschen gheladen.

12
Raadsel.
Het is groot en sterk, reist door vreemde landen,
draagt ziel en lichaam,
mannen of vrouwen,
het gaat zo, zonder medelijden, over de
levenden,
maar het kan niet vermijden ook ónder de
levenen te gaan.
Daarom is het noodzakelijk,
om op te passen voor een snelle dood.
Antwoord.
Een schip vaart boven de vissen en onder de
mensen/vogels, en een schip heeft vaak ook
mensen aan boord.
Links:
Zee met zicht op Antwerpen, Pieter Brueghel de
Oude (1526/1530–1569).
Onder:
Visboek 028v en 029r, Adriaen Coenenszoon,
Scheveningen, 1577-1583 (zie volgende pagina).

42
43

In de middeleeuwen was ‘wijf’ nog gewoon ‘vrouw’ (denk ook aan het Engelse ‘wife’)
Wachten = oppassen
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13
Item.
Daer is eenen hofmeester, die seynt zijnen knecht
ter merct44 om te coopen xx.45 vogelen, onder den
welcken hy begeert te hebben: gansen,
eyntvogelen46 ende kieckenen. Ende hy heeft
zijnen knecht gegeven xx. penningen om ter merct
te gaen. Ende voor eenyegelijc gans heeft hy
gegeven dry penningen, voor eenyegelijc
eyntvogel ander half penninc, voor eenyegelijc
ionc kiecken eenen halven penninc.
Nu is de vrage: hoeveel eynden ende hoeveel
kieckenen datter zijn geweest nu?
Ant.
Daer zijn geweest twee gansen, vijf eyntvogelen
ende xiij.47 ionge kieckenen.

13
Volgende vraag.
Er was eens een hofmeester die zijn knecht naar
de markt stuurde om 20 vogels te kopen: hij
wilde ganzen, eenden en kuikens hebben. Hij
gaf zijn knecht 20 euro mee naar de markt: voor
elke gans drie euro, voor elke eend anderhalve
euro, en voor elk kuiken 50 cent.
Nu is de vraag: hoeveel ganzen, eenden en
kuikens zijn dat nu geweest?

Antwoord.
Er waren twee ganzen, vijf eenden en dertien
jonge kuikens.
Visboek 016v, Adriaen Coenenszoon,
Scheveningen, 1577-1583.
“In 1577 begint op de leeftijd van 63 jaar de
Scheveninger Adriaen Coenensz aan zijn
Visboek. In drie jaar tijd verzamelt hij daarin
allerlei wetenswaardigheden over de zee, de
kusten en kustwateren, de visgronden en de
zeedieren. Hij schrijft er met grote kennis van
zaken ruim 800 bladzijden mee vol. Zijn
informatie haalt Coenensz uit zijn eigen praktijk.
Hij was op Scheveningen visser en afslager en
later ook strandvonder van Holland, zodat hem
elk vreemd zeewezen dat aan land gebracht
werd, onder ogen kwam. Zijn reputatie als
kenner van de zee groeide mede dankzij de
contacten die hij als autodidact wist te leggen
met gestudeerde lieden in Den Haag en Leiden
die hem geleerde werken over de zee
uitleenden. Passages daaruit nam Coenensz
over in zijn Visboek.”
Deze informatie is afkomstig van:
<http://www.kb.nl/bladerboeken/het-visboekvan-adriaen-coenen/inleiding>.

44

Soms is de E een A en de C een K: merct = markt
Romeinse cijfers. Zoek op: X= 10 / I = 1 / XI = 11 / IX = 9
46
Eyntvogelen ende kieckenen, wat zouden dat zijn? = Eenden & kuikens
47
De laatste I wordt vaak een J (maar de J betekent precies hetzelfde als de I)
45
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INLEVEROPDRACHT
Het eindcijfer voor deze opdracht wordt gebaseerd op twee dingen:
1) Je inzet in de lessen en je inzet voor je huiswerkopgaven
2) Je inleveropdracht
De inleveropdracht is als volgt:

Boven: Visboek 066v, Adriaen
Coenenszoon, Scheveningen,
1577-1583.
Onder: Mis uit de Missa Mijn
herte altijt heeft verlanghen
van Matthieu Gascogne, ca.
1480-1537.

Kies twee raadsels uit de raadsels op de volgende pagina’s en schrijf ze in eigen woorden (hoeft niet
mooi, als ’t maar klopt) en verzin de oplossing. Elke creatieve oplossing wordt goed gerekend, als hij
maar niet erg vergezocht of onzinnig is. Je hoeft echt niet de oorspronkelijke oplossing te raden. Wel
moet je laten zien dat je een beetje Middelnederlands hebt leren lezen, en dat je snapt waar het
raadsel over gaat. Voor een bonuspunt mag je een tekening maken (een ‘verluchting’, noemen we
dat nu bij middeleeuwse boeken). Die hoeft ook echt niet mooi of kunstzinnig te zijn! Elke tekening is
een bonuspunt waard. Doe wel je best! Hoe creatiever en hoe toepasselijker, hoe blijer de docent! 
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw

P a g i n a | 37
14
Raet.
Het gaet door allen landen, ende blijft altoos aen
een stede48.
Ant.
Een spille oft assche in een rat van eenen
waghen.

14
Raadsel.
Het gaat door alle landen, maar blijft altijd op
één plek?
Antwoord.
Een as van een wagenwiel.

Windmolens, plaat 12 uit Nova Reperta,
gegraveerd door Philip Galle, 1537-1612.

48

Plek (denk aan ‘stek’ of ‘bedstede’)
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw
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15
Raet.
Het schickte49 eenen Ridder over Rijn - daer
alder liefste vrouwen zijn - goeden wijn sonder
vat oft gelas. Raet waer in den wijn was?
Ant. Hy schickte haer een druyve, daer sy den
wijn in hadde.

15
Raadsel.
Een ridder stuurde over de Rijn
- waar de allerliefste vrouwen zijn goede wijn zonder vat of glas,
raad waar de wijn in was?
Antwoord.
Hij stuurde haar een druif, waar de wijn in zat.

Hugo Bussen uit Castricum fotografeert
stillevens en landschappen. Zijn foto’s lijken erg
op klassieke schilderijen. Zelf zegt hij: “[ik]
fotograafeer in de stijl van de 17e eeuw”. Je kunt
Hugo vinden op:
<http://www.rolduc.com/NL/hugo-bussen>.

49

Schikte = stuurde. In het Duits is het nu nog ‘schicken’!
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw
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16
Raet.
Twee mannen beminnen een vrouwe, ende sy
dencken eenyegelijc die naeste50 te zijn. Ende
[sy] neemt van den eenen een cransken van
roosen, ende geeft den anderen een cransken
van violetten. Welc van tween meyndy dat
meest in haer gratie staet?
Ant.
Die gene daer sy dat cransken af neemt, want
dat houtse in gedenckenisse: dat ander cransken
is wech ende uut den oogen, ende dat wort
haestelijcken vergeten.51

16
Raadsel.
Twee mannen zijn verliefd op een vrouw, en ze
denken allebei dat ze voor haar de liefste zijn.
Van de ene man neemt zij een krans van rozen
aan; en aan de andere man geeft zij een krans
met violen. Wie van beiden denk je dat zij het
meest liefheeft?
Antwoord.
Degene van wie zij de krans aanneemt, want die
krans blijft in haar gedachten: de andere krans is
weg en uit het zicht, en dan wordt hij snel
vergeten.

Een onbekende jongeman leunend tegen een
boom tussen de rozen, Nicholas Hilliard (15471619, Engeland), ca. 1588.
Hilliard was één van de vroegste schilders van
miniatuur-portretten van de Renaissance, in het
Elizabethiaanse Engeland. Hij was in principe
goudsmid, juwelier en miniaturist. In 1584
maakte hij het zegel van koningin Elisabeth gedurende de regeringsperiode van James de
eerste zette hij zijn werkzaamheden als
miniaturist voor het hof voort. De gelijkmatige
belichting en duidelijke contouren in
nevenstaand schilderij laten zien hoe Hilliard
geïnspireerd was door Hans Holbein, een Duitse
schilder werkzaam in Engeland (ook door Hilliard
zelf aangestipt in zijn Treatise on the Arte of
Limning (c. 1600)).
Geraadpleegd via:
<http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/265914/Nicholas-Hilliard>.

50

Iemand ‘na’ zijn, wat zou dat betekenen? Schrijf hier op: = Dichtbij; dierbaar zijn
Welk spreekwoord ken je dat hierbij past? Vraag ouders of klasgenoten als je het niet weet! Schrijf
hier op: = Uit het oog, uit het hart.
51
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw
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Nog een paar raadsels
Voor als je klaar bent of als je nog zin hebt. (Je mag ook deze raadsels gebruiken voor je
inleveropdracht!)
17
Raet. Welcken drec goet teten is.

17
Raadsel. Welke stront kun je goed eten?

Ant. Vanden bien, dat is honich.

Antwoord. Van de bijen: namelijk honing.

Een notabel boecxken van cokeryen. Het boekje
is rond 1514 uitgegeven door Thomas vander
Noot in Brussel. De bijenkorf staat bij een recept
voor Clareit: een kruidige honingwijn.
Geraadpleegd via:
<http://coquinaria.nl/recepten/clareit.htm
#Vorselman>.

18
Raet Of die hont aen den steert hange - of de steert
aenden hont?

18
Raadsel. Hangt de hond aan de staart –
of de staart aan de hond?

Ant. Hebdy den hont byden steert boven hem so hangt die
hont aanden steert. Maer hebdy dat hooft boven, so
hangt de steert aenden hont.

Antwoord. Heb je de hond aan z’n
staart boven hem vast, dan hangt de
hond aan de staart. Maar heb je ’t
hoofd boven, dan hangt de staart aan
de hond.
Nevenstaande afbeelding is van Sieb
Posthuma, de gelauwerde illustrator
die het hondje Rintje in het leven
riep. De illustratie is modern, maar
past goed bij het raadsel, en
Posthuma heeft zich ingezet voor het
bekender maken van oude teksten
bij jongeren; bijvoorbeeld met de
bekroonde uitgave van de fabels van
Aesopus (Maria van Donkelaar en
Martine van Rooijen, Boven in de
groene linde zat een moddervette
haan, Gottmer 2008).
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19
Raet. Welck hantwerck aldermeest steelt.

19
Raadsel. Welk handwerk steelt er het meest?

Antw. Die lepelmakers, die ketelaers, die pannen
maken: die maken veel stelen.

Antwoord. De lepelmakers en de ketelaars, die
pannen maken; die maken veel stelen.

Pollepels afkomstig uit een praam vergaan in de
17e eeuw op de Zuiderzee, gevonden nabij het
huidige Dronten op kavel M 65 in Oostelijk
Flevoland.
Geraadpleegd via:
<http://www.geheugenvannederland.nl/
?/nl/items/NISA01:1771>.

Deze steelpan uit de 2e helft van de 16e eeuw is
in 1982 door leden van de AWN, afdeling
17.opgegraven in Arnhem, Bentinckstraat.
De pan is gemaakt tussen 1550 en 1600 en is
voorzien van loodglazuur.
Geraadpleegd via:
<http://www.archeologiemijnhobby.nl/
pages/page_174.htm>.

20
Raet. In welcken lande zijn die hoochste bergen?

20
Raadsel. In welk land zijn de hoogste
bergen?

Ant. Daer die diepste dalen zyn.

Antwoord. Daar waar de diepste dalen
zijn.

Saalfelden (Oostenrijk), Paula Cox,
2014.
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21
Raet. Hoe verre ist van deen eynde vander
werelt tot dander?

21
Raadsel.
Hoe ver is het van het ene eind van de wereld
naar het andere?

Ant. Eenen dach reysens, als die sonne
getuychnisse geeft met haren opganc des
morgens, ende onderganck des avonts.

Antwoord:
Een dag reizen; zoals de zon laat zien met haar
opkomstin de ochtend, en ondergang in de
avond.
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22
Raet. Wat inden cortsten tijt van het een lant in
dander wandelt.

22
Raadsel.
Wat gaat het snelste van het ene land naar het
andere?

Ant. Des menschen sinnen oft gedachten, want
die zijn nu hier, ende van stonden aen op het
eynde der werelt.

Antwoord:
De gedachten van de mens, want die zijn nu
eens hier, en dan van het ene moment op het
andere aan het andere eind van de wereld.
Vraagteken in gotisch lettertype.

23
Raet. Waerom en hebben die visschen geen stemme?

23
Raadsel.
Waarom hebben de vissen geen stem?

Ant. Die visschen en hebben geen longen noch herte,
want die de stemme brengt niet in die longen en trect,
ende wederomme uutgedruct als eenen blaesbalck;
daer om en hebben die visschen geen stemme.

Antwoord:
De vissen hebben geen longen of hart,
terwijl die nodig zijn om de stem binnen
te halen en weer uit te drukken zoals een
blaasbalg: daarom hebben de vissen geen
stem.
Visboek 046r, Adriaen Coenenszoon,
Scheveningen, 1577-1583.
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw
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Antwoordmodel inleveropdracht

Afhankelijk van het niveau van de leerlingen en de beschikbare tijd, zal dit model door de docent
verder ingevuld moeten worden.

Onderdeel

Aantal punten

Criteria

Hertaling raadsel 1
inleveropdracht

10

Hertaling is correct en
geschreven in goed
Nederlands

Oplossing raadsel 1
inleveropdracht

10

De oplossing mag creatief
zijn, maar moet in elk geval
plausibel zijn

Hertaling raadsel 2
inleveropdracht

10

Hertaling is correct en
geschreven in goed
Nederlands

Oplossing raadsel 2
inleveropdracht

10

De oplossing mag creatief
zijn, maar moet in elk geval
plausibel zijn

Antwoorden in boekje –
correctheid

15

Voor het volle aantal punten
moeten alle antwoorden
aanwezig én correct zijn;
omissies leiden tot
strafpunten, foute
antwoorden leiden tot enige
punten aftrek, maar minder
dan bij omissies

Antwoorden in boekje - netheid

15

Het boekje moet netjes
ingeleverd worden en
geheel leesbaar zijn ingevuld

Extra inzet - inkleuren

10

Waar de opdracht luidt:
‘kleur in’, moet dat ook
gebeurd zijn

Extra inzet - tekeningen

10

Bonuspunten voor extra
inzet

Aanwezigheid en inleveren boekje

10

Startpunten voor deelname

TOTAAL

100

Alles volledig en netjes
ingevuld, aangevuld met
eigen creativiteit, is een 10
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw

Bijlage 3

Raad els in het
donker

3 lessen voor havo/vwo 1/2/3
Over de middeleeuwen, raadsels en illustraties

NAAM: ……………………………………………………………

KLAS: ……………………………
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LES ÉÉN
We gaan het hebben over raadsels! Middeleeuwse, maar wel aan het einde van de Middeleeuwen:
de 16e eeuw (van 1500 tot 1600 ongeveer - sommige plaatjes komen van net iets eerder of later).
Misschien heb je zelf ook al wel eens raadsels opgelost, in een tijdschrift bijvoorbeeld. Of je bent ze
tegen gekomen in een boek of film: hoofdrolspeler Bilbo Baggins uit The Hobbit móet wel gauw de
oplossingen vinden, anders wordt hij opgevroten! Als je nog nooit raadsels hebt opgelost, is dit een
mooi begin. De raadsels zijn in elk geval verrassend, en - let op! - soms moeilijk om op te lossen,
zeker omdat ze al zo oud zijn. Wel mag je natuurlijk met creatieve oplossingen komen! Je hoeft echt
niet te raden wat mensen toen voor antwoord hadden bedacht. Alleen onzinantwoorden mogen
niet. En als je klaar bent, mag je overal tekeningen bij maken, als je dat wil: het raadselboekje waar
wij het over gaan hebben is gedrukt op een drukpers, maar toen Middeleeuwers nog met de hand
boeken schreven, tekenden ze ook wel eens op de lege plekken op de pagina’s. Maak er alleen geen
zooitje van! Je levert dit hele boekje uiteindelijk in. Je hebt er dan antwoorden in opgeschreven, en
misschien in getekend. Alle inzet wordt beloond met bonuspunten!

Uitleg over de
plaatjes staat altijd
in een blauw
blokje!

Let op! Je hoeft alle
jaartallen en
namen niet te
kennen! Die staan
er alleen maar bij
zodat je kunt zien
wat ongeveer
wanneer is
gebeurd. Het is
allemaal rond
dezelfde tijd - de
16e eeuw - maar als
iets opeens van een
eeuw eerder of
later is, zal je
docent je daar op
wijzen.
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Raet. Welc dier isser een wolf alder gelijcste?

Raadsel. Welk dier lijkt ‘t meest op een wolf?

Ant.

Antwoord:
Gemaakt door: Suzie Templeton, 2006,
Engeland. Still uit animatiefilm.

Raet. Vier been nam één been. Doen nam twee
been één been en werpt vier been met dry been;
dat het een been liggen liet.

Raadsel. Vier been nam één been. Toen nam
twéé been één been en wierp vier been - met
drie been - zodat vier been één been liggen
liet.

Ant.

Antwoord:

Gemaakt door: Suzie Templeton, 2001,
Engeland. Still uit animatiefilm.

Raet. Hoe verre ist van deenen eynde vander
werelt tot dander?

Raadsel. Hoe ver is het van het ene eind van
de wereld tot het andere?

An.

Antwoord:

Gemaakt door: Albrecht Altdorfer, 1529,
Duitsland.
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Ruimte voor aantekeningen
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Kopiist / vertaler / schrijver
Jean Miélot, of Jehan,
(geboren in Gueschard,
Picardy, gestorven in 1472).
Gemaakt in de tweede helft
van de 15e eeuw, door een
onbekende miniaturist
(illustrator).
Benodigdheden voor de kopiist:







Lessenaar
Prikpen / Liniaal
Pen
Pennenmes →
Inktpotje(s)
Perkament ↓

Wat kon er na het kopiëren allemaal in of aan
een boek terechtkomen:



Foliumnummers
Penwerk / Initialen ↓





Verluchtingen
Kaft (na het inbinden)
Sloten en kettingen

Wie schreef voor wie?

Boven: het opspannen van dierenhuid voor het
maken van perkament, en een reparatie van een
gat in de bladzijde.

Een auteur schreef een boek. Een kopiist zorgde
dat er meerdere exemplaren van kwamen – al
waren die niet allemaal exact hetzelfde. Iedere
kopiist maakte weer een nieuw boek. Meestal
waren kopiisten kloosterlingen. Maar ook
studenten kopieerden bijvoorbeeld zelf een
studieboek (of lieten dat doen). In boekhandels
lagen soms losse katernen (delen van boeken)
van populaire boeken, die door kopers konden
worden samengevoegd. Na het kopen moesten
ze dan langs de boekbinder. Soms bestelden
rijke lieden een extra mooi boek bij een kopiist
en een verluchter (illustrator) om goede sier
mee te kunnen maken.
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Boven: hoogdruk-drukkerij
Onder: diepdruk-atelier
Naar een ontwerp van
Johannes Stradanus (van
Straet), gegraveerd door T.
Galle.
Deel van de serie prenten
Nova Reperta, uitgegeven
tussen 1587 en 1589 te
Brugge.

EEN NIEU
Clucht Boecxken, inhoudende vele schoone
vragen ende antwoorden in maniere van
geraetsels. Vergadert uut diversche Boecken,
ende is seer ghenuechlijck om droefheyt en
melancolie te verdrijven.

EEN NIEUW
Kluchtboekje, met daarin veel mooie vragen en
antwoorden in de vorm van raadsels. Verzameld
uit diverse boeken, en zeer aangenaam om
droefheid en melancholie te verdrijven.

T’HANTWERPEN.
By Pauwels Stroobant, inde
Cammerstrate, inden witten Hasewint.

TE ANTWERPEN
Door Pauwels Stroobant, in de
Wolkammerstraat, in de Witte Hazewind.
Hoe men in Nederland
begonnen is met drukken,
weten we niet precies.
(Hebben Nederlanders
misschien een rol gespeeld
bij de uitvinding?) Maar
wel wanneer: ongeveer
1465 (in Duitsland waren
ze tien jaar eerder). De
eerste drukwerken waren
religieus, maar er waren
ook schoolboeken bij! Dat
waren onder andere
boekjes om Latijn uit te
leren. Veel Nederlandse
boeken hadden
illustraties: eerst
houtsneden, en in de 16e
eeuw ook kopergravures.
De plaatjes op deze pagina
zijn ook kopergravures.
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Den goetwilligen Leser.
Saluyt1.
Beminde Leser, in dit Boecxken suldy2 vinden
veel schoonder ende ghenuchlijcker3 raetselen
uut veel boecken te samen vergadert4, om
swaermoedighe geesten te verlichten. Met veel
shoonder amoureuse5 raetselen, tot leeringe
van alle amoureuse gheesten, hoe sy reyn6 liefde
sullen draghen sonder eenige vileynie7 - niet tot
schimp8 oft achterdeel9 van yemant, in dien sijt
verstandelijck10 lesen, want ghelyck11 die Bie de
buytenste verwe oft coleur12 der bloemen geen
gade en slaet13, maer soect alleene die
soticheydt des honichs, ende tprofijt van twas14:
dat neemt sy wech ende laet die bloemkens
onghequetst15. Also die dit Boecxken lesen, die
en sullen die verwe der bloemmen, dat is die
Raetselen, in haer selven niedt achten16, maer
alleene die goede leeringhe daer inne begrepen,
suygende daer uut dat hem profiteren mach tot
welvaren haerder sielen ende des lichaems17.
Blijft den Heere bevolen18. AMEN.

Aan de goedwillende lezer.
Gegroet.
Beste lezer, in dit boekje zul je veel mooie en fijne
raadsels vinden die uit veel verschillende boeken
verzameld zijn, en die zwaarmoedige geesten kunnen
verlichten. Er zijn veel mooie liefdesraadsels bij, die
verliefde geesten iets leren kunnen: namelijk hoe zij
lief kunnen hebben op een goede manier, zonder een
ander kwaad te doen, en zonder iemand te
beschamen of te benadelen - als zij ’t boekje
tenminste verstandig lezen. Want de lezer is zoals een
bij, die geen acht slaat op de kleur van de bloemen,
maar zich slechts bekommert om de zoetigheid van de
honing en het nut van de was - die neemt zij mee en
ze laat de bloem verder onbekommerd. Zo zijn dus
ook diegenen die dit boekje lezen: zij moeten de kleur
van de bloemen, oftewel de raadsels, op zichzelf
negeren, en zich alleen bekommeren om de goede
boodschap die erin verborgen zit. Die moeten ze
begrijpen, en uit de raadsels kunnen ze datgene zuigen
dat hen tot profijt dienen kan en kan leiden tot
welvaart van lijf, geest en leden. Eer uw heer. AMEN.

1

In België en Frankrijk zeggen ze nu nog: salut!
Lees hardop voor! De y is meestal een i, dus zo zeg je dat: “zuldie”. Wat zou het betekenen?
Suldy =
2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
Schoonder is eigenlijk gewoon schone: mooie. En wat is genoeglijk? Ken je genoegdoening?
Genoeglijk =
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4
In een vergadering komen veel mensen bij elkaar
5
L’amour in het Frans = de liefde
6
Reyn = schoon, mooi, goed
7
Le villain in het Frans is de snoodaard, kwaadaardige figuur
8
Beschimpen =
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9
Wij kennen nog nadeel, is dat niet ongeveer hetzelfde?
10
Verstandelijck = verstandig
11
Als iets gelijk is, is ‘t hetzelfde
12 Verwe oft coleur: denk aan het Engels, colour, en aan het Duitse Farbe (dat is ook kleur): de bij
geeft niet om de kleur van de bloem
13
Geen gade en slaet = niet op let. In de Middeleeuwen schreven ze altijd ‘en niet’ in plaats van ‘niet’. Of:
‘geen en’ in plaats van ‘geen’. Gadeslaan kennen we nu ook nog wel.
14
Lees hardop voor! tprofijt van twas = ’t profijt van ’t was = het profijt van de was
Profijt =
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15
Wat is een kwetsuur, of wanneer iemand je kwetst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16
“Acht u voor de hond!” Dat hangen mensen vaak op om je te waarschuwen. Achten betekent: letten op
17
Dus, let niet op het uiterlijk van de raadsels, maar begrijp wel de leeringhe (= les) die erin zit: je moet
eruit zuigen wat erin zit. En dat is dan voor het welvaren van je ziel en lichaam. Toe maar!
18
Bevolen worden aan iemand, is bij iemand aangeprezen worden
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Vragen over de inleiding

Aan de goedwillende lezer.
Gegroet.
Beste lezer, in dit boekje zul je veel mooie en fijne raadsels vinden die uit veel verschillende boeken
vergaard zijn, en die zwaarmoedige geesten kunnen verlichten.
VRAAG 1: Heb je zelf wel eens raadsels opgelost? Bijvoorbeeld uit een tijdschrift of knutselboekje?
Zo ja, schrijf hier op waar het vandaan kwam. Zo nee, schrijf op waar je raadsels denkt te kunnen
vinden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Er zijn veel mooie liefdesraadsels bij, die verliefde geesten iets leren kunnen: namelijk hoe zij lief
kunnen hebben op een goede manier, zonder een ander kwaad te doen, en zonder iemand te
beschamen of te benadelen - als zij ’t boekje tenminste verstandig lezen.
Want de lezer is zoals een bij die geen acht slaat op de kleur van een bloem, maar zich slechts
bekommert om de zoetigheid van de honing en het nut van de was - die neemt zij mee en ze laat de
bloem verder onbekommerd.
VRAAG 2: Wat zou de drukker hiermee aan de lezer willen zeggen, denk je?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zo zijn dus ook diegenen die dit boekje lezen: zij moeten de kleur van de bloemen, oftewel de
raadsels, op zichzelf negeren, en zich alleen bekommeren om de goede boodschap die erin verborgen
zit. Die moeten ze begrijpen, en uit de raadsels kunnen ze datgene zuigen dat hen tot profijt dienen
kan en kan leiden tot welvaart van lijf, geest en leden. Eer uw heer. AMEN.
VRAAG 3: Denk jij dat het samen oplossen van raadsels leerzaam is? Vind je dat een goede manier
om te leren?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FLANDRIA (Vlaanderen)
Zoek Antwerpen op op de kaart (aangegeven met een rode cirkel). Herken je nog meer steden? Omcirkel die.
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HOLLANDIAE (Holland)
Omcirkel ook Utrecht. Staat je eigen woonplaats erop? Omcirkel die ook. Of geef aan waar het nu zou
moeten zijn.

Atlas: Theatrum Orbis
Terrarum, van Abraham
Ortelius (1527-1598),
verschenen te Antwerpen in
1571.
LET OP!
Tegenwoordig hebben we in
atlassen en op bijvoorbeeld
Google Earth het noorden
altijd boven. In de
middeleeuwen was het
echter gebruikelijk om het
oosten boven te hebben!
Draai de pagina rechtsom om
de kaart met hedendaagse
kaarten te kunnen
vergelijken.
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Antwerpen: het markgraafschap en de belangrijkste gebouwen. Gedrukt door Claes Janszoon
Visscher in zijn Atlas van 1624.

Een vrolijk
bruiloftsgezelschap
aan tafel, in Gillis
Jacobsz. Quintijn,
De Hollandsche-Liis
met de
Brabandsche-Bely,
’s Gravenhage
1629. Gravure van
Adriaen Matham
naar Adriaen van
de Venne.
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Ruimte voor aantekeningen
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1
Raet. Drye vrouwen van eenen ouderdom, hebben u
gelijc lief. Die een is rijc, die ander wijs, die derde
schoon. Welc vande dryen soudy kiesen voor u lief?

1
Raadsel.
Drie vrouwen van dezelfde leeftijd hebben
je evenveel lief. De ene is rijk, de ander is
wijs, en de derde is mooi. Wie van de drie
zou je kiezen als vriendin?

Ant.

Antwoord:

Kleur in:

Boven:
Lucas Cranach de Oude, 1527, Duitsland.
Links:
Albrecht Dürer, 1498, Nuremberg
(Duitsland).

P a g i n a | 14
HUISWERK LES ÉÉN
Kijk op maps.google.com, of naar de kaart hieronder. Schrijf ten minste 3 verschillen op tussen de
kaart van rond 1600 en de kaart van nu. Kijk daarvoor naar de kaarten op de vorige pagina’s van dit
boekje. Schrijf je antwoord op de volgende bladzijde.
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1600 tot 2014
Wat is er anders?
Kijk bijvoorbeeld naar:
→ Utrecht
→ Antwerpen
→ Precisie van de kaart
→ Hoe is de kaart gemaakt?
→ Namen van de steden/dorpen
→ Wegen
→ Omgeving (veel of weinig bos? Platteland? Stad?)
→ Water of land?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zin om te tekenen? (hoeft niet, maar een schatkaart of een hedendaagse eigen kaart mag)

P a g i n a | 16
HUISWERK LES ÉÉN
Zoek zelf een raadsel op (in een tijdschrift, op
internet, uit je geheugen of uit een boek) en
schrijf erbij:
- van wanneer is het?
- wie heeft het gemaakt?
- voor wie was/is het bedoeld?
Als je dat niet kunt vinden, schrijf dan op
waarom niet.
Raad
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Antwoord (NOG NIET OPSCHRIJVEN! Dat mag
een klasgenoot in de volgende les doen.)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Wie/wat/waar/wanneer?
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Maak hieronder een illustratie bij je raadsel, om
later een klasgenoot op weg te helpen. Het hoeft
niet mooi te zijn, maar maak het niet te
makkelijk!
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LES TWEE

Middelnederlands lezen! Moeilijk? Niet als je let op het volgende:

C=K
Y = I of IE (of hoe we het nu zeggen: IJ, maar denk aan: ‘heeft-ie’ in plaats van ‘heeft hij’!)
UU = UI
EN…NIET = NIET
AE = AA
E = soms A
Mensch is gewoon mens en draghen is gewoon dragen
TIP Lees hardop voor! Aan je vrienden, je broer of zus, je ouders, de spiegel…
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2
Raet. Alle tgene dat opter aerden is, geef ic in corte tijt
wat het begeert na zijn wesen: leven, doot, ionc of out.
Ende en cans my selven geven niet, dat ic een ander
mede deel.

Ant.

2
Raadsel.
Alles dat op de aarde is, geef ik
bliksemsnel wat bij hem hoort, of het
nu leeft, dood is, jong of oud is. Alleen
kan ik mezelf niet geven wat ik aan een
ander geef.
Antwoord:

Gemaakt door: Jan van Eyck, 1434.
Jan van Eyck leefde vóórdat de
boekdrukkunst was uitgevonden, maar
hij kwam wel uit de Zuidelijke
Nederlanden (nu België).
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3
Item.
Ofter19 yemant in eenen boomgaert quame en
name daer een deel appelen. Ende int uutgaen
moest hy passeren door dry poorten, ende voor
elcke poorte stont een vrouwe. Elcke vande drie
vrouwen nam en van hem de helft vande
appelen - ende eenen appel daer toe. Doen hy
door de dry poorten gepasseert was, so behielt
hy maer eenen appel. Nu is die vrage: hoe veel
appelen dat hy eerst uuten boomgaert met hem
droech?
Ant.

3
Volgende vraag.

Antwoord:

Gemaakt door: Lucas Cranach de Oude, 1533,
Duitsland.

19

Ofter = een keer
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Even tussendoor:

Eind 15e-eeuws recept voor appelmoes!

Appelmoes in de vastene. Neemt appel, gepelt
ende ghesneden in sticken. Doetse in eenen pot
ende neemt die leuere20 van cabbelyauwe van
schelvissche ende doetse metten appelen
zieden21, ende huutsse22 wel dickent23. Ende
wrijft soffraen cleene24, dan stampet daer in
ende tempert25 met amandelen melke. Ende alst
bereet26 es dan pouderet ende doet in
platteelen27 ende strooyter cruut bouen vp

Appelmoes in de vastentijd.
Neem appels, geschild en in stukken gesneden.
Doe ze in een pot, neem de lever van kabeljauw
of schelvis en laat deze met de appels koken.
Roer het vaak. Wrijf saffraan fijn. Stoot dan [de
saffraan] in [het appelmengsel] en vermeng het
met amandelmelk. Kruid het [met specerijen] als
het klaar is, schep het op schotels en strooi er
specerijen bovenop.
Griezelig gezond
Voedingstechnisch gezien is dit gerecht zó gezond
dat het griezelig is. Er worden zure appels
gebruikt, er is géén suiker toegevoegd, maar wel
vissenlever die bol staat van de tegenwoordig zo
geroemde omega-3 vetzuren. Laat je niet
afschrikken door het idee van vis in de
appelmoes, de vissmaak is heel subtiel. Laat je
tafelgenoten eerst proeven van de appelmoes
zonder te vertellen wat erin zit, zodat ze een
onbevooroordeelde mening kunnen geven.
Moderne bewerking van het recept

Kroonappel
Herkomst: vermoedelijk Nederland
Ouderdom: rond 1700?
Smaak: zachtzuur
20

Een paar opmerkingen vooraf. Rauwe visselever
is vrijwel niet verkrijgbaar. Een goed alternatief is
schelvislever uit blik. Omdat deze al gaar is hoeft
hij niet mee te koken, het is genoeg om de
schelvislever aan het eind mee te pureren.
Amandelmelk daarentegen wordt in het recept
aan het einde toegevoegd, terwijl ik er in mijn
bewerking voor heb gekozen gemalen amandelen
in het begin al toe te voegen aan het kookvocht,
en ze ook in de appelmoes te laten. Ik hou wel
van een knappertje tussen de kiezen.
Voor ruim een pond appelmoes,
voorbereidingstijd 5 min.; bereidingstijd 25 min.

Leuere = levere: in de middeleeuwen schreven ze vaak een u in plaats van een v of andersom. Ons
volkslied (het Wilhelmus) bevat dan ook de naam: Willem van Nassov in plaats van Willem van
Nassou! (Je weet wel, van: “Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Duitsen bloed” enz.)
21
Zieden = koken
22
Huutsse = hutsel ze: meng ze
23
Dickent = vaak (denk aan: dikwijls)
24
Cleene = klein
25
Ken je: het vuur temperen? Dan zet je het vuur lager
26
Als het bereid is, dus als het klaar is
27
Platteelen: borden, schotels (denk aan: plat, plaat)
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Ingrediënten
500 gram zure appels
50 gram gemalen amandelen
1/2 theelepel saffraan, gekneusd in warm water
1/2 theelepel samen
van gember en kaneelpoeder (1:1)
1 deciliter water
1 blikje schelvislever (uitlekgewicht ong. 70 gram)
gember en kaneelpoeder om te bestrooien
Voorbereiding
Schil de appels, ontdoe ze van hun klokhuis, en
snijd ze in stukken.
Laat de schelvislever uitlekken. Als de visselever
in eigen olie is ingemaakt en je prijs stelt op de
omega-s vetzuren, kun je de olie ook in de
appelmoes verwerken, al staat dat niet in het
recept. De vissmaak zal wel iets geprononceerder
uitvallen.
Bereiding
Doe appels, gemalen amandelen, saffraan en
water in een kookpannetje, laat twintig minuten
koken.
Doe na die twintig minuten de schelvislever erbij,
en pureer de appelmoes (staafmixer,
blender, passe-vite).
Serveren
Lauwwarm is lekker, koud ook. Als bijgerecht.

Appelbeignets kunnen natuurlijk ook - zie voor
een recept voor Middeleeuwse

appelflappen (of -beignets):
<http://www.coquinaria.nl/recepten/
06.1histrecept.htm>
Niet alleen lekker tijdens oudjaar!
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16e eeuw
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4
Raet.
Het is een cleyn cloosterken, daer en is deur oft
venster in - ende was nochtans vleesch ende
been28 daer in.
Ant.

4
Raadsel.

Antwoord:

Omelet met kruisbessen en suiker
Ingrediënten
3 eieren
250 gram kruisbessen
30 gram boter
1/2 theelepel gemberpoeder
1/2 eetlepel rozewater (= water met rozen)
samen 1 theelepel poedersuiker en kaneel
eventueel extra suiker
Voorbereiding
Was de kruisbessen, verwijder eventuele
steelaanzetten en kroontjes.
Klop de eieren los met gemberpoeder en
rozewater.
Proef een kruisbes. Zijn de vruchten erg zuur,
dan moet je een lepel suiker bij het eiermengsel
doen.

Boven:
Juweel-ei van Peter Carl Fabergé, 1885-1917.
Dat komt dus niet uit de 16e eeuw!
Rechts:
Seer excellenten gheexperimenteerden nieuwen
Coc-boeck, Karel Baten, 1593.

Om een tasey van stekelbesyen te backen.
Neempt versche boter ende smeltse in een
panne. Doeter dan soo vele stekelbesyen in datse
bycans twee vyngeren hooch liggen ende laetse
met de boter een weynich sieden tot datse maer
recht hen coleur verloren hebben. Clopt dan wel
cleyn 7, 8 ofte 9 eyeren met wat gengeber ende
wat rooswaters. Gietet tsamen over de besyen
ende latet so over een coolvyer backen dat niet
en brande. Als de tasey genoech gebacken is, so
laetse properlick uut de panne in de schotel rijsen
datse niet en breke. Dan stroyter suycker ende
caneel op ende dientse.
28

Been = bot (denk aan: ‘beenderen’)

Bereiding
Smelt de boter in een niet te grote koekepan,
laat de boter niet verkleuren. Doe de
kruisbessen erbij, zorg dat ze de hele bodem
bedekken. Schep de kruisbessen op laag vuur af
en toe om, totdat ze zacht worden en hun verse
kleur verliezen (een minuut of drie). Giet dan het
eiermengsel in de pan, leg een deksel erop, en
verhit op matig vuur totdat de eieren gestold
zijn. Schuif dan de omelet voorzichtig op een
plat bord, en bestrooi met suiker en kaneel.
Om een omelet van kruisbessen te bakken.
Neem verse boter en smelt die in een pan. Doe
er dan zoveel kruisbessen in dat ze bijna twee
vingers hoog liggen. Laat ze met de boter een
beetje stoven totdat ze net hun kleur verloren
hebben. Klop dan 7, 8 of 9 eieren op met wat
gember en rozewater. Giet het samen over de
kruisbessen, en laat het zo op een kolenvuur
bakken dat het niet aanbrandt. Laat, als de
omelet gaar is, deze netjes uit de pan in de
schotel glijden zodat ze niet breekt. Strooi er dan
suiker en kaneel op, en serveer.

P a g i n a | 24
HUISWERK LES TWEE
5 (GROEP A)
Raet.
Wat gaet daer over ’t water ende en maeckt hem29 niet
nat?
Ant.

5
Raadsel.

Antwoord.

Gemaakt door: Albrecht Altdorfer,
1529, Duitsland.

6 (GROEP B)
Raet.
Wat leyt aen de want, ende en heeft begin noch
eynde?
Ant.

29

Hem = zichzelf

6
Raadsel.

Antwoord.
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7 (GROEP C)
Raet.
Twee vaders ende twee sonen vingen dry hasen, coen30.
Eenygelijc31 hat der een, ende daer en gebrack32 er gheen.

7
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Boven:
Jager met valk, maker onbekend.
Onder:
Gemaakt door: Pieter Bruegel de Oude,
1565, Brabant.

30

Wat is een ‘koene ridder’?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
31
Eenygelijc = ieder
32
Als je een ‘gebrek’ hebt, wat betekent dat dan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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8 (GROEP D)
Raet. Wat heeft des morgens vier voeten, des
middaechs twee, des nachts dry?

8
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Uit Petit's Almanack, 1525.
Bij het gedicht: On the Life of Man, van Sir
Walter Ralegh.
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HUISWERK LES TWEE
9
Raet.
Het wort van elckeen begeert
ende wilt. Ende is nochtans so seer onweert33 alsmen om eenen penninc coopen mocht34,
niemant dat selve te doene is bedocht35.

9
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Kleur in:
De moeder van Albrecht Dürer, 1514,
Duitsland.

33

Hier is niet bedoeld: het ‘onweert’ (het dondert en bliksemt), maar wat wel? Bedenk, E is soms A!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
34
Mocht = kon
35
Bedocht = bedacht (dus, wat iemand wil doen, of bedenkt te gaan doen)
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LES DRIE
10
Raet.
Het vlooch een voghel veerloos,
op eenen boom bladerloos.
Daer quam die vrou mondloos,
ende adt den vogel veerloos.

10
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Gemaakt door: Pieter Bruegel de Oude,
1565, Brabant.
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11
Raet.
Die ’t maeckt die en behoeves niet, die ’t coopt en wils niet,
die ’t ghebruyckt en wetes niet.

11
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Kleur in:
Van arent bosman, gedrukt in Delft,
omstreeks 1490.
Bevat wonderverhalen over het
hiernamaals.
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Intermezzo!

Muziek in de Middeleeuwen

Het voer een visscher visschen,
So verre aen ghenen Rijn.
Hi en vant daer niet te visschen,
Dan een huebsch maechdelijn.

Mer doen die loose visscher
Al in der stoven quam,
Doen bestont hi haer te vragen
Na haren getrouden man.

‘Och visscher,’ seyde si, ‘visscher,
Waertoe dracht ghi uwen moet?’
‘Al totter huebscher deerne,
Dat dunct mi wesen goet!’

‘Wat hebt ghi mi te vragen
Na mijnen getrouden man?
Mijn man is al in der kercken,
Hi bidt Gods heylichen an!’

‘Och visscher,’ seyt si, ‘visscher,
Dat visch hebt ghi ghevaen!
So verre aen geen groen heyde,
Daer ist goet visschen gaen!’

‘Is u man al in der kercken?
Oft in den coelen wijn?
So laet ons eten ende drincken
Ende laet ons vrolijck zijn!’

‘Aen gheender groender heyde,
Daer leyt dien couden snee.
Daer vriesen mi handen ende voeten,
Mijn hooft doet mi so wee!’

Mer doen si saten ende aten,
Doen quam haer eygen man.
Doen docht die loose visscher:
‘Hoe come ick nu vandan?’

‘Vriesen u handen ende voeten,
Doet u hooft so wee?
So gaet al in der stoven,
Daer en vrieset nemmermeer.’

Dat vrouken was behendich,
Si goot haer vischsop uut.
Doen spranc die loose visscher
Ter hoochster veynsteren uut.

Antwerps Liedboek, 1544. Melodie Adriaenssen
1548, f. 60v.
“Antwerpen was in de 16e eeuw een wereldstad
die de handel in een belangrijk deel van Europa
domineerde. Uit alle windstreken kwamen er
mensen samen die hun talen en culturen met
zich meebrachten en de stad tot een bruisende
metropool maakten. Ook de relatief nieuwe
technologie van de boekdrukkunst vond er een
vruchtbare voedingsbodem: Antwerpen werd in
deze periode een van de belangrijkste centra can
de Europese boekproductie.”36

36

Het Antwerps Liedboek deel 2, p. 9

maechdelijn = jonge maagd
deerne = jong meisje
ghevaen = gevangen
wee = zeer
stoven = (verwarmde) kamer
vandan = vandaan
vischsop = vissoep
veynsteren = venster

P a g i n a | 31

Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw

Gemaakt door: Frans Hals (1582-1666),
Antwerpen.

Muziek in het Zeghere van Male - handschrift.
Zijn muziekhandschrift stond bol van de mensen,
beren, koeien en andere afbeeldingen.
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12
Raet.
Het is groot ende sterc, ende reyst door menich
vreemt lant.
Het heeft in hem siel ende lijf,
het sy man ofte wijf37.
Gaet over den levenden sonder medelijden ooc onder den levenden te gaen cant hem niet
mijden.
Daeromme ’t verstant is hem noot,
om te wachten38 vander snellen doot.

12
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Boven:
Gemaakt door: Pieter Brueghel de Oude
(1526/1530–1569).
Onder:
Gemaakt door: Adriaen Coenenszoon, 15771583, Scheveningen.

37
38

In de middeleeuwen was ‘wijf’ nog gewoon ‘vrouw’
Wachten = oppassen
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13
13
Item.
Volgende vraag.
Daer is eenen hofmeester, die seynt zijnen knecht
ter merct39 om te coopen xx.40 vogelen, onder den
welcken hy begeert te hebben: gansen,
eyntvogelen41 ende kieckenen. Ende hy heeft
zijnen knecht gegeven xx. penningen om ter merct
te gaen. Ende voor eenyegelijc gans heeft hy
gegeven dry penningen, voor eenyegelijc
eyntvogel ander half penninc, voor eenyegelijc
ionc kiecken eenen halven penninc.
Nu is de vrage: hoeveel eynden ende hoeveel
kieckenen datter zijn geweest nu?
Ant.

Antwoord.

Gemaakt door: Adriaen Coenenszoon,
Scheveningen, 1577-1583.

39

Soms is de E een A en de C een K: merct = markt

40

Romeinse cijfers. Zoek op: X= …………… I = …………… XI = …………… IX = ……………
Eyntvogelen ende kieckenen, wat zouden dat zijn?

41

………………………………………………..

&

………………………………………………..
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INLEVEROPDRACHT
Het eindcijfer voor deze opdracht wordt gebaseerd op twee dingen:
1) Je inzet in de lessen en je inzet voor je huiswerkopgaven
2) Je inleveropdracht
De inleveropdracht is als volgt:

Boven:
Adriaen Coenenszoon,
Scheveningen, 1577-1583.
Onder:
Mis uit de Missa Mijn herte
altijt heeft verlanghen van
Matthieu Gascogne, ca. 14801537.

Kies twee raadsels uit de raadsels op de volgende pagina’s en schrijf ze in eigen woorden (hoeft niet
mooi, als ’t maar klopt) en verzin de oplossing. Elke creatieve oplossing wordt goed gerekend, als hij
maar niet erg vergezocht of onzinnig is. Je hoeft echt niet de oorspronkelijke oplossing te raden. Wel
moet je laten zien dat je een beetje Middelnederlands hebt leren lezen, en dat je snapt waar het
raadsel over gaat. Voor een bonuspunt mag je een tekening maken (een ‘verluchting’, noemen we
dat nu bij middeleeuwse boeken). Die hoeft ook echt niet mooi of kunstzinnig te zijn! Elke tekening is
een bonuspunt waard. Doe wel je best! Hoe creatiever en hoe toepasselijker, hoe blijer de docent! 
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16e eeuw
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14
Raet.
Het gaet door allen landen, ende blijft altoos aen
een stede42.

14
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Plaat 12 uit Nova Reperta, gegraveerd door
Philip Galle, 1537-1612.

42

Stede = plek (denk aan ‘stek’ of ‘bedstede’)
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw
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15
Raet.
Het schickte43 eenen Ridder over Rijn - daer
alder liefste vrouwen zijn - goeden wijn sonder
vat oft gelas. Raet waer in den wijn was?

15
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Gemaakt door: Hugo Bussen uit Castricum. Deze
fotografeert stillevens en landschappen: zijn
foto’s lijken erg op klassieke schilderijen. Zelf
zegt hij: “[ik] fotograafeer in de stijl van de 17e
eeuw”. Je kunt Hugo vinden op:
<http://www.rolduc.com/NL/hugo-bussen>.

43

Schikte = stuurde. In het Duits is het nu nog ‘schicken’!
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw
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16
Raet.
Twee mannen beminnen een vrouwe, ende sy
dencken eenyegelijc die naeste44 te zijn. Ende
[sy] neemt van den eenen een cransken van
roosen, ende geeft den anderen een cransken
van violetten. Welc van tween meyndy dat
meest in haer gratie staet?

16
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Gemaakt door: Nicholas Hilliard, ca. 1588,
Engeland.

44

Iemand ‘na’ zijn, wat zou dat betekenen? Schrijf hier op:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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16e eeuw
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Nog een paar raadsels
Voor als je klaar bent of als je nog zin hebt. (Je mag ook deze raadsels gebruiken voor je
inleveropdracht!)
17
Raet. Welcken drec goet teten is.

17
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Bij een recept voor Clareit (kruidige honingwijn)
uit: Een notabel boecxken van cokeryen. Dit
kookboekje is rond 1514 uitgegeven door
Thomas vander Noot in Brussel.

18
Raet Of die hont aen den steert hange - of de steert
aenden hont?

18
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

De hond Rintje en consorten zijn
verzonnen en getekend door Sieb
Posthuma (1960-2014).
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19
Raet. Welck hantwerck aldermeest steelt.

19
Raadsel.

Antw.

Antwoord.

Pollepels afkomstig uit een praam vergaan in de
17e eeuw op de Zuiderzee, gevonden nabij het
huidige Dronten op kavel M 65 in Oostelijk
Flevoland.

Deze steelpan uit de 2e helft van de 16e eeuw is
in 1982 door leden van de AWN, afdeling
17.opgegraven in Arnhem, Bentinckstraat.
De pan is gemaakt tussen 1550 en 1600 en is
voorzien van loodglazuur.

20
Raet. In welcken lande zijn die hoochste bergen?

20
Raadsel.

Ant.

Antwoord.

Bergen in Oostenrijk.
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21
Raet. Hoe verre ist van deen eynde vander
werelt tot dander?

21
Raadsel.

Ant.

Antwoord.
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22
Raet. Wat inden cortsten tijt van het een lant in
dander wandelt.

22
Raadsel.

Ant.

Antwoord:

23
Raet. Waerom en hebben die visschen geen stemme?

23
Raadsel.

Ant.

Antwoord:

Adriaen Coenenszoon, Scheveningen,
1577-1583.
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16e eeuw
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Ruimte voor aantekeningen

16e eeuw

