Opvallende zaken
Regelnummer Tekst

Bijzonderheid

Der Naturen Bloeme, Handschrift M, München
419.13
422.43
423.31
432.26

.i. starec voghel ende een fier
dat es .i. water .i. wonder
een groot ontfinkene sonder we
danne verebben si vp een zant

Geen znw na telwoord.
Telwoord voor ontelbaar znw
Telwoord voor ontelbaar znw
Telwoord voor ontelbaar znw

423.37

twe grote bi hem diene bewaren

Geen znw na telwoord.

428.5
435.4

alst ghedaen heft vif milen of viere
hi weet der toere vier of viue

Telwoord na znw
Telwoord na znw

435.4

hi weet der toere vier of viue

Telwoord na znw

Der Naturen Bloeme, Handschrift D, Detmold
81.32
83.2
84.5
108.12
126.2
158.20
168.7
172.33
181.4
202.10
232.10

als een die wee heuet ende hem keerd
dan iii. dan .ii. dan .j.
als een die ne heuet ghenen vaer
gasi in naten dats .i. anxt
want sal hi gaen ouer .i. hijs
ende uolget als ene in .e.
met ere olien hetet rosaet
dan ebben sj enen diese beward
niet enen van alder ulucht
eier legghensi eens te jare
.j. of .ii. of .iii. dats waer

Geen znw na telwoord
Geen znw na telwoord
Geen znw na telwoord
Telw voor ontelbaar znw
Telw voor ontelbaar znw
Geen znw na telwoord
Telw voor ontelbaar znw
Geen znw na telwoord
Geen znw na telwoord
eens
Geen znw na telwoord

Opvallende zaken
Regelnummer Tekst

Bijzonderheid

248.31
273.12
305.27
343.20
375.33
389.19

entan uerebben vp .i. sant
mar nv es .i. nature in desen
of een weder es ghestade
werptet enen roec hute min no me
dar wert .i. swerc saen ende .j. reghen
ghelijc recht oft ware .i. reghen

Telw voor ontelbaar znw
Telw voor ontelbaar znw
Telw voor ontelbaar znw
Telw voor ontelbaar znw
Telw voor ontelbaar znw
Telw voor ontelbaar znw

23,1
44.29
51.41
56.41
67.22
69.25
74.34
134.25
154.4
222.34
229.26
252.14
262.8
262.22
410.32

ende vor sijn vorhoft horne twe
de kemele ebben bulken twee
alse ganse voete twee
ende hare uortste uoete tuee
ende elkes jars in daghe tween
alst part es out iij. jar of .ij.
heuet beneden gate twee
jn sine winbrauwen stene ii
van van manieren sijn aueke twe
ende] [heuet] [voete] [twee] [ende] [clawen] [drie]
dar of nes war namen twe
vlogle vinnen uoete twee
ligghende alse in scellen twee
van desen vindemen manieren twe
ene tortelduue ende jonghe twe

Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw

174.3
222.34
294.37

ende in wintertijt daghe drie
[ende] [heuet] [voete] [twee] [ende] [clawen] [drie]
tue dage te voeren ofte drie

Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw

237.4
251.9

dit doet .v. milen ofte .iiij.
hi weet treken .iiij. ofte .v.

Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw

Opvallende zaken
Regelnummer Tekst

Bijzonderheid

257.1
277.12
314.37

dese visch euet voete viere
na die lacerte met voeten vire
van wormen met voeten viere

Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw

68.9
231.42
251.9

hi draghet iii. warf ofte .v.
dat dit ende cocodrillen viue
hi weet treken .iiij. ofte .v.

Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw

160.39
246.40

ouer een iaer slaet elke .x.
dat orloghe ghedurde iare .x.

Telw na zelfst nmw
Telw na zelfst nmw

De Rijmbijbel
15.23
16.18
25,9
37.33
104.15
120.7
123.12
179.31
218.19
271.41
451.32
456.42
482.36
523.3
540.38
566.14

Eenen slaep comen in adame
jn eenen vlesch sulsi tue weesen
waren een vlesch ende .j. liif
Enen nachor ende enen aram.
Een houd daer bi ghenesen es.
Oec segghen boeke meer dan een.
Jn een water warp hijt dan.
Tote eenen ioas die was rike.
Sacrerme sinen sone enen.
Jn eenen meie dat es waer.
Eenen sᨡ mon ende eenen ian.
Ende maecte .i. niewen daer.
EEn tholomeus dar ic af scriue.
Componiuse eenen van rome.
Die eerste marien droech eenen. Jhesus kerste
Was een water dat in latine.

telw voor ontelbaar zelfst nmw
telw voor ontelbaar zelfst nmw
telw voor ontelbaar zelfst nmw
telw voor naam
telw voor ontelbaar zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw voor ontelbaar zelfst nmw
telw voor naam
telw na zelfst nmw
telw voor ontelbaar zelfst nmw
telw voor naam
geen znw na telwoord
telw voor naam
geen znw na telwoord
telw voor naam
telw voor ontelbaar zelfst nmw

Opvallende zaken
Regelnummer Tekst

Bijzonderheid

569.41
580.42
581.21
600.33
630.39
634.22
639.12
669.6
669.39
681.44
690.24
736.14
779.7
781.41
806.22
815.37

Of van den propheten eenen.
Ende seiden wes sire ionghers een.
Doe leerdem ons here een.
Jhesus seide ic vraghe v een.
Dar was een heidin clerc een wijs.
Ende dar toe met hare noch eene.
Van dien so was een thomas.
Hiet hi vesten eenen iohan.
Een van giscalon hiet iehan.
Wanhope als een die es uerwoet.
Quam hem een mist an aldar ter stede.
Vp dat een pascen was.
Een hiet annius was ontfloen.
Een bruvn een magher man een coene.
Een hiet finees ward oec ghevaen.
Hier sloechmen den eenen dod.

telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
geen zelfst nmw na telwoord
geen zelfst nmw na telwoord
geen zelfst nmw na telwoord
telw voor naam
telw voor naam
geen zelfst nmw na telwoord
geen zelfst nmw na telwoord
telw voor ontelbaar zelfst nmw, er mist “er”
telw voor ontelbaar zelfst nmw
geen zelfst nmw na telwoord
geen zelfst nmw na telwoord
geen zelfst nmw na telwoord
geen zelfst nmw na telwoord

36.13
37.40
74.23
132.25
216.21
275.29
330.40
458.1
483.16
538.9
561.26

Die selue hadde namen tve.
Enen sone ende dochtre tve.
Hadde ioseph kinder tve.
Die maecten gheslachten tve.
Dochtre haddi dar toe tvee.
IN de middel loke waren doren tve.
Dus verwecti der dode twee.
Dit waren suare saken tvee.
Met sinen minsten kindren twee.
Quam ihesus ende sach broedre tvee.
Nam hi ende vissce tve.

telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw

Opvallende zaken
598.28

Coperine peneghe tvee.

telw na zelfst nmw

Regelnummer Tekst

Bijzonderheid

618.24
619.9
740.14

Here hier sijn suerde tvee.
Ende zebedeus kinder tvee.
Buter stede waren berghe twee.

telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw

278.11
390.38
487.13
492.38
493.37
571.3

Dus hadde die mur verwen drie.
Ende nam sire ghesellen drie.
Aristotiles broedre drie.
Als hi .vij. maenden ende iare drie.
Resen oesten sonnen drie.
Wi maken tabernacle drie.

telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw

40.23
115.33
279.11
442.34
628.29

Dese viere camen al.
Die tafle stond vp voete viere.
Waren porten ghemaect viere.
Jn dien daghe der jueden viere.
Al dar cruvstene ridders .iiii.

geen zelfst nmw na telwoord
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw

22.20
276.24
356.5
483.37
503.26

dan alleene dese viue
An elke side .v. dats waer.
Ende ghef dandre hem viuen.
Als matatias kinder .v.
So decte hare maenden .v.

geen zelfst nmw na telwoord
geen zelfst nmw na telwoord
Geen zelfst nmw na telwoord (er mist eigenlijk “er”)
telw na zelfst nmw
telw na zelfst nmw

362.5

Ende vinghen der gheslachten .x.

telw na zelfst nmw

Er
Regelnummer Tekst

Kwantitatief er? Nominale dummie met kenmerk [+telbaar]

Der Naturen Bloeme, Handschrift M, München
421.42

hier sire hondert ende tiene ende drie

ja

421.42

hier sire hondert ende tiene ende drie

ja

nee

Der Naturen Bloeme, Handschrift D, Detmold
30.34
40.8
71.34
77.24
126.13
285.9

datter een was hiet teuca
hoe uel res tere partien
deene up dandre sterueter ene
ende alster i siet te sinen wille
war bi dat hire .i. Begaet
eist datter .i. mensche in gaet

ja
nee
ja
ja
ja
ja

starc gigant (30.32)

46.14
57.33
87.9
154.28

die dromadarise ebbenre .ij.
solinus seit dat sire ii draghen
met armen diere heuet twe
hen doe mesual si bringher .ij.

ja
ja
ja
ja

Bult (46.13)
erts calf (57.39)
Lamia (87.5)
Duuen (154.20)

56.25
241.4
301.19

maer het neemter .iii. Of .iiii.
so dar wel iij man bestaen
want wie sore iii of ate

ja
nee
ja

Osse (56.24)

56.25

maer het neemter .iii. Of .iiii.

ja

Osse (56.24)

26.21

diere viue bringhen tere drachte

ja

Wijf (26.20)

Merien (71.33)
Feles (77.20)
Uogle (126.10)
Spu (285.8) telbaar?

Worm (301.5)

Er
Regelnummer Tekst

Kwantitatief er? Nominale dummie met kenmerk [+telbaar]

De Rijmbijbel
15.37
31.26
38.26
44.31
52.39
91.3
103.33
185.36
186.17
248.35
253.23
311.42
317.9
325.38
386.12
423.19
424.21/22
428.3
518.44
584.38
597.37
613.4
620.35
706.15

Ende maectere af .j. wiif alleene
Ende .j. der toe ten eersten daghe
Hi quam ghegaen een stic der na.
Drie sach hire ende hanebeder eenen.
Oec waser een die hiet citus.
Here senter eenen andren man.
Ens mans sone ontghinker niet.
Sonder datter een ontscoet.
Doe quamer een ende hiet gaal.
Hem seluen maectire of eene.
Ende droegher vp eenen hop stene grod.
Noch eenen sender ochosias.
Elᨡ seus belouede hare een.
Dat sire eenen maecten here.
Doe wasser een hiet ᨡ smahel.
Een wasser hiet ermeides.
Van desen .vij. hieter een dus. Ydaspis
Eene arke hebsire in gheset.
Mar een quammer toe ghestreken.
Doe spracker een of dar ter stede.
Si maecter of een hol der mordenaren.
Doe quamer noch een.
Ende sloecher eenen metter vard.
So datter ward eene wide scure.

ja
nee
nee
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ene rebbe ende vlesch der meede (15.37)

ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
nee

.vij. Heren (424.11)

Ingle (44.29)
Kint (52.35)
Broedre (185.35)
geen nominale dummie
Crone (248.32)
eenen diepen pit (253.23)
man (311.33)
Kint (317.7)
?
Samaritane (386.6)
Heren (423.17)

Wermanne (584.31)
dat huvs sijns vader (597.35)
Knechten (612.35)
sbisscops cnape (620.36)

Er
Regelnummer Tekst

Kwantitatief er? Nominale dummie met kenmerk [+telbaar]

746.34
752.8
755.32
814.32/33
819.36

Alser een te siene vp mect.
Des nachts ghesciede datter een vel.
Mar een ridder warter ghewont.
Mar si ne wilder altoes waer eene. Ebben
Doe quammer een hiet siluius.

nee
ja
nee
ja
ja

25,1
29.26
54.8
126.4
347.5
430.9
541.2
732.30
754.3

hine seide niet .j. Man neemer tue
tue der jn van elker manieren
Ende droegher te gader tve.
Meesters waren siere of sie tve.
Want hi deder miraclen tve.
So dat hire .ij. iaer an wrochte.
Die derde marie droeghere tve.
Mar .ij. bleuer versleghen daer.
Ende sloecher .ij. de stercte dod.

ja
nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
ja

Wijf (25.8)

44.31
256.23
393.24
506.8
529.30
674.11
739.23

Drie sach hire ende hanebeder eenen.
Ende van den .vi. warre drie.
Ende seide ia ne warre drie.
Drie scone saken lagher an.
Nv mercter an drie saken danne
.iij. bleuer der iueden dod.
So datter drie legioene.

ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee

Ingle (44.29)
Iueden (256.18
Volc (393.11)

62.34
393.26
494.37
540.42

Bi tvere ioncwiuen hiere viere wan.
Ende ic siere viere in den viere.
Mar wi ne nomer waer viere.
Droeghere bi alfeuse viere.

ja
ja
ja
ja

Ghebod (62.28)
Volc (393.11)
Kinder (494.36)
Kinder (540.36)

Iueden (752.7)
Feeste (814.30)
geen nominale dummie

Kinde (54.7)

Kinder (540.36)
Iueden (753.41)

sijn volc (674.9)

Er
Regelnummer Tekst

Kwantitatief er? Nominale dummie met kenmerk [+telbaar]

34.20
39.8
280.36
780.9

Van iaphet camere .x. Ende viue.
Dar stonder in .v. citheide.
An elker side stonder viue.
Hier terdmer .v. ende hier .x.

ja
nee
ja
ja

Kinder (34.16)

34.20
34.23
276.22
280.35
590.43
713.26

Van iaphet camere .x. ende viue
Camer .x. ende seuene.
Ende .x. taflen settire mede.
So sachmenre .x. lauoren staen.
Jane sinre .x. ghenesen.
Datter cume waren .x.

ja
ja
nee
nee
ja
nee

Kinder (34.16)
Kinder (34.16)

Lauoren (280.35)
Dode (780.7)

Samaritaen (590.41)

Geen er, wel verwacht
Regelnummer

Tekst
Der Naturen Bloeme, Handschrift M, München
Der Naturen Bloeme, Handschrift D, Detmold

18.28
31.9
40.10
44.30
81.5
103.12
117.1
150.42
154.11
158.8
241.12
241.17
287.21
289.30
291.1
295.11
396.2

enen heuet ghemaket
dat .i. vp entander neder
comt onder hem .i. starker dan
vpten ruc ende noch ene mee
so scietet dure .ij. of eene
des nes war een no me no min
so vinden noch een in den pat
hier omme wart .i. van nide heet
ende eist i. die vliegers vaet
oec so vintmen somghe ene
hier compt allene ene .in .v.
dit dier draghet nu .i. nu .ij.
mar alse danne .i. gaet sire strate
so datmen .i. dat felste vint
ende ne werpt nemme dan .i. samen
tes dat ene ondoet den mont
mer dan ene in .i. neuant

133,1/2

vte enen ionghe twee te bringhene

118.28
295.20

ende sulke diere ebben drie
so sijn daer .iij. ofte .iiij. gestaen

Geen er, wel verwacht
Regelnummer

Tekst

295.20

so sijn daer .iij. ofte .iiij. gestaen
De Rijmbijbel

86.25
87.42
98.8
121.4
150.32/33
200.15
206.27
255.35
261.7
274.25
280.7
284.24
287.36
298.17
303.23
322.27
358.25
374.3
382.14
432.22
439.31
445.11
467.7
516.14

Dar warpt eene in sinen mond.
Eenen van egᨡ pten die was fel.
Dat es eene in elke maent.
Dar hi das ghelike sach eene.
Moᨡ ses bad gode dat hi name. Eenen die na sine dod.
Eenen hiet jonathas dats waer.
Doe busis sone een hiet ezi.
Een hiet deffron van dauids maghen.
Eene hiet abisach sunamite.
Maecte van .vij. Weghen een.
Was noch een van mindren loue.
Dar inne een sitten wi lesent dus.
Een hout dar een an soude hanghen.
Eenen hiet amri met groter eere.
Dar elᨡ seus een of was.
Dat een sprac die dar bi stoet.
Doch seide een in corter stonde.
Hier woent een heet raguel bi.
Want van dien lettel een ontghinc.
Een hiet manucam seide saen.
Eenen hiet vagosus al.
Een hiet onias onder hem.
wanic waer een ontflo.
Dar lide een dat alexander.

Geen er, wel verwacht
Regelnummer

Tekst

534.17
566.42
600.42
606.28
626.24
628.8
647.9
655.5
685.15
689.30
691.10
695.5
707.22
717.26
726.42
743.37
776.17
783.25
810.45/46

Tien tiden so was daer een.
Dar men eenen an soude hanghen.
Toten eenen seidi ghinder.
Ihesus sprac vord noch een.
Nv was dar een die hiet barrabas.
Ghemoeten si eenen hiet sᨡ mon mede.
Een hiet tiberius alexander.
Met desen gauen si eenen .v.
Dar een bi iosephus stoet.
Doe quam een vluchtech van binnen saen.
Doe bat dar een an dien baroen.
Dat een hem seluen slaet te dod.
Ende een hiet gallus ontsculde daer.
Doe andworde een hiet sᨡ moen.
Ende eene hiet macheronta.
Vint men lettel al nv eene.
Dit sach een die hiet iudas.
Hadden eene die alre beste.
Van der iueden coninghe een. Hiet leobius

16.18
29.28
80.21
136.15

jn eenen vlesch sulsi tue weesen
van elken doene .ij. te samen
Josephs kindre seinde hi tve.
Dar brochten si tve ghedraghen.

10,1
255.19

der persone so siin drie
Ende golias dit waren drie.

275.15

Der dueren waren viere.

Geen er, wel verwacht
Regelnummer

Tekst

163.37
356.5

Van amorre die .v. Besaten.
Ende ghef dandre hem viuen.

118.4
707.23

Der onderste lesic dat .x. waren.
Met hem .x. weet vor waer.

