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TER VERANTWOORDING
De hiernavolgende editie van de middelnederlandse，，Esopet” 

is, voor zover ons bekend, de derde uitgave van deze fabel- 
verzameling sedert de eerste (ietwat wijdlopige) mededeling er 
van door Mr. J. A. Clignett in de Bydragen tôt de oude Nederlandsche 

VGravenhage 1819， blz. 1-380.
Na Clignett werd ze voor het eerst afzonderlijk, met een 

beknopt glossarium, afgedrukt door Dr. J. te Winkel als nummer 
29 van de Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkundê  Lrroningen 
1881, terwijl het eerste deeltje van de Leuvense Tekstuitgaven  ̂in 1906 
bezorgd door J. de Cock, eveneens aan d e ，，Esopet” was gewijd.

Deze, onze uitgave berust in hoofdzaak op een nieuw onder- 
zoek van het handschrift (U. B. Leiden, Lett. 191), waarvan we 
de inhoud vrijwel diplomatisch mededelen. Er is immers nog 
steeds een dringende behoefte aan heruitçaven van ettelijke 
middelnederlandse bronnen， zo getrouw mogelijk weergegeven 
naar de handschriften. Mogen we dus hiermee aan de wensen 
van menig vak-filoloog zyn tegemoet gekomen. Door inter- 
punctie en verklarende aantekeningen hopen we daarentegen te 
hebben voldaan aan de (gewettigde) verlangens van de belang- 
stellende leek, voor wie deze editie in de eerste plaats is bedoeld. 
We hebben verder rekening gehouden (bij gelegenheid in de 
voetnoten vermeld) met de emendaties van de professoren 
M. de Vries, J. Verdam, L. Scharpé en J. Franck, zonder evenwel 
in te gaan op een uitvoerige filologische exegese， die in een 
heruitgave als deze zeker niet wordt verwacht.

We mogen tenslotte niet nalaten onze meest oprechte dank te 
betuigen aan prof. Dr. F. Baur en aan prof. Dr. P. de Keyser, die 
onze eerste schreden op het gebied van de middelnederlandse 
filologie hebben geleid en aan Dr. G. I. Lieftinck, te Leiden, voor 
de hartelijke briefwisseling die wij al sinds een hele tijd met hem 
mochten voeren en waarby wij zo ontzaglijk veel hebben geleerd. 
Dat hij zo bereidwillig is geweest onze Deschnjving van het 
handschrift voor ûeze editie te verifiëren, vleit ons ten zeerstc.

Ook onze oud-student， Fr. Vierstraete, die de drukproeven 
nog eens zorgvuldig met het handschrift collationeerde， mag mede 
aanspraak maken op onze erkentelijkheid.

Mei 1954. W. H.
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