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L. S.
Eindelijk verschijnt dan deze, reeds zoo tang aangekondigde
nienwe nitgave van de Eerste Bliscap van Maria, die oors~ronkelij k vanwege de Koninklijke V laamsche A cademie voor
Taal- en Letterkunde to Gent het licht zou zien .
De schoone vellen van den niet verschenen tekst zijn indertijd
ter beschikking van wijlen Prof . J . VERDAM gesteld en als
Blisc . v . M .2 in 't Middelnederlandsch Woordenboek geregeld aangehaald .
Deze nitgave is voor alles een tekstuitgave, bedoelende to geven
een nauwkeurigen, betrouwbaren, naar den eisch toegelichten
tekst . V andaar dan, dat men hier to vergee f s een uitvoerige inleiding zoeken zal, die in dit geval des to minder noodig is, char
dit Brabantsche mysteriespel studs de aandacht van binnen- en
buitenlandsche historici getrokken hee f t, zoodat wet niet alles er
over gezegd is, maar toch zeer veal, dat niet noodzakelijk hoe ft
herhaald .
Aan den eigenaar van het handschrif t der Eerste Bliscap,
Zijn Doorluchtige Hoogheid ENGELBERT, PRINS en HERTOG
VAN ARENBERG, die mij destijds vrijen toegang tot zijn kostbare boekerij verleende en daardoor haar schatten ten dienste
der wetenschap stelde, zij hier nogmaals allerhartelijkste dank
betuigd .
Het is een niet minder aangename ~licht, o~enbaar getuigenis af to leggen van de gyoote vey~lichtingen welke deze nit gave
heeft tegenovey min hooggeschatte ambtgenooten : Dr . P . C .
Molhuysen, diyecteuy dey Koninklijke Bibliotlaeek to 's-Gra-
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venhage; Dr . Victor T ourneur, directeur der Koninklij ke Bibliotheek to Brussels Mr. Sydney C . Cockerell, director o f the
Fitzwilliam Museum to Cambridge; Prof . Dr . Paul Bergmans, Dr . F. C . Wieder, Prof . Dr . J . S . Theissen, directeuren
der Universiteitsbibliotheken to Gent, Leiden en Amsterdam ;
de heeren Em . de Born en A . de Poorter, stadsbibliothecarissen
to Antwerpen en to Brugge ; de heeren P . Bonaventura Kruitwagen, 0 . F . M ., to Woerden ; P. Dr . D . A . Stracke, S . J ., to
An1wer~en ; Dr . Willem van Eeghern, to Brussels L . LievevrouzoCoo~man, to Gent; die alien met onuit uttelij ke welwillendheid
mijn werk hebben bevorderd, evenals tegenover den heer Wouter
Nijho ff , die niets ongedaan hee ft gelaten van wat een uitgave
als deze toekomt.
Daarenboven gewerden mij in den loop der jaren van velerlei
zij den blij ken van levendige belangstelling in het lot dezer uitgave, die maar „steeds o~ zich liet wachten" : meet' dan een
hee ft er van a fgezien, zelf de hand aan den ploeg to slaan, in
het vertrouwen dat ze toch wel komen zou .
Dat het mij nu gegeven wordt, dit vertrouwen niet to beschamen, ook dat stemt tot warme erkentelijkheid .
Rotterdam, 7 Februari 1931 .

WILLEM DE VREESE .

INLEIDING
Die eerste Blisca~ vau Maria werd voor het eerst uitgegeven door JAN FRANS WILLEMS in „zijn" Belgisch Museum,
1845, blz . 37--140 . Onder de talrijke belangwekkende Middelnederlandsche teksten, die WILLEMS aan het licht heeft
gebracht, is deze Blisca~, met den Beinaert, zeker wel de belangrij kste : het stuk is een der juweelen onzer letterkunde,
dat anderen veeleer ten voorbeeld heef t gediend, dan omgekeerd, en behoort tot een cyclus, die al mogen we niet
aannemen, dat alle zeven stukken op dezelf de hoogte stonden in geen enkele der ons omringende litteraturen zij n
wedergade vindt . Afgezien van de verklaringen in de noten,
was WILLEMS' tekstuitgave voor haar tij d zeer verdienstelij k : er komen slechts enkele verkeerde lezingen in voor . Anders is het gesteld met de volgende uitgave, bezorgd door H .
E . MoLTZER in zijn Bibliotheek der Middelnederlandsche Letterkunde, die niet alleen de fouten van WILLEMS heeft overgenomen, maar er ook nog een aantal andere bij heeft gemaakt en zelfs kans heeft gezien, onderweg verschillende
verzen to verliezen ; dat hij het handschrif t zelf niet to zij ner
beschikking heef t gehad, kan slechts tot op zekere hoogte
tot verontschuldiging strekken .
In zijn inleiding (t . a . p . blz . 45--46) zegt WILLEMS over
het handschrift : „Dit stuk is een misteriespel, afkomstig
van de Brusselsche Kamer het Korenbloemken, en eertyds
het eigendom van den heer LAMMENS, in leven bibliothecaris
der Gentsche Universiteit, die het my goedwillig heeft laten
afschryven 1) . . . . Na den dood des heeren Lammens heeft
1) Dit afschrift van J . F . WILLEMS, samengebonden met zeven andere (1 .
Den roman van Alexander . - 2 . Dit es de frenesie . - 3. Rinclus . . . .
4 . Wapen Martijn . . . . - 5 . Fragment uit den Leeken Spiegel. - 6 . Een
Cluyte van 't Playerwater . - 7 . Die eerste Bliscap van Maria . - 8 . Vier
kleine fragmenten .), kwam na zijn dood onder den hamer ; zie de Bibliotheca
Willemsiana ou Catalogue de la riche collection de livres dilaissis pay M . J . F .
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men van dit HS . niets meer vernomen : het is met de boeken
en Hss. zyner ryke bibliotheek niet o~enbaer verkocht, en
misschien vernietigd of geroof d by den brand van het klooster der Augustynen,ten jare 1837" 1) . Aangezien P . P . C . LAMMENS, een der groote bibliophielen van zijn tijd 2), op 9 Juni
Willerns . . . . Deuxieme partie . Gand, 3 mai 1847, blz . 162, nr. 4752 . De bundel werd toen blijkbaar aangekocht door C . P . SERRV RE, en grog na diens over
lijden (Catalogue de la BibUotheque de M . P . C . Serrure . Seconde Partie,Bruxelles, 1873 . nr . 2568) over in 't bezit van den bekenden boekhandelaar P . KOCKX,
die hem naderhand weer op de markt bracht : zie zijn Catalogue d'une grande
et belle Vente de Livres . . . . qui aura lieu a Anvers, le Lundi z1 Decembre .x876
et a fours suivants . . . . sons la direction du libraire Pierre Kockx, nr . 865 . Op
deze veiling werd het boek aangekocht door wijlen MAX RoosES, die het in
1912 aan de stadsbibliotheek van Antwerpen schonk . De noten, die J . F . WILLEMS bij zijn uitgave gevoegd heeft, zijn ook in dit afschrift reeds aanwezig.
Het is echter duidelijk to zien, dat die noten niet to gelijk met het afschrift,
maar eerst later geschreven werden . Blijkbaar heeft het afschrift met de noten
tot kopij voor den zetter gediend .
1 ) Om deze onderstellingen van J . F . WILLEMS to begrijpen, dient men to weten, dat P . P. G . LAMMENS woonde in „den pared" van het voormalig Augustijnenklooster to Gent (officieel gesproken : Sint-Margerietestraat, nr . 3) . In een
ander, aan dezen pared belendend gedeelte van dit gebouwencomplex, was een
katoenfabriek gevestigd, waarin den 20en Januari 1838 een geweldige brand
uitbrak, die op kerk en klooster oversloeg . Allzs werd de proof der vlammen ;
alleen de pared bleef grootendeels gespaard, dank zij de dikte van zijn gewelf, en
daardoor ook de boeken van P . P . 0 . LAMMENS . Ziehier daaromtrent het relaas
van den Messager des sciences et des arts, t. 6 (1838), blz . 105 en 511 : „ce terrible incendie . . . atteignit le local ou se trouvait la riche . . . bibliotheque de
feu M. Lammens . Un instant le feu inspira des craintes serieuses pour cette collection amassee avec taut de peines et a si grands frais . Heureusement que les
livres les plus rares, les editions de luxe, les incunables, et surtout les manuscrits de cette bibliotheque, avaient ete places depuis quelque temps daps la
maison du proprietaire actuel [d .i . C . A. VAN CoErsEM] . On n'a eu a deplorer
que la perte de quelques ouvrages sans prix et d'une collection de doubles de peu
d'importance, et peu de livres ont souffert du transport qui a du s'effectuer a
la hate . . . . une voute solide semblait proteger la bibliotheque contre la destruction . On s'empressa done de jeter les livres daps les maisons voisines, afire de
les sauver. Le desordre survenu parmi ces 18,000 differents ouvrages est d'autant plus facheux, que le catalogue etai t sur le point d'en titre acheve" .
De Gazette van Gent van 21 Jan . 1838, nr . 3480, bevat een dergelijk relaas,
dat aldus eindigt : „De bibliotheek van den H . Lammens, ten grootsten deely
vernield, stood op het punt verkocht to worden . Dezelve behoorde den Professor en medecine van Coetsem toe" .
Zie verder : Pater AMBROSIVS KEELHOFF, Geschiedenis van het klooster der
eerw. Paters Eremyten Augustynen to Gent (Gent, 1864), blz . 224 vlgg .
2) Zie over P . P. C . LAMMENS en zijn bibliotheek : (A . VOISIN,) Bibliotheca
Hulthemiana ou Catalogue Methodique de la riche et precieuse collection de livres et de manuscrits delaisses par M . Ch. van Hulthem . . . . Manuscrits (Gand,
1837), blz . xxxviI-XLII ; dezelfde, Recherches historiques et bibliographiques
sur la bibliotheque de l'universite et de la ville de Gand (Gand, 1839), blz . 35
38 ; Premiere Panic du catalogue des livres rares et precieux de la bibliotheque de
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1836 gestorven is, moet WILLEMS zijn afschrift vbor dien datum gemaakt hebben 1), en wel, ongetwij f eld, reeds in 1832
of 1833, to Eecloo : juist d~ar en in die jaren heef t WILLEMS
Middelnederlandsche handschriften bij tientallen afgeschreven . Het is, intusschen, niet volkomen duidelij k, wat aanleiding gegeven heeft tot WILLEMS' pessimisme ten opzichte van dit handschrift ; blij kbaar is het hem ontgaan,
dal bij den brand waarop hij zinspeelt, de verzamelingen van
P . C . LAMMENS niet noemenswaardig geleden hadden, en
wist hij niet, wat reeds bij zijn leven loch algemeen bekend moet geweest zijn, dal de bibliotheek van LAMMENS
overgegaan was in 't bezit van CHARLES AUGUSTS VAN
COETSEM, doct . med . van Leiden (1814), die in 1818, onder
LAMMENS, als volontair aan de inventariseering der Gentsche bibliotheek meegewerkt had 2), eerst lector, naderhand
professor aan de Universiteit 3 ) . 't Is dus niet meer dan
natuurlijk, dal, in 1863, A . DE VLAMINCK zonder eenige
geheimdoenerij over de Blisca~~en spreekt 4) .
Hoe dit zij, het handschrift der Eerste Bliscaf, dook weer op
in 1866, bij de verkooping der bibliotheek van C . A. VAN COETSEM, waar het als nr . 2101 onder den hamer kwam s), en aangekocht werd door den bekenden Gentschen verzamelaar en
geleerde C. P. SERRURE . Het leek wel, of „het kwaad er mee
Mr.

(Gand, 15 Avril 1839), blz . 1--4 .
is de man geweest, die in Nov . 1815 door Koning WILLEM
naar Parijs werd gezonden om de boeken en handschriften, die de Franschen
in 1794 uit Brussel en omstreken hadden meegenomen, terug to halen .
') Dat J . F. WILLEMS dit afschrift gemaakt had, wordt dan ook reeds vermeld door F. J . MONE, Uebersicht der niederldndischen Volks-literatur dlterer
Zeit (Tiibingen, 1838), blz . 355, nr . 553 .
a) Zie AUG . VoisiN, Bibliotheca Gandavensis . Catalogue mEthodique de la
bibliothique de t' Universiti de Gand ; pricidi dune histoire de cette bibliotheque
(Gand, 1839), blz . xxxvi en Lxxvi .
8) Zie over de loopbaan van CH . A . VAN COETSEM : Universite de Gand . Liber
Memorialis . Notices biogra~hiques . T. II . (1913), blz . 430-433 .
4 ) In het Vaderlandsch Museum, dl . 5 (1863), blz . 9, foot 3 . Het merkwaardige is, dal A . DE VLAMINCK bleek to weten, dat ook de Sevenste Bliscal'
behouden was gebleven, al zei hij er niet bij, waar het handschrift to vinden
was . Het was toen reeds in 't bezit van Ridder J . CAMBERLYN to Brussel .
b) Catalogue des Livres, Manuscrits, Midailles, A utographes . . . f ormant
le cabinet de f eu Mr. Charles A uguste van Coetsem . . . Dont la vente aura lieu a
Gand . . . le lundi 30 avril x866 et fours suivants . . . ire partie . Gand, Imprimerie d'Ad . van der Meersch .
PIERRE-PHILIPPE-CONSTANT LAMMENS

P. P . C . LAMMENS
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speelde", want na SERRURE'S dood werd het handschrift alweer niet openbaar verkocht, kwam althans in den auctiecatalogus niet voor (eerste veiling : 19 Nov . 1872 vlgg. ;
tweede veiling : 23 Oct . 1873 vlgg .), maar ditmaal wist werkelijk geen mensch, waar het gebleven was .
Reeds in mij n studententij d hield het opsporen van het
handschrift der Eeyste Blisca~ mij n geest bezig . Het moge
niet onbescheiden heeten, hier mede to deelen, door welk
toeval zijn schuilplaats ontdekt werd . Toen ik in April 1894
op de bibliotheek to Gent bezig was, en ouder gewoonte met
den bibliothecaris, wijlen FERD . VAN DER HAEGHEN, door
de magazij nen liep en onderwij l diens vaak interessante verhalen aanhoorde, vertelde deze mij o.a., hoe C . P . SERRURE,
„die toen contanten noodig had", hem, VAN DER HAEGHEN, in of omstreeks 1870 had aangeboden 25 boeken, rariora en rarissima uit zijn bibliotheek, hoof dzakelij k uit zij n
verzameling volksboeken, to kiezen en to koopen, het een
door het andere tegen 1000 frank het stuk . De heer F . VAN
DER HAEGHEN had daar wel ooren naar, maar : 25000 frank
was toen een heel bedrag,
men begrijpt de rest. Toen de
gewenschte transactie naar den zin van SERRURE niet vlug
genoeg tot stand kwam, had deze zijn doel weten to bereiken
bij den HERTOG VAN ARENBERG to Brussel. Dit, met nog Velerlei andere details gekruide verhaal van den Gentschen bibliothecaris wekte ineens een reeks onstuimige gedachten bij
mij op . ,,In 1866 had SERRURE het handschrift der .Eeyste
Blisca~ gekocht ; op zijn auctie was het niet onder den hamer
gekomen ; waarom zou het niet behooren tot de 25 boeken,
die de HERTOG VAN ARENBERG Van hem had gekocht ? Die
Eeyste Blisca/ was immers vertoond op den Grooten Zavel to
Brussel ? de hertogen van Arenberg woonden al 'k weet
niet hoe lang in het kasteel, gebouwd door FRANcOISE VAN
LUXEMBURG, princes van Gayer, en haar zoon Graaf LAMORAAL VAN EGMONT, een complex gebouwen, dat op het hoogste punt van den Zavel gestaan en gelegen is 1). Dat kon
1) Zie b .v . A . HENNE et A. WAUTERS, Histoire de la vile de Bruxelles. T . 3
(Bruxelles, 1845), blz . 392---394 ; L ., H . et P. HYMANS, Bruxelles d travers les
ages (Bruxelles, s . d.), dl . 1, blz . 111 ; HENRI HYMANS, Les Villes d'Art celebres .
Bruxelles . Deuxieme ed. (Paris, 1926), blz. 109-110 .
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voor een bibliophiel als den HERTOG VAN ARENBERG toch een
reden zijn om het handschrift to koopen !" Aldus fantaseerde
mij n wilde geest : zoekgeraakte handschrif ten hebben al 40
jaar lang de gave, mij in letterlij ken en f iguurlij ken zin den
slaap uit de oogen to houden . Het leek mij in elk geval voor
de hand to liggen, de moeite waard, ja plicht ! in die richting
to zoeken ; edoch, pas toes ik weer to Gent gevestigd was,
kon ik pogingen in het werk stellen, om in de bibliotheek
van het Huis van Arenberg to worden toegelaten . In Augustus 1897 mocht ik daar de gewenschte onderzoekingen beginners en reeds den eersten dag was ik zoo gelukkig, daar op
het lang gezochte handschrift de hand to leggen : het bleek
no . 58 to zijn der Arenbergsche bibliotheek, die in 1915
naar het oude familieslot to Nordkirchen in Westfalen
werd overgebracht . Feitelijk was het aangekocht door de
Grootmoeder van den tegenwoordigen Hertog : zij was een
groote liefhebster van handschriften .
*
Dit handschrift bestaat uit : een half quatern, waarvan het
eerste blad weggesneden is ; drie quaternen ; een half sextern,
waaraan ontbreken het 3de, het 5de en het 6de blad, maar
waarin in 't midden tweemaal bijgenaaid is, achter elkaar, een
dubbel blad, terwij 1 in het midden van het tweede dezer dubbele bladen nog een blad is bij gevoegd ; twee halve sexternen, waarvan het tweede het zesde blad mist ; alles samen 46
bladen, nogal grof perkament, 200 mM . hoog bij 123 breed.
Daarenboven is tusschen bl . 15 en 16 een strook perkament
ingevoegd, 63 mM, hoog ; tusschen bl . 30 en 31 een andere, 80
mM . hoog . De bladzij den zijn met purperen inkt afgeschreven
150 mM . hoog bij 82 breed ; daarin rechts een smal kolommetj e, 4, 5 of 6 mM . breed, voor de hoof dletters, en daarnaast nog een ander, een millimeter breed, ter of scheiding
van den overigen tekst ; en gelijnd voor 31 regels . De twee ingevoegde strook] es zijn z w a r t afgeschreven en gelijnd .
Signatures en custoden zijn weggesneden .
Het handschrift is op zijn vroegst omstreeks 1465, waarschij nlij ker tusschen 1470 en 1480 geschreven ; maar het kon
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ook veel later, en misschien pas tusschen 1520 en 1530 geschreven zijn, indien het, b,
v., het werk was van een reeds
bej aarden kopiist . De niet schaarsche taalvormen met gesyncopeerde d, waarvan slechts enkele voor 't rij m onmisbaar zijn (b . v. 312 cleere : here ; 600 so : no ; 650 lee : wee ; 760
na : sta ; 996 envie : gestrie ; 2019 Ira : Elena ; 2051 gebenedie
trezorie ; 2055 envye : wedersye), geven ten dezen toch wel jets
to denken . Het schrift is een groote, nogal zware, duidelijke, vaste, regelmatige, niet onsierlij ke gothische hand . De
u met de klankwaarde van een u is haast altij d voorzien van
een kleine gesuscribeerde o ; de slot-r van den naam Lucifer, van de woordj es waer in vs . 383 en daer in vs. 1134 is
een hoof dletter.
De tekst is geinterpungeerd met : de punt ; de dubbele
punt ; enkele malen met een hoof dletter na een punt ; eenmaal, bi . 41 b, tusschen vs . 1961 en het eerste hemistichon
van vs . 1962, die beide op een regel staan, met twee roode
schuine streepj es gevolgd door een dubbele punt . Vooral
van de punt is veelvuldig gebruik gemaakt, zeker meer dan
voor een, gewone interpunctie noodzakeljjk schijnt . De talrij ke rood-zwarte punten vallen dadelij k in het oog : onwillekeurig zoekt men naar een verklaring . Vandaar dat ook
J . F . WILLEMS reeds heeft gezegd : „er komen vele roode
puntteekens in het handschri f t voor, die welligt gediend hebben om den tooneelspeler in de kunst van opzeggen to leiden" . Het is een verleidelij k vermoeden, dat ook Dr . J .
GREIDANUS bekoord heeft 1) ; toch lijkt het gevaarlijk, er
zich zonder voorbehoud aan over to geven . Op zijn minst
zal men er zich van moeten overtuigen, dat de kopiist zij n
werk dan niet geheel onberispelij k volbracht heef t . Zij n al die
punten voordrachtteekens, dan kan men nauwelij ks nalaten zich to verbazen over de aanwezigheid van het eene, en
de afwezigheid van het andere. Ook is minder juist, wat
Dr. GREIDANUS gemeend heef t op to merken : „Gedeelten
die niet in plechtige stij 1 geschreven zijn, maar in gewone
spreekttaal en gewoon prozaritme, b.v . het gesprek derburen
1) Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie, in 't biezonder in de Nederlanden (Zeist, 1926), blz . 176 177 .
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over de kwaadaardigheid der priestess, hebben weinig punten . Hier bedoelde men niet die gedragen declamatietoon" .
Indien dat juist was, dan zou er geen reden geweest zijn our
de duiveisrollen van zoo veel
, en die van Joachim, Anna,
bisschop en priestess van zoo weinig teekens to voorzien .
Waarheid is, dat alleen op bll . 36a tot en met 42a vergelijkenderwij s weinig, zelf s sours heelemaal geen teekens voorkomen . Wellicht niet meer dan een tij deli] ke onoplettendheid van den kopiist ?
De verkortingen zijn nogal talrij k, aithans de gewone teekens voor -n, -m, -er en aer, -de in ende ; --heft is meestal afgekort met ht . Verder komen enkele oudere verkortingen
voor, t. w.
gesuscribeerde -ra- : spc 1011 ; gcie 471, 724, 1690, 1770,
1781 ;
gcien 1816 ; gre(n) 857, 1751, 1963 ;
gesuscribeerde -ro- : got bl . 37b, in de didascalie .
gesuscribeerde -a- : begme 1404, 1422, 1843 .
verkorting 3 voor -et : m 3 1494, 1703 ; voor -at : w 3 1862 ;
voor -let : n 3 1862 .
verkorting 9 voor -as : w 9 1457 .
Verder nog : vrou = vrouwe, bl . 37b in de didascalie ;
gl'e = glorie 1045 ; h' = hier 1410 ; ma = maria 1780, 1813 ;
m$. = maria 1872 ; de verkorting voor etcetera in de didascalie, bi . 21a .
De prolong, het stuk zelf en de epiloog beginners met een
zees eenvoudige roode lombarde, respectievelij k 2, 3, en 2 regels hoog . De beide opschriften : Dierste prologhe, De na
loghe, alsook alle tooneelaanwijzingen, zijn door den kopiist
zelf met roode menie geschreven ; de namen der personages
zijn zwart geschreven, maar rood onderstreept ; zwarte punten zijn, op enkele uitzonderingen na, rood overgedaan . Elk
vers begin t met een hoof dletter, die, elk of zonderlij k, rood
doorstreept is . Ook de eere
ste letter van de namen der personages is, op enkele uitzonderingen na, rood doorstreept, hetzij die letter al dan niet een hoofdletter is . Enkele hoofdletters
van den eersten regel van een blad steken boven de of schrij ving uit ; twee zulke letters, t .w. de J op bl . 6a en de H op bl .
22b, zij n met een f ij n pennetj a met grappige gezichten versierd.
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Het handschrift is gebonden in een geheel rood marokijnen band, verguld op beide platten, rug en snee ; op den rug
een groen titelschildje waarop, ook verguld : „M.SS ." Deze
band, die reeds vermeld wordt in den auctiecatalogus van
C . A . VAN COETSEM, moet uit de eerste jaren der 19de eeuw
dateeren. De moderne binder heeft vooraan 4, achteraan 8
witte bladen „Hollandsch" bij genaaid, waarvan vooraan
het eerste, achteraan het laatste tegen de schutbladen,
blauw kammarmer, geplakt is .
Van vroegere bezitters zij n geen andere sporen overgebleven dan de handteekening van C . P . SERRURE, in den linkerbovenhoek van de keerzij de van het eerste blad papier vooraan (d.w.z. op de keerzij de van het blad Hollandsch papier
dat tegen het voorste schutblad is geplakt) .
Tusschen het eerste en het tweede blad papier vooraan
ligt een los blaadje papier, waarop J . F . WILLEMS de volgende
aanteekening heeft geschreven
„Dit handschrift bevat 44 bladen en twee ingevoegde
„strooken parkement, zonder de schutbladen voor en ach„ter ; zij nde elke bladzij de doorgaens van 31 regels, zeer
„fraei geschreven . De inhoud is een spel van de Rethorijkka„mer de Keysouwe, to Brussel, gespeeld op bevel, van die
„stad, tijdens de regeering van hertog Philips den Goeden,
„toen reeds zij n zoon Karel gehuwd was ; dus omtrent het
„j aer 1444 . Het wordt in de Prologe genoemd de eerste Bli„sca p van Maria, en moest van jaer tot jaer gevolgd worden
„door zes andere Blij dschappen, als mede blij kt uit voor- en
„narede . Waerschijnlijk had de vertooning plaets bij het
„j aerf eest van het O . L. V.-beeld op den Zavel to Brussel .
,,In vele regels vindt men roode puntteekens, die vermoe„delij k dienden om den tooneelspeelder in de kunst van op ..
„zeggen to leiden, en zulks is eene bij zondere eigenschap van
„dit H. S."
„J . F . Willems" 1)
1)

Dezelfde aanteekening heeft J . F . WILLEMS voor zijn afschrift geschreven ; alleen is de volgorde der volzinnen antlers en wordt ze daar aldus ingeleid : „Het handschrift op parkement, in schriftkarakters der vyftiende eeuw,
formaet in octavo, naer hetwelk deze kopy gemaekt is, behoort den heer Lammens, to Gent" .
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Het handschrift is naderhand door verschillende handen
„gecorrigeerd" en voorzien van allerlei aanteekeningen, die
op de opvoering betrekking hebben . Men kan op 't eerste
gezicht reeds zien, dat al die verbeteringen, doorhalingen en
aanteekeningen ongeveer uit het midden der 16de eeuw dagteekenen, op zijn vroegst uit de jaren 1540-1550') . De volgende handen zijn daarbij to onderscheiden : 2)
1 . bl . 2a, 2b, 3a : de cij f ers waarmede wordt aangewezen
welke van de twee spelers, die, elkander afwisselend, den
prolong spreken zullen, aan de beurt is .
2. Bl . 4a, vs. 99 ; 5b, vs . 145 ; 9a en 16b : cerubin ; 34b en
35a : ~riester ; 41 a : jongelinc .
3 . B1. 5b, vs . 158-193 ; bl . 39b Dauits .
4. B1 . 15b : het tweede dander ; 27b : de ;
5 . Bl . 21 a, 21 b, 24b, 38b, 42a, 43b : de hand die allerlei toevoegde en wij zigde .
Misschien zijn 4 en 5 eene hand .
6 . B1. 34a en 41b : de hand die het woordj e nota schreef.
7 . B1 . 7b, 9a, 15a bis ; 19b ; 30b ter ; 33a bis ; 39b ter ;41 b
de hand die op die bladzij den naast sommige rollen het
woordj e ~rimo (afgekort tot /f°), schreef, wat telkens blij kt
to staan wanneer een acteur die meer dan een rol heeft (zie
beneden), voor 't eerst optreedt .
8. de hand die het slot gewij zigd heef t .
9. de hand die op bl . 3b het hieronder volgende „tableau
de la troupe" geschreven heef t en waarschij nlij k op bl . 15 b
het tweede dander .
s. nijt
b. lucifer
d. tserpent
bl . eua
br. adam
m . God
1. ingel

/ salome
/
// will
// blinde
// van
/
//leers

') Dat de doorhalingen van den d i c h t e r afkomstig zouden zijn, zooals
P . fr . C . KLESSENS, in Van onzen Tijd, 8e jaargang, eerste deel, 1907 1908,
blz . 78, vragend to verstaan geeft, is uitgesloten .
2 ) Bij 't opnieuw bewerken dezer uitgave heeft het handschrift niet weer to
mijner beschikking gestaan, zoodat het mij niet mogelijk geweest is, mijn aanteekeningen en bevindingen van voor jaren nog eens to verifieeren .
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// hans
2 kint
3 kint
// wuycke // l )
dr. Seth
/ draer
J/
• i ander
• dauid
//
//
Co. job
// Coninck
. ysayas
/ draeyr
dr. bitter allende
/ gillis
g innich gebet
v. ontfermherticheyt / van
bl. gerechticheyt
/ blinde
pa de waerheyt
/ payge
de sone gods
/ peeter
den heyligen geest / hans
den vrede
li
t. joachim
// tielman
j priester
//
// Coninck
Co . 2 priester
// Cammin
C. bisschop
/ payge
ff . anna
//
bl . 1 gebuer wijf
draeyr
. 2 gebuer wijf
3 gebuer man . 4 wijff //
. ons vrouwe
gi. 1 jongehinc
// gielis
// wil dauits 2)
Le. 2 jongelinc
geslacht
. 3 jongelinc hans 2 ) //
//
. Joseph
// heyle 2)
. meysken
. knechken
//lucas
//leers
. gabriel
Deze lijst, die met een zeer fijne pen, met zeer verbleekten inkt geschreven is en daardoor op verschillende
plaatsen moeilijk to lezen, en waarbij de namen der spelers,
die eerst verkort waren opgegeven, zooal niet heel zeker
door een andere hand, dan toch met een andere, plattere pen
1) De lezing is zeer onzeker : -uy- schijnen door een doorhaling heen .
2) Lezing onzeker.
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voluit bij geschreven zijn links naast die der personages,
levert een dubbel belang op . Over de acteurs, wier namen er
in voorkomen, zal wel niets meer to vinden zijn ; er blij kt
niet ontwij felbaar uit, dat ook vrouwen meespeelden 1), wet,
dat verschillende acteurs meer dan een rol vervulden, wat
natuurlij k niets ongewoons is . Zoo speelde de Valencij nsche
schilder-dichter HUBERT CAILLAUX niet minder dan vier rollen in zijn eigen, bekend passiespel 2), en werden de ongeveer
350 rollen van het spel, dat in 1501 to Bergen in Henegouwen werd vertoond, door ongeveer 150 spelers gespeeld 3) .
In een Engelsch drama uit de jaren 1559-1560 worden 15
rollen door vier acteurs gespeeld 4) . Er zijn in onze Eerste
Blisca75 40 dramatis personae, met 18 spelers ; daarvan een,
wellicht twee met drie ; zeven, wellicht acht met twee rollen 5) . Uit de doorhaling van heele passages blij kt maar al to
duidelij k, dat voor den regisseur uit het jaar 1559 of 1566,
die de grens van geduld en uithoudingsvermogen van zij n
publiek zal gekend hebben, het stuk hier en daar to lang was .
Verder geeft deze lij st indirect ook een dagteekening .
In den prolong wordt medegedeeld, dat „ze" van plan
zijn, na deze eerste blisca/, er fog v j . to speelne. Er zullen er
dus zeven berij and zijn, en dat komt uit, want behalve de
eerste, is immers ook de zevende bewaard . Nu is het eenig
bekende handschrif t van de zevende door dezelf de hand geschreven als dat van de eerste ; verder is de ordonnantie der
beide handschriften volmaakt dezelfde ; ook de zevende is door
1) Zie thans over dit vraagstuk : G . DURIEZ, La theologie daps le drame religieux en Allemagne au moyen age (Paris, Lille, 1914), p . 14, foot 2 ; GUSTAVE
CoHEN, Histoire de la raise en scene daps le theatre religieux francais du moyen
age . Nouvelle ed . (Paris, 1926), p . 206--208 en xLV--xLVI ; A . NICOLL, The
development of the theatre (London, z. j . [1927]), p . 79--80 . In weerwil van het

citaat uit het refreinboek van JAN VAN STVEVOIRT, heeft KALFF, Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde, dl . 2, blz . 364, met zijn niet zelden to veel beweerd.
2) E . MALE, L'art religieux de la fin du moyen age en France . Deuxieme ed .
(Paris, 1922), p . 42 .
8 ) G . COHEN, Le livre de conduite du regisseur et le compte des depenses pour
le mystere de la passion joue a Mons en 1501 (Paris, 1925), p . XCIX--CVII .
4 ) Zie het Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 36 . Jahrg. (1900),
blz. 15 .
b) Verg. H . J . E . ENDEROLS, Het Decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsche Drama (Amst . 1903), blz. 68 .
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verschillende handen „gecorrigeerd" en geannoteerd, o . a.
door /ranchoys van ballaer facteur van bruessele, die het stuk
heeft gespeeld in 1559 en „deer naer noch 1566", „de gereetscap" voor die vertooningen heef t opgenoemd en allerlei
tooneelaanwij zingen heef t bij gevoegd . Welnu, het „tableau"
in de eerste Bliscap is kennelij k door FRANCxoys VAN BALLAER geschreven ; het is dus hoogstwaarschijnlij k een tableau van 1560, aangezien de vertooningen van den cyclus
met die van de zevende in 1566 zijn geeindigd . Ook de achtste hand uit de eerste Bliscap vinden we in de zevende terug : ook dear heef t ze het slot gewij zigd .
JAN FRANS WILLEMS heeft beredeneerd (Belgisc/i Museum
1845, blz . 44-45), dat de Eerste Bliscap voor het eerst zou
vertoond zijn in 1444
een datum, die sedert niet alleen
de Nederlanden, maar zelfs heel de wereld rond is gegaan
en daarbij het vermoeden uitgesproken, dat het ons bekende
handschrif t „het origineel" zou zijn . Het een noch het andere ken juist zijn . WILLEMS' redeneering luidt aldus
,,In de lente van het jeer 1444 had er in die stad (d .i . to
„Brussel) een schuttersfeest plaets, een Landjuweel, . . . ter
„gelegenheid der verloving van den jongen graef van Charo„lois, zoon van Philips den Goeden, een Catherine, dochter
„des konings van Frankryk, of misschien oak ter gelegen„heid der kermis van Onze-Lieve-Vrouwe van den Zavel,
„die aldaer steeds met ongemeenen luister gevierd is . Op dit
„f eest verschenen de schutters van Audenaerde met de Ghe„sellen van Rhetorika welke eertyds tot hun gilde hadden be„hoord, en kort na hunne terugkomst binnen die stad (cl.i.
„Oudenaarde), to weten op den Heilig-Sacramentsdag, speel„den deze gezellen, voor hunne overheden, het spel dat to
„Brussel was vertoond, namelyk „het spel ende dicht van
den VII Blommen van Onser Vrouwen", wet my toe„schynt hetzelf de stuk to zyn, als hetwelk ik hier den lezer
„aenbiede onder den titel van de eerste der zeven Blisca peen
van Maria" .
Om met het laatste to beginners : vooreerst staat in den
tekst waarop WILLEMS zich hier beroept 1), met geen enkel
1) T. w. de Kronyk der rederykkamers van Audenaerde, uitgegeven in het
Belgisch Museum, 1842, blz . 373 vlgg., inzonderheid blz . 389 .
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woord to lezen, dat de gezellen van oudenaarde „voor hunne
overheden, het spel dat to Brussel was vertoond", zouden
hebben gespeeld ; ten tweede : „het spel ende dicht van den
VII Blommen van Onser Vrouwen" is zeer zeker niet to identificeeren met „de eerste der zeven Bliscappen van Maria" ') .
Wat de „zeven bloemen van O . L . Vrouw" zijn, weten we
heel goed : een spel daarvan is niet bewaard, wel een dicht 2)
waarvan het onderwerp zich uitnemend leende tot het vertoonen van tableaux-vivants, maar minder van een mysteriespel .
Wat de dateering betreft : het jaartal 1444 kan hierom al
niet juist zijn, omdat WILLEMS blij kbaar de gegevens van
den prolong uit het oog heeft verloren . De prolong gewaagt
immers van onsen prince, ende oec sijn vrouwe, Ende Charloot, onsen jongen heere met sij nder vrouwe . Het stuk is dus
gespeeld voor den dood van PHILIPS DEN GOEDE, a ° 1467) en
nadat diens zoon KAREL reeds getrouwd was . Nu is deze, geboren 10 November 1433, driemaal getrouwd geweest . Ten
eersten male in Mei 1439 met CATHERINE, gestorven 28 Augustus 1446, dochter van CHARLES VII, koning van Frankrij k, een huwelij k dat nooit voltrokken werd, en dus niet
meetelt en trouwens ook uitgesloten is doordien het bevel
van de Magistraat van Brussel pas van Febr . 1448 dateert .
Ten tweeden male, 30 October 1454, met ISABELLA, gestorven 25 Sept . 1465, dochter van CHARLES I, hertog van
Bourbon . Ten derden male, 3 Juli 1468, met MARGARETA VAN
YORK, gestorven 23 Nov, 1503, zuster van EDWARD IV, koning van Engeland . Alleen van zijn tweede vrouw heeft KAREL een kind gehad, MARIA, „Mademoiselle de Bourgogne",
1 ) Verg . P . LEENDERTZ, Middelnedeylandsche Dramatische Poezie (Leiden,
z. j . [1907]), blz . LXXXIV .
Zoo staat in een register van de Sint-Ursulakerk to Delft over 1525, thans
berustende in het Bisschoppelijk Museum to Haarlem, o .a. aangeteekend
„Item woensdages quatertemper gesongen die gulden misse ende met personages vertoont onser liever vrouwen bootscap ende dair is ingecomen vrij
gelts xx/ vij d . gr ." Het zou toch zeer gewaagd zijn, daaruit of to liden dat
men to Delft onze Eerste Bliscap heef t gespeeld .
2) L . D . PETIT, Middelnedeylandsche Bibliographic (Leiden, 1888, 1910),
nr. 817 en 1678, c.
a) Het sterfjaar van de hertogin, ISABELLA VAN PORTUGAL, blijft buiten beschouwing, aangezien deze pas in December 1471 overleden is .
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geboren to Brussel, 13 Febr . 1457, gestorven to Brugge 27
Maart 1482 . Toen KAREL voor de derde maal trouwde,
was hij niet jong genoeg meer om onsen jongei heere genoemd to worder~ : zijn wader was toen al dood, zoodat alle
aanleiding tot de tegenstelling met den ouden heere verdwenen was . Ook dit derde huwelij k kan dus niet bedoeld zijn .
ISABELLA VAN BOURBON stierf in 1465 . De Eerste Blisca~
was derhalve al geschreven tusschen 1454 en 1465 .
Maar 't is niet onmogelij k nog nader to preciseeren . De probog noemt PHILIPS DEN GOEDE, KAREL DEN STOUTS en
diens vrouw, i .c . ISABELLA ; hij noemt nog niet hun dochter
MARIA, geboren in 1457 . Nu is het toch niet waarschij nlij k
dat de dichter het prinsenkind bij zijn zegenbede zou overslaan, als het bestaat . Daarom lijkt het niet to gewaagd, daaruit of to leiden dat de Eerste Blisca zooal niet geschreven, dan
toch gespeeld werd tusschen 1454 en 1457') . Om de zeven j aar
kwam ze weer aan de beurt om vertoond to worden . FRANCHOYS VAN BALLAER heeft de zevende gespeeld in 1559 en
1566 ; telt men achteruit, dan komt men van zelf op het jaar
1454 voor de zevende en op 1448 en 1455 voor de eerste . De
teksten die we kennen zouden dan die zijn, gespeeld in 1454 en
1455 . Maar zoo oud kunnen beide handschrif ten werkelij k niet
zijn . Daarenboven zijn ze ook to xnooi geschreven : ze zijn gecalligrafeerd, in een schrift dat men niet gebruikt als men
„componeert" ; ook daarom kunnen ze dus geen origineelen zijn . Ten slotte, aangezien beide handschrif ten door
denzelf den kopiist geschreven zijn en beider ordonnantie
volmaakt eender is, zou het een al to ver gedreven skepsis
beteekenen n i e t aan to nemen, dat zulks met alle zeven
het geval is geweest, en zijn ze dus alle geschreven nadat de
zevende voltooid en vertocnd --- was .
Intusschen : ook van een anderen kant is met zekerheid
bekend, dat de Eerste Blisca~ reeds in 1448 to Brussel werd
vertoond . Dat blij kt uit de volgende verordening van de
Brusselsche magistraat, dd . 19 Februari 1447 (oude stijl)
1) P . LEENDERTZ, a. w, blz . LXXXV komt tot het jaar 1441, doordien hij
het zoogenaamde huwelijk van KAREL DEN STOUTS met CATHARINA Van
Frankrijk meetelt . Verg. ook L . VAN PUYVELDE, Schilder iunst en Tooneelvertooningen op het einde der middeleeuwen (Gent, 1912), blz. 184 185, noot 11 .
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„Item es noch overdragen als voren, datmen alle jare
„eon spel spelen sat ten dage vander procession, to beginnende
„ter ij ster uren nader noenen, ende opte nedermerct to
„Bruessele . Ende dose spele selen sij n van onser liever vrou,,wen vij . blij sschapen, dair of men alle jaere sal spelen deene,
„ende altij t eon nuwe totter tij t toe dat die vij jaere omme
„comers sullen sijn . Ende ten eynde vanden vij jaerensalmen
„wederom de spele vanden zelven vij . blij scapen vatn nuws
„beginners . Ende dat de stad van Bruessel dair toe sal doers
„makers eon stellinge eons, dairmen tspel jairlix op spelen
sal" 1 ) .
Doze verordening sluit natuurlijk niet uit, dat de Eerste
Bliscaf al vroeger kan geschreven en gespeeld zijn . Zeer
waarschij nlij k lij kt dat intusschen niet : hot omstreeks 1447
voleindigde dichtwerk zal veeleer de aanleiding tot hot besluit der Brusselsche schepenbank geweest zijn 2) .

i) Deze verordening is to vinden in hot Percquement boeck motto taitsen toebehoorende de Tresorije der stadt van Bruessele (geeyndicht 13 februarij 1472),
bl . xxvijb, op hot stadsarchief to Brussel, oud fonds, B 13, beschreven bij A .
WAUTERS, Inventaire des cartulaires et autres registres faisant partie des archives anciennes de la vile de Bruxelles, dl . 1 (Bruxelles, 1888), blz . 83-84 .
In hot bekende opstel van ALrxoNSE WAUTERS, L'Ommeganck et les autres
fetes des serments de Bruxelles (in de Revue de Bruxelles . Quatriime Annee .
f uin 1841, blz . 32-55), blz . 36, en opnieuw bij HENNE et WAUTERS, Histoire
de la vile de Bruxelles, dl . 1 (Bruxelles, 1845), blz . 111, staat to lezen, dat de
Magistraat van Brussel op 19 Febr . 1447 besloten had, dat op de groote
markt zou gespeeld worden „un jeu ou mystere dont le sujet serait une des
d o u 1 e u r s de la Vierge, en sorte . . . quo tour les sept ans on recommencera
le recit des afflictions de la mere du Sauveur" .
Later, in La Belgique Communale, jg. 1848, kol . 498, is (door WAUTERS ?) de
tekst zelf van de verordening bekend gemaakt, waarin niet van de zeven
w e e e n, maar van de zeven b l i s c a p e n sprake bleek to zijn . Het is de
verdienste van KAREL STALLAERT geweest, op dozen lapsus in HENNE en
WAUTERS de aandacht to hebben gevestigd : zie zijn uitgave van de Sevenste
Bliscap van Maria (Gent, 1887), blz . I, noot 2 . Aan P . LEENDERTZ is dat niet
ontgaan : zie zijn Middelnederlandsche Dramatische Poezie (Leiden, z . j . [1907]),
blz . LXXXIV, wel echter aan LEO VAN PUYVELDE, Schilderkunst en tooneelvertooningen op hot einde der middeleeuwen (Gent, 1912), blz . 184-185, noot 11 .
Den nauwkeurigen tekst van de verordening is de lezer verschuldigd aan
mijn oud-leerling Dr . WILLEM VAN EEGHEM to Brussel, wiens hulp ik hob moeten inroepen, daar hot Brusselsche Gemeentearchief op aanvragen van schrijver dozes goon antwoord geeft .
2) Verg. P . LEENDERTZ, a . w. blz . LXXXV.
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Het lij kt niet noodig in deze inleiding nog plaats in to ruimen aan litterairhistorische onderzoekingen . Over den oorsprong van het geestelijk drama in 't algemeen bestaat vrijwel geen verschil van gevoelen meer : nog voor de schitterende demonstraties van MARIUS SEPET 1 ), heeft ten onzent
AEM . W . WIJBRANDS in een bekend opstel oorsprong, bouw
en ontwikkeling van het geestelijk drama hier to laude in de
middeleeuwen en zijn verhouding tot andere dergelij ke spelen uit binnen- en buitenland op voortref f elij ke wij ze blootgelegd 2), het aesthetisch gewaardeerd, en inderdaad bewezen, dat „onze Maria-Blisca~ . . . . een van de zuiverste typen van het tot zijn breedste ontwikkeling gekomen kerkelijk drama" is 3 ) . In de geschiedenis der wereldletterkunde
heef t ons Dietsch mysteriespel zijn plaats veroverd 4) . Dat,
naast de canonieke, verschillende apocrief e evangelien den
dichter der Eerste Blisca~ zijn stof geleverd hebben, mag
flu wel algemeen bekend geacht worden ; evenzeer dat de
sours zeer nauwe overeenkomst met andere mysteriespelen,
door niets anders to verklaren is dan door een gemeenschappelij ke bron 5 ) .
Intusschen, er komen in de Eerste Blisca nog trekken en
bizonderheden voor, die in geen der bedoelde evangelien to
vinden zijn, wel echter in de Meditationes Vitae Christi, die
heel de middeleeuwen door hebben gegolden voor een werk
van S . BONAVENTURA, maar eigenlijk door een jongeren minderbroeder, t .w. JOANNES DE CAULIBUS A SANCTO GEMI-

1 ) Les prophetes du Christ . Etudes suy les origines du thedtye au moyen age
(in de Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, t . xxviii, blz . 1-211 ; t . xxix, blz .
105-261 ; t . xxxviii, blz . 397 . Ook afzonderlijk verschenen : Paris, Didier,
1878) . - Le Drame chretien au moyen age . Paris, 1878 . - Origines catholiques
du thedtye moderne . Paris 1901 (bevat opstellen van 1879-1901) .
2) Opmerkingen over het geestelijk drama hier to laude in de middeleeuwen, in
Studien en Bijdragen op 't gebied der historische theologie, verzameld door W .

en J . G . DE HOOP SCHEFFER, Derde Deel (Amst . 1876), blz . 193 vlgg .
3 ) T . a . p . blz . 220 ; verg, blz . 236 .
4 ) Zie b .v . W . CREIZENACH, Geschichte des neueren Dramas . Erster Band,
Zweite Aufl . (Halle, 1911), blz. 344 vlgg., Dritter Band, blz. 450 vlg .
b) Over de bronnen in 't algemeen zie : E . Roy, Le Mystere de la Passion en
MOLL

France du XI Ve au X VIe siecle . Etude suy les sources et le classement des mysteres de la passion . Dijon, Paris, z. j . 1903 . - G . DURIEZ, La Theologie daps le
drame religieux en A llemagne au moyen age (Paris, Lille, 1914), blz . 22 24 .

INLEIDING

XXV

NIANO schijnen geschreven to zijn 1) ; de schrijver komt er, in
elk geval, rond voor uit, dat hij niets anders doet dan een bekend sermoen van S . BERNARDUS (1. 1153) eenigszins verkort
overschrijven : aan diens hooggestemde verbeelding zijn we
het pleidooi in den hemel, de magna controversia, de „grote
controversie", verschuldigd . Wie, gelijk ARNOUL GREBAN in
zijn Mystere de la Passion, het fantasieproces met theologische argumenten stoffeeren wilde, riep THOMAS VAN AQUINEN ter hulp 2) . De voorstellingen van PSEUDO-BONAVENTURA zijn ontleend aan velerlei bronnen, o . a . aan de Legends
Aurea van JACOBUS DE VORAGINE, en op hun beurt overgenomen door vele jongeren, o . a . door VINCENTIUS BELLOVACENSIS in zijn S5eculum historiale, zoodat men ze ook
terugvindt in JACOB VAN MAERLANT'S Spiegel historiael
en in het Levers van Jezus door LUDOLPHUS DE SAXONIA, „la
somme la plus complete que nous sit leguee le moyen age" 3) .
In onze ophelderende aanteekeningen zijn de concordanties van de Eerste Blisca p met deze verschillende bronnen
zoo nauwkeurig mogelijk opgegeven, waarmee echter niet
beweerd wil worden, dat onze dichter fey se de allereerste
bronnen moet gebruikt hebben 4) ; integendeel, hij zal veeleer zijn wetenschap uit de encyclopaedische werken van
VINCENTIUS en LUDOLPHUS geput hebben . Wat niet weg-

1 ) Zie over tijd, auteur, bronnen en invloed der Meditationes op de litteratuur en de beeldende kunsten : LIVARIUS OLIGER, Le Meditationes Vitae
Christi del Pseudo-Bonaventura (Note Critiche), in : Studi Francescani, dl . VII
(1921), blz . 143-183 ; dl . VIII (1922), blz . 18-47 ; daarna apart uitgegeven to
Arezzo, 1922 ; en vooral R. LIGTENBERG, Rondom de Meditationes Vitae Christi
van den Pseudo-Bonaventura, in de Studia Catholics, dl. 3 (1926-1927), blz .
217-239 en 334-359 .
Z) THOMAS VAN AOUINEN wOrdt door ARNOUL GREBAN zelf alS zijn bron opgegeven . Verg. PIERRE CHAMPION, Histoire poetique du quinzieme siecle, t . II .
(Paris, 1923), p . 157 en G . DURIEZ, a . w . blz . 24 .
a) E . MALE, L'Art religieux du XIIIe siecle en France, quatrieme ed .
(Paris, 1919), p . 250 .
4 ) Het is sours zeer moeilijk to onderkennen, of men al of niet met directe
ontleening to doers heeft . Terecht zegt G . DURIEZ, a . w. blz. 25 : „Parfois . . .
les ressemblances seront Si frappantes qu'il faudra biers admettre une influence directe, mais plus souvent ce ne sera qu'une reminiscence, un vague souvenir, une tradition inconsciente" .
De onbekende dichter van het Fransche Mystere de la Nativiti vermeldt bij
de tweespraak tusschen Gerechtigheid en Barmhartigheid uitdrukkelijk, dat
deze passage aan het eerste hoofdstuk der Meditationes ontleend is .
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neemt, dat de Eerste Blisca~ h.et werk van een theologisch
goed onderlegd man is 1), zonder eenigen twij f el van een
geestelij ke, en wel van een Brabander, zooals uit allerlei
taalvormen duidelijk blijkt .
*
Tot nadere illustratie van den tekst der Eerste Blisca~ op
zich zelf, alsook om van de gedachtensfeer der middeleeuwsche geloovigen op 't stuk vann de menschwording van den
Zoon Gods een denkbeeld, zelf s een voorstelling to geven ;
om to laten zien wat de toeschouwer over het gegeven van
het mysteriespel weten k o n, zijn bij deze uitgave de volgende bijlagen gevoegd
l . Een uittreksel uit de Dietsche vertaling van Sint BERNARDUS' sermoen op den feestdag van Maria Boodschap,
naar een handschrift op papier, omstreeks 1470 met groote
zorg geschreven en door den kopiist zelven nauwlettend
„gecorrigeerd" . De tekst is rijkelijk geinterpungeerd, hier
en daar met het metron-teeken, meestal met de punt (gewoonlijk rood op zwart), die
afgezien van sommige minder duidelij ke gevallen
steeds b oven aan den regel schrif is
staat. Te beginners met bl . 6a is dit handschrift door den
kopiist gef olieerd met roode Romeinsche cij f ers : I tot en
met CCCX, waarbij hier en daar een vergissing ingeslopen
is . De tekst is sterk Geldersch-Overijselsch gekleurd . De
codex berust op de Gemeentebibliotheek van Rotterdam,
nr. 15E4 .
2. Hoof dstuk 1---4 van de Dietsche vertaling van de Meditationes Vitae Christi van PSEUDO-BONAVENTURA, zooals
men gewoonlij k zegt, al zijn ze dan door JOANNES DE CAULIBUS A SANCTO GEMINIANO geschreven . Deze hoof dstukken
worden hier medegedeeld naar twee handschrif ten : het
eerste, A, op perkament, in 1437 in Zuid-Oostvlaanderen geschreven, thans berustende in de bibliotheek van de residentie van het Gezelschap Jezus to Leuven, hs . 35 ; het tweede,
1) „ De dichter toont een enorme kennis van de Oudtestamentische litteratuur", zegt P . fr . CYRIEL KLESSEN in Van onzen Tijd, 8ste jaargang, lste
deel, blz . 92, wat een niet geringe en trouwens geheel overbodige overdrijving
mag heeten .
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B, op papier, in 1487 geschreven, waarschij nlij k in oostelij k
West-Vlaanderen, thans hs . 408 van de stadsbibliotheek to
Brugge .
Het Leuvensche handschrift, dat, naar echt middeleeuwsch gebruik op de k e e r zij de der bladen, met Romeinsche cij f ers gef olieerd is, is spaarzaam geinterpungeerd met
1 . parafen ; 2 . minder of m,eer schuine streepjes, meestal
rood op zwart ; en 3 . enkele metron-teekens, die den vorm
hebben van een eenigszins schuin liggend cij f er 8 boven een
punt . Het Brugsche handschrift is alleen voorzien van zij
het dan ook talrij ke
punten en van primitief geteekende
parafen . Het eerste is met zorg geschreven en door den kopiist zelven gecorrigeerd ; het tweede is het werk van een
weinig nauwlettend of schrij ver, die, blij kbaar uit onachtzaamheid, geheele passages heef t overgeslagen .
Beide handschriften bevatten kennelijk vertalingen naar
denzelfden Latijnschen tekst, maar zijn toch onafhankelijk
van elkander. Beide vertalingen zijn stroef en gewrongen,
hier en daar zelf s duister, maar helderen gelukkig elkander
vaak op. De eerste is woordelij k ; de tweede is wat vrij er, en
vat hier en daar wat samen, maar bevat toch weer passages die in de eerste ontbreken, wat ons zeer to stade komt .
3. Hoof dstuk 2, 3 en 4 van de Dietsche vertaling van het
Bonaventura-Ludolphiaansche leven van Jezus, naar een
rijk verlucht handschrift, ca. 1485 op perkament geschreven in Holland, waarschij nlij k to Haarlem, door „suster
Beatrijs Gerijtsdr . van Assendelft", eerst geprofeste zuster
in het Sint-Elisabetklooster to 's-Gravenhage, op 12 September 1485 aangenomen in het regularissenklooster ten Zij 1
in Haarlem 1), aan welk klooster zij nog meer handschriften
heef t nagelaten 2), Dit handschrift, geinterpungeerd met
punten en parafen, door den kopiist zelf gef olieerd, berust
thans in het Fitzwilliam Museum to Cambridge, hs . 25 ; het
werd in 1813 door Viscount FITZ WILLIAM aangekocht . Zie
W . G . SEARLE,

The illuminated Manuscripts in the library o

f

1 ) Zie de Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, dl . 35
(1913), blz . 372 vlgg .
2 ) Zie beneden de aanteekening op vss . 1680-1700 .
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the Fitzwilliam Museum, Cambridge (Cambridge, 1876), blz .
131, nr . 112 ; MONTAGUE RHODES JAMES, A descriptive catalogue o f the Manuscripts in the Fitzwilliam Museum (Cam-

bridge, 1895), blz . 60, nr . 25 ; R . PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in England, dl . 1 (1896), blz . 34 vlgg. ; A. W . BYVANCK en G . J. HOOGEWERFF, Noord-Nederlandsche Miniatures in handschri ften der 14e, i e en z6e eeuwen ('s-Gravenhage, 1925), blz . 52 .
In dit handschrift staat de miniatuur van het proces in
den hemel, die aan het hoof d van deze uitgave verkleind
gereproduceerd is .
In een ruime kamer met twee Romeinsche vensters, waardoor de zonnestralen binnenvallen, en met een gothisch gewelf met een flamboyanten hangboog die in 't midden een
heiligenbeeld draagt (Sint-Paulus? 1), zit God de Vader op
zijn met leeuwtj es en een kostbaar dorsaal versierden troop,
onder een „sporware" 2), waarvan de gordijnen links en
rechts opengeschoven zijn . Getooid met de driedubbele
kroon, houdt Hij den wereldbol met kruis, waarop zijn linkerhand rust, op zijn linkerknie ; in zijn rechter houdt Hij
zijn scepter . Op de tweede trede van den troop knielen de
vier „Dochters van God" . In het midden, met den rug naar
den toeschouwer en het hoofd lichtelij k naar rechts gekeerd,
de V rede ; aan dezer linkerzij de de Ontf ermherticheit, aan haar
rechterzij de de W aerheit ; achter deze, geheel in den hoek, de
Rechtverdicheit . De names staan op een spreukband, waarvan de overgebleven witte ruimte aangevuld is met een
kruipenden draak . Dit „vignet" is gevat in een rechthoekige,
bovenaan met een bong afgesloten lijst, 8 Mm . breed, waarin gekleurde rechthoeken met witte arabesken beurtelings

1 ) In gees geval St .-Juliana, zooals M . R . JAMES, A descriptive catalogue of
the Manuscripts in the Fitzwilliam Museum, blz . 61, zegt .
2) Sporware (= sperwer) is de Middelnederlandsche naam van een rond,
spits toeloopend baldakijn, aldus genoemd, evenals in 't Fransch, naar het gelijknamige vischnet, waarvan het den vorm heeft . Verg . de zeer sprekende
voorbeelden bij VERDAM, Mnb. Wdb . 7, 1712, wiens verklaring („muggennet,
- muskietennet, vliegennet") echter mislukt is. Zie b .v . V. GAY, Glossaire
archeologique du moyen age et de la renaissance, dl . 1 (Paris, 1887), blz . 651,
op Epervier .
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op azuur en karmijn tegen een vergulden fond ; dit geheel
aan drie zij den omgeven met een randversiering, bestaande
uit deels met de pen, deels met het penseel getrokken ranken, waaraan allerlei bloemen en bladeren : gestileerde akanten, vergulde klimop, aardbeibloemen, papavers, muur- en
granaatbloemen, een paar druiventrossen ; gehistorieerd
met, onderaan in 't midden : den jongen Jezus, die in zijn rechterhand een wijwaterketel, in zijn linker een wijwaterkwast
houdt, den duivel verdrij vende, die het vat tracht to bemachtigen ; in 't midden van de zij marge : een met bout gekleeden man, die, in een fantastischen bloemenkelk staande,
even zijn bontmuts oplicht . Daarenboven in den linkerbenedenhoek een distelvink (= putter) ; in den rechterbenedenhoek een lammetj e ; in den rechterbovenhoek een
reiger . Alles op het naakte perkament, de witte ruimte bezaaid met tallooze gouden balletjes met fijne hechtrankjes
er aan .
4. Het verhaal van de geboorte van Onze Lieve Vrouw,
uit de Dietsche vertaling van de Legends Aurea van JAcoBUS DE VORAGINE, naar Hs . Brussel, Koninklijke Bibliotheek 15140 (Cat . v . D . GHEYN, dl . 5, blz . 403, nr . 3431),
omstreeks 1380 in westelij k (Zuid-)Brabant op perkament
geschreven . Dit handschrift, met een fraaie hand geschreven, is geinterpungeerd met punten en hier en daar met een
metron-teeken, dat ongeveer den vorm heeft van een modern vraagteeken dat op zijn kop staat .
De prolong van deze vertaling is medegedeeld door C . G .
N. DE Vooys in het T heologisch Tij dschri, dl. 37, blz . 149
151 ; daaruit ook vier Marialegenden in zijn Middelnederlandsche Marialegenden, dl. 2, blz. 263-270 ; de derde daarvan ook in zijn Middelnederl andsche legenden en exem~elen,
blz .36 37 .
Dit verhaal van de geboorte van Maria is vrijwel geheel
ontleend aan een ten onrechte aan S . JHERONIMUS toegeschreven brief aan de H .H. CHROMATIUS en HELIODORUS
(Epistola L,
dl. 30, kol . 297-305) .
5. Het verhaal der eerste blij dschap van Maria, uit : Die
vij blijsca pen van Maria die moeder Gods ; naar Hs . Brussel,
Koninklijke Bibliotheek 4604 (Cat, v . D . GHEYN, dl. 3, blz .
f t,

Patrologia .patina,
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464, nr. 2400), omstreeks 1555 (in Been geval vbor 1546) in
westelijk (Zuid-)Brabant met weinig oordeel des onderscheids op papier geschreven, zonder eenige interpunctie.
Het verhaal der derde en der vierde blijdschap in dit
handschrift is uitgegeven door C . G. N. DE VooYS in het
Nedeylandsch Aychief voor Keykgeschiedenis, Nieuwe Serie,
eerste deel (1902), blz . 140 151 .

WI JZE VAN UITGAVE
De Eerste Blisca~ heef t ook buiten den kring der vakgeleerden steeds groote belangstelling gewekt, zoodat de uitgave niet louter voor philologen mag berekend zijn . Daarmede
is bij de wijze van uitgave rekening gehouden .
De tekst is nauwkeurig naar het handschrift afgedrukt,
met dien verstande
l . het onderscheid tusschen korte en lange s is opgegeven,
en i en j, u en v zijn gebruikt naar hun hedendaagsche
klankwaarde ;
2. eigennamen, en verder alle woorden die er mede gelij k
staan, zijn voorzien van een hoofdletter, ook waar zulks
in het handschrift niet het geval is ;
3. de tekst is naar moderne opvatting geinterpungeerd ;
waar het handschrift leesteekens heeft, wordt dat echter in de noten opgegeven ;
4. de verkortingen zijn opgelost ; voor zoover het teekens
met meer dan een waarde betref t, hebben de voluitgeschreven vormen die het meest voorkomen, tot grondslag gediend, en zijn deze in de noten geregeld vermeld ;
5. in het aan- en vaneen schrij ven der woorden is in den regel het handschrift gevolgd ; waar dat niet is geschied,
wordt het in de noten medegedeeld . Waar het niet boven alien twij f el verheven is, of twee woorden werkelij k
aaneen-, of alleen maar dicht bpeen geschreven zijn, is
gehandeld naar eigen inzicht, gewoonlij k zonder nadere
rekenschap ;
6. van alle verandering aan de lezing van het handschrif t
is in de noten nauwkeurig rekenschap gegeven ; die veranderingen zijn onmiddellij k herkenbaar aan den cursieven druk . Toevoegingen staan daarenboven tusschen rechte haakj es en zijn daardoor zonder nadere
aanwij zing kenbaar . Ronde haakj es doen dus alleen
dienst als leesteekens, naar het gewoon gebruik .
Uitgelaten letters of woorden zijn vervangen door
punten, eveneens tusschen rechte haakj es geplaatst
een punt per uitgelaten letter, maar in geen geval meer
dan drie.
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7 , het handschrif t is door ons gef olieerd ; de voorzij de der
bladen met a, de keerzij de met b beteekend . Het begin
van elke nieuwe bladzij de van het handschrif t is aan
den karat van den tekst aangegeven .
8 . de verzen zijn geteld en aan den karat our de vijf genummerd . Daarbij zijn de regels, waarvan de hemisticha elk door een ander personage gesproken worden,
als een eenheid geteld . J. F . WILLEMS heeft hetzelfde
gedaan, maar f out geteld ; MoLTZER heeft elk hemistichon als een regel geteld ; zoodat beider uitgaven een
aantal verzen meer tellen dan deze .
9 . alle eigenaardigheden van het handschrif t : rasuren en
verbeteringen van den kopiist, aanvullingen en kantteekeningen van andere handen, en alles wat verder tot
de kennis van de Middelnederlandsche handschrif tkunde dienstig zijn kan, staan in de noten nauwkeurig vermeld ;
10. behalve van noten, die betrekking hebben op den toestand van het handschrif t en op de constitutie van den
tekst, gaat deze uitgave vergezeld van ophelderende
aanteekeningen . Die aanteekeningen betref f en hoof dzakelij k de bedoeling van den tekst en de concordantie
met de bronnen ; een enkele maal geven ze ook verklaring
van voor den gewonen lezer niet dadelij k doorzichtige
taalvormen.
Grondslag deter annotatie is : dat niemand de Eerste
Bliscap lezen zal, noch kan, zonder het Middelnederlandsch T oordenboek bij de hand to hebben, zoodat
niets verklaard is van al datgene wat door het opslaan
van VERDAM to vinden is, ook al gaat dat vinden sours
met eenige moeilijkheid gepaard . Alleen bij verschil van
meening met VERDAM wordt deze genoemd of aangehaald . Van onaannemelij ke verklaringen van J . F . WILLEMS of MoLTZER wordt slechts bij uitzondering gewag
gemaakt .
De bij lagen zijn volgens dezelf de methode uitgegeven, met dit verschil, dat men zich nog meer aan de
handschrif ten gehouden heef t .

DIERSTE PROLOGHE

Hs. bl. 23 .

1 Maria, voncke ende rayende licht
Des hemels, die den toren swicht
Vander heileger Drievuldicheyen,
Ic bidde u, minlijc aengesicht,
5 Dat ghi u gracie soe in ons sticht,
Dat uwen lof daer by moet breyen
Sonder verbeyen . Reyn suver kersouwe,
Wilt onsen prince ende oec sijn vrouwe,
Ende Charloot, onsen jongen heere,
10 Met sijnder vrouwe, behueden vor rouwe .
Ende alle haer vruende, jonge en ouwe,
Moet God bescermen van alien seere ;
Ende oec voort meere sijn lant, sijn steden,
Dorpe, slote, wil God in vreden
15 Altoes behueden vor mesval ;
Ende alle de ghene, om cort gebeden,
Diere geerne tslants prof ij t in deden .
Vor Bruessel biddic boven al
Voert gruetic u minlic groet en smal :
20 Sij t willecome, edele en gemeyne,
Die bier dus minlic sij t versaemt
In desen melodyosen pleyne .
1 voncke . 2 hemels. 4 bidde . u minlijc. 5 grade . 6 lof. 7 verbeyen .
8 prince . 9 Charloot. 10 vrouwe. 12 bescermen . 13 meere . 14 Dorpe .
slote . 15 behueden . 16 ghene. 17 geerne . 18 bruessel . 19 minlic .
20 willecome . edele .
Dierste prologhe. Naast dit opschrift en naast vss . I, 13, 21, 24, 28, 4 0 , 54, 67,
72 staat in margine een Romeinsch cij f er I; naast vss . 7, 19, 22, 25, 36, 46, 64, 70
een dito 2 . Waarschijnlijk geschreven in de hand die ook op bl . 53, 5b en 6b schreef.
Vermoedelijk wend de prolong door twee spelers gesproken, -- althans in bet midden van de 16de eeuw .
Eerste bliscap

1

2

Hs. bl . 2b .

DIERSTE PROLOGHE

vs. 23-50

Sij t willecome, edele en gemeyne ! 1)
Tprieel uut Troyen, den edelen greyne,
25 Gegroyt, gebloeyt, es Bruesel genaemt .
Wy grueten u minlic, groet en cleyne,
Die tonser f eesten hier sij t versaemt .
Sijt hier welcomen, soet betaemt .
Want dat lief lij c beelde lof sam,
30 Dwelc hier noch opten Savel steet,
Van Antwerpen to Bruesel quam
By miraculen, soet menich weet .
Soe souden wi u geerne, ende sijns bereet,
In love der hemelscher tresorie,
35 Figuerlic speelwij s doen besceet
Die 2) eerste bliscap die haer gescye
Hoe dat die suete maecht Marie
Ontf inc den Gods sone onbesmet,
Ende loste ons vanden ewigen strie
40 By singels salute to Nazaret .
Ende altemet jaerlix, soet hoert,
Sonder verlet ende sonder discoert,
Soe meinen wier vort, ter stat beveelne,
Verstaet mijn woert, noch .vj. to speelne .
45 Al es de boetscap tprincipale
Ons speels, tes noot datmen verhale
Waer omme dat God, tot onsen behouwe,
Menscelicheit aen nemen wouwe .
Niet min, wi laten overlien
50 Lucif ers val met sij nre partien,
23 willecome, edele . 24 Tprieel . uut troyen . 25 Gegroyt. gebloeyt .
26 minlic . 27 feesten . 28 welcomen . 30 Dwelc . 31 antwerpen . 32 miraculen . 33 geerne . 34 love . 35 Figuerlic . speelwijs . 36 bliscap. 37 suete .
38 Ontfinc . 39 ons . 40 salute . 41 altemet . 42 verlet . 43 vort . 44
woert . 45 boetscap . 46 speels . 47 god . 48 Menscelicheit . 49 min . 50
val .
1 ) DETMERS, Stelling ii, wit dit vet's schrappen . Het lijkt me toe dat de
verskunst van den dichter der Eerste Bliscap niet zoo streng is, dat het noodzakelijk
is, dit vers weg to laten.
s) Die In het Mnl. Wdb . r, 992 vraagt VERDAM of men ook moet lezen der .
Gezien de talrijke jongere taalvormen in dit stuk, lijkt de verandering hier overbodig: besceet doen is als een eenheid op to vatten, en komt aldus ook voor in de
Sevenste Bliscap, vs. 366 : Daer bi seldi haer doen besceet haer doot .

DIERSTE PROLOGHE

55

60

65

70

75

vs. 51--75

3

Die hen 1) bi hoverdien gesciet .
Dies bliven Si ewelic int verdriet,
Int ewige demster, sonder verlaet .
Om een gepeys waest sonder daet .
Maer want de viant met scalkere liste
Den mensce benij dde, om datti wiste
Dat hi ter gracien was vercoren,
Soe de hi hem 2) Gods gebod verhoren,
Dwelc Adam ende alle sijn geslachte
Moeste besueren, tot dat dit brachte
Dontf ermicheit Gods tot enen vree .
Dit was de sake daert 3) God om dee,
Dat hi in donbesmette 4) zeborie
Wou rusten ende bringen ons tsijnder glorie .
Dus, eerbaer notabele, 5) lieve geminde,
Ic woude dat yegelic wel versinde
Ons meyn es reyn, slecht es ons conste.
Verstaedt ende vaedt ons goede jonste .
Wy doent uut minnen : wilt dat bekinnen,
Om vruecht vermeeren .
Gode ende der stat, is segt u plat,
U alien ter eeren .
Dus yegelic wilt dan duegdelic keren,
Ende nement danckelic flu ter tijt .
Wi gaen beginners : hoert en swij t .6)

51 hen . 52 Si . 53 ewige. 54 waest . 56 benijdde . 58 hem . 59 adam .
60 besueren . 61 gods . 62 sake . 64 rusten . 65 notabele . 67 meyn . e s
reyn . 68 Verstaedt . ende vaedt . 69 minnen : 71 Gode, ende der stat .
73 yegelic . 75 beginners .

1)
Z)

3)
4)
b)

hen in het hs, voluit .
hem in het hs . voluit .
daert in het hs . voluit .
don- in het hs . voluit .
De interpunctie eerbaer notabele in plaats van eerbaer, notabele is reeds

door VERDAM, Mnl . Wdb . 4, 2555 aangebracht.
6) Het overige van bl . 3a is onbeschreven .

Hs. bl. 3a .

4
Hs. bl . 4a.

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 76-97

NI JT

Och, Lucifer, meester, hoe ghevaren
Wy ! Die daer aen gescreven waren
Int boeck des levens metten here,
Sij n nu gecondampneert met sere
80 Die ewige doot to liden, wachermen,
Sonder verganc ocht sonder ontf ermen
Van hem 1), die ons hier neder velde
Om dat wy boven sijn ghewelde
Ons wilden verhef f en . Dies moeten wi bliven
85 In dit verdriet !
LUCIFER

Ja, als keytiven
Diene by minen rade vererreden.
By uwen consente, Nij t, wi ontf erreden
Der bliscap ende der ewiger erven .
Dies wi hier ewelic moeten sterven
90 In swaerder ellinden, in groter smae .
Ons mochts wet rouwen !
NIJT

Neen, dats to spae,
Meester, van onsen berou to sprekene .
Maer dbest es : pinen wij s ons to wrekene
Ende met ons int strec to bringene
95 Die nu bi hem sijn ; is weetse 2) to ringene !
Ja meester, op dat ghij s radich sij t,
Ic crij chse by ons .

79 gecondampneert . 80 liden . 81 verganc . 84 verheffen . 85 verdriet .
87 consente . 88 bliscap . 90 ellinden . 91 Ons . 92 Meester. 94 ons .
95 sijn. 97 ons .
1 ) hem in het hs . voluit .
$) weetse : bid MOLTZER weette, waayschijnlijk een druk f out, door VERDAM,
Mnl . Wdb . 6, 1428 verbeterd .

DIE EERSTE BLISCAP

vs . 97-117

5

LUCIFER

Jaic seker, Nij t,
Ic hulpse u bringen oec int sneven .
By ons was 1) den raet bedreven
100 Dat wi ons stelden tegen de weerden
Des heren, bi nide ende bi hoverden .
Dus es ons dit mesluc gesciet
Dat wi sijn comen int verdriet .
Dus dan, Nidicheit, soe ghi gesproken
105 Hebt, hulpt dat wi worden gewroken,
Ende brinctse bi ons int jammer dal,
Die de here vercoes .
NIJT

Vrilic, is sal !
Soe uterlic sere eest mi spitende,
Dat is mi selven ga al verbitende
110 Uut rechter hatyen etic mij n hande
Van ongenuechten .
LUCIFER

Dat scijnt [an] uwen tande,
Die ghi dor cnauwelt hebt en versleten
Van groten spite.
NIJT

Ic heb, seg, gheeten
Mi selven, alsoet oec wel es scinende
115 Aen mij n f autsoen : is ga al dwinende
Tot eender scaduwen, soe nipet my
Dat iemen bat varen soude dan wi .
99 ons. 100 stelden. 101 heren . b i nide . 104 Dus . 105 Hebt. hulpt .
107 sal. 110 hatyen .
111 ongenuechten. 114 selven. 115 fautsoen .
116 scaduwen .
1 ) Naderhand wend hier in eene andere hand (met rotunda) tusschen was en
den in, boven den regel, bijgeschreven: jerst

Hs. bl. 4b.
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 118-137

Ende na mij n macht salict bevellen
Tot ewigen tiden .
LUCIFER

Ghi sij t der hellen
120 Seer prof itelic, claerlic, Nij t !
Maer segt wies dat ghi tornich sij t,
Ende wien ghi sout, quaemt tuwen wensche,
Hs . br. ja.
Bi ons hier stieren .
NIJT

Wat ? trouwen, den mensche,
Dien hopic, canic, to verdullene,
125 Dien God gestelt heeft to vervullene,
Bi sijnre hoger caritaten,
De stoele daer wi als ingele saten .
Daer benic op uut, om dien to geckene
En hier int demster bi ons to treckene .
130 Lucifer, meester, dit hebbic voren
Te trapeneerne !
LUCIFER

Constu dat gelaboren,
Nij t, ons saken die souden versconen
Ende sere versoeten !
NIJT

Ic same wel honen.
Laet mi gewerden : is saelt wel coken !
135 Hoverde, Giericheit selent oec stoken
Bedectelij c ; is weed 1) dbedrij f
Wel bi to bringene .
120 profitelic . 121 wies . 122 sout .
127 stoele . 128 uut. 129 demster . 130 meester . 132 saken. 134 gewerden. 135 Hoverde . giericheit.
136 Bedectelijc . 137 bringene .

1)

weed in het hs . verbeterd uit werd

DIE EERSTE BLISCAP VS .

137-151
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LUCIFER

Tempteret dwij f
Si en es soe vast niet als de man
Van wederstane .
NIJT

Ic brinct haer 1) best an
140 Biden serpente, dat onbevlect
Nu bi haer es : het gaet ende sprect 2)
In dat eerdsche paradijs .
Oec eest seer listich, subtij 1 en wij s .
By then soe hopic stille ocht lute
145 Den mensce to bedriegene 3) .
LUCIFER

Dat worden de crude
Dier toe dienen, seker soe doent .
Scoey, duvel, scoey ! ten doech gesermoent
Niet langere : hets den besten sin
Tot omen profite .
NIJT

Tword groet ghewin
150 Der ganser hellen, maecht soe gescien .
Dits wech .
Ic heb de stat versien
140 serpente. 141 es . 143 listich . subtijl .
gere . 150 hellen . 151 wech

147 (zde) scoey . 148 lan-

1 ) haer in het hs . voluit .
2 ) De woorden es het gaet ende sprect zijn dooygehaald, en in margine staat,
om ze to vervangen, met dezel f de hand als yerst in vs . 99 : dus Overt sy begect.
Blijkbaar is echter es to veel dooygehaald .
3 ) Vss . 142 tot 145 zijn dooygehaald, de twee eerste met eene schuine streep
gaande van eerdsche naar seer, de twee andere met eene schuine streep gaande van
dien naar mensce . Onder aan de bladzijde, d .i . onmiddellijk under de beide eerste
a f gekeurde verzen, staan tan twee andere, om in de plaats der vier doorgehaalde
gelezen to worden ; edoch, ten gevolge van uitkrassingen en gebruik van een slecht
reagens, zijn ze zoo goed als geheel onleesbaar geworden .

Hs . U . 5b .
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 152-167

Daer de here na sijn gelieven
In heeft gestelt Adam en Yeven,
Om daer to verdienen, sonder lac,
155 De vroude daer hi ons selve uut star,
Dwelc ons to lidene es onsoete .
Tsus ! laet geworden : yuust to gemoete
Court mi tserpent : dat lopic smeeken 1)
Mit bliden geveerte . Dits wel . j . teeken
160 Van voortgange mij ns bedrij f s geveyst .
[tot het serpent]

Zerpent, hoord mi : is heb ghepeyst
Nutte saken, reyn int becliven,
Tot uwen orbore .
TSERPENT

Consti die bedriven,
Daer wildic toe hulpen en pinen eenpaerlic,
165 Haddics de macht .
NI JT

Hs . bl. 6a .

Jaghi, soe claerlic,
Ja, wildi werken bi minen avise !
In midden van desen paradise

154 verdienen . 155 vroude . 157 Tsus. laet geworden . 158 tserpent .
159 geveerte. 160 voortgange . 161 Zerpent . 164 hulpen . 166 werken
1 ) De tweede helft van dit vet's, t. w . dat lopic smeeken, is doorgehaald, alsook:
de overige verzen die op deze bladzijde staan, geheel de volgende bladzijde en de vier
eerste verzen op bl. 6b, d. i. dus vs . 158, tweede helft, tot en met 193 . Als verwijzingsteeken staat mast vs . 158 : A, en mast vs. 194 : b, welke letters onderaan op bl.
5b herhaald zijn, met de twee onderstaande verzen (met nog eene andere hand dan
de verbeteringen boven blz . 5 en 7 vermeld), our in de plaats van aide doorgehaalde
gelezen to worden, en vs . 194, met ten slotte eene waarschuwing van den kopiist,
dat men een blad dient over to slaan :
Comet my tserpent dat vliegicken inne
twert al vruecht tot onsen gewinne
tserpent
Yeve vrouwe van desen vergiere
keert een blat omme achterwert .

DIE EERSTE BLISCAP VS .

168-189

9

Daer steet een boem, Si u gewaecht,
Die orborlike vruchten draecht .
170 Wiste Adam hoe datse smaken,
Hi soudse plucken .
TSERPENT

Wat connen si maken,
Die vruchten alsoe hoge gepresen,
Ochtse Adaem nutte ?
NIJT

Soe wordhi genesen
Vander natuerliker doot .
175 Oec wordhi verheven en also groot,
Volmaect en van so hoger weerden,
Al 1) es diene hier sciep van eerden .
Ende voord soe soudi onverspleten
Alle die grote sciencien weten,
180 Die liggen verborgen inden here
Diene hier stelde.
TSERPENT

Nu dan, is keere
Tot Yeven . Canicser toe beringen,
Si salre Adame wel toe bringen,
Niet jegenstaende dat God verbood .
185 Der vrouwen list es alsoe grood,
Dat si volcomen selen haer 2) saken,
Al souden sire qua note om smaken .
Dus werdet best soe aen geleit,
Om voordganc to hebbene .
170 Adam . 175 verheven . 176 Volmaect .
Adame . 184 jegenstaende . 188 Dus .
1 ) Naast de 1 van al eene inktvlek op rasuur .
Z) haer in 't hs. voluit .

177 es.

182 Yeven.

183

10

DIE EERSTE BLISC 4P VS .

189-208

NI JT

Hets claer besceit .
Hs . bl. 6b .

190 Gaet vrou Yeven aen subtylic,
Het sal volcomen .
TSERPENT

Gheerne, vrilic .
Ic saelt besorgen op een cort .
Vertrec ! is meent ons orboer wort .
[Tot Eva]

Yeve, vrouwe van desen vergiere,
195 Die hier de here reyn van bestiere,
By sijnre groter gracien wrachte,
Om dat ghi ende al u geslachte
Verdienen sout, om cort verclaren,
De glorie daer di_ngele in waren,
200 Ja, vrouwe, bi sijnre groter genade
Maer 1) wildi werken bi minen rade,
Ic weet u selc avijs to gevene,
Dat u ewelic 2) steet to levene,
Ende selt oec weten hoe ende watte
205 Van alien wij sheden .
YEVE

Serpent, wats datte ?
Waert soe, daer wildic mi toe pinen !
Wats de sake?
TSERPENT

Van goeder minen
Staet hier een boem in desen ; pleyne,
192 besorgen . 193 Vertrec. 194 Yeve. vrouwe .
199 glorie . 200 vrouwe . 204 weten . 206 soe .

1)
Z)

Maer in 't hs . vomit.
Na ewelic is iets uitgekrast.

195 here . 197 ghi.

DIE EERSTE BLISCAP VS .

209-231
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Wies appele soe soet sijn ende soe reyne,
210 Diere nutte, hi leefde emmermeere .
Oec soude hi sijn gelij c den here
In vruechden, in vreden, sonder verdriet,
Teewigen dagen .
YEVE

Na dijn bediet,
Serpent, waert groet om ons, vorwaer !
[Tot Adam]
215 Adam, verstaet mijn redene claer
Ic bringe u meere, die emmer geproeft
Moet sijn ende die ons sere behoef t
Te doene, want wij s selen genesen
Vander doot .
ADAM

Wat soude dat wesen,
220 Vrou Yeve, dat ghi met nernste begeert
Aen mi ? Eest dat ghijt mi vercleert,
Ic salre in doen sonder verdrach
Tuwer liefden, dies is vermach .
Want noode so soudic u vererren,
225 Soet redelic si.
YEVE

Dan sonder merren,
Adam, so wilt na mijn begeren
Deser vrucht nutten, sonder ontberen,
Van die in midden staet gegroyt
Den paradise ; want claerlic doyt
230 Ghi werter bi, dats wel mijn weten,
Ontsterfelic en groot .
209 appele . 210 nutte. 212 vruechden . i n vreden . 214 groet . 217 sun .
219 doot .
220 Yeve .
221 mi . 223 liefden. 226 Adam.
218 doene .
227 nutten . 229 paradise . 230 bi .

Hs . bi . 7a .
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231-25 1

ADAM

Ja, hebdi vergheten
Dat ons de here sorter genoet
Van there yacht to eten verboet ?
Ende tat wi elder, na ons gevoech,
235 Van alien vruchten nutter genoech,
Maer tat wi emmer niet en daden
Teghen tgebod ?
Hs. bl . 7b.

YEVE

Laet u geraden,
Lieve Adam ! op alle trouwe,
Et vaster yacht .
ADAM

Ach, weerde vrouwe,
240 Wi en hebben emmer gees root van dies,
Te doene tegen des heren verbien .
her staet soe menegen boem seer lieflic
Gegroyt, wiens vruchten sij n gerieflic
Van scine, van roke, ende oec van smaken .
245 Wat node waers, 1) tat wy tan brakes
Tgebod Gods ende tegen sijn woerden
In contraries tan overhoerden,
Die ons tsier lieften heeft besneden
Te deser hoecheyt ?
YEVE

Keeren ! sift to vreden,
250 Adam : wi selen den here wel payer .
Getroest u dies, laet u gerayen .
231 Personage : Adam. 232 here . 238 Adam . 241 doene . 243 Gegroyt .
244 seine, van roke . 245 waers. 246 gods . 247 contraries . 248 lief ten .
249 hoecheyt. 250 Adam. 251 dies.

1)

waers in het hs. verbeterd uit waert

DIE EERSTE BLISCAP
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vs. 252-271

Wi selender vrame bi ontfaen,
Dat hopic. lout, siet .
ADAM

Ic saelt bestaen,
Al eest mi tegen ; maer 1 ) tuwen begeerne
255 En willic mi niet pinen to weerne .
Ic hebt gedaen . God laet ons vromen
Ende tenen salegen ynde comen.
Selete cort.

$)

GOD

Ic, die ben ende hebbe ghemaect 3)
Alle dinc ende van nieute omstaect 4),
260 Ende op rechtverdicheit gescepen,
Ben nu bi redenen in dien begrepen,
Dat is justicie sal doen baren
Op hen 4 ), die overhorich waren
Mij ns geboots, reyn int behagen .
265 Dies selen sire penitencie om verdragen
Soe lange, als recht met redenen brief t,
Dats hem van desen boete gelieft .
Dan sal mij n gramscap sij n geswicht
Ende pegs dan weder tot hen 5) ghesticht
270 Vanden sonden, die si in my
Hebben bedreven .
[Tot Adam]

Adam, waer sy [di]?
Adam sal comen met enen blade
gedect, Ende Yeve oec .
253 hopic .
254 tegen . 256 gedaen . 257 comen . 258 ben . 259 dinc .
261 redenen .
263 hen .
264 geboots. 266 lange . 267 hem . 269 weder.
271 bedreven .
1) maer in 't hs. voluit .
Z) Naderhand is Selete cort met zwarten inlet doorgehaald .
3 ) Naast dit vet's, in een andere hand en a f gekort : primo Over de bedoeling
zie de inleiding, blz. xvii.
*) om- in omstaect in 't hs . voluit .
8 ) hen in 't hs . voluit .

Hs . bt. 8a .
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272-285

ADAM

Here, is hoorde u stemme ende Overt in vare,
Mids dat is naect dus ben int dare .
GOD

Adam, wie hevet u doen weten
275 Dat ghi naect waert ? Dan, du hebs gheten
Der vrucht des houts, dwelc is verboet ?
ADAM

Dwij f, die ghi als mij n genoet 1 )
Teenre ghesellinnen hebt gegeven,
Gaf mi den raet .
GOD

[tot Eva]

Twi hebstuut bedreven ?
YEVE

280 Tserpent heef t mi bedrogen hit waen,
Mids sinen rade.
Hs . bl. 8b .

GOD

Wantstuut hebt gedaen,
Serpent, soe seldi verm alendij t
Sijn ende bliven tewiger tijt,
Onder alle dieren ende beesten ter erden .
285 Ende tusscen di ende dwij f sal werden
272 stemme. 275 waert . 276 houts .
283 sijn . 284 dieren . 285 di .

278 ghesellinnen .

279 raet .

1 ) genoet MOLTZER heeft hier gedrukt gemoet vermoedelijk niets anders dan
een drukf out, verbeterd door VERDAM, Mnl . Wdb . 2, 1372 en 1448, alsook door
DETMERS, Stelling 12 .
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Viantscap, ende haren 1) ende uwen sade,
Ende u hoot sal vroech ende spade
Bedruct wesen onder haer 2 ) voete .
Ende Yeve, is sal di onsoete
290 Vermenichfuldegen u ermoe .
In arbeide seldi spa ende vroe
Dijn kinder baren, ende sonder fijn
Seltstu onder tsmants macht sijn .
Adam, om dat ghi sonder noot
295 Uut uws 3) wij f s rade, dwelc is verboot,
Aet vanden borne, sal deerde, wilt merken,
Vermalendij t sijn in uwen werken
In arbeide seldi van haer gevoet sijn .
Dornen, distelen, aldus moet sijn,
300 Sal si u bringen ; crude seldi eten
Der eerden ; oec seldi int zweten
Dij ns aenscij ns dij n broet eten vornoemt 4),
Tot dat ghi weder ter erden coemt .
Want van slike ende van eerden
305 Sidi gemaect, ende weder selt werden,
Mids dien dats to dus hebt gebroken
Mij n hoge gebod ; tmoet sijn gewroken
Des en can nyemen doen beweerte .
Bi mi moet risen rechts begeerte
310 So wel hem diet volcht ende na mi hayt .
[Tot den engel]

Waer Sidi, mijn ingele ? Hebdi genayt

286 Viantscap, ende haren . 287 hoet.
288 wesen .
291 arbeide .
292 baren. 293 Seltstu . 295 rade. 296 borne . 297 sijn . 299 Dornen.
distelen. 300 bringen . 301 eerden. 302 aenscijns . 304 slike. 305 gemaect .
306 dien . 307 gebod . 309 risen. 310 volcht . 311 ingele .
1) haren in 't hs . voluit .
2) haer in 't hs . voluit .
S) Hs. ws
') vornoemt MOLTZER heeft vragenderwijs voorgesteld to lezen verdoemt .
Terecht hebben A . V . R. in De Navorscher, 27ste jaarg . (1877), blz . 438--439, P.
LEENDERTZ, ibid . blz. 441, en VERDAM, Mnl. Wdb . 9, 1046 deze verandering
a f gewezen . I comers, niet Adam's eten is door God verdoemd, maar de aarde
,,in sinen werken" . Zie vender de aanteekeningen .

Hs . bi . ga.
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312-332

Van desen besondegen haer 1) lieder cleere,
Soe ict beval ?
EEN INGEL

$)

Siet, ja wi, here .
Si sij n bereet tot uwen vermane,
315 Soet redelic sy .
GOD

Nu, doetse hen 3 ) ane .
Ic sal hem hulpen decken haer 1) lee,
Ende slutense hier uut deser stee,
Daer van nu voert na desen tijt
Ne geen natuerlic mensce en blij t,
320 Ja, sonder enege die int versterken
Mij n prophecie selen vol werken,
Ter vramen van hem die na dbehoren
In minen name werden herboren
Int salege doepsel, sonder verlaet,
325 Tot haren 4) behouwe . Nu, Adam, gaet !
Hier uut moetti gesloten werden
Ewelic, om u overterden .
Ghi hadt to wensche al uwen cuere .
Serubin 5 ), blij f ter staende vuere
330 Met uwen zwerde, sonder sparen,
Seldi dese suver stat bewaren.
Hets mijn bevelen dat ghijt doet .
312 besondegen . 320 enege. 322 hem . 324 doepsel . 325 behouwe.
327 Ewelic. 328 wensche . 329 Serubin . 330 zwerde . 331 suver . 332 bevelen .
1 ) haer in 't hs. voluit .
2 ) Hiernaast, in dezel f de hand als boven bl . 4a, hier blz . 5, noot, vermeld, wend
naderhand bijgeschreven Cerubin primo . Verg . vs. 329 en het opschrift voor vs.
333 vlgg .
3 ) hen in 't hs. voluit.
4 ) haren in 't hs . voluit .
6) Serubin in 't hs . verbeterd uit Serupbin : de p is uitgehrast .
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DINGEL CHERUBIN blijft staende tot Adams doot

O here vol gracien, in uwer oetmoet
Ghevic mi over, sonder verdrach .
335 Ghi hebbet al in uwer behoet,
Want ghi in uwer genaden soet
Hebt doers verscheeden nacht ende dach .
Van uwer groetheit niemen en mach
Te vollen begripen ; benic wel vroet,
340 Ghi blijft ende waert, eer oude plach .
Grondeloes vloyende soe es u vloet
Dies men u lof toe scriven moet .

Hs . bl . 9h .

Selete ; sane of spel (1 ) .
ADAM

O laes, wat salic nu bestaen,
Erm, onsalich knecht, vol rouwen !
345 Wat salic makers, waer salic gaen ?
Hoe hebdij t, erm keytij f, gebrouwen ?
In weelden haddi u mogen houwen,
Daer ghi flu ellindich blijft .
Die duecht wilt loners met ontrouwen,
350 Hets redelic dat hij s druc bedrij f t .
Ic heb gesteken ende ghekij f t
Tegen den meester der meesteren gemeene .
My selven hebbicker mede ontlij f t
Ende ewelic brocht in bitteren weene .
YEVE

355 Ay laes, nu vinden wi ons alleene,
Die tierst van Gode waren bevrij t !

Didascalie : Cherubin . 333 gracien . 334 over . 339 begripen . 340 blijft .
ende waert . 341 vloyende . 343 laes. 345 makers . 349 duecht. 350 redelic . 351 gesteken . 355 laes .
1) Naderhand met zwarten inkt doorgehaald .
Eerste bliscap

2

1$

DIE EERSTE BLISCAP Vs .

357-379

Tserpent, die scalke beeste onreene,
Heef t ons by rade aldus ontwij t .
Wy moesten emmer sijn benijt,
360 Om dat wi dus in eren saten .
Wi hebben ons qualic daer in gequijt,
Dies sijn wi flu aldus verwaten !
ADAM

.
Hs . bl. boa

Vrou Yeve, ten can ons niet gebaten
Dat wi veel meer rouwen dreven .
365 Maer hopen wi finder caritaten
Die ons de here van desen wil geven .
Wi hebben ons selven brocht int sneven
Onversien, bi dommen rade
Dies laet ons bidden den here v erheven
370 Dat hi ons toene sijn genade .
YEVE

Gheminde man, hout, nemt dees spade,
Daer mede soe moetti wercs beginners
Met bitteren arbeide ende met smade
Soe moeten wi onsen nootdorst winners .
ADAM

375 Laes, int paradij s daer bynnen
En hadden wi des ne genen noet,
Want alle vruchten, na tsheren verzinnen,
Die wiesen alsoe hise geboet,
Eer hi ons dus daer buten sloet .
Selete ; pause 1 )

357 Tserpent . 363 Yeve . 366 here . 368 Onversien .
371 man. 373 arbeide. 377 vruchten. 378 wiesen .
1 ) Naderhand met zwarten inkt doorgehaald .

369

bidden .

DIE EERSTE BLISCAP
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NI JT

380 O Lucifer, meester, verhuecht u, lieve !
LUCIFER

Hoe gevaren, Nij t ?
NI JT

Juust tonsen gerieve
:
wi
en
souden cume anders wenscen .
Eest comen
LUCIFER

Eest waer, duvel, eest waer ?
NI JT

Jaet : alle menscen
Die moeten flu sterven, dats verloren !
385 Ende dan selense ons toebehoren
Ende bliven bi ons, hier finder qualen,
Ocht thoechste recht sal moeten f alen
Ende dat voertstel 1) des groets heren .
Maer 2 ) hemel ende erde soude eer verkeren,
390 Eer hi veranderde luttel of yet
Die regle van rechte .
LUCIFER

Dats wel bespiet !
Hulpe longeren, nu horic vry !
Court dus die mensce met ons hier bi,
382 comen . 383 Eest waer . duvel eest waer Jaet. 385 selense .
386 ons . 388 dat. 390 veranderde. 392 longeren . 393 mensce.
1 ) voertstel J. F. WILLEMS heeft hier gelezen en gedrukt voertspel . Vandaar in
het Mnl . Wdb. een artikel *Vorespel . VERDAM heeft echter de bezwaren tegen dit
woord wet degelijk ingezien, en de vraag gesteld of ook v o ( o) r t s t e 1 to lezen
is? Zijn conjectuur wordt door het hs. glansrijk bevestigd .
2) Maer in 't hs. vo mit.

Hs . bl . Iob .
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vs. 394-416

Soe sal hi betalen ons gequel
395 Dat wi hier lyen !
NI JT

Mij n mager vel,
Dat is dus na heb liggen verbiten,
Es nu soe vrolic, het waent spliten
Om dies dat is den mensce, verheven
Met Gode, dus heb gebracht int sneven !
400 Hadde hi de vroude beseten so soete,
Ic hadde of gheeten hadde en voete,
En haen 1 ) wij s hem niet connen beweren
Haer 2) welvaert .
LUCIFER

H s . bl.

En weet mi hoe gebeeren !
Mi selven en canic niet bedwingen !
405 Ic sal uut minen velle springen
Van bliscepen, dat ghise dus uut duechden
Hebt getrocken . Soe groten vruechden
En hadde noyt duvel vor desen int lij f !
ha.
Nij t, is geef u vor dit bedrij f
410 Dat ghi aen Adame hebt bedreven,
Dat ghi voert ewelic selt leven
Op deser werelt, ende daer na erf elic
Seldi wesen altoes onsterf elic ;
Oec blij f di hier met mi gecroent
415 Inder hellen .
NIJT

Soe worden gehoent
Veel sielen die is nosh sal betrapen .
397 vrolic . 398 dies. 399 gode . 400 vroude.
trocken . 408 duvel. 412 werelt . 414 hier .

406 bliscepen .

407 ge-

1) haen VERDAM, Mnl . Wdb . 3, 9 zegt : „beter ware hier hadden", haen is een
nog bestaande dialectische vorm, die reeds in 't Mat . herhaaldelijk voorkomt . Een
voorbeeld nit de gedrukte teksten : zie T eest. 2933 .
2) Haer in 't hs . vo mit.
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Ende clerke, moencke, canoenke, papen,
Die pittereren selen to strie
Op anderen, bi giericheien en bi nie,
420 Die salic hier noch met hopen bringen,
En doense in onsen ketel springen
Van boven neder, bi menegen cudde,
Ongetelt !
LUCIFER

Ic lache dat is scudde,
Om dat de mensce, die was verheven,
425 A1dus der gracien es ontdreven
Die hem die here, dor sijn gena,
Verleende, ende sat flu moeten met sma
Bi ons sijn . Twas een abet practike,
Dat ment soe coecte !
.j .

DUVEL

Noyt des gelike
430 En hoorde geen duvet singen noch lesen
Van liste ! Nijt, ghi suit claer wesen
Lucif ers raet in allen dingen ;
Ghi selt allene meer wercs toe bringen
Dan al de duvets of neckers broet
435 Der ganser hellen . De sake eyscht spoet,
Om to vervolgene tot meer prof ij ts,
Hoe dat verkeerde .
LUCIFER

Nu toe, in tij is
Vor den rechtere, soet behoert,

417 clerke. moencke. canoenke . 419 anderen . b i giericheien . 423 Ongetelt . 424 mensce . 425 gracien . 426 here . 427 Verleende . 428 sijn .
429 coecte. 431 liste . 433 allene. meer wercs toe bringen . 435 hellen.

Hs. bt . IIb.
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vs. 439-461

Eer dat vercoele ; wi selen hem dwoert
440 Verhalen, dat hi hen 1 ) lieden spelde
Als hire int paradij s ierst stelde .
Dan als wijt hem aldus vor bringen,
Hi en saeis niet loechenen .
NIJT

Hi en cause niet verdingen
Bi rechte ; ende anders, in genera kere,
445 Dan redene ende recht en gheert de here .
Tegen recht en ginchi niet een hot',
Om hemel en eerde .
LUCIFER

Scot', duvet, scoy
Tot vor den rechtere ; het geef t wet vrame
Ter stout to besoekene . Brinct met Adame,
450 Dat hi sij n vonnesse hoer laet sien
Na sij n mesdragen sat recht gescien,
Dat hopic aen die gerechtiche
Des groets heren .
NIJT [tot Adam en Eva]

Nu ghi moet me,
Adam, aenhoren tvonnesse van Gode.
455 Ghi hebt, contrarie sinen gebode,
Bi uwen consente willen sondegen .
Hs . bi . r2a.
Dies seldi van ons horen becondegen
Wat boeten datter toe behoert
Tselker mesdaet ; ende ghi, tert voert,
460 Yeve ; ghi hebt bedreven tf eit,
Dus moettier oec an .
439 vercoele. 440 Verhalen . 444 rechte . 445 redene . ende recht. 446
recht. 448 rechtere .
449 besoekene. 450 vonnesse .
451 mesdragen .
454 Adam. 455 contrarie . 456 consente. 458 boeten. 459 mesdaet .
460 Yeve . 461 an.
1 ) hen in 't hs . voluit .
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ADAM

Het es de waerheit,
Dat wi bi onversienen rae
Tgebod braken ; des hoert genae
Des heren ter saken, om cort verclaren .
465 Want wiere dock verleit in waren
Van u, viant, die ons uut spite
Brocht hebt aldus to Gods verwite .
Ende uut u es, lude en stille,
Geresen den swaren overwille
470 Die wi, in mensceliker natie,
Broesscelic wrachten ; dies hort wel gracie
Vanden rechtere : dit aengesien,
Hopix genade .
LUCIFER

Neen, wacht u van dien !
Van gracien en wasser niet gesproken .
475 In rechte begeric, dat si gewroken
Die sonde des overwils, bedreven
Van u beiden, en dat int sneven
Ghi ende u of comst gemeene
Ewelic bliven selt in weene.
480 Want ghi verhoert hebt den volleestere
Des hemels enter erden .
NIJT

Alsoe waest, meestere !
Dat sijn de crude, vor waer soe sijnt !
Al waerdi van ons in dien gepij nt
Dat ghi dit deet en hebt gedaen,
485 Ghi haddet mogen wederstaen,
Want ghi van Gode hadt uwen wille
463 braken. 464 heren . 466 viant . 468 u. 469 Geresen. 471 wrachten . 472 rechtere . 473 Neen . 474 gracien . 475 begeric . 476 sonde .
477 beiden. 484 deet.

Hs. bi.

12b.
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vs . 487-514

Te doene ; aldus to desen gescille
En hoert geen gracie : is zegt u plat .
Ende oft ghi uwen wile hadt
490 Te doene, en consti dan ons bezwaringe
Niet wederstaen, tes al plaringe
Pat ghier tegen to seggen moegt weten .
Bi rechte salment u of meten .
Tes verloren veel gemaut
495 Ocht gepluert .
LUCIFER .

Mi hoert, alst naut,
Oec daer in to sprekene een woert .
O alder rechtverdichste rechter, hoert .
Ic bid u dat ghi hier op let
Ghi hebt den mensce gegeven . j , wet,
500 Ende in menichf uldegher wyse
Gestelt in uwen paradyse,
Ende hem geseit en weten laten
Te wat uren si vanden houte aten,
Dat daer in midden der pleyne stoet,
505 So sou hi sterven ; dus, rechter goet,
De mensce heeft ongehorsamheit
Bewijst, ende u gebod weerleit .
Dies eyschic, datti sterve al voren
Ende dat mi dan sal toe behoren
510 Sij n siele, ende daer na emmermeere
Hs . bt . isa.
Sijnder nacomers .
NIJT

Tes redelic, heere .
Want de mensce, also men weet,
Heeft of geworpen u zuver sleet,
Ende es uwer gracien contrarie vonden,
487 doene . 488 gracie . 490 doene . 491 wederstaen . 492 tegen . 502 geseit.
503 uren . 505 sterven . 507 Bewijst . 508 eyschic . 510 siele . 513 geworpen .
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515 Ende ons cleder aen gedaen van sonden .
Ten es geen wonder dat ghi u bolcht
Hijs u ontgaen ende ons gevolcht .
Ende oft hi, here, aldus int f ij n
Met u niet en wilde, so moesti met ons sijn .
520 Want 1) u contrarie, in recht[ .] 2) bediet,
Ons gebod dede ende duwe liet .
Aldus en can hi hem 3) niet beweren
Bi genen rechte, na ons vercleren,
Hi en moet ons ewelic horen toe
525 Ende al de sine .
GOD

Lieve Adam, hoe
So hebdi u selven hier toe gegeven ?
Waerdi van mire gracien moe,
Daer is u toe hadde verheven ?
Ghi hadt hier binnen mogen leven
530 Termij n van redeliken j aren
Dan haddi ewelic, sonder sneven,
Daer boven in dewige vruecht gevaren .
Nu es verloren dijn mesbaren
De regle van rechte sal moeten gescien .
535 De duvels eysschen, om u mesvaren,
Dat is u wise to hem 3 ) lien .
Wetti iet to seggene to dien
In u behulp, op tsviants treeken,
Sprect op : elcx sake wel oversien
540 Soe en sal hier niemen geen recht gebreken .

517 ontgaen . 518 here . 519 wilde .
525 Lieve . 532 dewige . 535 eysschen.

521 dede. 522 Aldus . 523 rechte .
537 seggene . 539 op .

1 ) Dit vet's citeerende, Mnl . Wdb. 3, 1825, voegt VERDAM hier hi in, wat niet
strikt noodzakelijk is .
a) recht[ .] in het hs . rechts zooals J . F . WILLEMS en MoLTZER dan ook hebben .
De tout wend reeds door VERDAM, Mnl . Wdb . z, 643 verbeterd.
3) hem in 't hs . voluit .

Hs . bl . 13b .
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vs. 541 568

ADAM

Lacen, here God, en weet wat spreken !
Ic kynne dat is de sonde 1) dede .
Maer genadechlic soe wiltse wreken
Op my Elide minen nacomers mede .
545 Selen die moeten den ewigen vrede
Derven om onser beider sonden,
Dan dunct mi geen gerechtichede .
En si mesdadich niet en sijn vonden
Anders dan wise hebben gebonden
550 In sonden, bi onversienen rade,
Mi dunct, hier hoert wei toe genade.
NI JT

Antworde van desen, here, wilt verstaen .
Die sondare die moet loen ontf aen
Na dat es sijn weerdichede
555 Van hem, daer 2) hi de sonde aen dede .
Oec sidi geduerech rechter, here ;
Dus moet de beteringe emmermere
Vanden sondare sijn bedreven
Die tsegen u in sonden sneven .
560 Oec dor u groetheit, hort wes is meene,
Waer die emende veel to cleene
Van hem gedaen, die tfeit selve wrachte .
Dus moet dan amen al tgeslachte .
Ende noch, en dade uws 3) self s gevoech,
565 En waer u dit niet groet genoech
(U grote mogentheit aen ghesien),
Hs. bt . i a .
Wistmen meer wraken to doen gescien
Dan aenden mensceliken knecht .
541 god. 546 Derven . 549 Anders . 550 sonden . 551 dunct. 552 desen .
553 sondare . 555 hem . 557 Dus . 559 u . 561 emende. 562 gedaen .
564 noch . 565 u . 566 mogentheit.
1)
2)
s)

sonde in het hs . o p rasuur.
daer in 't hs . voluit .
Hs . vus
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Bi redenen, ende dies versuekic recht,
570 Here, op een cort, sonder verdrach .
GOD

O mensce, wat horic van di, o wach ?
Rechts soe salic mi moeten bewinden .
Want na dat redene en recht vermach,
En condier geen onscout tegen vinden .
575 Ic dede u lieden als mijn verminden
Ende coes u to mire glorien bequame,
Maer ghi hebt u laten verblinden
Dies salder u of risen blame.
Want al dat mensceliken name
580 Voert aen sat dragen, na desen tijt
Geboren werdende van Adame,
Die worden van mi vermalendij t
Ende geefse u over in u berijt,
Viant . Wanneer si selen sterven,
585 Soe seldise om deser sonden spij t
Met u finder hellen erven .
Dit vonnesse gevic to deser werven .
LUCIFER

Lof, rechter, van uwen rechte vercoren .
Wi dancken ons uwer weerdicheien !
NIJT

590 Ghi hebt gemindert onsen toren,
Lof, rechter, van uwen rechte vercoren !
LUCIFER

Wy selen gaen stampen en smoren,
Ende tegen hem lieden ons coken bereyen .
569 redenen . 570 cort . 571 di . 572 Rechts .
586 u. 588 rechter .

573 redene .

584 Viant.

28
Hs . bl . 14b .
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vs. 594-613

NI JT

Lof, rechter, van uwen rechte vercoren .
595 Wi bedancken ons uwer werdicheyen !
LUCIFER

Scoyen wi, duvel, sonder beyen
Tot inden groten kakebo !
Gawi de plaetse lingen en breyen
Het comter flu al, des ben is vro !
NI JT

600 Het worter bestiert, seg, so, heer, so !
Laet werden, laet wassen Adams tronc .
Si moeten alle, in desen no,
Bi ons springen enen spronc,
Ja, sijnse out of sijnse jonc!
LUCIFER

605 Ghi helle, hoert 1) wes is doe bekint
Doet maken alrande instrumint
Van ruesters, van craulen en van tangen,
Daer ghi den mensce met selt ontf angen ;
Van cupen, van pannen 2) ende van ketelen,
610 Van pecke en van gloyende zeetelen,
Om yegeliken nae sinen state
Tontf ane, coninge en prelate .
Al saelter comen, rij f en 3) raf !
598 plaetse . 600 seg . 601 werden . 602 alle . 604 out . 605 hoert .
607 ruesters . van craulen . 608 mensce . 609 cupen. van pannen . 610
pecke . 612 Tontfane .
1 ) In den „Kalender voor de Protestanten in Nederland", 6e jg . (1861), blz.157,
heeft AEM. W . WIJBRANDS Ghi helle hoert „verbeterd" in Ghi helle-hont .
't Moge vernuftig lijken, het is duidelijk, dat WIJBRANDS den context nit het oog
verloren hee ft.
2) pannen : pan-in het hs . op rasuur.
3) en VERDAM, Mn! . Wdb . 1, 242, dit vet's aanhalende, zegt „l . ende" . Aangezien de geapocopeerde vorm zoowel in de Sevenste als in de Eerste Bliscap vele
malen voorkomt, is alle verandering hier overbodig .
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Maect u bereescap, en comes af,
615 Sij t blide en vro ! Helle, maect f eeste
Het Overt al onse, beide minste en meeste !
Groet gerommel ende geruusch salmen inde
helle maken, met alrehande geruchte .
Ende dan selete .
ADAM seit tot sinen kinderen

Och lieve, geminde kinder vercoren,
Wi hebben de gracie Gods verloren .
Des moeten wi al1e, als erme slaven,
620 Labueren, luken, dersschen en graven,
Ende winnen in regen, in couden, met sere,
Daer 1) wy bi leven.
.] . KINT 2)
Lof hebbe die here,
Die mach ons troesten van alien hindere !
ADAM

O laes, mijn uutvercoren kindere,
625 Ic werde versleten, out en cranc .
Dus dese ellinde valt mi to lanc,
Want is heb hier, in pinen sware,
Geleeft over ixCC j are.
Dies mijn siecte es ongemeten .
630 Lacen, nu soudic geerne weten
Wanneer dat is de medicine
Gecrigen sal van mire pine .
Woude mi yemen den zin ontbinden,
Soe waric vroe .
614 bereescap . 615 vro . 616 onse. 620 Labueren . luken . 621 regen .
624 laes . 626 ellinde . 627 hier . 630 Lacen . 632 sal . 633 yemen . 634 vroe .
1 ) Daer in het hs. voluit.
2 ) Hier in het hs . d o~ rasuur van Set en iets verder weer, a f gehort : primo
Dddrnaast is dan nog een rasuur van e ° set Van welhe hand is niet to zeggen.

Hs . bl. r5a
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634-654

DANDER KINT 1)

Wildi yet sinden
635 Ten paradise, datmen daer vrage
Om medicine, tot onsen behage,
Hoe dat u boete sal gescien
Van uwer qualen ?
ADAM

Hs . bt.

Set, gaet besien
Ten paradise, in corten stonde 2 ) .
640 Want mi lanct na mijn gesonde .
15b.
Dies vraecht den ingel, wanneert sal wesen
Dat is mire qualen worde genesen,
Ende hoemen blusscen mochte dmesval .
Gaet, spoet u, lieve .
SET

Wel, vader, is sal
645 Daerwert lopen met groter haesten,
Ende besoeken ten alder naesten
Die medicine, die u mach falen .
Adieu, dits wech, om cort verhalen
God wil u hoeden altij t vor lee .
ADAM

650 Lieve kinder, mi es soe wee !
Mij n herte Overt zwaerder dan . j . loot.
Lacen, mi naect de bitter doot !
Mijn aderen crempen, mi cout mijn bloet .
Ic moet van hier .
635 paradise . 636 medicine . 639 paradise .
648 wech . 652 naect. 653 crempen .

640 lanct .

1 ) Hier in het hs . weer primo
2 ) stonde in het hs . verbeterd uit stonden : de -n is uitgekrast .

645 lopen .
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KINT 1 )

Hebt goeden moet,
655 Vercorne vader ; is hoep ghi saen
Vertroest sell werden .
ADAM

En mach niet ontgaen
Der doot : mi Overt soe wee ter herten .
En can niet meer van groter smerten.
Mij n zenuwen crympen, mi f aelgeren de sinnen .
660 Dus leyt mi to mij nder cameren bynnen .
Mijn herte bezwijct my, is werde soe cranc.
De doot die noept my .
.j . KINT 1 )

O vaderlij c sceiden, wreet ende stranc !
Die nu den ganc der doot moet terden,
Haddy mogen verbeyden dontf anc
665 Van Sed eerlanc, oft ghi verlost mocht werden,
Die ten paradise Overt es met groten scerden,
Het soude volherden 2) u, hopic, algadere
Al dinen druck .

Eerste strook a .

Eerste strook b .

DANDER KINT 3 )

O lieve vadere
Adam, flu sidi, soet God begeerde,
670 Ghestorven. - Nu laetten ons finder eerde
Begraven, ende bidden Gode den here
Dat hi sijn gracie op hem kere .
655 vader . 657 doot. 659 crympen . 661 my . 662 sceiden. 663 ganc .
670 Ghestorven. 671 Begraven .
1 ) Voor j . is in de tooneelaanwijzing uitgekrast dander later met fijne hand
er voor geschreven . Vermoedelijk in de hand waarmede bl . a7b geschreven is: de ;
misschien het eerste dander in de hand van de lijst der personages .
Z ) MOLTZER wilde hier Wren volhenden. Reeds door VERDAM, Mnl . Wdb .
9, 838 is betoogd, dal alle wijziging hier overbodig is .
$) Dander kint in het hs. met (zwarteren?) inlet overgedaan.

Hs. bl . i6a.
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vs . 673-697

KINT

Wel broeder, is ben bereet tot desen .
O laes, tm oet al gestorven we sen .
DANDER KINT

675 Orlof, Adam, geminde vadere,
Tenen sceidene so eest flu comen.
. I XC . ende .XX X. jaere hebdi geleef t to gadere,
Nochtan hebdi flu inde genomen.
Wat mach den langen tij t dan vromen !
SET

680 God danc ! is heb so lange geronnen,
Dat is sie blicken gelijc der zonnen,
Dat paradij s, groet van gewichte,
Dwelc God met siere hant selve stichte
Tot tsmenscen vrame, reyn int gescien .
685 Oec hebbic den sconen ingel gesien
Die God, dor sijn hoge weerde,
Daer voer stelde met enen zweerde .
Des willic hem to desen stonden
Gaen vragen na mij ns vader gesonden,
690 Met groten nernste, sonder versagen .
[Tot den engel]

Eerwerdich ingel, is come u vragen
Na die over sware mesquame
Van minen geminden vader Adame,
Ocht enege medicine tot dien
695 Bi gracien tsheren sal gescien .
Sier quetsen naem hi geerne bet 1),
Dies bidt hi om raet .
674 laes . 675 Orlof . 676 sceidene. 677 jaere . 680 danc . 681 blicken .
682 paradijs . 684 vrame. 686 god . 687 stelde . 689 vragen. 691 ingel .
693 vader . 695 tsheren.
1 ) Mnl. Wdb . dl. I, 1139 heeft VERDAM de vraag geopperd „of men moet lezen
naem hi geerne to bet" . Maar in dl. 6,892, onder Quetse, is die vraag niet herhaald, terecht!

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 697-723

33
Hs . bl . z6b .

DINGEL i) vor tparadijs .

Verstaet mi, Set !
Ic sal u seggen, hoe en waer mede
Dat hi sire qualen, die hem let,
700 Gecrigen sal gesondichede .
Dit es den boem, daer hi aen dede
De sonde, hier inden paradise
Bi hem, soe sal hem 2) oec den vrede
Comen in menichf uldeger wise .
705 Ghi selt verstaen : met desen rise,
Die is van desen borne u trac,
Daer sal Adam, die oude grise,
Bi werden verlost sijn ongemac .
Gaet henen, plant mi desen tac
710 Uwen wader onder sijn hoet .
Hi sal op groyen, sonder lac,
Ende werden een boem scoen en groet .
Adame soe seldi vinden doot .
Dus doet als is u heb geseit .
715 Bi desen Overt hi verloest sier noot
En brocht tot sire gesondicheit
Van selker qualen als hi in left .
SET

Lof en danc, God, here bequame,
Soe moet u ewelic toe vloyen,
720 Dat uten rise tot smenscen vrame
Medicine van sonden sal bloyen .
Maer lacen ! den ghenen sal seer vernoyen
Die selen liggen in bitteren clagen,
698 seggen, hoe . 700 sal . 702 sonde . 703 Bi hem. soe sal hem . 704
Comen. 705 verstaen . 707 adam . 711 op groyen . 718 danc . 719 ewelic .
720 rise. 721 Medicine .
1 ) Voor Dingel werd naderhand, in dezelfde hand als boven bl . 9a, hier blz. r6
vermeld, bijgeschreven: Cerubin
2) hem in 't hs . voluit .
Eerste bliscap

3
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vs. 724-748

Na tgene dat God sijn gracie sal spoyen
725 Op trijs, dat medicine sal dragen .
Hs . bt. 173.
Orlof, her ingel ! Na Gods behagen
Soe sal u hoge begeerte gescien .
Doch hopic, sal yemen gebyen den dagen
Datmen vruchtbarich dit rijs sal sien .
730 Om to volcomene als van dien
Dat mi die ingel maecte cont,
Soe willic sier hoger begeerten plien
Ende planten trijs in corter stout,
Ten teekene dat noch sal maken gesont,
735 Bi gracien tsheren, al ons geslachte
Ende dier nu bitterlic liggen gewont
Inder demster hellen grachte .
Ic bevele u, rijs, des heren crachte.

1)

Hier salmen singen of spelen,
Ende dan court Lucifer .
LUCIFER

O duvels alle, versterct u neringe !
740 Hier Overt so over grote geeringe
Vanden 2) sielen die hier zweymen,
Wi en selense waer weten heymen .
Mijn buuc sal bersten int verblien
Van deser conscilien .
NIJT

Tmoet hier al lien
745 Dat vanden geslachte van Adame
Es comen : dat blij ct aen Abrahame
Ende Melchisedech, den iersten page,
Die hier oec sit .
724 tgene . 725 trijs. 728 hopic. 734 teekene. 735 tsheren . 736 bit741 sielen.
743 bersten .
745 geslachte.
terlic .
738 rijs .
739 alle .
746 comen . 747 melchisedech .
1 ) den dagen VERDAM, Mn1 . Wdb . 2, 965, dit vers citeerende, zegt : „beter
den dach" Dit is, theoretisch, zeker juist ; maar practisch gaat het hier niet op :
het rijm verbiedt elke wijziging.
2 ) J . F . WILLEMS heeft hier Vander reeds verbeterd door Verdam in het Mnl .
Wdb . 3, 284; 3, 1808 ; 7, 2514 . De emendatie is door het hs . bevestigd.
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LUCIFER

Hets tonsen betrape
hat bi naturen geboren es
750 Jacop, Joseph ende Moyses,
Josue, Sampsoen ende meer andere,
Yesse, Salemoen ende Alexandere,
David, Job ende Ezechias,
Daneel ende oec Ysayas .
755 En soudse half niet connen bedien
Wat hier getont es .
NI JT

Den duvel van lien !
Het court hier al, eest leec of clerc !
Hoe wijs, hoe constich, of hoe sterc
Dat Si sijn mogen, tcomter al na .
760 En elc sit hier na sinen sta.
Den last valt groet, al doe wij t geerne .
Wie saelt ons beletten ?
LUCIFER

Twaer quaet to beweeme.
Niemen en mocht ons so verdullen,
Wine] selen den groten kakebo vullen !
765 Noit scuere en was so vol gestommelt
Met scoven !
Groet geruchte inde helle .
NIJT

Hoort hoemen rommelt !
Het duncken mi horselen die daer swermen,
Soe crij sschen de zielen .
749 naturen . 750 Jacop . Joseph . 751 Josue . sampsoen . 752 Yesse .
salemoen . 753 David . Job . 754 Daneel . 757 al. 758 Hoe wijs . hoe constich . 759 mogen . 761 groet. 765 scuere .

Hs . bi. 17b .
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768-790

LUCIFER

Laet criten, laet kermen !
Wy selen ons selven aen hem wreken .
770 Scoy wech, laet ons de brander vort steken .
Hs . bl . r8a .

Gheruchte .
Dits tclagen ende tkermen inde
helle vanden vaders .
ADAM

O alder rechtverdichste rechter verheven,
Hort mi, Adam ; het dunct mi tij t,
Want inden boeken so staet gescreven
Nader grootheit der sonden bedreven
775 Soe moetment beteren, sonder respij t,
Ende wie dat in dootsonden blijt
(Vintmen finder serif turen claer) ,
Die moet der penitencien lift
Daer voer gedogen, ende int gestrijt
780 Der pinen bliven menich jaer.
O here ! nu eest wel oppenbaer
flat wi .vM . jaer tuwer weerden
Hier hebben geseten, ende op der erden
.IXC . jaer oec hebben gedaen
785 Penitencie ; dies wilt opslaen
U ogen van gracien tonser vrame,
Here, dor uwen weerdegen name !
YEVE

Eest u bequame,
O here ! ic, Yeve, bid u om gena
Der mesdaet, die bi mines ra
790 Gesciet es, dwelc alle creatures
769 selven .
770 wech . T ooneelaanwijzing: tkermen.
772 adam .
774 grootheit. 777 Vintmen . 779 gedogen . 780 pinen . 783 geseten .
785 Penitencie. 786 gracien. 787 Here.
788 yeve.
789 mesdaet .
790 es .
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791--811

Genieten, dat mi nu rout to spa !
Ontf ermt u onser sonden qua,
Die donsculdege met ons besueren
In desen kerkere.
i . ANDER

Hoe lange saelt dueren !
795 O God, of ghi den hemel scordet,
Soe waer ons alien wel ghesciet,
Met uwer claerheit tdoncker dorbordet,
Ende brocht ons daermen ewelic siet .

Hs . bl . 18b.

DAVID

O waer sij n, here, die ontf ermicheden
800 Die 1) ghi besworen hebt vorleden
Davitte, dinen knecht getrouwe,
Die hier nu met bitteren rouwe
In zwaerder ellinden sit geplaecht .
Ontf ermt sij ns, die u dliden claecht,
805 Want seker wi sij n in bitteren sere !
JOB

O God, antwordt mi, lieve here,
Hoe vele gerechticheiden van mesdaden
Ic, Job, sal moeten lden noch meere,
Ende 2) wilter mi cortelinge of ontladen .
810 Oec toent mi, here, dor u genaden,
Twi ghi u aenscij n bercht dus large
791 Genieten . 792 u . 795 god . 799 here .
807 gerechticheiden. 808 job . 811 aenscijn .

801

Davitte .

804

sijns.

1) Die in het hs . verbeterd uit Dij : de a boven op de j geschreven, door den ho/,iist zelven.
2) Het hs . heeft duidelijk Ende, en zoo heeft J . F . WILLEMS ook gelezen . Maar
MOLTZER heeft gedrukt En Vandaar dat VERDAM gemeend heeft, dat de tekst
verbetering behoefde en Mnl . Wdb . 3, 1951 citeert : „ghi en wilter mi cortelinghe
of ontladen" . Deze emendatie is zeker overbodig : vs. 809 is to coordineeren met
8o6 antwordt mi.
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812--836

Vor my : hoe moechdi ons dus gestaden 1)
Te laten inder duvele bedwange ?
Tverdinken van desen valt mi seer strange !
815 O here, ontbint den zwaren bant
Ic loef du met woerden ende met sange .
Nu houdi mi, scint, vor uwen viant .
YSAYAS

Alsoe is inder scrif turen vant
Doen is op de werelt was,
820 Soe dedic van doen u alien becant
Als die prophete Ysayas
Soe seidic u, hoe dat is las
D at . j . kint soude sij n geboren
Hs. bi . I9a .
Van eenre maecht, sij t seker das,
825 Dat lossen soude dat was verloren .
Dat kint soude, na sijn behoren,
Heten God, na mij n verclaren .
Dus, vriende, soe is u seide to voren,
Saelt al volscien ; drij ft geen mesbaren,
830 Den tij t die naect ons sonder sparen !
ADAM

Verhuecht u, vriende, ende blij f t in hopen
Die prophecie en mach niet liegen .
i . ANDER

De gracie Gods steet al noch open .
Verhuecht u, vriende, ende blij f t in hopen .
DAVID

835 Hoe ons dees demsterheit mach nopen,
Gods woert en sal ons niet bedriegen .
812 my . 813 laten. 816 woerden . 820 doen . 822 u . 824 maecht . 825 soude.
826 soude. 827 god . 828 vriende . 831 vriende . 833 gods. 834 vriende .
1 ) gestaden WILLEMS, en o~ zijn voetspoor MOLTZER, hebben gelezen gescaden . De plaats is geemendeerd door VERDAM in Tijdschritt v . Ndl. Taal- en
Letteyk . 14, 12 . De emendatie wordt door het hs . bevestigd .

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 837-858
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ADAM

Verhuecht u, vriende, ende blij f t in hopen
Die prophecie en mach niet liegen .
Sanc of spel .
Bitter Ellinde op crucken, ermelic gecleet .
BITTER ELLENDE

840

845

850

855

Lof heb de gracie des heren volmaect !
Doch benic met groter pinen geraect
Tot op dees werelt, soemen siet,
Daer is eens mij n vriendinne liet,
Die mi beloef de hier in mij n stede
Te blivene, ende heet Innege Bede,
Ende es getrouwe, altoes bereft
Vor de hoghe drievuldicheit .
Daer willic aen gaen, sonder versagen,
Ende haer 1) dat bitter liden clagen
Die Moyses ende haer 1) vriende gemeene
Gedogen in den kerker steene
Der hellen, to haren 2) ongevoege,
Op dat sij t vor den hoechsten droege ~)
Hen 4 ) souts, dat hopic, gracie gescien . -God danc, dock hebbicse versien !
Dies hopic een sake goet van gewinne .
God gruetu, vrouwe !
INNICH GEBET 5)

God loens u, vriendinne,
De gracie des heren wil u bescermen .
Ghi scijnt sere mesmaect .
840 benic. 841 werelt. 843 beloefde . 844 blivene . 845 getrouwe . 847 gaen .
850 Gedogen. 851 hellen . 852 sij t. 853 souts. 854 danc. 857 heren .
1) haer in het hs . voluit .
2 ) haren in het hs. voluit .
$) droege in het hs . verbeterd uit drege : van de a van dre- is een o gemaakt;
van de g een e ; het gedeelte onder den regel is uitgekrast ; tusschen deze nieuwe
e en de reeds bestaande slot-e is een nieuwe g bijgeschreven .
') Hen in het hs . voluit .
b) Naast Innich Gebet weer, a f gekort : primo

Hs . bt . 19b .
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DIE EERSTE BLISCAP

vs . 858-877

ELLINDICHEIT

Dat ben ic, wachermen !
Soet blij ct, en was noit niemen soe wee
860 Als my .
INNICH GEBET

Hebdi de beene ontwee,
Dat ghi soe deerlic, en weet hoe,
U leede sleept ?
ELLINDICHEIT

Jaic, en trugbeen toe .
En can gestupen, gecnielen, gebucken .
Dies moetic jammerlic op mij n crucken
865 Dus henen sweyven, in zwaerder allinde,
A1soe ghi siet .
INNICH GEBET

Wie sidi, geminde ?
Ghi scijnt so druckich dat ghi mi deert.
Hoe es u name?
Hs . bl. aoa .

ELLINDICHEIT

Dat Overt u vercleert
Wie dat is ben, van ende tende,
870 Ende wanen is come . Och, Bitter Ellende
Soe es mij n name ; hort mi vertellen
Die oude vaders, die finder hellen
Noch liggen moeten [ende] houden stede,
Die namen geerne, Innich Gebede,
875 Sercoers van haren bitteren lidene .
Dus, vrouwe, wistise to verblidene,
Ghi daetter wel aen boven maten .
859 blijct . 861 deerlic . 862 U . -- Jaic. 863 gestupen. gecnielen . 865
sweyven . 867 druckich . 869 ben . 870 come. 871 name .
872 vaders .
874 geerne . 875 Sercoers. 876 vrouwe.

DIE EERSTE BLISCAP

vs . 878-900
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Want si hebben u hier gelaten
In haer stat, om Gods behagen,
880 Dat ghi haer 1) boetscap sout gewagen
Aenden here, die u vermint
Om u snelheit .
INNICH GEBET

Dats waer : is kint
Dat si mite meneger stede
Gelast hebben, als Innich Gebede,
885 Dat is hen 2) soude sijn bereet,
Soet inden soutere ende elder steet,
Die Moyses, Saelmon ende Davit
Ordineerden. Maer 3), dat ghijt wit,
Mij n jagen, mij n vliegen ende mij n volgen
890 En baet niet ; de heer es [so] verbolgen,
Dat is hem, vrouwe, in desen saken
En der aenrueren noch genaken .
Hi es verherdicht al in een
Ende ruect mijns lutter .
ELLINDICHEIT

Ach, lacen, neen !
895 Soe bliven si verloren plets,
Mijn vriende vercoren .
INNICH GEBET

Sij t niet to wets,
Allindicheit, gheminde vrouwe ;
Ic hebber een vriendinne getrouwe
Biden here, die mi to gerieve
900 Ons tale sal vueren .
879 stat. 881 here. 882 snelheit . 884 hebben . 887 Moyses . saelmon. 888
890 niet. 891 vrouwe . 892 aenOrdineerden .
889 jagen. mijn vliegen .
rueren. 893 verherdicht. 899 here .
1) haer in het hs . voluit .

2) hen in het hs. voluit.
s) Maer in het hs . voluit .

Hs . bl. aob.
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 900-916

ELLINDICHEIT

Wie esse, lieve,
Die tuwer talen sal sij n bereft
Vor den meesten ?
INNICH GEBET

Ontf ermicheit
So es van deser vrouwen den name,
Die vor den here es soe bequame,
905 Dat onmogelic waer to tellene
Hoe hise vermint .
ELLINDICHEIT

Pijnt u derweert 1) tstellene,
Innich Gebet, is bids als vuere .
Want saelt gescien, dat Overt bi huere,
Dat hopic, ende bi niemen el .
910 Dus spoetter u mee .
INNICH GEBET

Ic hope Si en sal
Mit minen eggere
Nernstelic inden
Ende vliegen tot
Hs . bl. ara .

Ellindicheit, wel,
mi niet verhoren .
salic gaen boren
hemel een gat
hare .
ELLINDICHEIT

Ghi en moecht niet bat .
915 Doet de bederve sonder vermien,
Datter de ouders of verblien .
Sanc of spel, Ende Innich Gebet sal
die wile metten eggere een gat willen E)
boren inden hemel etc ., ende seggen boven
901 talen . 904 here . 907 gebet . 908 gescien. 909 hopic. 913 Nernstelic.
1 ) der- in derweert in 't hs . voluit .
2 ) In het h s . is voor dezen regel naderhand bijgeschreven, in een andere hand
dan al de reeds genoemde: Silete

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 917-940
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INNICH GEBET

O alderhoechste here almechtich,
Lof heb u gracie, die mi so crechtich
Maect, dat is ten hemele dus saen
920 Des menscen bederve hier heb gedaen .
Want alsoe sciere als mi vercleert
De mensce, soe weet die hi begeert,
Eest God selve, sentinne oft sant.
Noit snelder bode men en vant
925 Dan ic, Innich Gebede, si .
Ontf ermicheiden so benic bi .
Dies willic haer minlic gaen vertogen
Mij n hoge bederve .
ONTFERMICHEIT

Hoe comdi geviogen
Dus snellic, geminde vrou eersame ?
930 Wanen es ditte ?
INNICH GEBET

Vrouwe, van Adame
So comic, die tot mi dede sinden
Op der erden seer Bitter Allinden,
Die nemmermeer, also si dede gewach,
Hier boven selve niet comen en mach.
935 Dus heefse mi harm sin ontbonden,
Ende mi met nernste aen u gesonden,
Om, Vrouwe, to nemen met u raet,
Ende dat ghi dan wort haer avecaet ;
Als ghi selve wet, dat es van noe
940 Ende haer behoef t .

917 alderhoechste . 918 gracie . 919 Maect. dat is ten hemele. 920
bederve . 922 mensce . 923 selve . 924 bode . 925 ic . 926 Ontfermicheiden.
929 geminde . 930 Vrouwe . 931 comic . 932 erden. 933 nemmermeer.
934 selve . 935 mi . 937 nemen . 938 wort. 939 wet . 940 behoeft .

Hs . bt . 21b .
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DIE EERSTE BLISCAP vs . 940-955
ONTFERMICHEIT

Sij t willecome, boe,
Maer segt mi Bitter Ellinden bedrij f
Esse niet ermelic ?
INNICH GEBET

Soe maten wij f
En sack noit mensce met ogen ane
Haer waer seer ongereet to stave,
945 Hadsi niet crucken daer Si op leende .
Si hulsde, si bulsde, si crochte, si steende ;
Haer 1) cleeder dorscuert ende al berost,
Haer 1) scoen dorgaet, haer cousen vermost, 2)
Haer hoet dorsmeten, haer 1 ) wangen dorpletst,
950 Haer nese dorblutst, haer 1) ogen dorcretst,
Te halven so crupse, [met swaren 3) ontluste] . 4)
In .lij C . 5) jaeren en hadse ruste .
Eest wonder, vrouwe, al es si verbeent
Van selken tormente ?
ONTFERMICHEIT

Och lacen, neent !
955 Mijn sinne verscricken, mijn hert weent bloet,
941 mi . 943 mensce . 946 hulsde . s i b ulsde . si crochte . 947 dorscuert .
949 dorsmeten.
950 dorblutst.
951 crupse . 952 jaeren . 953 vrouwe .
955 verscricken .
1 ) Haer in 't hs . voluit .
2 ) In dit vers staan op rasuur, dock in de hand van den kopiist zelven : Haer,

-gaet en vera) Hs . svaren
4) I n eene andere hand, Bezel/de als boven bl. 2 ra, hier blz . 42 vermeld, naderhand op rasuur bijgeschreven .
b) J. W. MULLER, Stelling VII, stelt voor hier to lezen : lixC ongetwij f eld ter
wille van de gewenschte overeenstemming met vss . 782 vlgg . T och is een wijziging
hier niet strikt noodzakelijk to achten . De bedoeling van den tekst moet toch zijn,
Bat Innich Gebet sedert het ontstaan van de wereld geen rust hee f t gehad . Ook
volgens VINCENTIUS BELLOVACENSIS, en naar hem JACOB VAN MAERLANT, .Sp .
Hist. I 6 , 42, vs. so-52, „van beghinne . . . hadde die werelt . . . gestaen lii hon-

dert jaer, een min" . Zoo spreekt ook LUDOLPHUS VAN SAKSEN : zie Bijlage III .

DIE EERSTE BLISCAP vs . 956-977
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Dat Si dit liden dus doegen moet .
Dies willic van haren 1 ) overterdene
Haer advocaet bestaen to werdene
Vor den here gebenedijt .
960 Ic ga tot hem 2 ) : hets meer dan tijt .
Selete opt cortste . Die wile salmen
Gode bloet (3 ) sien sitten .
ONTFERMICHEIT tot Gode

o alderhoechste,

mogenste en mechtichste,
Rechtverdichste rechter en warechtichste,
Ic Ontfermicheit, die in minnen
Wonachtich es tuwer herten binnen,
965 (Noit niemen en coster mi uut gedriven
Mij n woninge moet daer ewelic bliven,
Ocht de werelt opt corte verginge !)
Hoert dan wies is u sunderlinge
Met groten nernste ben vercleerende
970 Dats dat is intelic ben begerende
Dat ghi de gevangene die sijn gevaen,
Telivereert, here, en wiltse ontslaen .
Dies ben is tu, als Ontf ermicheit,
Met nernste biddende .
GHERECHTICHEIT

Ja, al ghereit ;
975 Men doe haer 4) gereetscap, si biddes, boye .
Op dats u, here, niet en vernoye,
Mi gelief ter oec toe to sprekene
956 liden . 958 advocaet . 960 hem . Tooneelaanwijzing: cortste . 961
alderhoechste. mogenste. 964 es . 965 niemen. 967 werelt . 968 dan .
969 nernste. 971 gevangene . 972 here . 973 tu. 975 gereetscap . 976
here.
1 ) haren in 't hs . voluit .
2) hem in 't hs . voluit .
3) In het hs . met roode menie eerst
van de a eene o gemaakt .
4 ) haer in 't hs . voluit .

bloet ;

met zwarten inkt is naderhand

Hs . bl. aaa .
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Hs. bl .

22b.

DIE EERSTE BLISCAP

vs . 978-1000

A1s Gerechticheit, die to verstekene
Niet en mach sijn, is seggu twi
980 Want also wel benic als si
In uws 1) sells herte, here, verlicht,
Ende op mi hebdijt al gesticht
Dat bevaen heel t hemel en eerde .
Aldus dan, dor u hoge weerde
985 So sidi mi sculdich dan int dare
Te home, alsoe wel als hare 2-) .
Haer 3 ) soetelic spreken mach niet gehoert sijn
Sonder mijn antworde .
GOD

Wilt niet gestoert sijn
Op anderen, weerde lieve vriendinnen .
990 Ghi wet, mijn sinnen vierich dorboert sijn
Noyaellic met uwer beider minnen .
Dies seldi mi duegdelic laten bekinnen
Uwer beider gebreke, in wedersie ;
Ende alsic uws 2 ) vortstels 4) ben to bynnen,
995 Soe salic sonder enich envie
U beiden payen van desen gestrie .
ONTFERMICHEIT

Te goeder tijt, here, to vreden blivic
In u sentencie ; mer 5 ) noode so kivic
Tegen mire suster Gerechticheit .
1000 Maer (<scade sceet vrienscap>>, soemen seit .
984 dan . 985
979 sun . 979 twi . 981 herte . 982 mi . 983 heeft.
sculdich. 986 home . 987 spreken . 989 anderen . 990 sinnen . 991 Noyaellic . 993 gebreke . 996 payen. 997 here. 998 sentencie . 999 suster.
1000 vrienscap .
1 ) Hs. vus
Z) hare in het hs . voluit .
$) Haer in 't hs . voluit .
') Dit vers aanhalende Mnl . Wdb . r, 1266 geeft VERDAM to kennen, dat de t
van vort-stels er to veel is ; maar dl . 9, zro8 heeft hij deze aanwijzing niet herhaald .
b) mer in het hs. voluit.

DIE EERSTE BLISCAP vs . 1001--1025
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Dies sij t mi gunstich van dat mi noest,
Dats dat ghi derme menscen vertroest,
Qcht si moeten gemeynlic alle
Verloren sijn inden mesvalle,
1005 Want David seit, ten cleeren bescouwe
Den tijt court datmender ontfermen souwe .
Dies benic begerende, dat dan gescie
Vlues op een cort .
GHERECHTICHEIT

Van cleinen bedie
Es u vortstel, soe ghijt bediet .
1010 Ghi hebbet scrifture noch qualic dorwiet,
Want dat God sprac, dats uutgenomen
Boven alle dander moet dat volcomen .
Hi seide, dat sterven moet groet en cleene,
Adam met sinen navolgers gemeene,
1015 Van dier tij t, dits ander besceet,
Dat Adam inden appel beet
Toten jonxten dage, seide hi toe .
Cnuwt 1) dat woert wel !
ONTFERMICHEIT

Suster, is doe !
Al en dadij s so scerpelic niet vermaen,
1020 Ic soudu ten nausten emmer verstaen.
Maer, Gerechticheit, suster, u woerdeken sniden
Als sceerse ; mer 2) benic our overliden
Ghestelt, here wader, in uwen moet,
Waertoe soe benic dan to goet ?
1025 En magic niet in u gedochte
1001 gunstich. 1004 sijn . 1006 court. 1007 begerende . 1009 vortstel .
1010 scrifture . 1011 sprac. 1012 dander. 1013 seide . dat sterven moet .
1014 Adam . 1015 tijt . 1017 dage . 1019 dadijs . 1020 nausten . 1021
suster . 1022 sceerse . 1023 Ghestelt .
i) Hs, cnuut
s) mer in het hs . voluit .

Hs. bl . a3a.
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DIE EERSTE BLISCAP Vs .

1026-1053

Volcomen daermen mi toe wrochte,
So blij f t de werelt met alien tenden,
Want u Gerechticheit sout a l scenden
Dat wezen sal ende menscelic leeft .
1030 Dies seg is : neen .
GERECHTICHEIT

Dwoert dat God heef t
Gesproken, suster, dan mach niet f alen.
Al waerdi noch so suet van taen,
U en steet dat Gode niet tontsmekene .
En sal u seggen bi desen tekene
1035 Worde Adam niet dewige doot besurende,
Gerechticheit en waer niet ewelic durende,
Ende na dat is gescreven vinde,
So es Gods waerheit sonder ynde .
Ende aldus dan, na u verstaen,
Hs . bt . a3b . 1040 Soe soude de waerheit Gods vergaen .
Ontfermicheit, suster, dan mach niet sijn,
Dat wetti selve wel .
ONTFERMICHEIT

Verstaet den fijn.
Tscrifture seit, daer ics mi aen houwe
God sciep den mensce, om datti souwe
1045 De glorie besitten, alsoe is las,
Daer Lucifer uutgeworpen was .
Daer 1) was hi toe geordineert
Vander Gods gracien geviseert,
Ende to bescouwene die ewige caerheit
1050 Van Gods aenscine ; nu na de waerheit
Daer ghi, Gerechticheit, op dinct,
Eest dat ghi dit den mensce niet en gehinct,
So en zal de wile noch de macht fijn
1026 Volcomen. 1027 werelt . 1029 sal. 1031 Gesproken . 1033 gode .
1035 adam. 1038 waerheit . 1039 dan . 1043 seit. 1044 mensce . 1048 gracien . 1049 bescouwene . 1050 aenscine . 1053 wille.
1) Daer in het

ha . voluit .

DIE EERSTE BLISCAP vs . 1054-1073
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Van sinen makere niet volbracht sij n,
1055 Want hij s niet, soe is seide to voren,
En maecte om to bliven verloren .
Maer wilde hive ter glorien maken,
Hi moet sijns makers wille dan smaken .
Dan can hem niemen wederstaen,
1060 Of Gods wille moet f alen.
GHERECHTICHEIT

Hoert mijn vermaen,
Suster Ontf ermicheit ; dat ghi segt
Luyt vremde, want na dat ghi sprect
Soe soude de mensce van sinen mesdaden
Ongecorrigeert bliven, en bi genaden
1065 Quijt 1) gaen van dat hi mesdoet .
So dadense hem 2) so lief quaet als groet .
Ghi en ergeweert niet, Suster, versinde ghij t,
Na u voertstel .

Hs. bl . 24a .

ONTFERMICHEIT

Neen, Suster, bekinde ghij t,
Dan hebbic u niet to voren geleit,
1070 Maer de wise meester die seit
In sinen boeke, flu hort na mi,
Dat God vele geringere si
Den mensce tontfermen, sift seker des,
1054 makere. 1055 niet. 1056 maecte. 1057 hive . 1058 makers.
vremde . 1064 bliven. 1065 gaen . 1071 boeke.
1)

Quij t :

1062

aldus in het hs . WILLEMS heel t hier gelezen Nuyt en MoLTZER hee f t

daar allesbehalve graten in gevonden . 0fschoon de f outieve lezing reeds werd verbeterd door P . LEENDERTZ in De Navorscher 1877, blz . 445 vlgg., heeft toch ook

andere voren voor u y t .
t e is een voren „nuyte"
t e g a e n citeerende, drukt

VERDAM, Mnl. Wdb. 4, 2571 nog een art. „N u y t . . .
Zie U

t e",

met beroep op deze plaats . Maar in zijn art. L

gelukkig niet vermeld, en, deze plaats in 't art . u

VERDAM : (n)uytgaen (zie dl . 8, 905), wat in zijn systeem evenzeer kan beteekenen
dat de n, als zijnde f outie f gelezen, moet wegvallen, als dat nuytgaen een ongewone,
een z.i. „abnormale", maar bestaanbare voren is .
2)

hem T .

a, p. wordt door P . LEENDERTZ ook nog betoogd, dat dit

bodig is. Dat oordeel is zeker to streng, to meer daar

hem

wos dt deze in den onmiddellijken context niet genoemd, dan

Eerste bliscap

hem

over-

veeleer slaat op God, al

op de mensce.
4
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 1074-1099

Dan Nine to verdoemen es.
1075 Want sijn grote ontfermicheit besneden
Es meerder dan smenscen quaetheden,
Ende om dat dit prueflic end .e claer es,
Soe eest noet, temelic, dat waer es,
Dat de mensce van sinen bedrive
1080 Verlost si, dan hi verloren blive
Ewelic, suster . Hier mede is slute
Ende begeers recht .
GHERECHTICHtEIT

En heb nosh niet ute !
Hier op willic antworde geven .
Segt dock : waer vondi noit gescreven
1085 Wie dat mesdede, om deer verstaen,
Hi en moeste bi Rechte correxie ontf aen ?
Dus Adam es mesdadich vonden,
Dies moet hi aernen dan sijn sonden
Ewelic, geduerich, sonder fijn,
1090 Want alle die leven of selen sijn,
En sonden na groetheit des heren
De sonden gebeteren, na der leren
Vander ewiger serif turen .
Hs. bt . a4b .

Dus moet hise ewelic besueren,
1095 Hi en sijn geslachte me.')
Dit seggic als Gerechtiche .
DE WAERHEIT

Heer vader, is bid u om een woert
Ten besten to sprekene . Ic heb gehoert
Dat mijn susteren in gescille
1074 hive .
1077 prueflic .
1079 mensce .
1080 Si.
1085 mesdede . 1087 adam. 1088 aernen . 1089 geduerich.
1091 groetheit . 1092 gebeteren. 1098 sprekene .

1084 dock .
1090 leven .

1 ) In dezelfde hand als bl . aia en alb, hier blz . 43 en 44 vermeld, wend achter
vs . 1905 naderhand bijgevoegd int feyt, en achter Gerechtiche in 't volgende vers
wend bijgeschreven yt, zoodat het woord thans luidt gerechticheyt en op feyt
rijmt.

DIE EERSTE BLISCAP VS .

1100-1123
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1100 Gevallen sijn om des menscen wille .
Dat qualic vuecht, here, mocht [ict] 1 ) gelien,
Dat Si dus jegen elc anderen strien .
Dus soudicse, als Waerheit, geerne versamen
Ende enegen, here ; maer 2) na dbetamen
1105 Van mi, Waerheit, en van hem 3 ) beyen
Dat si in dit gedinge voerseyen,
Soe waert wel noet, datmen dan vonde
Yemen die beterde tsmenscen sonde
Metter doot, ende dat uut trouwen,
1110 Die inde sonde niet en waer gehouwen
Die Yeve ende Adam bedreef .
Dus, vondemen yemen die suver bleef
Ende ombesmet, 4 ) ende claer van desen,
Die sonde tgeslechte al mogen genesen .
1115 Ende anders so en maecht niet gescien
Bi mi, als Waerheit .
ONTFERMICHEIT

Dan onder ons drien
Soe laet ons met begeerten groet
Besueken, of yemen der ewiger doot
Vanden sonden Adaems bedreven
1120 Onsculdich en onbesmet 5 ) es bleven .
Wat segdi dies, Gerechticheit ?
GHERECHTICHEIT

Neent, sustere, want tscrif ture seit
Inden latine, claer becondicht
1100 sijn . 1101 vuecht . 1103 waerheit . 1104 here . 1105 waerheit.
1107 noet . 1108 Yemen . 1109 doot . 1110 sonde . 1111 yeve . 1112 vondemen .
1113 ombesmet . 1116 waerheit . 1119 sonden . 1120 Onsculdich. 1122 sustere . 1123 latine .
1 ) In het hs. alleen maar mocht . Reeds in dl. 2, 1233 van het Mnl. Wdb . heeft

VERDAM de noodzakelijkheid dezer emendatie betoogd.
2)
2)
')
6)

maer in 't hs . vomit .
hem in 't hs . voluit.
om- in ombesmet in het hs . vomit .
on- in onbesmet in 't hs, voluit.

Hs. bl. 25a .
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vs. 1124-1150

Wi hebben alle in Adam gesondicht ;
1125 Oec en es niemen, na Davids leere,
Si en hebben gesondicht jegen den here .
DE WAERHEIT

Susteren, om u to besceidene
Als Waerheit, gelief t mi u to leidene
Ten chore der ingelen, verstaet den fijn .
1130 Want daer noch enege ingele in sij n
Die noyt noch en mesdaden in sonden,
En ongehouden sij n en ontbonden
Van Adams mesdaet, dit es waer .
Dies gawi onder ons drien tot daer ;
1135 Ic hope, wy wordender bi gevraemt .
Siet, sustere, daer 1 ) steeter veel versaemt ;
Als Ontf ermicheit doet de relacien !
ONTFERMICHEIT

o heilege

ingele van hoger nacien,
Sonder blamacien
1140 Sidi bi Waerheiden, miere suster, vonden
Regnerende in jubilacien.
Sonder f alacien
Biddic geerne, hoert mijn orconden
Soude yemen die sonden
1145 Af doen willen van Adame,
Ende tenegen stonden
Sterven willen om smenscen vrame ?
Dat waer mi uterlic seer bequame .
Als Ontf ermicheit doe ics bede,
Hs . bt . 2517 . 1150 Die vor u knielt in smenscen stede .

2)

1127 Susteren . 1128 waerheit. 1132 sijn . 1133 mesdaet .
1138 ingele. 1140 waerheiden . 1145 willen . 1147 willen.

1136 sustere .

1 ) daer in 't hs . voluit.
2 ) In het hs . voden verbeterd uit woiden. Het eerste been der w is uitgekrast
en een stokje tusschen o en d .
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EEN INGEL

Vrou Ontfermicheit, u tale besneden
Hebben wi gehoert, ende tuwer beden
Souden wi ons vuegen ads van dien .
Wies der heileger drievuldicheden
1155 Ghelief t van desen, sij t dies to vreden,
Dat moet wel van ons gescien .
Hier en es niemen int oversien
Die den natuerliken doot verdriet .
Eest God begerende tot ons lien,
1160 Wy willen alle geerne plien
Wies dat de here aen ons gebiet .
Dus werdet u, vrouwe, van ons bediet .
ONTFERMICHEIT

Lof hebt ghi, ingele ! -- Mij n susteren beie,
Laet ons vor den here dan gaen,
1165 Want, soe mi die ingel seye,
Soe doen sij t, wilt hij t hebben gedaen .
GHERECHTICHEIT

Neen suster, dat hebdi qualic verstaen
Ghi sout mi so mij ns rechts verdringen .
Si moestent minlic selve aengaen,
1170 De here en machser niet toe dwingen !
De sake die soude mi dus ontspringen,
En f ortse so worde gerekent dat f eit .
De doot en mach hem 1) niet verlingen,
Diet doen sal ; dais verloren geseit .
DE WAERHEIT

1175 Nu dan, ghi ingele, is als Waerheit
Die spreke u toe, wilt mi verzinnen .
1152 gehoert. 1155 desen . 1159 begerende .
1166 sift .
1167 suster .
1168 so.
1173 doot . 1174 sal . 1175 ingele. 1176 toe.
1165 mi .

1 ) hem in 't hs. voluit.

1162 vrouwe .
1169 minlic .

1163 ingele .
1172 fortse .
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 1177--1204

Heeft yemen ten mensce selc onst geleyt,
Datti de doot wilt sterven uut minnen,
So mogense dewige vroude gewinnen
1180 Ende inden hemel besitten dees ste.
Doet mi daer of u jonst bekinnen,
Des biddic u, ingele, als de Waerhe .
Hier swigen sy alle.

Si swigen gemeyn op alle be !
Anderwerf vragic, of ghi wilt sterven
1185 Om den mensce ten ewigen vree
Te bringene ? noch vragicx u derdewerven,
Och niemen en antwert tonser bederven ?
ONTFERMICHEIT

O laes, den troest die wi hier vinden
Es crane ! latet ons gaen ontbinden
1190 Gode den almechtegen here .
Hi sal ons beraden, hopic, sere,
Of de mensce blij f t onverloest,
En crigen wi anders genen troest .
Dies gaic, als vriendinne getrouwe
1195 Tot Gode den vader, met groten rouwe .
[Tot God .]
Here vader ! onder der ingele scare
En es flu niement, int oppenbare,
Die hem uyt minnen wilt laten ontliven,
Noch oec ter werelt dies werdich ware,
1200 Om to verlossen den armen sondare .
Sal hi dan dus verloren bliven ?
Ghi moecht dock alle leet verdriven !
Ic bids u, staet hem nu in staden,
A1s u Ontf ermicheit .

1177 mensce . 1178 doot . 1181 af . 1183 gemeyn . 1184 vragic.
1186 bringene . 1188 laes . 1189 crane . 1190 Gode . 1194 gaic .
1195 vader . 1196 vader . 1198 minnen . 1199 werelt. 1200 verlossen.
1203 u .
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vs. 1204-1228
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GOD

Wilt mi beraden,
1205 Suete sone, ende hoert mijn woerde .
U susteren drie sijn buten trade[n]
Gevallen ende sere van discoerde .
Gherechticheit, als die gestoerde,
Begeert dat Adam blive in weene ;
1210 Ontf ermicheit wilten to minen acoerde
Bringen, en sijn geslachte gemeene .
Hoe salict maken, en stoerder eene ?
Want alle beide moeticker plegen .
Dadict niet, sone, hoert wies is meene
1215 Ic ginge miere hoger godheit tegen .
Dies wilt mi tesen avise gewegen .

Hs . bt . 26b .

DE SOEN GODS

O vader ! uwen wile van dien,
Soet Recht begeert, moot wet gescien .
Wi en mogen niet bat, noch ghi, noch icke,
1220 Dan trecht in hout van desen sticke .
Dus salmen Recht ende Waerheit vragen
Wats hem van desen best sal behagen .
Dat dunct mi goet, eest soe u wille .
DE HEILEGE GEEST

O vader, laet zwichten dit gescille .
1225 Dies biddic u, als Heilich Geest,
In u als wortele ende keest,
Eenwillich, volmaect, ende onversceyen .
Wes u behaecht, gelief t ons beyen,

1205 sone. 1207 Gevallen. 1208 Gherechticheit . 1209 Begeert . 1210 Ontfermicheit . 1211 Bringen . 1212 maken . 1214 sone . 1218 begeert . 1219 bat .
noch ghi. 1220 in hout. 1221 recht. 1222 desen . 1223 goet . 1224 zwichten . 1225 u . 1226 wortele . 1227 Eenwillich. 1228 behaecht .
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DIE EERSTE BLISCAP VS.

1229-1251

Als u ende mi, 1) sonder mestermen,
1230 Want dock ons proper es ontfermen .
Wat ghi begeert, dats oec mijn raet .
DE VREDE
Hs. bt . 27a .

Ic, als Vree, here, na dat staet,
Bid der Waerheit ende u om hulpe
Die gaf den raet, dat hi dit stulpe 2) .
1235 Ghi sij t genadich in alien keere .
DE WAERHEIT

Soe seggic dan, als Waerheit, heere,
Yegelij cs saken wet oversien
Sal den mensce sorcoers gescien,
Dat wort bi rechte van uwen sone ;
1240 Ende dat bi redenen, om dat gone
Elken in recht staende ombegrepen 3) .
Bi hem 4) was ierst de mensce gescepen .
Oec es gescreven, alsoe is las,
Dat alle dinc bi hem gescepen was.
1245 Dies laet ons sire wijsheit dan, duer oetmoet,
Bidden om sij n hulpe soet
Siere vriende, die sij n in bitteren weene .
ONTFERMICHEIT

o sone

des vaders, in duechden reeve,
Ic, vrou Ontfermicheit, bid met seere
1250 Vor u vriende, groet en cleene,
Die bliven verloren emmermeere
1229 wi . 1230 proper . 1231 begeert . 1232 vree . 1234 raet . 1236 dan .
1239 rechte .
1240 redenen. 1242 ierst . 1244 dinc. 1246 Bidden.
1247 vriende . 1248 vaders . 1249 vrou, ontfermicheit. 1250 vriende .
1 ) mi: hs . wi Er is echter een datief noodig . VERDAM heeft ons beyen opgevat als „Zoon en Heiligen Geest", wat stellig onjuist is, en wi behouden (zie Mnl .
Wdb . 4, 1740), in welk geval er ons had behooren to staan . Dat mi vereischt
wordt, is ook reeds beweerd door K . H . DE RAAF, Stetting 16 .
Z) -ulpe in stulpe in het hs . op rasuur, dock in de hand van den kopiist zelven .
') om- in ombegrepen in 't hs . voluit .
4) hem in 't hs . voluit .
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1252-1275
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Ten Si bi uwer sueter leere,
Dat ghi hens 1 ) duegdelic wilt ontfermen .
Dan u genadicheyt op hen 2 ) keere,
1255 Ende wilt gedincken haer bitter kermen .
Niemen dan ghi en machse bescermen
GOD

Mi, sone, na dat gewarich toe bringen
Van miere dochter Ontfermicheden,
Soe es mi zwaer ende groet verlingen 3 )
1260 Dat Si daer sitten in onvreden,
Die mi dicwile in tiden voerleden
Hebben gedaen eere ende vrame
Patriarken ende propheten besneden,
Ende meest de of comst van Adame .
1265 Dus dan, het waer mi seer bequame
Haddi de minne tot hem 4 ) so groet,
Woudise met uwen sueten name
Verlossen, ende sterven de bitter doot .
DE SOEN GODS

0 wader, twi eest dat recht geboot
1270 Dat is sal moeten boeten de sake
Ende ontsluten dat Adam sloet,
Met pinen ende met ongemake
Meer dan hi soude ? versint mij n sprake,
Heilege Geest, dat vragic dy, 5)
1275 Die alsoe mechtich es als wy .
1253 deugdelic . 1256 ghi. 1257 sone . 1261 dicwile . 1262 gedaen . eere.
1264 meest. 1265 dan. 1266 minne. 1268 Verlossen, ende sterven. 1271
ontsluten . 1272 pinen . 1273 soude. 1274 geest . 1275 es.
1 ) hens in het hs . voluit.
Z) hen in het hs . voluit .
8 ) In het hs . voor verlingen onder den regel bijgeschreven: tin cursief schrift,

wellicht door den ko~iIst, met een invoegingsteeken .
*) hem in het hs . voluit .
6) Vlak naast dit vers, onmiddellijk voor Heilege, staat in cursief schrift:
de ; in welke der reeds vermelde handen is niet uit to maken.

Hs. bl. 27b.

58

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 1276-1303

GOD

Mijn lieve sone, de sake aen hoert
Ic ben soe uterlic gestoert
Op den mensce, is segt u naect,
Dat mi leet es, dat icken heb gemaect .
1280 Ende tusscen den ingelen, is seg u mee,
Ende den mensce, es oec een vee .
Ende ghi sij t middel persoen int weesen,
Mi ende tsheilichs Geests in desen .
Soe sidi sculdich, verstaet int cleere,
1285 Hier of to sine een middeleere,
Om to peysene tuwen wensche
De vete tusscen mi ende den mensche,
Ende tusscen die ingelen, die in gescille
Hs . bl . 28a.
Oec liggen ; aldus soe es mijn wile
1290 Dat ghi, sone, de sake aen gaet
Ende sifts een middeleere .
DE WAERHEIT

Voert mede verstaet,
Wies dat is uut des waders monde,
Sone Gods, als die Waerheit orconde
Ghi hebt de cracht ende macht warachtich
1295 Van uwen wader ontf aen almechtich ;
oec hebdi sij n wij sheit groet sunder getal ;
Ende wie dees sake aenveerden sal,
Moet doen bi also wisen zecrete
Datter de viant niet of en weete .
1300 Want, here, geraecte hij t to verhorne,
Hi soude hem pinen u doot to storne
Ende to beletten smenscen profijt .
Dus dan, ghi die de wij sheit sij t,
1276 sone . 1278 mensce . 1279 es. 1280 ingelen . 1281 mensce . 1283 Mi .
ende tsheilichs geests .
1284 sculdich. 1286 peysene . 1287 vete . tusscen mi. 1288 ingelen . 1289 liggen . 1293 gods. 1294 cracht . 1297 sake .
1298 doen . 1299 viant . 1301 pinen . 1302 beletten.

DIE EERSTE BLISCAP

vs . 1304-1327
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Selt best de sake al oversien
1305 Tes menscen vrame, ende doense gescien
Ten siensten ; dit slutic als Waerheit
Dat u behoert .
GHERECHTICHEIT

Dats wet gheseit,
Bi redenen die ic, als Recht, sal gheven .
Bi wij sheiden ontf inc de mensce sij n leven
1310 Ende was van eerden, alsoe is thoone,
Bi u geordineert als de soone .
Dus es hi u bi enegen saken
Ontrocken, so moettien weder maken .
Ende bat behoert u, sone, flu merc,
1315 Te volcomen uws 1) selves werc,
Die[t] mi recht to gronde besochte,
Dan dat u een ander vol wrochte .
Alsus soe lidic 2) onbevreest 3)
Dat God u vader, noch Heilich Geest,
1320 En betaemt den mensce, hoe dat si,
Te verlossene, sone, tegen di .
Want ghij t voer hen 4) sij t sculdich to doene .
GOD

Ghi wet dock wel mijn stercheit, sone .
Die hebdi oec in u bedwanc .

1325 Ende die mensce es teeder en cranc .
I- et es van node, diet wet verdacht,
Dat hi bi u ontf a dan cracht .
1304 sake . 1305 vrame . 1306 siensten . dit slutic . 1307 behoert . 1308 redenen. 1309 wijsheiden . 1310 eerden . 1311 geordineert .
1312 Dus .
1313 Ontrocken. 1314 behoert. 1315 volcomen . 1317 Dan . 1318 Alsus .
1319 vader. 1320 betaemt.
1321 verlossene .
1322 hen . 1323 we! .
1324 oec . 1325 mensce . 1326 node . 1327 u.

1)
2)

In het hs . vus
lidic in het hs . o~ 'asuur .
$) on- in onbevreest in het hs . voluit .
hen in het hs . voluit .

4)

Hs . bi. 2sb .
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1328--1349

Aldus soe seggic, ende es mijn raet,
Dat ghi des menscen bederve bestaet
1330 In minnen, reyn ende onbevreest 1) .
Het hoert u bat dan den Heilegen Geest,
Soe ghi wel wet, sone, ocht dan mi .
DE SONS

Heer vader, al dat u wile sy
Dat moet in mi altoes gescien .
1335 Uwer hoger begeerten so blivic bi,
Minlic soe willic mi voegen to dien ;
Die doot en willic niet ontsien,
Sterven willic in rechter minnen .
Met minen bloede salic haers 2) plien
1340 Die nu sijn ter hellen mnnen .
Hen 3 ) willic vriendelic doen bekinnen
Dat mi Ontfermicheit heeft ontstaect,
Vierich dorscoten mijn hert, mijn sinnen,
Ende metten strale van minnen geraect .
Hs . bt . 29a . 1345 Dies wort van mi de doot gesmaect .
De Vrede sal Gerechticheit
cussen ende segghen dit
DE VREDE

O Gerechticheit, hebt danc van desen,
Ende ale die hier toe hulpich wesen.
ONTFERMICHEIT

Lof, werdich Gods sone gebenedij t !
Als Ontf ermherticheit Gods togic mijn quale,
1328 seggic. 1329 menscen . 1330 reyn. 1331 bat. 1332 sone . 1334 mi .
1335 begeerten . 1336 Minlic. 1341 willic. 1343 dorscoten. 1344 strale .
1345 mi . 1346 gerechticheit . 1347 alle . 1348 godssone . 1349 gods.
1 ) on- in onbevreest in het hs . voluit .
Z) haers in het hs . voluit .
$) Hen in het hs . voluit.
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1350 Daer ghi een medicij n of sij t
Ende een triacle int generate .
Aensiet, hoe is met desen strale
Ben dorscoten, om die onvrame
Dat smenscen geslachte altemale
1355 Moet liden, die over zwaer mesquame .
Seert der beeten van Adame
Soe heef t dees wonde ye sint gebloet .
Soet mi Ontf ermherticheit betame,
Vindic u, Gods sone, nu gemoet .
1360 U suete minne so in mi gloet,
Dat mi de quetse van desen gescichte
In u herte mij ns seers verlichte .
GHERECHTICHEIT

Lof, sone des vaders, tot mi genegen !
Als Gerechticheit Gods gevic orconde
1365 Dat ghi de balance, van mi gedregen,
Hebt of f en geladen to deser stonde .
Want bi uwen rechtverdegen wonde
So Overt de mensce sij ns drux verloest 1) .
Dies rise u lof, uut elken monde,
1370 Dat ghi de uwe aldus vertroest ! 1)
DE WAERHEIT

Lof, sone des vaders, van dat ons noest 1)
Sij n wi, bi uwen eygenen wile
Als susteren, ja, diet wet geloest, 1)
Verenicht van onsen zwaren gescille .
1375 Bi Waerheiden ende Rechte verstoert de hille .
1351 triacle .
1352 ic.
1353 dorscoten. 1354 ;geslachte.
1356 Seert .
1357 wonde .
1358 mi . 1359 godssone .
1360 minne .
1361 quetse .
1362 herte . mijns. 1363 vaders . 1365 balance . 1366 geladen . 1367 recht1370 uwe .
1371 vaders . 1372 wi.
verdegen .
1368 mensce .
1369 lof.
1373 susteren . 1374 Verenicht . 1375 Bi waerheiden, ende rechte .
1) Naderhand is in het h s. de a van -oest in o veranderd met zwarteren inlet.

Hs. bt. a9b .
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vs. 1376-1389

ONTFERMICHEIT

Lof, specie, edel, vruchtbarich tac,
Sonder nommer soe es u weerde !
GHERECHTICHEIT

Lof, bloyende rij s, dat Adam brac,
Lof, specie, edel, vruchtbarich tac !
WAERHEIT

1380 U vruchten sijn reyn ende Sonder lac ;
Noy t edelre yacht en wies op eerde.
ONTFERMICHEIT

Lof, specie, edel, vruchtbarich tac,
Sonder nommer soe es u weerde !
GHERECHTICHEIT

Ghi Overt gebloeit uut Yessen geerde,
1385 Also ons Balam heeft vorsproken .
WAERHEIT

Ende ons finder scrif turen vercleerde,
Werdi gebloyt uut Yessen geerde .
ONTFERMICHEIT

Gheen edelre bloeme nosh soe vermeerde
En stout ter werelt noit ontploken .
1376 specie . 1378 rijs . 1379 specie . 1380 reyn . 1381 vrucht. en wies.
1382 specie . 1384 gebloeit . 1385 balam . 1387 gebloyt . 1388 bloeme .
1389 werelt.
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vs . 1390-1409
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GHERECHTICHEIT

1390 Ghi west gebloeyt uut Yessen geerde,
Alsoe ons Balam heef t vorsproken.
WAERHEYT

Bi u soe west de helle to broken !
Voetsel van vramen left in u keerne .

Hs . bt . 3oa .

ONTFERMICHEIT

U grote genaden staen wide ontploken,
1395 Bi u soe west de helle to broken !
GHERECHTICHEIT

Ghi suit sorcoersen met uwen roeken
U vrienden, Lucifer to deerne !
WAERHEIT

Bi u soe west de helle to broken .
Voetsel van vramen left in u keerne .
1400 Al onduecht steet tot uwen beweerne !
Selete .
J OACHEM

o makere

ende stichtere van alder stichtinge,
Ic bidde uwen heilegen weerdegen name
Dat mij n of f erande ende mij n beghichtinge
Inden tempel van duechden mach sijn bequame .
1405 Ic sie de priestess ; God geef s my vrame,
Als dat haer mij n onvruchtbaricheit
Onversteken moet wesen, alsoet betame .
Inden tempel vol duechdeliker claerheit,
Met bescaemder herten, met groter zwaerheit,
1390 gebloeyt. 1391 balam . 1394 genaden . 1397 vrienden .
tess . 1409 herten .

1405 pries-
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vs. 1410-1428

1410 Salic hier mij n offerande bewisen .
Vrame van duechden moeter uut rij sen .
Pause .

o pyleren

Hs . bl . 3ob .

des tempels gesticht in vreden,
Ontf aet hier in onderhoricheden
Mij n offerande ter Gods eeren .
1415 A1 wordic out ende zwaer van leden,
Van alder vruchtbaricheit of gesneden,
En wiltse mi niet blamelij c wederkeren !
Woude God mij n generacie vermeeren,
Hi soude mi wel, doer sij n hoge weerde,
1420 Natuerlike kinderen verleenen op eerde .
Dus nemtse int goe .
1 PRIESTER

1)

Gaet uwer veerde !
U offerande die es seer onbequame 2) .
ij PRIESTER

Ghi sij t onvruchtbarich, tes scande en blame .
Ghi moet emmers verwaten sij n van Gode .
DE BISSCOP

1425 Ghi doet enichsins tegen Gods gebode,
Dat ghi dus onvruchtbarich blijft .
i PRIESTER

Tes uws 3) levens scult dat ghi bedrijft .
Anders en dorfdijs niemen op tygen .
1)

Naast i Priester, ij Priester, De Bisscop telkens, a f gekort:
3 ) on- in onbequame in het hs . voluit .
3 ) Hs. vus

primp
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1429-1443
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JOACHEM

Ten es oft God wilt .
BISSCOP

Ghi moegt wel swigen !
1430 Dat u God geen vruchtbaricheit toe en sint,
Dats een teeken dat hi u niet en kint .
Ende en kint u God niet in u werken van minnen,
Twaer onredene, souden wi u dan kinnen
Inden tempel van duechden, verchiert met eeren,
1435 Hier sittende inde stad des heren,
A1s die alle onduegden werpen ter nedere .
ij PRIESTER

lout daer u of f erande .
JOACHEM
Hs . bt . 31a.

Ic en begheerse niet wedere.
i PRIESTER

Neen, dats om niet,
Want diemen onvruchtbarich siet,
1440 Tes een teeken van quaden exemple .
ij PRIESTER

Heft u van hier !
BISSCOP

Gaet uten temple.
Wi ref useeren u flu dij n of f erande !
lout, worptse hem na .
Eerste bliscap

5
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vs . 1443-1464

JOACHEM

Och noyt meerder scande
En gescie my, lacers, noch sulken confuse,
1445 Binnen miners geslachte .
i PRIESTER

Nu, elc verhuse
Uten temple metter spoet,
En volgen wi den bisscop opten voet .
JOACHEM

Hs . bl. 31b .

Och God, en hoe my de ogen leeken
Van drucke, dor dese grote blaemte !
1450 Men saels mi ewelij c scande spreken
Ende miners geslechte ; noyt selken onvraemte !
O God, here, aensiet mijn grote scaemte .
Hoe is inden tempel nu ben vercleent,
Om dat ghi my na der natueren betaemte
1455 Gheen vrucht op erterike en verleent .
Waer magics verdient hebben ? En weet wat
[meent !
Noyt en was mijn herte soe seere ontstelt .
Al suchtende, met natters ogen beweent,
Willic mijn beestkens gaen wachten opt velt
1460 Ende bevelen mi der godliker gewelt .
Hier singers ende spelen inden trove .
God sal seggen totters ingel
GOD

Nu willic recht, het dunct mi tij t,
Mij n Ontf ermicheit suet van seders
Gansen, die lange gehadt heef t strij t
Jegen mine Rechtverdicheden .
1456 hebben,

1459 velt.

1463 Gansen .
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vs . 1465-1492
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1465 Dus vliecht, mijn yngel, tot daer beneden
Aen enen, Joachemme genaemt,
Die es bevaen met zeericheden .
Om sijn onvruchtbaerheit es hi geblaemt .
Segt hem dat hi niet bescaemt
1470 En si, noch en draghe geen verlingen,
Want Anna sijn wijf, alsoet betaemt,
Die sal een salege vrucht voort bringen,
Soe salich, dat alle die lesen oft singen
Haer salicheit niet en souden gegronden.
1475 Ghi sulten vinden nu ten stonden
Bi sinen beesten, daer hi mi claecht
Seere bitterlij c, om waer orconden,
Dat Anna sijn wijf geen kint en draecht .
DINGEL

O Here ! na dat ghij t hebt gewaecht,
1480 Soe saelt gescien, sij t dies to binnen .
Ic sal hem 1 ) blide ende onversaecht
U hoge bederven later bekinnen .
JOACHIM

O God, here, met bedructen sinner
Soe clagic u mijn bitter vernoysele .
1485 O Anna, vercorne bloeme vol minnen,
U vruchtbarich boem en draegt geen groysele .
O here, sint ons een overvloysele
Van uwer minliker gracien soet,
Dat den boem der natueren mach crigen
[bloysele,
1490 Daer ons salige yacht uut groyen moet :
Alsoe waerlij c als ghi uut rechter oetmoet
Uter droger roetsen daet water springen,
1470

Si .

1476 beesten.

1 ) hem in 't hs. voluit

1486 boem.

1489 natueren .

Tweede strooh a.

6$
Tweedestrook b .

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 1493-1515

Ende naemt al dysraelsche in u behoet,
Soe wilt ons met uwer gracien mingen
1495 Dat Anna een vrucht ter werelt mach bringen .
DINGEL

Joachem, u seit God, ons here,
Dat ghi u selven to vreden stelt
Ende en truert noch en droef t niet meere,
Want uwen druc Overt haest bevelt .
Hs. bt. 323 . 1500 Aldus dan u niet meer en quelt
En gaet thuus ; hoert wies is meyne
God seit, dat ghi gecrigen selt
Een vrucht, van alen vruchten greyne .
Vol duechden 1) wort si een f onteyne ;
1505 Elc sondaer sat in haer 2 ) genaden
Hem mogen suveren van alen weyne ;
Derfsonde die Overt bi haer ontladen .
Ten tekene dat u God sat gestaden,
Soe sat u comen to gemoete
1510 U wij f , bevreed van alien quaden,
Ende sat u bieden hoefsche groete
Ter guldender porten, om stwif els boete .
JOACHEM

Lof, here, en danc soe hebt van dien
Dat ghi den uwen aldus versiet !
1515 Den ewigen lof moet u gescien
1500 dan . 1501 thuus . 1502 seit . 1503 vrucht. 1504 duechden . 1506
suveren. 1507 Derfsonde. 1508 tekene . 1510 bevreed . 1511 bieden.
1512 porten. 1513 here . 1514 uwen. 1515 lof .
1) Vol duechden J . W . MULLER, Stetting 8 (1884) poneerde : „Men leze Van
duechden . . ." . Deze stetting is ongetwij f eld de aanleiding tot VERDAM's opmerking, Mnl. Wdb . 2, 835, „dat verandering van vol in van . . . onnoodig (is)" .
I nderdaad, fonteine wordt wet met een genitie f , maar ook met een bepaling met
vol geconstrueeyd . Zie b. v. ghi sift speghel ende fonteyne vol ghenaden altoos
vonden, Dietsce Rime, blz . 38 . Ook specie wordt zoowel met een bepaling met
vol als met een genitief geconstrueeyd . Zie beneden Vs . 1784 : specie vol deuchden.
2) haer in 't hs . voluit .
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Altoes, dat ghi den uwer pliet !
Des willic, also ml es bediet,
Thuus keren ende stellen mi to vreden
In hem, 1 ) die ml dit weten liet,
1520 Soe settic mijn ellendicheden .
Lof hebbe sijn gracie groet besneden,
Want is ten guldender porten mach scouwen
(Dies danckic Gode met sueter beden)
Annen, mijnre geminder vrouwen .
1525 Vor waer, soe magict nu wel behouwen
Dat ml seide die ingel soete !
Dies willic haer bieden huessche groete .
Pause lutter .

God gruetu, Anne, suete vercorne !
Los benic van alien tonne,
1530 Want mi dingel heeft verhuecht .
Dies gae wi to vreden, suver juecht!
Hi heeft mi bracht seer goede mare,
Dies benic vroe.
ANNE

In groten vane
Wasic om u, vercorne man ;
1535 Om dies is u to volgen began,
Ende bid u vriendelic, hoert mijn vercleeren,
Dat ghi u emmer in Gods begeeren
Niet en verslaet, want waert sijn wile,
Wi cregen wel vrucht .
J OACHEM

Vrouwe, zwijcht al stile :
1540 Daeraf so es mijn clagen gedaen !
1516 Altoes. 1517 willic. 1518 keren . 1519 hem . 1520 settic . 1521
gracie . 1523 gode . 1525 waer . 1528 anne . 1532 bracht. 1534 Wasic .
1535 dies . 1536 vriendelic . 1538 verslaet .
1540 mijn .
1 ) hem in 't hs . voluit .

Hs . bt. 32b .
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vs. 1541-1556

Dies laet ons beide to vreden gaen,
Gode biddende als van dien
Datter ons salicheit in moet gescien,
Soe is ben hopende vanden sticke .
1545 Dies gawi to vreden, ghi en icke .
Sanc ; spel opt lanxste 1 ) .
Hs. bl. 33a .

EEN VANDEN GEBUEREN 2 )

En hoorde mijn dage noyt vremder abuus!
Wat seitinen van Joachem?
1]

GEBUER 2)

Hi es weder thuus,
Alsoe is corts heb horen verclaren ;
Ende oec en was hi in . vij , jaren
1550 Soe vrolij c noch soe blide van moede,
Ja van gelate .
i GEBUER

Na dat is bevroede,
Soe en waest niet goet datmen hem dede
Ja alsulken onwerde ende confusichede,
Ende vor alle tvolc alsoe bescaemde .
ij GEBUER

1555 Mi docht dat alsoe niet en betaemde .
Ja, mochtment seggen int openbaer !
1541 beide.

1542 biddende .

1544 hopende .

1545 vreden . T ooneelaan-

wijzing : spel. opt lanxste .
1) Na deze tooneelaanwijzing blij f t ongeveer een derde van de bladzijde wit .
Daar hebben 8 verzen gestaan, die naderhand uitgekrast zijn, nl . vss . 1572 tot en
met 1579 : de kopiist had een heel blad overgeslagen! er is hier inderdaad een blad
ingevoegd (zie beschrijving van 't hs.), en de verzen die hier uitgekrast zijn, staan
op dit ingevoegde blad, onderste hel f t van de keerzijde, met een ruimte voor 8
verzen er voor : een blad was eigenlijk to veel ruimte voor 't geen overgeslagen was .
Z) Hiernaast telkens, a f gekort : primo
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i GEBUER

Thoet es thoet, dat latic daer 1) .
Laet ons van onsen woerden stillen
Dese papen makent alsoe si willen .
1560 Ic hebs meer gehoort, is en segge niet hoe .
ij GEBUER

Het en hoert ons oec niet wet toe,
Daerin to sprekene ; dais anders nochtan .
1

GEBUER

Wilt ment hem 2) witen ?
1j

GEBUER

Wat maechs de man?
Oft hem God geen vrucht en verleent,
1565 Eest dan sijn scout?
i GEBUER

Wat, trouwen eer neent !
hem versien .

Hi creechse wel, waren si aen

ij GEBUER

Gods gracie die moeter inne gescien,
Ende oec in onser alder leven,
Tsi hier oft eldere .

155? (2de)

thoet .

1562 sprekene .

1 ) daer in 't hs . voluit .
') hem in 't hs . voluit .

Hs . bl. 33b;
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vs. 1569-1586

i GEBUER

Dat moet God geven,
1570 En wil den bescaemden sijn scaemte so lij en,
Datti na dese scaemte vor sijn scaemte noch
[moet verblien !

1)

Selete .
ANNA

Hs . bl . 343 .

O godlij c licht, vol gracien claer,
U scijnte es blickende altoes eenpaer !
Op den uwen ghi hittelij c laeyt ;
1575 U grote gewichte es openbaer
In hemel, in erde, grondeloes zwaer .
U vonc, invierich, altoes raeyt !
Lof hebt der vrucht die ghi gesaeyt
Hebt in miners besondegen lichame .
1580 Mijn man, die teersten was ontpaeyt,
Sal nu des drux, here, sijn verf raeyt
Ghebenedij t si dies u name !
Want seer bequame
Soe Overt mij n vrucht, is heb [t] 2) bevonden.
1585 Dies rise u lof, heere, tallen stonden !
Pause : sanc of spel 3 ) .
J OACHEM

Noyt blider man en was op eerde,
1579 Hebt .
1580 man . 1581 drux.
1585 lof . Tooneelaanwijzing: spel .

1582 Ghebenedijt. 1584 vrucht.

1 ) Na dit vet's is in 't hs . eene ruimte, waxy acht verzen kunnen staan, wit
gelaten, en eerst na die ruimte, onmiddellijk voor Anna, staat het hier volgende
Selete dat naderhand zwart doorstreept werd .
Z) Hs, heb door MoLTZER stilzwijgend veranderd in hebt
3) Naast deze tooneelaanwijzing in cursieve hand, zeer waarschijnlijk een andere
dan de reeds vermelde : nota
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Want Anna, mijn wij f , soet God begeerde,
Die heeft, also mi es verclaert,
Een suete dochter nu gebaert .
1590 Soe edel, soe reyn, soe scoen van live
En was ter werelt noyt van wive
Geboren ! lof hebt dies, hemelsce vader,
Want ghi mijn troest sift en berader.
Dies sij t geloef t in ewegen tie !
EEN PRIESTER

1595 Joachem, ghi scij nt seer blie .
Vercorne vrient, wats u gesciet ?
Segt ons de sake .
J OACHEM

En soudic niet,
Ghi heren ? is ben sae wel gepaeit !
God heef t sij n gracie op mi gespraeit
1600 Soe overvloedich, ja, diet wel vaet !
Ic, hopic, nemmeer en werd versmaet
Inden tempel, des ben is vro,
Om mijn onvruchtbaerheit.
DANDER PRIESTER

Keren ! lieve, hoe soo ?
Joachem, dats ons lief om horen !
J OACHEM

1605 Noyt scoender kint en was geboren
Ghi heren, dat si u wel verclaert

1587 wijf. 1588 heeft . 1590 edel . soe reyn. 1591 werelt . 1592 Geboren .
1594 geloeft. 1595 Joachem. 1596 vrient . 1598 heren. 1599 gracie .
1600 overvloedich . 1602 tempel . 1603 soo. 1604 Joachem . 1605 kint .

Hs . bi . 34b .
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1607-1625

Dan Anna j . dochter heef t gebaert,
Mij n lieve wij f ; dies soudic begeeren
Aen u beiden, om cort vercleeren,
1610 Dat ghi mi enen sueten name
Wout condegen, soet haer 1 ) best betame,
Na haer scoenheit ende behoerte .
EEN PRIESTER

Welc tij t was des kints geboerte ?
Joachem, vrient, doets ons gewach,
1615 Dit horen wy gheerne .
JOACHEM

Den .viij . 2 ) dach
Van september dat kint lof sam
Van harer 3) rnoeder ter werelt quam,
Ende daer om spoet u, sonder beyen .
Ic wil gaen thuus, en doen bereyen
1620 Mij n dingen, Alsoe daer toe behoert,
Ende wilt mi volgen rechtevoert .
Dies biddic u, tes meer dan tij t,
Scep hem den name .
DANDER PRIESTER

Ghebenedij t
Moet sij n de vrucht, om ons verhogen .
1625 Maer hoe selen wij t heeten mogen,

1608 wijf .
1620 dingen .

1609 beiden. 1611 condegen.
1622 u . 1624 vrucht .

1614 Joachem . 1619 thuus.

1 ) haer in 't hs voluit.
2) I n eene andere, cursieve hand wend naderhand links bovenaan bijgeschreven
step 0 f deze eene der reeds vermelde handen is, en zoo ja, welke, is niet uit to
maken .
') harer in 't hs. voluit .
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Dit kint ? Geselle, wilt mi beraen,
Ic bens to weets .
DEERSTE PAPE 1)

Bidt vol genaen
Den overstep here met goeden avise,
Datti ons enen naem bewise
1630 Als sij n heilege wille si .
Bidt dies met nernste .
Hier bidden si .

DINGEL

Soe hoert na mi,
Wies dat is u flu sal vercleeren .
Noemse Maria : dit seit hi di,
Die hoechste here ; tes sij n begeren !
1635 Den wreeden viant to sijnder deeren
Ende alle den hemelscen heere ter vrame,
Makic to binnen u deser meeren,
Dat Maria Overt haren 2) name .
Si wort den here alsoe betame,
1640 Dat noyt haer weerde en was volscreven 3 ),
Hoe hoge, hoe groet ende hoe bequame
Dat si daer 4 ) boven sal sijn verheven .
Den staet 5) der inglen sal haer aencleven .

1626 kint . 1627 weets. 1628 here . 1629 ons . Tooneelaanwijzing : Si.
1632 u. 1633 maria . 1634 here. 1635 viant. 1636 heere. 1637 binnen.
1638 maria . 1641 hoge. hoe groet . 1642 boven.

1 ) Hier werd naderhand in dezel f de cursieve hand als bl . 4a, 9a, 16b, hierboven
blz . 5, z6 en 33 vermeld, naast geschreven : priestere
2) haren in 't hs . voluit .
3) Hs . vorscreven Reeds door J . F . WILLEMS stilzwijgend verbeterd .
4 ) daer in het hs . voluit .
6) Aldus in het h s . in in de uit gave van J . F . WILLEMS . Maar MoLTZER heeft
gedrukt - bij vergissing? - stoet, en zoo citeert dus ook VERDAM, Mnl. Wdb . z,
112 . Onder s t o e t noch onder s t a e t is dit vers daar aangehaald .

Hs . bl . ,35a.
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vs. 1644-1662

EEN PRIESTER

Lof, salich kint, gebenedijt
1645 Van Gode, die ons dees boetscap brachte !
DANDER PAPE

1)

In uwer moeder lichame gewij t,
Lof, salich kint gebenedijt .
EEN PRIESTER

Ghespruyt, geboren dat ghi sij t
Uut Yesse, den edelen gheslachte.
DANDER PAPE

Hs . bl. 35b.

1)

1650 Lof, salich kint, gebenedij t
Van Gode, die ons dees bootscap brachte !
Van groter crachte, hoge inde [n] 2) here,
Soe sij n u machte onsprekelic seere .
Dies vloye u lof toe emmermeere !
Selete ; wech .
ANNE

1655 Lof, here, en danc in allen tien !
Vercorne man, wilt u verblien
Al es ons kint seer jonc van dagen,
Soet blij ct, het es na Gods behagen
Seer wij s van sinne, suptij 1 en vroet,
1660 Scoen, bequame, vol der oetmoet .
Nochtan en eest, God hebs gewout,
Nu recht omtrent maer .iij . jaer out .
1645 gode . 1648 Ghespruyt . 1649 yesse . 1651 gode . 1652 crachte .
1653 machte . 1656 man. 1658 blijct . 1659 sinne. suptijl . 1660 Scoen.
bequame . 1662 omtrent.
1 ) Evenals boven wend hier naderhand bijgeschreven : priestere
') Hs . ind'e
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Dus, waert u wille, is sout wel raen
Dat wise inden tempel daen,
1665 Want si hevet mi gewaecht 1 ) .
Wat segdier of, dochter ?
J OACHEM

Mij n suver maecht,
Uwe begeerte als van dien,
Lief kint, die sal u wel gescien,
Dies segt mi ; gaet mi me of tegen,
1670 U wi11e sal sij n .
ONS VROUWE, i . j one kint.

Vader, is ben genegen
A1tij t to doene na u bevelen,
Ende Gode to dienene .
ANNE

Dees vier gespeelen,
Maria, dochter, wilt met u leyen
Wij sheit en laet van u niet sceyen ;
1675 Oetmoedicheit es den anderen name ;
Suverheit de derde die geef t vrame ;
Ghehorsamheit om duecht verstiven .
Dese selen altoes met u bliven .
Nu kinder, tert op, weest onversaecht .
[Tot den bisschob .]

1680 Heere, ontf aet dees suver maecht
Met haren 2) gespeelen, dies biddic dy,
En nemtse in hoeden .
BISSCOP

In Gods namen sy !
Nu ga wy, dochter, onder u viven.
1663 wille .

1668 kint.

1669 mi .

1671 doene.

1676 de derde .

1 ) gewaecht Aldus in het hs . J. F. WILLEMS en MoLTZER hebben ten onrechte
gewaecht
2 ) haren in het hs. voluit.

Hs . bl . 36a .
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Dat ghi eendrechtich tsamen moet bliven,
1685 Alsoe is hope, na recht bekin,
Dat sal volcomen .
JOACHIM

Nu kinder, tert in .
Dat alders hemelscen heere soet
U reyn bestaen bequaem sij n moet !
Wi sceiden van u nu ; als in desen,
1690 Gods gracie wil altij t bi u wesen .
BISSCOP

Lief kint, hoe es den name dij n ?
MARIA

Maria .
BISSCOP

Wel moetti comers sij n !
In duechden wil u God gesterken .
Ghi selt nayen, stof f eren en werken
1695 De orlementen des tempels, en voort
Seldi u oefenen, alsoet behoort,
Hs . bl. 36b .
Ten geboden Gods, in alien tyen ;
Ter leeringen ende ter prophecies
Pijnt u to volgen x) in alien keere.
1700 Seldi, Maria?
MARIA

Jaic, geerne, heere .
1695 tempels . 1698 leeringen .
1 ) volgen VERDAM, Mnl. Wdb . 9, 832 wil hier lezen voegen, omdat volgen
„nergens verbonden (wordt) met eerie bepaling met t e" . Deze verandering lijkt
overbodig . Ter leeringen ende ter prophecies zijn op to vatten als concrete
plaatsbepalingen, niet als oorzakelijke voorwerpen bij volgen dat, absoluut gebezigd, beteekent: meedoen, attest zijn .
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ANNA

Nu ga wi, Joachim, vercorne man,
Maria es inden tempel bleven .
J OACHIM

God wilse met duechden verlichten voort an .
ANNA

Nu ga wi, Joachim, vercorne man .
JOACHIM

1705 Die hemel ende erde heef t int gespan,
Die wile haer salegen voortganc geven .
ANNA

Nu ga wi, Joachim, vercorne man,
Maria es inden tempel bleven .
JOACHIM

Haer onsprekelike wij sheit, haer duegdelij c leven,
1710 Die sal noch, hopic, naer Gods gehingen,
Alle 1 ) menscen salicheit in bringen .
Want na de wijsheit, die in haer gesticht es,
Si metten heilegen geest verlicht es !
Hoe soude haer joncheit anders besef f en
1715 Den keest van duechden ?
ANNA

God wiltse verhef f en
In duechden, als alder weertste geminde .
Datter elc gracie ende troest aen vinde !
Selete .
1 ) Alle aldus in het hs . Door MoLTZER stilzrvijgend „verbeterd" in Allen en aldus aangehaald in het Mnl . Wdb . 3, 837.

Hs . bl. 37a
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vs. 1718-1741

BISSCOP

Ghi heren, mi wondert alte sere,
En dede de grade vanden here,
1720 Hoe dat Maria, dese suete maegt,
Dus jonc haer soe suptij lec draegt .
In alien dingen, dats openbaer,
Es si soe duegdelij c .
EEN PRIESTER

Dats seker waer,
Her bisscop ! wi en hebben noyt vernomen
1725 Selc maegt hier inden tempel comen,
Van bedene, van werkene soe wij s, soe vroet,
Soe scoen, soe lief lij c en vol der oetmoet .
Ic en can gepeynsen hoe dat sy
Na haer joncheit .
BISSCOP

Wat raeddy my,
1730 Ghi heren ? wi moeten den gebode
Gehoorsam wesen, al sceiden wi noode
Van deser maegt, om cort verclaren .
Si es seer nakende hueren jaren .
Onsprekelij c eest, datmen soude rueren
1735 Van enegen jongen creatueren,
Dat sy mocht hebben alsulken sin,
En hadsi den heilegen geest niet in .
Want si es een vorme der reynicheit
Ende der oetmoet .
DANDER PRIESTER

Hs . bt . 37b .

Vor waer geseyt,
1740 Si es de sorchfuldichste ende de bequaemlijxste,
De gehorsamste ende de tamelij xste
1724 bisscop .
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In alien dingen, Soet es beseven .
Si leit bat yngelen- dan menscen leven ;
Si es volmaect ende onbevlect 1) .
BISSCOP

1745 Maecht /ijn 2), daer Salamon of sprect
In sinen cantiken, soe is verzinne
<<Ghi sij t met alien scoen, mij n vriendinne !
In u en es geen smette gesticht .
Scoender dan de zonne, ende boven dlicht
1750 Der sterren duytnemenste, ongebreckeiij xste
Fonteine vloyende finder gracien, de reckelij xste
Die noyt ter werelt ontfinc wesen* .
Wat saels gescien ?
DEEN PRIESTER

Nu, als to deseit
Wile ons de here verlenen spoet,
1755 Dat tonser salicheit ~ ; esen moet .
Selete . Dan sal ons Vrouwe groot sijn .
J OACHIM

Anna, vercorne geminde vrouwe,
Daer is in duegden mi toe betrouwe,
Eest wonder dat mi therte verhuecht es,
Als Maria, de duegdelike kersouwe,
1760 Besprayt es metten hemelscen douwe
Van gracien, daer elkerlijc in verhuecht es !
Want si tverchiersele van alder duecht es,
Oetmoedelij c inden tempel des heren
Boven alle meechden, dwelc ons een vruecht es .
1765 Salicheit moeter by vermeeren .
1755 T ooneekaanwijzing : Selete. 1764 meechden .
1 ) on- in onbevlect in het hs, voluit .
2 ) fijn hs, sijn De verbetering is reeds voorgesteld door J . W . MULLER, Stelling
9 (1882) .
Eerste bliscap
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 1766-1784

ANNA

Joachim, geminde man vol eren,
Si en Balder niet lange in mogen bliven .
JOACHIM

Soe machse haer tot huwelike state keren,
Oft in suverheden haer selven bescriven .
ANNA

1770 Gods gracie die wil in haer becliven,
Want si scier hubaer wesen sal,
Reyn duegdelij c boven alle wiven .
Dies lovic den overstep here van al .
JOACHIM

Hi, die hemel ende erde, berch ende dal
1775 Gemaect heef t, die laetse voort regieren ;
Hi salse best hueden voor ongeval,
Ende duegdelic tsij nder gelief ten bestieren !
ANNA

Nu laet ons met herten goedertieren
Loven den here, tes meer dap tij t,
1780 Dat Maria soe duegdelijc es van manieren
Dor de gracie des heren gebenedij t .
J OACHEM

Lof, goddelij c wesen, diet al verblij t,
Ingelen, menscen, hemel ende erde.
ANNA

Lof, specie vol duechden, der yngelen jolijt .
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J OACHIM

1785 Lof, goddelij c wesen gebenedij t .
ANNA

Lof, die f onteyne van gracien sij t,
Onsprekelic es u hoge weerde .
[JOCHIM]

1)

Lof, godlijc wesen diet al verblijt,
Ingelen, menscen, hemel ende erde .
1790 Dat Maria, die meegdelike geerde,
Met uwer gracien dus es versien,
Dies moet u ewigen lof gescien .
BISSCOP

Na Gods gebod moet u verclaert 2) sijn
Alle meegden die verj aert 3) sij n
1795 Die trecken thuus bi wader ende moedere,
Ende nemen man als haren 4) behoedere .
Dit benic gebiedende, sonder respijt .
Maria, ghij hebt oec uwen tij t
Die daer toe steet ; reyn, suver geerde,
1800 Ghi moet oec huwen .
MARIA

By uwer weerde,
Eerwerdich vadere, is hebbe in my
Genomen, op dat Gods wi11e sy,
1 ) Jochim staat op rasuur van Joachim, in dezelfde cursieve hand als bl . aia
en alb, hierboven blz. 43 en 44 vermeld.
2 ) - claert in verclaert op rasuur; -rt misschien o p n .
$) -ert in verjaert op rasuur . MoLTZER heeft voorgesteld hier to lezen voljaert .
Dat zulks onnoodig is, wend reeds door VERDAM, Mnl. Wdb . 8, 1874 opgemerkt .
*) haren in het hs, voluit .

Hs . bl . 38b .
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1803-1823

Dat is mij n reinicheit ende mij n trouwe
Gode almechtich off eren souwe .
1805 Dus soudic geerne houden Gode
Mijn opset van dien, ende den gebode
Niet contrarie en ware van dien .
BISSCOP

Maria, dat en mach niet gescien,
Na mijn verstaen ; is en weets hoe keren.
1810 Almechtich God, here alder heren,
Wilt ons verlichten met saleger leeren
In duegden tot onser sielen bate,
Oft Maria, wiens duegden altijt vermeeren,
Hs . bi. 39a .
Hier bliven sal inden tempel des heren
1815 Oft haer voegen tot huwelij ken state .
i PRIESTER

Balseme van gracien, suet honich rate,
Wilt u grote genadicheit hier bewisen .
ij PRIESTER

Verwerf t ons in glorien de hemelsce sate,
Daer men de sielen mach ewich spisen .
BISSCOP

1820 Soe datter elc conf oort van duechden in vate,
Balseme van gracien, reyn honichrate .
ij PRIESTER

Verwerf t ons finder glorien de hemelsce gesate,
Daer men de sielen mach ewich spisen.

1813 maria .

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 1824-1841
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BISSCOP

Balseme van duechden, reyn honichrate,
1825 Wilt u grote genadicheit haer bewisen,
Wiens lof dat niemen en can volprisen.
DINGELE

Her bisscop, hoort de redene mij n
Alle, die van Davits geslachte sijn,
Die bringen droege roeden sonder vernoyen,
1830 Ende de wiens dat daer sal bloyen,
Sal Marien hebben in hoeden
Te huwelike ; wilt u hier met spoeden .
BISSCOP

Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben,
Dat ghi u vrienden aldus versiet .
i PRIESTER

1835 Wel hem, die u in haer gedacht hebben .
Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben .
BISSCOP

Wat dat wi, menscen, in duechden gewracht hebben,
Bi uwer duecht soe en eest al niet .
ij PRIESTER

Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben,
1840 Dat ghi u vrienden aldus versiet .
BISSCOP

Nu salic, sonder to letten yet,
1832 huwelike.

1833 cracht .

Hs . bl. 39b.
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DIE EERSTE BLISCAP vs . 1842--1856

Alle dat van [Davits] 1) geslechte geresen es
Ende tot huweliken st :.te bequaeme int wesen es,
Gaen doen versamen met groter spoede .
1845 Laet sien wie Marien, vol der oetmoede,
Sal vallen to goede ; si es soe duegdelijc .
1 PRIESTER
Elc mach int herte wel wesen vruegdelij c,
Al Davits geslechte mach wel verblien !
Tert voort, ghi heren, in alien sien .
i JONGELINC 2)

1850 Gods werken sijn wonderlijc to verstane .
ij JONGELINC

Wie sal sijn wij sheit dan gronderen ?
iij JONGELINC

Het gaet verre buten minen vermane .
1 JONGELINC
Gods werken sijn wonderlijc to verstane .
iij

JONGELINC

Nu pinen wi, na sbisscops bevel, to gave
1855 Ten temple, daer elc mach veryubileren .
1 JONGELING
Gods werken sijn wonderlijc to verstane .
1846 goede .
1 ) In het hs, eerst opengelaten, dan in dezelfde hand als bl . 5b, hierboven biz . 8
vermeld, ingevuld .
2) Naast i Jongelinc, ij Jongelinc, iij Jongelinc telkens, at gekort : primo

DIE EERSTE BLISCAP

ij

vs. 1857-1870

JONGELINC

Wie sal sijn wij sheit dan gronderen ?
iij JONGELINC

Die hem in wijsheden met wijsheden fonderen,
Doent sonder vaer .
ij JONGELINC

1860 Die wise dolen meest .
i JONGELINC

Dats emmers waer !
iij

JONGELINC

Te beter hebben sift, die goet clerc sijn.
i JONGELINC

Ja, wat segdij s ? Moet niet een wonderlic werc sijn,
Dat Maria, de maegt reyn van gedachte,
Bi Gods bevelene uut Davids geslachte
1865 Enen man sal trouwen, geseit vor al,
Niet wetende wie dat hi wesen sal,
Dan Si in Gods begeerte to vreden es ?
ij ,JONGELINC

Menich maecht, die opten dach van heden es,
En soude soe lichte niet gepayt sijn .
iij

JONGELINC

1870 Die haer gecrigen sal, mach wet verfrayt sijn,
1862 segdij s.
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Hs . bt. 4oa .
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 1871-1884

Want haer minlij c opsien es soe sedelij c .
i JONGELINC

Ende Maria, die oetmoedege maecht seer vredelij c,
Sal op Gods betrouwen, soet jonst huer net,
Enen man gaen trouwen, al en kint sijs niet .
iJ JONGELINC

1875 Wie hoerde noit wonderliker dingen ?
iii JONGELINC

Hs . bl. 40b.

Die sij n rij sken bloyende sal bringen,
Sal de maegt trouwen, dats openbaer .
i JONGELINC

Dat teeken sal groot sijn .
1j JONGELINC

Dats emmers waer !
Men sack sulc wonder noyt gevallen .
iij JONGELINC

1880 Diense geburen sal van ons alien,
Es van Gode seer uutvercoren .
i JONGELINC

Op eerde en was noit scoender geboren
Haer scoenheit verlicht al tscijn der sonnen .
1j JONGELINC

Haren 1) meegdeliken lichaem es soe dor ronnen
I) Haren in 't hs . voluit.
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1885 Met minnen tot duegdeliker ingloedicheit !
iij JONGELINC

Si es soe vol der oetmoedicheit,
Elker herten geef t si goet exempele .
i JONGELINC

Hets de vorsienichste vanden tempele,
De wijste, de oetmoedichste ende de reynste,
1890 De gehorsamste den here, ende de serteynste
Die noyt op groyende was in duechden .
ij

JONGELINC

Dat esse warechtich .
iij J ONGELINC

Si es soe vol vruechden,
Dat noyt op eerde en quam haers gelike,
Alsoet wel blijct .
i JONGELINC

Ic ben mechtich ende rike,
1895 Maer mocht mi de scoen maegt geburen,
Ic dancte Gode der goeder aventuren,
Ende is wilder herte ende sin toe leggen
Huer to beminnene .
ij JONGELINC

Alsoe mochten wi oec seggen,
Hier en es niement, vaet mij n vercleren,
1900 Hi en soudse to huwelike wel begeren,
Marien, die een bescut vor toren es .
1901 Marien.

Hs . bt. 4ia .
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iij

vs. 1902-1918

JONGELINC

Hi salse wel crigen diere toe geboren es .
Ic meynder noch sulc es diere na lesen sal .
i JONGELINC

Sij n roede sal bloyen, die brudegoem wesen sal .
1905 Ga wi ten temple de maecht aenscouwen .
ij JONGELINC

Tes messelic wie ons meskief genesen sal,
Sij n roede sal bloyen, die brudegoem wesen sal .
iij JONGELINC

Sij n aventuere es groet, die in desen sal
Gode behagen ende de maget trouwen .
i JONGELINC

1910 Sij n roede sal bloyen, die brudegoem wesen sal .
Ga wi ten temple de maegt aenscouwen .
God wil ons met siere gracien bedouwen !
BISSCOP

Inden name des heren, hoort a11e, die sij t
Van Davids geslechte sunder verwij t
1915 Te huwene : brinct elc een roe
Droege, dat God sij n gracie doe
Tot onser salicheit, hoe dat geet .
i VAN DAVIDS GESLECHTE 1)

Her bisscop, wi sij n alle bereet
1909 behagen .

1910 bloyen .

1915 huwene .

1916 Droege.

1 ) In 't hs. hiernaast in margine : Jongelinc, waarschijnlijh in dezelfde hand
als bl. 4a, 9a, 16b ;, 34b, hierboven blz . s, r6, 33 en 75 vermeld .
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Naer u gebod, suet redene si .
1920 Joseph tent voort .
JOSEPH 1 )

Wat hanct aen my?
Ghi heren, wilt mi dies verdragen,
Ic bens onwerdich.
BISSCOP

Hoort mi gewagen
Wiens roede dat bloyt mach wel verblien,
Want hi sal trouwen der maegt Marien,
1925 Joachems dochter, na Gods bevel .
Stect op u roeden !
0 God Emanuel,
Hoe mach dit wesen ? dits vremt bediet
Hier en bloyt een ynckel roede niet .
Nochtans seide dingle, int openbaer,
1930 Dat soude gescien.
1 PRIESTER

Joseph, court naer,
Weest onderhorich naer dbetamen .
Stect op u roede, en wilt u niet scamen ;
Wat God begeert, dat moet gescien .
JOSEPH

Ghi heren, dat kennic, maer 2 ) al in dien
1935 Benic bereet in alder maten,
Maer dees 3) soe mochti mi wel verlaten .
1926 roeden . 1934 kennic.

1)
2)
3)
Maar
lijk

Naast Joseph afgekort : primo
maer in het hs . voluit .
dees Dit vers aanhalende in het Mnl. Wdb . 8, 1979, dYUkt VERDAM : De(e)s
we hebben hier wet degelijk met het demonstrativum to doers, dat herhaaldegeapocopeerd in deze en in de zevende Btiscap voorkomt .

Hs . bl. 41 b .
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DIE EERSTE BLISCAP vs. 1937-1954
BISSCOP

1940

Hs . bi . 42a . 1945

1)

Lof, here, die niement en can geliken,
Hier doedy openbaerlij c bliken
Dat alle dinc es in u vermogen.
Joseph, ghi moecht u wel verhogen,
Want God die beef t u uutvercoren
Boven al dandere ; nu, na dbehoren,
Josep, soe moetti trouwen to wive
Marien reyn, suver, bequame van live,
Alsoet de overste here begeert .
JOSEPH

Her bisscop, dat en Overt u niet geweert .
BISSCOP

1950

Nu, Joseph, in onderhoricheden
Soe geloef dy den here, dat ghi met vreden
Ende met getrouwicheden, in werken van minnen,
Marien, vol der oetmoedeger sinnen,
Volstandich bi bliven selt emmermeere
Sonder of sc;eiden ?
JOSEPH

Dat gelovic haer 2) ende Gode den here,
Vor u, her bisscop, als man van trouwen .
BISSCOP

Dat geloefdy oec, Maria?
1942 dandere . 1944 Marien .

1948 here .

1952 haer.

1 ) Hier in margine : nota waarschijnlijk in dezelfde hand als bl . 34a, hierboven blz . 75 vermeld .
Q) haer in bet hs . h' = haer WILLEMS heel t de verkorting verkeerd opgelost,
maar MoLTZER bee f t de tout bemerkt .

DIE EERSTE BLISCAP VS .

1954-1972
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MARIA

Jaic, here .
BISSCOP

God laet u wel houwen !
1955 Nu, Joseph, orient, wilt u bereiden
Thuus Overt to treckene, sonder beiden .
Maria, dochter, ende Joseph, ghi,
Weest onderhorich .
JOSEPH

In Gods namen si .
Maria, laet ons gaen gereetscap maken,
1060 Soet ons betaemt, van alle saken
Ic wil gaen trecken ongelet
Te Bethleem Overt 1) .
MARIA

Ende is to Nazareth .
Gods gracie wil ons al soe gewegen,
Datter linen lof in sy gelegen 2).
Hs . bl . 42b .

GOD

1965 Gabriel, hoert : wilt u bereyen,
Sij t snel, en wil niet langer beyen .
Ic wil aen nemen menscen natuere,
Volcomen dat die propheten seyen
Van mire hoger gebuertelicheyen
1970 Aen een meechdelike figure,
Om to verlossen die daer int sure
Lange bedruct hebben geseten ;
1957 dochter . 1966 snel .
lossen . 1972 bedruct .

1967 aen nemen.

1968 Volcomen.

1971 ver-

1) Vs . 1961 en 't eerste hemistichon van vs . 1962 staan in het hs . op ien regel,
met, er tusschen, twee roode schuine streepjes, gevolgd door een dubbele punt .
Z) Hieronder staat, in dezel f de cursieve hand all bl . 212, 21b en 38b, hierboven
blz . 43, 44 en 83 vermeld, een tooneelaanwijzing : Silete
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vs. 1973-1994

Die wiiic flu als creature
Bringen daer 1) ewelic geduere
1975 Mijn grote bliscap, ongemeten .
Gabriel, is doet u weten
Dat ghi selt trecken to Nazaret .
Daer seldi vinden in secreten
Maria, die maget onbesmet 2) .
1980 Haer 3) seldi seggen ongelet
Van minen wegen, in corter spacien
„God gruetu sonder wee, vol gracien !"
Dat segt haer vanden monde Gods .
GABRIEL

0 here, behouden uws 4 ) geboods,
1985 Mi wondert, hoet u gelieven souwe
Menscheit to nemen aen een vrouwe,
Al es si suver, is segt u bloet,
En sterven natuerlic dan de doot,
Ende ghi onsterf elic sij t, soet claer es .
1990 Want de mensce, soet oppenbaer es,
Met sonden ontreint 5 ) es en besmet,
Contrarie sgebods en uwer wet 6) .
Dits hoech verstaen, is segt u vrilic.
GOD

Hs . bi . 43a.

Gabriel, dees maecht heeft mi so blilic ')
1981 wegen.
1982 wee . 1984 here .
1975 bliscap.
1976 Gabriel .
1986 nemen .
1989 sift .
1990 mensce. 1992 sgebods .
1985 wondert .
1993 verstaen . 1994 Gabriel .
1 ) daer in het hs. voluit .
Z) on- in onbesmet in het hs . voluit .
3) Haer in het hs . voluit .
') Hs . vus
6) ontreint : on- in het hs . voluit .
s) Aldus in bet hs . Maar MoLTZER heeft gedrukt : en tuwer wet Dit verklaart
de opmerking van VERDAM, Mnl. Wdb. 3, 1825 : „beter ware den gebode . . .
ook de bepaling met to is ongewoon" . Verandering lijkt niet noodzakelijk .
') blilie Deze plaats aanhalende in het Mnl . Wdb. 8, 2147, drukt VERDAM
bli(de)lie daarmee wi•llende to kennen geven, dat de lezing aldus dient „verbeterd"
to worden . Het is echter duidelijk, dat het rijm elke verandering verbiedt .
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1995 Gedanct, geloef t, als haren 1) verminden,
Ghi en selter blame noch smette in vinden .
Dies es mijn herte in haren 1 ) bedwange .
Gescreven staet in Salamoens sange
Mij n lief ste vriendinne eest, hoe dat Si,
2000 Want si es geheilicht in my ;
Ende op wien sal rusten Gods geest,
Dan opten oetmoedegen alder meest ?
Dus segt haer voert, sonder respij t
<<De here es met di, gebenedijt
2005 Soe sidi boven alle vrouwen !h
GABRIEL

o claerheit,

die niemen en mach dorscouwen,
Hets meer dan tij t : is lide verwonnen .
Grondeloes sij n u hoge connen
Ende u genaden onbesneden 2)
2010 Uut uwer hoger godlicheden .
Om, here, to quitene die nu sterven,
Soe werdic nernstich ter bederven .
Pause cort .
Gabriel knielt vor Marien, ende si
left en leest in haer (3 ) camere, haer
hande to Gode Overt hebbende .
GABRIEL

Van Gods wegen, suver vercorne,
Los van alien smetten, reyne,
2015 Soe comic tu, in tsviants toorne
Ghi selt verlossen die verloorne !
Hi wilt hem rusten in uwen pleyne,
Ende wilt vertroesten vor 4 ) die veleyne
1995 Gedanct . geloeft. 1996 blame . 1997 herte . 1998 staet . 1999 eest .
2003 voert . 2004 di . 2007 tijt. 2008 sijn . 2011 quitene. 2013 wegen .
2015 tu . 2018 vertroesten.

1 ) haren in 't hs . voluit.
Z) on- in onbesneden in 't hs. voluit.
3 ) haer in het hs . voluit .
4 ) vor schijnt overbodig to zijn, althans als men die veleyne als object van
vertroesten beschouwt .
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DIE EERSTE BLISCAP

vs. 2019-2042

Die liggen inter duvele tra .
2020 Aye, gracia plena !
Hier verscricse haer

1) .

Maria, vrouwe, sij t onversaecht !
Natuerlic seldi baren een kint,
Ende werden moeder ende bliven maecht .
Die gracie des heren heef t u vermint ;
2025 Jhesus saelt heten, mi wel versint,
De hoechste van deser werelt wijt .
Ghi sij t, soemen gescreven vint,
Vor alle vrouwen gebenedij t
MARIA

Her ingel, die hier dus comen sij t,
2030 Seer verwondert mi van then
En kinde noyt man ter werelt wij t,
In wat manieren saelt tan gescien ?
DINGEL ti)

Suver maecht, sij is onbevreest ! 3)
Gods gracie heef t u daer toe bereft .
2035 Ghescien saelt biden heilegen geest,
Mids uwer groter oetmoedicheit .
Ten tekene van dien, vor waer geseit,
Heef t Elizabeth, u nichte, ongewaent
Enen sone ontf aen in haer outheit,
2040 En es nu in haer 1) seste maent .
Nochtan datsi onvruchtbaer sy,
Ten tae Gods gracie.
2025 Jhesus .
1)
2)
4ra,
3)

2027 sift . 2029 ingel . 2032 manieren .

2035 saelt .

haer in het hs . voluit .
Naast Dingel staat in het hs . in Bezel/de hand als bl. 4a, 9a, r6b, 34b en
hierboven blz . 5, z6, 33, 75 en 90 vermeld: Gabriel
on- in onbevreest in het hs . voluit.

DIE EERSTE BLISCAP

vs. 2042-2066
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MARIA

Her ingel, soe ghi
Mi seit, soe moet met mi verkeren .
In Gods genaden soe keeric my
2045 Siet hier de deerne Gods, ons heren !

Hs. bl. 44a .

GABRIEL

Reyn maecht vol eren, suete Marie,
Die gracie Gods heef t u om vaen .
Een godlike hemelsce tresorie
Seldi voort bliven, sonder vergaen .
2050 Orlof, is keere ten hemel saen .
Selete . 1 )
DE NAPROLOGHE .

Hs. bl . 44b,
ondeyaan .

O Alder hoechste, gebenedie,
Godlike hemelsce trezorie,
Laet u ons slechtheit sij n bequame,
Dat wi hier minlic, sonder envye,
2055 Hebben vertoecht in weder sye
Ter eren van uwen soeten name.
Dor uwen oetmoet huetse vor blame,
Diet duegdelic hebben willen verzinnen
Ende hier sij n comen tot onsen verzame .
2060 Gheeft hem, to harer 2) sielen vrame,
Dat si die ewige vruecht gewynnen .
Wy doers u duegdelic bekinnen
Dat wi, en God wilt, tander jare
U dander bliscap selen beginners,
2065 Ende vort van jaer to jare met minnen
Oec dander bringen int oppenbare.

Hs . bl . 45a .

2043 seit. 2046 eren . 2047 gods . 2050 Orlof . 2052 Godlike.
2053 u. 2054 minlic . 2055 vertoecht . 2056 eren . 2057 oetmoet .
2058 duegdelic . 2059 comen . 2060 hem. 2062 u . 2063 Wi . 2065 vort .
1 ) Het overige der bladzijde is wit .
2) harer in het hs . voluit .
Eerste bliscap

7
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DIE EERSTE BLISCAP

vs . 2067-2081

Tot severe lanc, verstaet int dare,
Salmen u achter volgende vertogen,
Ter eren der weerdicheit van hare x)
2070 Die veel meerere eren werdich ware
Dan wt' van haere vercleren mogen 2) .
Dies bidt der lampten sonder verdrogen
Dat si 3) ors alien moet bevrien,
Ende dat wi ors to haren 4) dienste so pogen,
2075 Dat wi in vreden ende in hogen
Met salicheien den tij t gebyen 5) .
Bidt dies der sueter maecht Marien
Gemeynlic, die hier sitter of staen .
Orlof, geminde, hets flu gedaen .
2080 Tot tander jaer, soet es vorseit .
Ic beveel u der drievuldicheit ! s)

2067 lanc. 2068 Salmen. u achter volgende . 2069 eren . 2070 meerere.
2071 wt' . van haere. 2072 lampten . 2073 si . 2074 ors . 2075 vreden.
2076 salicheien, 2077 dies . 2078 Gemeynlic . die hier sitter. 2080 Tot.
2081 u.
') hare in het hs . voluit .
2) In het hs. staat mast dit vet's, links in margine, een kruis, bijwijze van verwijzingsteeken ; en in margine rechts, in nog eene andere hand dan al de reeds
vermelde, leest men dan het eerste der drie volgende verzen, en onderaan de blad
zijde de twee andere:
u van my mach werden gheseyt
En die fame breij t // vrij sonder helen
Dat tcorenbloemken tavont wat sots sal spelen
$) Dat si aldus in het hs ., en ook bij J . F . WILLEMS . Maar MoLTZER heeft
gedrukt Datti ; vandaar de emendatie bij VERDAM, Mnl. Wdb . 4, 39 : „l. datsi" .
*) haren in het hs . voluit .
b) gebyen J . F. WILLEMS heeft gelezen gebeyen, dat dus ook bij MoLTZER
staat, en ten slotte in 't Mnl . Wdb . op g e b e i d e n aangehaald is .
°) El . 45b en geheel bl . 46 zijn blank .

BI JLAGEN

B I J LAGS J
UITTREKSEL uit het sermoen van S . BERNARDUS op
den feestdag van Maria Boodschap (Patrologia Latina, dl . 183, koll . 385 390) . Zie de inleiding, blz . xxvi .
Op onser vrouwen dach dat hoer die engel die baetschap Hs. bt. 242a =
CCxxxiij a.
brachte ende seide Ave gracia ! 1) een sermoen . . . .
~IOp dat die glorie in woene in onserHs . bL247a=
eerden, soe hebben sick die barmhertic-CCxxxviija .
heft ende die waerheit malcanderen ghemoet Ende die gerechticheit ende die
vrede hebben malcanderen gecusset . Is die
glorie des vaders die wij se soen, die selven die wij sheit is, Ende
nyemant en ister alsoe wij s als hi, Z) soe ist apenbaer dat cristus
die cracht ende wij sheit gades, die glorie sync vaders is . Ende
want dat manich werve ende in manygen manyeren van hem
voer ghesecht was vermits den propheten, ~~ dat hi finder eerden Hs . bt. 247b .
ghesien solde werden, 2 ) ende mitten menschen 3) solde omme gaen,
in 4) wat manyeren dat geschiet is ende hoe al dat die propheten
geprophetiert hadden, vervullet is, dat die glorie gades in der
eerden gewoent hevet, D at bewij st die psalmist in desen voersechden woerden, of hi noch apenbaerliker b) seggen wolde : Op
dattet woert gades vleisch werden solde, $) ende in ons woenen
solde,a) soe hebben die barmherticheit ende
die waerheit malcanderen gemoet, $) ende
die gerechticheit ende die vrede hebben
m a 1 c a n d e r e n g e c u s s e t . Broders, dit is een groet sacra-

1) gracia hs . : grade het leesteeken reeds in het hs ., nagenoeg in den vorm van een
vraagteeken.
2) Ook in het hs . een leesteeken, t.w . een punt, meestal rood op zwart .
$) menschen in het hs. aanvankelijh overgeslagen, naderhand boven aan de blz .,
buiten de afschrijving, bijgeschreven, met een verwijzingsteeken, dat herhaald is
in den tekst .
4 ) Hier in het hs . een to vroeg geschreven w rood op swam doorgehaald .
b) hs. apenbaerlike Lat . manifestius.
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Hs . bl . 248a
CCxxxix a .

Hs . bl . 248b.

Hs. bl . 249a
CCxla .

BI JLAGE I

ment ende ene groete verborgentheit gades, dat men mit alre neernsticheit wijsliken onder sueken an marken sal, dan dat dit verborghene sacrament zeer quaet to verstaene is . Ende dat selve dat
daer 1 ) een mensche van verstaet, zeer quaet uut to spreken is . Ic
wil nochtant seggen dat luttick dat is hier van voelen kan, of is
yet den wijsen een oersake des ~~ guedes mochte gheven . Ick laete
my duncken, lieve broeders, dat die irste mensche van dat hi
first geschapen waert van gade mit desen vier doechden verciert
was, Ende als die prophete secht, als mit clederen der salicheit
gecledet was . Want in desen vier doechden is volcomen salicheit,
Ende waert Batter ene van desen vieren ontbreke, soe en mochte
die mensche niet salich wesen . Want sie en moghen 2) giene
doechden wesen, als sie niet toe samen en synt . Die mensche hadde van gade ontf angen die barmherticheit als ene cameriere die
hem bewaeren solde, die hem voer comen solde ende die hem na
volgen solde ende tot alien hoeken bewaeren solde . Sietstu
wael hoe danygen amore god synen jongen kynde ghesat
heft, hoe danigen kaemerlynck hie den menschen ~~ hevet
ghegeven die nu first geschapen was . Mer hem was oec noet
een tucht meister, Want hi een edel redelick creatuer was,
soe en soldemens niet allene bewaeren als een stom biest, 3 ) mer
men soldet saeteliken op voeden als een cleyne kyndeken . Tot
desen werke en mocht men nyemant vynden die daer alsoe
bequame toe was als die waerheit, die den mensche allensken
ten lesten daer toe brengen solde Bat hi die averste waerheit
bekennen solde . Ende op Bat hie niet en worde gevonden wij s
Bat quade to doen, 3) ende syn sunden alsoe voel to meerre waeren
als die Bat guede weet ende niet en doet [ . . .], 4 ) Soe is hem ghegeven die gerechticheit Bat sie hem solde regieren . Ende die alre
goedertierenste hant des scheppers hevet hem hier en baven ge= geven den vrede, daer hi van gevoedet solde werden ende ~~ ghenoechte in hebben solde . Ende desen vrede hevet twierhande geweest die hi hem gegeven hevet, 3) soe Bat hi ghienen strijt van
bynnen hebben en solde .3) noch van buten ghienen anxt, Ende Bat
vleisch en solde niet begheren teghen den giest, 3 ) noch hi en solde
ghienrehande creatueren ontsien . Want alle den biesten ghaf hi
vrijlick ellick synen name, Ende die serpent, Bat hi hem mit synre macht niet en vermat als den menschen to valle toe brengen, 3 )
1 ) Her in het hs . : van to verstaen is rood op zwart doorgehaald .
2) Her in het hs . : niet salich doech- rood op zwart doorgehaald .
3 ) Ook in het hs. hier een leesteeken, t .w. een punt, rood op zwart .
4 ) In het hs . doet dede Een van beide is to veel, de consecutio temporum vereischt het eerste, waarvan -et met een licht haaltje schijnt doorgehaald to sun .
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dat pynde hi bedriechliken to doene 1 ) . Wat mochte dese mensche gebreken den die barmherticheit bewaerde, 2 ) die waerheit
leerde, 2) die gerechticheit regierde, s ) ende die vrede voede ende
die guetlick tractierde ? Mer leider ! dese mensche tot syns selves
groeten schaden ende onwijsheit is hi neder ghegaen van jherusalem in jherico ende soe is hi gecomen onder die moerdenaers
Ende, als wi lesen, soe waert hi first van desen moerde-llnaers be- Hs . bl . a4gb.
roeft . En was adam niet wael beroeft, doe onse here quam inden
paradise ende sechde : „Adam, waer bistu ?" ende hi jamerlike
claghede dat hi al naeket was? Ende hi en mochte oec niet weder
ghecledet werden noch weder crighen die cleder die hem ontnamen waeden, 2) een dat cristus syne cleder ontnamen worden . Want
alsoe als hi in der zielen niet levendich werden en mochte dan
avermits den doet cristi, 2) alsoe en mochte hi niet gecleet werden,
cristus en molten first syne cleder benamen werden . Ende siet, of
niet om dese vier delen des cledes dat die oelde 8 ) adam verloes, 2 )
[ . . .] 4) des nyen adams cledere in vieren ghedeilt worden . Mer du
wilst mach schien vragen vanden ongeneyden rock, die niet gedeilt en waert, daer si lot om worpen . Ic meyne dat men daer bi
verstaen mach II dat godlike beelde, dat niet buten an gheneyet Hs . bl . asoa =
en is, 2) mer in ghebeeldet is inder natueren, soe dattet daer niet of CCxlia.
scheiden noch of gesneden werden en mach . Want die mensche
is gemaket inden beelde ende na der gelikenisse gades, S) die inden
beelde hadde die vrijheit des eyghenen willen ende inder ghelikenissen die doechden . Welke gelikenisse toe maele to niete is ghegaen . 2 ) mer in den beelde wandert die mensche . Dit beelde mach
bernen inder hellen, 2) mer ten mach niet verbernen noch of gedaen
werden . Dit beelde en wont niet to sneden of ghedeilt, s) mer waer
hem syn lot valt, daer coemdet alte samen . Mitten gelikenisse en
fist soe niet ; want fist dat die mensche niet en sundiget, soe blyvet
si int guede ; 2) mer sundiget hi, soe b) wont die ~~ ghelij cheit onghe- Hs . bi. 25ob .
val[l]ichliken verwandelt ende hi wont ghelijck den biesten . Ende
want is gesecht hebbe dat die mensche beroeft wont vanden
vier doechden, 2) soe fist wael betamelick dat is voert segge hoe hi
van elcken bi sonderlynge beroeft is . Die gerechticheit verloes die
mensche, doe eva die woerde des serpentes ende adam die woerde des wives beth geloefde ende meet volgede dan den woerden
1)
2)
3)
')

Lat. quod violentia non praesumpsit, fraude magis eum agressus est .
Ook in het hs. hier een leesteeken, all boven .
Hier in het hs . een to vroeg geschreven n zwart doorgehaald .
Hier in het hs . een dittographie : des nien des nyen Lat . in totidem quoque

divisa sunt secundi et novi hominis vestimenta .
b)

Hier in het hs . een to vroeg geschreven d rood op zwart doorgehaald .
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gades . Mer daer hadde noch wal wat achter gheweest vander gerechticheit, dat si hadden moegen hoelden doe si al gesundiget
hadden, 1 ) ende dat sochte die here an hem doe hi adam vraegede
waer hi was,') ende waer omme hie dat gedaen hadde . Mer dat selve worpen si al van hem ende kierden hem totten boesen woerden, als hem toe ontschuldi-~jgen in hoeren sunden . Want ten irsten hoerdet der gerechticheit toe niet to sundigen, ') mer gade gehoersam to wesen . Mer als dat niet gehoelden en is, 2 ) soe hoerdet
oec totter gerechticheit 3) die misdaet to bekennen ende to belien
ende berou daer van to hebben . Hi verloes oec die barmherticheit, ') doe eva soe ontsteken waert in hoere begheerlicheit dat sie
noch hoer selven en spaerde, s) noch die kynder die van hoer gebaeren solden werden, 1) die si alle besloech mit b) verveerliker maledixien, dat si ummer moten sterven . Ende adam, doe god toernich op hem was, doe leyde hij t opt wij f dat si hem daer toe gebracht hadde ende wolde achter hoeren rugge den schoete 6) onduken . D at wij f sack dat holt, dattet su verlic was an to sieve ende suete van toe eten, ') ende si hoerde dat die serpent tot hoer
sechde, ') dat si wesen solde ~~ alse gade . Ende aldus was dat als
een T) drie strengende corde, ') die niet lichteliken en toe breket,
Als curioesicheit, Vleischeliker gheneygelicheit ende der ydelheit .
Dit is allene dat die went hevet : ') als begeerlicheit der oghen, 1 )
ende hoverdicheit des levens 8 ) . Mit desen was die wrede moder
soe op getagen 9 ) ende hadde daer sulke genoechte in, dat si alle
die barmherticheit van hoer were . Ende des ghelikes verbarmede
hem adam aver dat wij f, dat hi om hoeren wille sundichde ; Mer
hi en verbarmede hem niet daer aver, dat hi voer hoer die pyne
der sunden lij den wolde . D at wij f was oec al beroevet vander
waerheit, 1 ) ten irsten dat si die woerde gades niet en nam die hie
adam toe ghesecht hadde : dat hi sterven solde op wat daghe hie
vander vrucht ete . ') daer ~~ si van sechde : machschien wi mochten
dan sterven . Ende si gheloefde den serpent, die hoer doe sechde
dat si in ghienre wijs sterven en solde . Adam was oec beroeft vander waerheit, die hi hem schaemde to belien, Mer hi brachte vlie') Ook in het hs. hier een leesteeken, als boven .
2) V66r is eerst wort rood op zwart doorgehaald .
3) hs . gerechtichticheit : het tweede -tick- geexpungeerd en zwart doorgehaald.
') Hier is jets als *hoeren man uitgevallen . Lat. nec sibi, nec viro, nec filiis
parceret nascituris.
a) Hier in het hs. : ho rood op zwart doorgehaald .
e) den schoete : Lat . sagittam .

') Hier is het hs., to vroeg geschreven : str rood op snarl doorgehaald.
8 ) Hier ontbreekt de vertaling van lat . concupiscentiam carnis .
9 ) Hier in het hs . : a rood op zwart doorgehaald .

BIJLAGE I

105

gende woerde voert teghen den heren, daer hi hem selven mede
meende toe ontschuldigen . Die waerheit secht selven inden
ewangelio : l ) die hem mynre schaemt voer den
menschen, 1 ) is sale) my oec synre schaemen
v o e r d e n e n g e 1 e n . Sie verloeren oec beide alte hants den
vrede den si toe voeren hadden gehadt, Want die here secht
den boesen ende den ghenen die hem of kieren van gade dien en is ghien vrede .') Wanten
worden si niet een ander ewe ontwaer in hoeren leden, Die hem
nu van nyes begonnen toe schamen dat si naeket waeren, daer
sie toe voeren niet of en ~~ wijsten . Want doe onse here sechde : Hs . bi. a52b .
adam waer bistu? 1 )antwoerdehie : Ic ontsach my
w a n t i c n a k e t w a s . Onghevallige ! een luttel hier voer en
haddestu daer ghien anxt voer ende du en sochteste niet die blaede der boemen, al waerstu doe alsoe wael naket als nu . Nu laet
ons voert sien die perabele 3) des propheten die secht, dat si malcanderen moeten Ende vermits dat cussen onderlynge versoent
worden . Het schynt datter een zwaeren twidracht doe onder den
doechden was . Want die waerheit ende die gerechticheit stonden daer 4) stij f op, dat men die 6 ) onghevalligen mensche hardeliken castien solde, als hi verdient hadde. Die vrede ende die barmherticheit hadden een ander voelen, 1) als dat men hem 6 ) genadich
wesen solde. Want dese twie als vrede ende barmherticheit hoeren toe samen, 1 ) gelikerwijs als die ander twie, 1) als die ge-t~rechtic- Hs . bl . 253a.
heft ende die waerheit, oec to samen hoeren . Waer omme ') doe = CCxliiija .
die twie, als gerechticheit ende die waerheit, alsoe vast daer op
bleven den misdadigen aver treder to castien, Ende dat teghenwoerdige lijden vermeerrede vermits den dreigene der toe comender ende meerre pynen, Soe ghingen die vrede ende barmherticheit weder totten herten des waders ende des heren de sie uut
gesant hadde . Want allene die wader hadde in synen herten gedachten des vreden, 1 ) al scheent aver al vol to wesen van lijden .
Ende die vrede en hielt niet op ende die barmherticheit en
zweech niet, 1 ) mer si an porreden syn vaderlike herte mit hoeren
goddienstigen runyngen, ende sechden : „Sal god in der ewicheit
1 ) Ook in het hs. hier een leesteeken, als boven.
Z) Hier in het hs . : hem rood op zwart doorgehaald .
3) perabele in het hs . voluit .
4) In het hs . voor daer to vroeg geschreven: dae rood o~ zwart doorgehaald.
b) die in het hs . aanvankelijk overgeslagen, met een fijnere den boven den regel
bijgeschreven, met een rood teeken .
s) hem in het hs, aanvankelijk overgeslagen, bijgeschreven door dezel f de hand als
die in noot 5 .
?) Waer omme = weshalven .
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den ongevalligen menschen verwerpen,') ende en sal hie niet weder
toe setten dot hi wat sachter si ? 1 ) sal god ewelike vergeten syne
~~ barmherticheit genade to doene ? Ende sal hie synen toerne onthoelden syne barmherticheit ?" Ende al wast dot die vader der
barmherticheit lange scheen toe vertrecken, als of hijt niet gehoert en hadde dot die vrede ende die barmherticheit van hem
begeerden, ') om des willen dot hi oec die neernsticheit die die gerechticheit ende die waerheit hadden, wat wesen solden, nochtans en was die inportunicheit der barmherticheit ende des vreden ende hoer oetmodige bidden niet medallen ontvruchtbaer, ')
mer si syn alle verhoert op hoer rechte tijt . Machschien dot hi
hem aldus op hoer staedige bedynge mocht antwoerden : „hoe
lange soldi portuenlike a) bidden? Ic bin oec uwen susteren, der gerechticheit ende der waerheit, schuldich genoech to wesen, die
ghi wael siet dot al bereft synt die sunden der menschen toe wreren . Laet sie comen ende laet ons $) toe samen sien hoe wijt ~~ best
moeghen waken" . Die hemelsche baeden waeren al bereft to doene dot hem bevaelen was . Ende als sie sagen die grote onsalicheit ende die wrede plaegen der menschen, ')soe screyeden, als
die prophete secht, die engelen des vreden [ . . . ] ') zeer bitterlike .
Want wie mochte trouweliker die dynge die totten vrede hoeren
sueken, don die engelen des vreden ? Ende uutten gemeenen rode
soe toech die waerheit op totten ghesetten daghe, ') Mer sie toech
op hent totten wolken toe,') sie en was noch niet luchtich, mer al
wat donckerich ende benevelt wit neernstiger onweerdicheit .
Ende doer was vervullet dot in den psalm staet : H e r e d y n e
barmherticheit is inden hemel ende dyne
waerheit is hent totten wolken . Hier en tusschen satdie
vader der lichten ende elck sechde dot hi best konde voer syne zij de .
Wie, meendi, hevet dese sake gehoert, diet ons voert moeghe seggen ? ') Wie hevet dit ~~ to samen spreken gehoert diet ons voert vertellen mochte ? Het syn machschien onsprekelike woerde, ')ende
ten is ghienen menschen 5 ) geoerloft sie uut to spreke[n] . Die
summe nochtans alre twidrachticheit schynt dit to wesen . Die
barmherticheit sechde : Die redelike creatuer gades behoeft ge1 ) Ook in het hs . hier een leesteeken, als boven .
a) portuenlike nog niet in 't Middelndl. Woordenboek In het Lat . eenvoudig:
usquequo preces vestrae ? portuenlike is blijkbaar gevormd naar o f onder invloed van inportunicheit dot vooraf goat.
3 ) Hier in het hs ., to vroeg geschreven : sien rood op zwart doorgehaald .
') Hier in het hs . nogmaals: screyeden ongetwij f eld to veel . Lat . angeli pacis
amore flebant .
5 ) menschen : in het hs . aanvankelijk overgestagen en naderhand in margine
met de noodige verwijzingsteekens, bijgeschreven .
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nade ende verbarmynge, want si is onsalich geworden ende zeer
onghevallich ; 1) die tijt hoere verbarmynge is gecomen, want die
tijt is toe handes voer bi ghegaen . Daer en teghen sprack die
waerheit : $) , , Tis noet dattet geschie, here, dat ghi ghespraeken
hebt . Adam moet ummer sterven mit al dat van hem coemt,
want hi den appel ghegeten hevet den ghi hem verbaden hadden ."
Doe sechde die barmherticheit : „Vader, waer omme bin is van u
gebaeren, sal is alsoe gherynge van u toe nyete gaen ? Want die
waerheit weet wal dat u barmherticheit niet en is, als ghi sie
nummermeer toe ~~ werke en settet" . Die waerheit sprat daer te- Hs . bl. 255a .
ghen ende sechde : 1 ) „ Wie en weet dat niet, 1) ist sake dat die aver = CCxlvi a .
treders uwes gebaedes ontgaet dat ordel des dodes, dat u waerheit
dan toe nyete gaet ende niet in der ewicheit en blyvet ?" Ende siet,
ene van cherubin gaf den raet dat men senden solde totten conynck salomon . Want den soene, sechde hi, 1 ) is dat ordel ghegeven
toe doene . Ende in synre tegenwoerdicheit moeten si malcanderen, 1 ) die barmherticheit ende die waerheit, 1) ende sechden elck
voer hem als voer gesecht is . Die waerheit seide : „ic belie des ende tis waer, die barmherticheit heft guede mynne, 1) mer si en hevet daer ghiene wijsheit bi . Want sie wil dat men sal spaeren den
aver treder meer dan hoer eyghen suster" . Ende die barmherticheit sprack daer teghen : „Du en wilste nyemant spaeren, 1) mer
du vaerste alsoe zwaerliken op den avertreder ende op den misdadigen, ~~ dattu oeck dyn suster wilst verderven ende to nyete Hs . bi . 255b .
maken ; wat heb is teghen di misdaen ? hebstu wat teghen my
misdaen, dat segge my ; 1 ) of hebbe is tegen di niet misdaen, waer
omme vervolgestu my ?" Broeders, tis een groet twidracht ende
ene disputacie die zeer verwiert is . Wie en mochte daer niet wael
seggen : Het waer ons guet, dat dese mensche nye gebaeren en
waer ? Aire liefste broeders, het was ummer alsoe . 1) Want men en
mochte daer niet sien 3) hoe si ') beide toe samen mochten behoelden werden, 1) die waerheit ende die barmherticheit . Ende als
die waerheit den richter toe hulpen nam tot hoere zijden, 1 ) ende
sechde dattet alles synnes toe schuwene waer dat die woerde des
waders niet gestraffet en worden, 1) ende die levendige ende crachtige woerde gades niet vernietet en worden, Doe sechde die vrede : „Ic bidde u, lij det daer mede ende en wilt soe niet seggen ; ten
hoert u niet toe aldus toe spre-~~ken ; 1) tijs oneerlick dat die doech- Hs . bl. 256a.
= CCxlvija.
1 ) Ook in het hs . hier een leesteeken, als boven .
Z ) Hier in het hs. een to vroeg geschreven n rood op zwart doorgehaald .
$) sien : in het hs. aanvankelijk overgeslagen, maar naderhand met de noodige
verwijzingsteekens in margine bijgeschreven .
4) Hier in het hs . : daer zwart doorgehaald .
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den onderlynge kyven sollen . 1) Ende doe si dus spreken, 2) doe
screef die richter mit synen vynger in die eerde . Ende dit waeren
die woerde die hi screef, die die vrede 3) aver luut las, dat sift alle
mochten hoeren ; Want si stont den richter alre naest . „Die gerechticheit secht : „Ic gae toe nyete, is dat adam niet en sterft ." Ende
daer en teghen seide die barmherticheit : „Ic gae mit alien toe
nyete, ten si dan 4) dat adam genade gheschie" . Het si dat die doot
guet werde ende soe hebben si beide dat si eyschen ." Alle die dat
hoerden verwonderden hem in den woerden der wijsheit dat si wal
lueden ende een gherecht ordel voert brachten ; Want het was
apenbaer, dat ghiene van beiden niet claeghen en mochte, alst geschiede dat Si beide begeerden, Als dat die mensche storve ende
daer toe genade vercreghe . Mer woe solde dit moegen bi comen ?
die doot is dat alre wreetste dynck ende dat alre bitterste
dynck ; 2) die doot is alsoe verveerlick, dat enen menschen gruwelt
als hi en hoert noemen, 2) bi wat reden solde si dan guet moegen
werden ? Doe sechde die vrede : „die doot der sunderen is alre
quaetste, 2) mer die doot der heiligen is zeer duerbaer ende mach
zeer duerbaer werden . En is die doot dan niet duerbaer, als si is
ene doere des levens, 2 ) ende ene poerte des ewigen levens ende der
ewiger glorien ?" „Dat waer een duerbaer doot", sechden si alle, 2)
„mer hoe solde dat moeghen geschien ?" „Het solde alsoe mogen
geschien", sechde die vrede, „als daer wie uut rechter mynnen
storvet, die niet schuldich en waer toe sterven . Want alsoe en solde
die doot niet konnen hoelden den onschuldigen, 2) mer het solde geschien datter gescreven is : Dat die kennebacken des wreden leviatan b) -- dat die ~~ duvel is - solde doer gebaert werden ende
die muere die tusschen dat leven ende den doot e) gheset is, solde
neder geworpen werden, Ende dat groete afgront ') dat tusschen
den leven ende der doot is, solde al toe niete gaen . Want die mynne die alsoe sterck is als die doot, ummer sterker dan die doot,
quame si in dat huus des starcken viandes, sie solde hem ten irsten bynden ende dan benemen al syne vate, 2) ende solde enen
gueden wech maken doer dat diepste des meers, daer die verloesf 1

1 ) Voor sollen eerst solden zwart op rood doorgehaald .
2) Ook in het hs . hier een leesteeken, als boven .
3) vrede in het hs . aanvankelijk overgeslagen, maar naderhand met de noodige verwijzingsteekens in de bovenmarge bijgeschreven .
4 ) dan in het hs . aanvankelijk overgeslagen, maar naderhand met de noodige
verwijzingsteekens in margine bijgeschreven .
b) leviatan hs . leiuaten De toevoeging : dat die duvel is bewijst ten overvloede, dat de kopiist den juisten vorm van het woord niet kende .
s) Hier in het hs. eerst : staet rood op zwart doorgehaald .
') dat groote afgront : Lat . chaos magnum .
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den doer gaen solders . Hem alien dochte, dattet guede woerde
waeren, die die vrede voert brachte . 1) Mer waer solde men dien
vynden, die nut rechter mynnen solde willen sterven ? die den
doot niet verdient en hadde ende die niet en drofte sterven, hie
en wolde ? Die waerheit gynck al die went doer, ende daer en was
nyemant die reyne was van sunders ~~ al wasset een kynt van Hs . bl . 257b.
enen dage . Ende die barmherticheit doer sack al den hemel, 1 ) ende
hi vant dat die engelen, 1) is en segge niet dat si quaetheit in hem
hadden, 1) men dat si alsoe groete mynne niet en hadden . Ende ten
was ghien wonder, want dese strijt ende dese victoerie hoert allene hem toe, die soe groete mynne heft, datter nyemant meerre
mynne en hevet, 1) als dat hi syne ziele setters mach voer syne onnutte ende onweerdige knechte, 1 ) men syne vrende . Dat coemt uut
synre ongemetenre mynnen ende nut synre groeter weerdicheit .
Want al doe wi al dat ons gebaeden is, wat moegen wi anders seggen dan dat wi onnutte knechte syn ? Men wie derf hem dat toe
verghen ? Dus comen sie weder totters ghesetten dage, 1) die waerheit ende die barmherticheit, 1) ende bint genoech begaen omme
dat si niet gevonden en hadden dat sie sochten . Doe troestede sie
die vrede guetliken ende ~~ sechde : „Ghi en weet niet wat die Hs . bl . 258a .
saeke is, daer en is nyemant hent tot enen toe, die dit groete guet = CCxlixa .
moege doers . Die den raet ghegeven hevet, die doe oec die hulpe" .
Die coninck die verstont wael die woerde des vreden ende hie
sechde : „Het rouwet my dat is den mensche gemaket hebbe . Ic
moet berou hebben ende pyne lij den voer den menschen den is
ghemaket hebbe ." Doe sechde hi : „Siet, is come, Want dese kelick en mach my niet voer bi gaen, is en moeten drincken" . Ende
alte hants liet hi comen den enghel gabriel ende hi sechde hem
„Ganck ende segge der dochter van syon : 1) s i c h d y n c on i n c k c o e m t" . Ende die enghel haestede hem ende quam
endesechde : „Syon, maecke dyn slaepcamen toe
ende ontfanck cristum dynen coninck" .Ende
doe die here comen wolde, 1 ) doe voer quaemen hem die barmherticheit ende die waerheit, ~~ Als daer gescreven staet : D i e b a r m- Hs . bi . 258b .
herticheit ende die waerheit sollen voer
g a e n v o e r d y n aensichte . Die gherechticheit sal synen stoel bereiden, als daer staet gescreven : D i e g e r e c h t i cheit ende dat rechte ordel is bereidinge
d y n s s t o e 1 s . Die vrede coemt mitten conynck, op dat die
prophete getruwe ghevonden werde die gespraeken heft : I n
onser eerden sal vrede wesen als hie coemt .
1)

Ook in het hs . hier een leesteeken, als boven.
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Hier omme songen die choeren der engelen, doe onse here gebaerenwas : V r e d e s i i n der eerden den m enschen die
v a n g u e d e n w i 11 e n s y n . Doe cusseden oec die gerechticheit 1) ende die vrede malcanderen, die toe voeren ghien cleyn
twidracht en hadden mit malcanderen . Want waster enige gerechticheit hier voermaels in der ewen, s) sie en plach niet to cussen, 2) mer toe prekelen, Ende si dwanck den menschen meer mit
slaeghen to doen datter finder ewen ghebaeden was, $) dan si toech
mit godliker (~ mynnen . Oec en hadde sie ghiene volcomenne versoenynge mit gade, als nu die gerechticheit hevet, die in den gheloeve is . Want hoe quaint anders, dat noch abraham, nosh
moeyses, noch ewighe vanden rechtvierdigen menschen die in
dien tij den waeren, als si storven den vrede niet en konden vercrigen, noch die ewighe salicheit, noch in gaen in dat rij ke des
ewighen vredes, Dan dat die gerechticheit ende die vrede noch
malcanderen niet ghecusset en hadden . Voert an, lieve broeders,
solle wi 4 ) hier omme meerre 8 ) mynne ende vuericheit hebben die
gerechticheit to oeffenen . Want die gerechticheit ende die vrede
hebben ene ewighe vrentschap mit malcanderen gemaket, Dat
soe wie dat getuych der gerechticheit mit hem brenget, die wort
vrendeliken mit enen blij de aensichte vanden vrede ont- ji f angen,
in dat selve slapende ende rostende . Amen .

1) In het hs . aanvankelijk : gerecheticheit De overtollige -e- rood op zwart
doorgehaald .
2) Ook in het hs. hier een leesteeken, als boven .
$) Hier in het hs . opnieuw: to doen maar rood op zwart doorgehaald .
4 ) Hier in het hs . opnieuw : voert rood op zwart doorgehaald .
a) I n het hs . aanvankelijk meer Met een f ijne hand, dezel f de als boven bl . 252b,
is -re boven den regel bijgeschreven, met een rood verwijzingsteeken .

BIJLAGE II
DIETSCHE VERTALING VAN DE „MEDITATIONES
VITAE CHRISTI", HOOFDSTUK 1 4 .
Zie de inleiding, biz . xxvi vlg .
A
Hier beghint dat prohemium vanden iwene ons heren Hs . bl.
jhesu cristi .
Onder alle duechden so leestmen van der heligher maghet since
ceciliedatzu ewangelium cristi gerebat in pect o r e s u o dat ewangelie van cristo drouch altoos in hare
borst . Dat men aldus sculdich es to verstane : Dat zu van den
levene ons heren jhesu cristi, ghestelt in dat ewangelie, enighe
devote dinghen vercoos, in de welke dat zu mediteerde dach ende
nacht, met zuver ende gheheelder herte Ende eenparigher meninghe Ende berrender minne . Ende die circulacie ghehent sijnde, was zu weder beghinnende ende veredekerende 1) met zoeter
smake die dinghen die zu in die verholentheit harer borst met
vroeden rade ghestelt hadde $) .
~~ ¶Boven alien dinghen rade is di dies ghelijcs to doene . Want Hs . bl.
ter studie des gheestelij x weercs ghelove is dat meest orbore ende
noot es Ende dat den mensche ter alder excellenter graet best
bringhen mach . Niewer en suls du vinden daer du also moghes
sij n gheleert j eghen die ydele smekinghe ende vallen Ende j eghen
tribulacie ende adversarisen Ende j eghen temptacie der vianden
ende zonden Als in dat leven ons heren jhesu cristi twelke
was sonder enich ghebrec dat aldervulmaecste . ¶Hier omme
uter eenparigher ende ghecostumeerder meditacie $) van sinen
levene wart die ziele gheleet in ene vriendelij cheit ende betrauwinghe sijnre minnen . Ja ooc ander dinghen versmaet zu ende
1 ) Er zijn wel reeds voorbeelden van edekeren = edericken, maar nog niet van
de a f leiding met ver- . Zie twee andere voorbeelden beneden, bl . 9a en zob, alsook
het Mnl. Wdb. op beide woorden .
2 ) I n het hs. : harer borst ghestelt had ( de met vroeden rade I met de noodige
teekens ter aanwijzing in welke orde de tekst to lezen is .
$) In het hs. : eenparigher meditacie ende ghecostumeerder met de noodige
teekens ter aanwijzing in welke orde de tekst dient gelezen .

2a .

2b .
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verontwaert. Ooc wart zu verstaerct ende gheinstrueert wat zu
es sculdich to doene of to scuwene . ¶flier omme so segghe is di
Hs . bl . ac = Ia dap dat die (( eenparighe meditacie des levens ons heren j hesu
cristi staerct tghedochte j eghen ydelheit, Also het blij ct in die
vorseide cecilie die haer herte also vervult hadde van den levene
ons lief s heren j hesu cristi, als dat zu in haer ghene ydelheit
trecken mochte . Want zu in dien pomp van harer brulocht daer
so vele ydelheden ghescieden in singhene, in speelne, So zanc zu
allene met ghestadigher herten 1 ) : F i a t d o m i n e c o r
m e u m etc . Here mijn herte ende mijn lichame moete sijn also
onbesmet dat niet gheconfundeert en werde . . . . 2)
Hs . bi . 5a = ijc .
¶Van der inghelen sorchvuldicheit to ons lieder waert .
Hs . bl . sb = ijd .
Als dat menschelike gheslachte hadlide gheleghen meer dan
v . dusentich j aren in keytivicheden ende om de zonden van
adame niement ten hemele en mochte clem[men], Ende die alder
helichste inghelen hier up compassie hebbende van desen groten
valle ende sorchvuldich van harer restauracie in deser langher
tijt, Ende toecomende plenitude temporis, die vulmaecheit
des tij ts, Al vergadert sij nde ende vollende [t] int anschij n ons
heren vor sinen troop, so baden si hem ende seiden So si devotelixt consten ende mochten : ,, ,, ¶Here, het ghelief de uwer moghendicheit allene bi uwer goedertierheit to makene die edele
ende die redelike creature den mensche, om dat hem soude sij n
zalicheit hier met u ende met ons over dien groten val van onsen
ghezellen die ghevallen sijn . Maer siet, here, si bederven al Ende
Hs . bl . 5c=iija . niement en esser behouden . Ende in den ~~ loop van al desen langhen jaren en hebben wi bier niement ghesien . Van al hebben onse
vianden victorie Ende van hem lieden niet onsen val en Overt vernieut ende vervult, maer die helle . Waer toe, heeee, sijn si gheboren ? Waer omme, here, sijn si ghegheven den beesten die zielen,
die in u gheloven ? Ende al eist dat naer uwe gherechticheit dit
ghesciet, Nochtan eist nu die tijt van ontfarmicheden . Ende al
ist dat adaem ende yeve u ghebot over ghetorden sijn, Nochtan
moete uwe ontfaermicheit nu toe comen . Ghedijnct dat ghi hem
lieden to uwer ghelikenesse ghemaect hebt . Here, ondoet uwe
hant van ontfaermicheden ende vervult hem lieden met uwer
benedictie . Want haer alre eghen bescauwen u, S i c u t o c u 1 i
servorum in manibus dominorum suorum,
Ghelij c den eghen der knechten in de handen van haren heren,
1 ) Ook in het hs . hier een leesteeken, t, w . een ongeveer loodrecht streep?e, rood
o p zwart.
2 ) Het vervolg van dit prohemium is veer ons doel van geen belang en ontbreekt
trouwens in 't Brugsche hs . (zie Bijlage II, B) .
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Toter tijt dat ghi tote ~~ hem lieden court Ende hem lieden ont- H s. bl .sd = iijb .
f aermt met zaligher remedie" .
¶Van den stride tusschen ontfaermicheit ende gherechticheit .
Als dese dinghen aldus gheseit waren, So ontstac ontfarmicheit die inaderen des vaders als dat hi hem lieden toe comen
soude met hem hebbende paeys ; Maer hi wederseit, met hem
hebbende gherechticheit . Ende also sinte bernaert seit met
scone ende langhe redenen, so was daer onder hem lieden grote
controversie ghemaect . Want paeys ende ontfarmicheit wilden
adaem verlossen ende behouden, Maer warachticheit wilde emmer dat hi ewelike verloren soude sijn . Ende aldus waren si in
groten discorde Ende vele redenen elc daer toe segghende 1 ) . Ten
laetsten so seide paeys : „Spaert u lieden van desen worden . Het
en is ghene heerlike zake so grote controversie to ziene Ende so
starke redenen to home" . Su en conste ~~ niet ghesien hoe warach- Hs . bl. 6a Q iijc.
ticheit ende ontfarmicheit j eghen den mensche soude[n] connen
converseren . ¶Maer die upperste coninc screef de sentencie van
desen stride Ende gafse paeys die hem naest was, to lesene, Aldus
inhoudende : „D ese seit
Ic bederve, eist dat adaem niet en
sterft" . Ende die seit : „Ic bederve, eist dat adaem niet ontfarmicheit ghecrij cht . Het sal ghescien dan ene goede doot, ende elc sal
hebben dat hi heescht" . ¶Si verwonderden alle int woort der upperster wijsheit Ende si concludeerden alie dat adaem ghestorven was vercrighende ontfaermicheit . 3 ) Maer si vragheden hoe dat
de doot goet soude moghen sijn, die so horribel es . Die coninc
antworde ende seide : „Mors peccatorum pessima
sed sanctorum est preciosa . Die doot der
zondaren es die alderquaetste, Maer van
den helighen es zu precieus . Hier omme, die ute
minnen sterven sal, niet besculdich ~~ der doot [sijnde], die sal ma- Hs. bl .6b= iijd.
ken een gat 3), duer twelke die verloste sullen liden" . Dese redenen gheliefde hem allen . Maer waer soudemen sulctenighen moghen vinden ? ¶Die warachticheit quam ter erden ende ontfarmicheit bleef in den hemele . Also david seit : D o m i n e i n c e 1 o
misericordia tua et veritas tua usque ad
n u b e s . Die warachticheit duer ghinc erderike ende zu en vant
1 ) In dit hs . is de oorspronkelijke tekst samengevat . De volledige tekst volgt hier
in bijlage II, B, naar hs . Brugge, Stadsbibliotheek 408, bl . r4a b. Zie beneden
blz . 125--126 .
2) Lat. consenserunt quod moriatur Adam, misericordiam consequendo .
Tekst B heeft de juiste vertaling : zie beneden bin. 126 .
8) Lat, sed faciat in ea foramen. In Bijlage III staat dan Wok : in der doot een

gat maken .
Eerste bliscap
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niement sunder zonde, Niet dat kij nt van enen daghe . Ende ontfarmicheit duer luusterde den hemele Ende zu en vant daer niement, die daer toe sufficiente caritate hadde . Want wi sijn alle
knechten, Ende als wi wel ghedaen hebben, so sijn wi sculdich to
segghene dat wi onorboorlike knechten sijn . ¶Hier omme dan so
behoort hem') die victorie toe, die de minne sty grout heeft dat hi
sine ziele stelt vor sine onorboorlike knechten . ¶Si trocken weder
Hs .bl .6c=iiija. ten ghestelden daghe ~~ vul anxtenen Ende zi en hadden niet ghevonden dat si begherden . Doe seide paeys : ,,,,Ghi en west noch
en merct niet dat david die prophets seit : „N o n e s t q u i f aciat bonum non est usque ad unum . Van den
meesten toten mij nsten en esser niement
d i e g o e t d o e n m o e t ." Maer die den raet gaf Die sal sine
hulpe daer toe doen" . Ende als dat die coninc horde, so seide hi
„Penitet me f ecisse hominem . Het beraut
midaticdenmenscheghemaecthebbe .Want
mi behoort daer over penitencie to doene" . Ende hi riep den
archangels gabriel ends seide : ,,,,Ganc ends sech den dochteren
vansyon : Gaude filia syon ecce rex tuns venit
solvere to a vinculo . Verblide dochter van
syon, Sich hier, dij n coninc comt 2) our di to
onbindene van den bands" . ¶Tote hier sijnt de
worden van sinte bernaert . ¶Sies du dan wat groter vreesen dat
Hs.bl.6d=iiijb. ~~ was ends ooc noch es [ . . .] 3) zonde doen, Ende wat groter pinen
dat het es daerof remedie to vindene ? 4), ¶Hier in, in dese sentencie
so concenteerden Alle die choren der inghelen b) Ende namen den
persoon van den zone : Want die persoen des waders es alflinghe s)
horribile ends wonderlijc, Ende also soude[n] recht in enigher manieren hem lieden hebben moghen vresen ends ontsien paeys ends
ontfaermicheit . Ende die persoon van den helighen gheest es die
aldergoedertierste, Ende dat hadde moghen ghesij n j eghen warachticheit ends gherechticheit . Ende daer omme so namen si den
persoon van den zone als inden middel our die remedie to doene .
¶Dit sulstu niet proprie verstaen, Maer appropriate . ¶Doe was
vervultdieprophecie : Misericordia et veritas obviaverunt sibi, J usticia et pax osculate
Hs .bl .7a=iiijc .sunt . Ontfaermicheit ends war-llachticheit
1 ) Hier in het hs ., to vroeg geschreven: so rood op zwart doorgehaald .
2 ) court in het hs . oorspronkelijk overgeslagen, en met een verwijzingsteeken
geheel under aan den rand van de bladzijde bijgeschreven .
') In het hs . een dittographie : zonde zonde
4 ) Dit leesteeken reeds in het hs .
6) In het Lat. praedictae virtutes .
6 ) alflinghe = halveling . Lat . aliquater . . . terribilis et potens
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ontmoetten die een den andren ende gherechticheit ende p aeys hebben [elc] andren
ghecust .
¶Wat wi mediteren moghen van onser zoeter vrauwen,
eer zu jhesum Karen zoeten zone ontfinc .
Omtrent der glorioser maghet marien, ute wien die incarnacie
ons heren jhesu cristi ghemaect was, moghen wi mediteren haer
leven in deser manieren . Als zu drie j aer out was, So was zu van
vader ende van moeder gheof f ert in den tempel Ende daer stout
zu tote zu hout was xiiij j aer . Wat zu daer dede, moghen wi weten ute der revelacie die zu dede harer devotigher dienighe sente
lisebette 1 ), Wiens feeste wi sollempnike celebreren, aldus in houdende . „¶Als mijn vader ende mijn moeder mi lieten in den tempel, rechtevort stelde is in mijn herte gode to hebbene to minen
vader, Ende eenpaerlike ende devotelike peinsde ic, wat is best Hs .bl .7b=iiijd .
doen mochte om gode bequamelijc to sine, Als dat hi soude ghewerdighen mi sine gracie to ghevene . ¶Ende is dede mi gheven de
wet mij ns heren ende mij ns gods . Ende ute al de gheboden der
godliker wet, So bewachteghe a ) is daer of sonderlinghe drie in
mijn herte, D at es to wetene : D u suls minnen dinen here dinen
god met al dij nre herte, ende ute al dij nre ziele . Ende ute a1 dinen
ghedochte Ende ute al dijnre crachten . ¶Item : du suls minnen
dinen even mensche ghelij c di zelven . ¶Item : du suls haten dinen
viant . Dese bewachtede is 3 ) in minen moet. Ende rechtevort vercreech is al de duechden die daer in ghehouden sij n . Ende dit wille is di leren . Want hi en mach ghene duechden hebben, die gode
met al sijnre herten niet en mint . Want van deser ~~ minne so Hs. bi . 7c = Va .
daelt alle vulmaecte gracie . Ende ooc so vloeyt zu als water ten
gonen die linen viant haet, dats to wetene blaemte ende zonden .
1 ) De Latijnsche tekst luidt tang zoo beslist niet, all de Dietsche : quid au~1

tern ibi fecerit, scire possumus ex revelationibus suis, factis cuidam suae devotae ; et creditur, quod fuit sancta Elisabeth . Deze, ook in 't Middelnederlandsch vertaalde en a fzonderlijk voorkomende o~enbaringen aan z e k e r e Elisabeth, zijn door den eenen toegeschreven aan de H . Elisabeth van Hongarije, door
den anderen aan de zalige Elisabeth van Schonau . De jongste uitgever, Pater Livarius Oliger, 0 . F . M., hee f t in zijn „Revelationes B . Elisabeth. Disquisitio critica una cum textibus Latino et catalaunensi" in het „Antonianum", dl . x (Roma,
1926), blz . 24 vlgg ., vrijwel uitgemaakt dat, dls een dezer twee Elisabetten de
schrij f ster is, alleen de tweede het kan geweest zijn . Een Oudengelsche vertaling,
Ca. 1493 gedrukt door William Caxton, is opnieuw uitgegeven door C . Horstmann
in Herrig's A rchiv fur dal Studium der neueren Sprachen and Litteraturen, dl .
76 (x886), blz . 392 vlgg .
2 ) bewachteghe = bewachtte. Wellicht het oudst bekende voorbeeld van dezen
Vlaamschen vorm . Lat . servavi .
3) is in het hs . aanvankelijk overgeslagen, naderhand buiten de a f schrijving
met de noodige verwijzingsteekens bijgeschreven .
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¶Hier omme die de gracie gods hebben wille ende besitten, hem
behoort toe sine herte to ordineerne ende to stelne ter minne ende
ter hatye . ¶Ic wille di segghen wat is meer dede . Altoos ter middernacht so stout is up ende ghinc vor den outaer van den temper, Ende daer met al der begherte ende met al mij nre wille Ende
met al dat is vermochte so hiesch is die alderbeste gracie gods,
bewachtende die .iij . vorseide gheboden ende al die andre vander
wet . Ende also staende vor den outaer, so bad is dese vij . naervoighende beden . ¶Eerst bad is om gracie, daer is mede soude
moghen vervullen tghebod der minnen, Om gode to minnen met
Hs . U . 7d = v b. al m[i]er herten etc . Ander werven hiesch is gracie om to ~~ minnene minen evenmensche naer sinen wille ende gheliefte, Ende dat
hi mi wilde doen minnen al dat hi mint ende lief hevet . ¶Derde
werven hiesch ic, dat hi mi wilde doen scuwen ende haten al dat
hi haet . ¶Vierde werven so hiesch is Omoedicheit, paciencie,
goedertierheit, sochtmoedicheit ende al die duechden bi den welken dat is soude moghen sij n gracieus vor sij n anschij n . ¶Vij f ste
werven hieschic dat hi mi wilde doen zien dien tijt, in de welke
dat gheboren soude sij n die alderhelichste maecht die baersen
soude den gods zone ; Ende dat hi wilde bewachten mine oghen
als dat is die soude moghen sien, Mine oren om haer to hoorne,
Mine tonghe om haer daer mede to lovene, Mine handen ende mine voeten om haer daer mede to dienene, Ende mine knien Om
Hs, bl. 8a -= vc . dat is ~~ daer mede soude moghen 1 ) anebeden den waerden gods
zone in Karen scoot . ¶Seste werven hiesch is ende bad om gracie
to obedierne die gheboden ende die ordinancie des bisscops van
den tempele . ¶Sevende werven bad is dat hi wilde bewachten
den temper ende al tvolc to sinen dienste" . ¶Doe seide die dienighe
gods : „O alderhelichste vrauwe, waert ghi niet vul gracien ende
duechden" ? 2 ) Maria andworde : „Voorwaer du moets weten, dat is
mi also wel rekende mesdadich ende onwaert der gracie gods als
du . Ende daer omme so bad is om gracie ende om duechden .
Ende ooc, dochter, so waens du dat is al die gracie die is hadde, s)
hadde sonder pine . Dat en es niet also . Het es waer dat is die gracie van natueren hadde sonder pine, Want is was ghehelicht in
Hs . U. 8b =vd . mijnre moeder buuc . Maer de ghiften des helichs gheests en ~~ haddic niet sonder grote pine ende labuer, Ende eenparighe bedinghe,
Berrende begherte, Diepe devocie, Vele tranen Ende vele afflic1 ) moghen in het hs . aanvankelijk overgeslagen, naderhand boven den regel bijgeschreven .
2 ) Dit vraagteeken ook reeds in het hs .
3) Hier ook in het hs. reeds een leesteeken, t . w . een schuin streepje, rood op
zwart.
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tiers, Segghende, doende, peinsende altoos al is best conste ende
mochte dat hem best bequamelic mochte sijn . Ende ooc segghe
is di, dat die gracie des helichs gheests niet en daelt in de ziele,
Het en si bi bedinghen ende affliction des lichamen . ¶So wanneer
dat wi ghedaen hebben dat wi moghen, al eist lettel, So court die
helighe gheest in onse zielen ende brijnct met hem sine alderupperste ghiften . Ende dan 1) dijnct der ziele dat zu in haer selven
bederft 2) Ende verliest hare memorie, Ende haer en dijnct dan
niet dat zu yet ghedaen heeft of gheseit dat gode bequamelic wesen mach, Ende haer dijnct dat zu dan vuulre ende versmader es
dan 3 ) zu ~~ oyt to voren was ." ¶Tote hier eist vander revelacie .
¶Sinte jheronimus die scrijft ooc van haren levene : Dat zu haer
dose regule ghestelt hadde, Dat zu van nuchtens tilike tote tercie
tide was in bedinghen ; Ende van tercie tide toter noene, so breyde zu ende wrochte 4), Ende van der noene weder so en cesseerde
nu niet van biddene toter tij t dat zu vanden inghel ghevisiteert
was, die haer voetsel ende spise brochte daer bi dat zu levede .
¶Ende also vort ende vort, to laugher to bet, was zu int werc ende in de minne gods profiterende, 6 ) Als dat zu nachts die eerste
was die up stout, Ende in wijsheden de vroetste, In omoedicheden
die omoedichste, Ende in den zanc van david die aldervroomste,
In minnen die gracieuste, In zuverheden die zuverste Ende in
alien duechden die vuL maecste . Su was ghestadich ende manierlic : Noyt en hoorde men noch en sack dat zu gram was . Ende
in al hare redenen was zu so vulmaect ende vul van gracien, Dat
god in hare tonghe bekent was . Altoos was zu in bedinghen ende
in leringhe van der wet . Ende was ooc sorchvuldich omtrent bare speelneden 6), Ende bewachtende dat si lieden niet zondighen
zouden in worden noch in werken, Noch in ydelheden hem verheffen, Noch in ghenen onrechte ende overmoedicheden die one
1 ) dan in hot hs. aanvankelijk overgeslagen, many naderhand aan den karat der
of schrijving met de noodige verwijzingsteekens bijgeschreven .
Z) Lat. ista altissima dons quod videtur anima in seipsa deficere .
8 ) dan hs . : dat
4 ) Lat, externo opere se occuparet. In hs . Brugge 408 : besich met nayen .
In hot Bonaventura-Ludolphiaansche Levers van Jesus (zie Bijlage 3) : spinners
ende nayen. Zie vender de aanteekening bij vss . 1694-1695.
b) profiterende = vorderingen makende, toenemende in -; n i e t: bast, pro/lit
hebbende bij iets . Lat. melius in Dei opere et amore proficiebat . Zoo ook in Bijlage III, beneden biz . 136 : in duechden voort gaende ; in Bijlage IV, beneden biz .
145 : onse vrouwe hadde . . . . voortganc in alre heilecheit . Lat. proficio en
profiteer sijn in hot Middelnederlandsch in profiteren samengevallen . In hot
Mnl. Wdb . nog niet vermeld .
e) speelnede staat nog niet in 't Mnl. Wdb .

Hs . bl . 8c= vja.

Hs . bl.8d=vjb .
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jeghen 1) de andere soude risen . ¶Ende sonder enich verlaet, in alien tides, so benedyede zu gode . ¶Ende bi also dat zu bi yements
groetenesse soude hebben moghen sceden van den love gods, So
stelde zu haer dese regule : So wannef;r zu van yement ghegroet
Hs .bl .9a=vjc. was, So seide zu over die groetenesse : gode lof. ~~ Aldus so ghijnct
ute haer, Als wi lieden die helighe groeten so segghen : „si gode
lof" . ¶Vander spise die haer die inghel brochte so levede zu Ende was ghevoet . Ende die haer 2 ) de bisscop van [den] tempel gaf,
die gaf zu den aermen . ¶Daghelix was ghesien die inghel gods
jeghen haer spreken ende haer minlike dienen . ¶Tote hier eist de
worden van sinte Iheronimus . ¶Ende als zu xiiij j aer out was of in
haer xiiij ste j aer, So was zu ghehuwet an j oceph bider godliker revelacie ende quam weder to nazareth . Hoe dat ghesciede, suls du
vinden in de legends van harer gheboorten . 3 ) ¶Dit sijn die dinghen
die wi vor de incarnacie ons heren j hesu cristi mediteren moghen
Dese veredekere wel, Ende met al dijnre begherte So hebber
ghenouchte in, Ende met ghewerke so beveelse dijnre memorie,
Hs, bl . 9b = vjd . II want sie die alder devootste sijn . ¶Nu comen wi ter incarnacien .
¶Hier beghinnen de meditacien des levens ons heren
jhesu cristi .
Achter dat quam de vulmacheit des tijts In de welke die alder
helichste ende upperste drievoudicheit gheordineert hadde to
vorsiene tsmenschen gheslachte bi der incar .acie des woorts Bi
der sonderlinghe minne daer hi tsmenschen gheslachte mede beminde, Die ontfaermicheit hem ooc beroerende Ende ter vulstandigher bede 4) van derv inghelen, Ende die zoete helighe maghet
comen was to nazareth, So riep hi den archangels gabriel to hem
ende seide : „Ganc tote onser alder zoetster dochter marien, ghehuwet an Joceph, boven alien creatures ons die alderliefste, EnHs .bl .9c= vija . d e sech haer, dat mijn zone beghert ~~ hare scoonheit Ende dat hi
haer vercoren heeft to sijnre moeder . Ende bid haer, dat su hem
blidelike ontfanghet, Want bi haer hebbic ghestelt to werkene de
zalicheit van al smenschen gheslachte Ende is wills vergheten
dat onrecht dat mi ghedaen es" . ¶Nu verbeide hier Ende ghedijnc dat is di int a) beghinsel seide, Dat es dat du alden dinghen
1 ) ieghen in het hs . aanvankelijk overgeslagen, naderhand geheel onder aan de
bladzijde bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens.
2 ) Hier in het hs ., to vroeg geschreven : bi rood op zwart doorgehaald.
3) Hiermede wordt bedoeld het hoof dstuk uit de Legends A urea, dat hierachter
als Bijlage I V volgt.
4 ) In het hs. oorspronkelijk ter I bede ende vulstandigher ( met twee verwijzingsteekens, dat de beide woorden in omgekeerde orde zijn to lezen; ende rood
op zwart doorgehaald .
b) int in het hs . oors pronkelijk overgeslagen, maar naderhand 1 a n g s d e a/-
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die men seit ende ghescien, di present gheves . ¶Nu dan hier so
ymaginere ende anscauwe gode sonder lichame, almoghende sittende, i n s o 1 i o e x c e 1 s o, in die hoghe hemelsche stede ende cietge 1 ), met enen zoeten vaderliken goedertieren ansichte, willende vertroosten sinen onghetroosten, segghende dese vorseide
worden . Ende gabriel met enen bliden ende minliken ansichte,
nighende ende knielende met reverencie ende waerdich-IIeden, Hs .bl .9d= vijb .
sij ns heren bootscap ontf anghende, Ende upstaende in menscheliker ghedaente, so court hi a1 spelende ende verblidende ghevloghen van hoghen ende rechtevoort es hi vor de zoete maghet in
hare camere . 2 ) ¶Nochtan en conste hi daer niet so varinc comen,
die helighe drievoudicheit en was daer ende verbeide sine comste . ¶Du suls weten dat die helighe incarnacie was dat werc van
al der heligher drievoudicheit, Maer allene so ontfinc die persoon
van den zone menscelike vorme, ghelij c enen die een cleet an
doet ende heeft an elke zide enen staende hem helpende ende die
mauwen houdende . ¶Nu sie wel ende verstant alle dinghen . 3 ) Wat
husekij n es dit nu, daer 4) dustenighe sij n, Ende daer men dese
grote ende hoghe dinghen doet . Al eist ~~ dat die helighe drievul- Hs . bl. zoa =
dicheit al omme es, Nochtan suls du mediteren dat si 5 ) hier flu es vijc .
i n ene sonderlinghe maniere, our dit sonderlinghe werc to werkene . ¶Nu dan gabriel [ . . .] 8 ) es in ghegaen, paralimphus 7) ende
ghetrauwe, toter heligher zoeter maecht ende seit : 8) A v e g r ac i a p l e n a d o m i n u s t e c u m . Ende zu naden worden
der ewangelien es in haer selven beroert [ . . ] e) our dese redenen
ende peinst up de nieuheit van deser groetenesse, Want hi en
was 10) niet ghecostumeert haer aldus to grotene . ¶Nochtan en
dorste zu niet met rechte beroert sijn, Want hi comendeerse in
schrijving bijgeschreven met en verwijzingsteeken op de plaats waar het woord
hoort to staan .
1 ) cietge = siegie enz . = zetel. Zie VERDAM, Mnl . Wdb. 7, ro66 .
Z) De hier volgende paraaf staat in het hs . voor camere : de kopiist heef t op de
verkeerde plek ruimte opengekten. -- Zie de aanteekening bij vs . 1978.
3) Hier ook in het hs . een leesteeken, t.w . een schuin streepje.
4)
In het hs . : daer nv met verwijzingsteekens dat de woorden in omgekeerde orde
to lezen zijn .
5) si hs. : hi Lat . Nam licet ubique sit sancta Trinitas, tamen ibi nunc aliquando singulars modo esse mediteris, ration singularis operationis .
8) Hier in het hs . een dittographie : Nu dan gabriel es in gabriel es in ghegaen Daarvan zijn in gabriel geexpungeerd ; bij 't eerste es is dat verzuimd .
') paralimphus hs . : parulimphus
8 ) Ook in het hs . hier een leesteeken, t .w . een schuin St reepje, rood op zwart .
9) Hier in het hs. : in to veel .
10) was in het hs . aanvankeiijk overgeslagen; naderhand onder aan de biz
.
bijgeschreven, met een verwijzingsteeken in den tekst .
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drien dinghen bi den welken zu haer niet en es sculdich to scamene noch beroert to sine . Want hi seit dat zu vul van gracien es,
Ende dat die ~~ here met haer es, Ende dat zu boven alien vrauHs . bl . 1ob
wen ghebenedijt es : Wat dan, dese zoete omoedighe maecht en
vij . d .
can haren prijs ende haren lof sonder scaemte ende beroerte
niet ghehoren . Want ende zu es beroert ute eerlike ende duechdelike scamelheit. Ende beghint to duchtene ende to peinsene of dit
waer es . Niet to min zu ghelooft wel dat die inghel waer seit ;
Maer het behoort properlike den omoedighen toe, Dat si hare
duechden 1) niet warachtighen 3) Maer meer veredekeren haer
ghebrec, Om dat si daer bi to bet souden moghen profiteren 3) Ende
rekenen ene grote duecht clene, ende een clene ghebrec groot .
Ende hier omme, als wijs ende bescaemt ende duchtende, en andHs. bl . 1oc = woort zu niet . Twe werven hoorde zu den inghel ~~ spreken, eer zu
vuja.
eens andwoort . ¶Het es walghelij c ende zere abhominabile, dat
ene maecht vele spreect . ¶Die inghel bekennende de 4 ) zake waer
omme dat dese zoete minlike maecht beroert es, Seit aldus : ,,Du
en b) moets niet duchten, maria, noch bescaemt zij n vanden lovers
die a) is di segghe, Want het es waer : Ende niet allene en sijs du
vul van gracien, Maer ooc al dat menschelike ghesiachte hebbes
du vernieut ende weder ghevonden an gode . Ende sick hier : du
snls ontfanghen ende baersen den zone van den aideruppersten,
die di to sijnre moeder vercoren heeft, Ende sal behouden ende
verlossen al die in hem hopen ende gheloven" . Ende maria antwort nu, Niet concenterende noch ontsegghende dese vorseide
Hs. bl. rod
lovers, Maer als willende versekert sijn ( van harer machdelij cheit
viijb .
als dat zu die niet verliesen moet van der welker zu zere ducht .
Ende seit toten inghel : „Hoe sal dit sijn ? want is en kenne ghenen man Ende mine maechdelij cheit hebbic gode alder vastelij xt
belooft" . Ende zouct de maniere van haren ontfanghene . Ende
die inghel andwort ende seit : „Het sal sijn bider gracie ende
werke des helichs gheests, Die di bi eenre sonderlinghe maniere
vervullen sal, Ende suls ontfanghen [bi] sine cracht ?), behoudende dine maechdelij cheit . Ende hier omme dij n zone sal sij n
gheheten die gods zone, Want hem en es ghene zake onmoghelijc .
Ende sick hier : elizabeth, dijn nichte, heeft ontfanghen duer al

1 ) duechden in het hs . aanvankelijk overgeslagen, naderhand onder aan de
biz. bijgeschreven met een verwijzingsteeken in den tekst .
Z) si . . . . warachtighen Lat . examinant.
$) profiteren Lat. ut . . . proficere possint . Zie biz. 117, noot 5) .
4) de In het hs . t o
b) Du en hs . : Duen met scheidingsteekens tusschen -u- en -ee) die hs . : dic
?) Lat. ejus virtute concipies.
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dat zu nochtan out es ende ondrachtich, Ende sijn flu vj maenden leden van 1) dat zu ontfijnc ." ¶Nu verbeide hier om gode Ende ~~ zie nerenstelike, Hoe al die helighe drievuldicheit hier es ende Hs . bi . z~a =
verbeit die andworde ende tconcent van deser ende sijnre zoeter viijc.
sonderlingher dochter marie ~), Ende hoe ghenoughelike dat hi
anscaut hare bescaemtheit, haer worden ende haer zeden . Ende
ooc merke ende zie hoe die inghel, knielende ende nighende, nerenstelike ende wiselike sine worden in brij pct, Ende hoe waerdelike dat hi staet vor sij pre vrauwen met enen claren 8 ) anschine ende doet ghetrauwelike sine bootscap . Ende ooc zie dit zoete minlike ende vriendelike maechdekij n, hoe dat nu staet ende hoort al
dese worden Ende peinst hoe dat sal moghen to desen wonderlike
werke rechtelike antworden ende de wille sijns heren vervullen .
Ende zie hoe omoedelike dat het staet ende bevreest Ende onvorzienlike van den inghel ~~ ommeringhet, Ende in al dese worden Hs . bl . IIb =
so en verheft noch en verwaent hem niet . Nochtan hoort het van viijd.
hem segghen m a g n a l i a d e i, die noyt tenighen mensche gheseit waren . O dens, Dit sijn al dine beneficien . Ten laetsten, also
die vorseide revelacien in houden, So gheeft dit zoete waerde
maechdekij n to deser zake concept Ende knielende ute dieper
devocie ende met 4) sinen zoete handen to gader ghevoucht, So
andwoort het den inghel ende seit : E c c e a n c i 11 a d o m inn, fiat mihi secundumb) verbum tuum . ¶Ende
rechte voort, sonder enich letten, so gaet de waerde gods zone in
dit zoete maechdelike buucskijn Ende van sinen alder zuversten
bloede so ontfanghet hi menschelike vorme, Ende blijft al gheheel in de scoot sijns vaders . ¶Nu moghes du hier zoetelike zien
ende ymagineren, hoe dat die he~~lighe waerde gods zone, an ne- Hs .bl .zzc=ixa.
mende ende ontf anghende dese pij nlike obediencie ende dese
werkelike legacie, omoedelike sinen waerden vader nijcht ende
hem recommendeert . Ende rechtevoort es hi in dit zoete buucskij n met ziele, met live, vulmaect mensche van allen leden, Maer
zere clene, Ende es voordan in dit helighe buucxkij n natuerlike
wassende, ghelij c andre kinderkij ns . Maer gheen ghebrec en es
1 ) van in het hs. aanvankelijk overgeslagen, naderhand op den rand van de
afschrijving bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
Z) In het hs . : zoeter dochter marie sonderlingher met verwijzingsteekens dat
sonderlingher voor dochter to lezen is.
3) claren in den tekst aanvankelijk overgeslagen, maar naderhand onder aan
de blz . bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
4 ) met in den tekst aanvankelijk overgeskagen, maar naderhand mast den regel
bijgeschreven met de noodige verwijzingsteekens .
b) secundum in den tekst aanvankelijk overgeslagen, maar naderhand onder
aan de blz . bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
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daer 1) van leden ende insturtinghe der zielen als in andren . Ende
es vulmaect god ooc, ghelij c dat hi es vulmaect mensche, Ende
also wij s ende moghende als hi flu es ende in alien tiden . Ende to
desen omoedighen concente so knielt gabriel met sijnre vrauwe
een lettel tijts, ende daer na so staet hi up ende nijcht vor haer
ter erden ends; danct haer a) . Ende trect weder ten hemele ende
Hs.bl .zid=ixb . ~~ vertrect daer dese dinghen . Ende dan es daer niewe feeste ende
sonderlinghe grote bliscepe . ¶Ende dit zoete helighe maechdekij n, flu vele meer verlicht ende on tsteken met der minne gods 3)
Ende bevoelende dat bet den waerden gods zone ontfanghen
heeft, buucht sine knien ende knielt ter erde, Ende seit gracien
gode van desen groten goede, Ende bid hem omoedelike ende
devotelike dat hi 4) wille ghewaerdighen hem to instrueerne ende
to leerne, als dat bet die dinghen die omtrent sinen helighen zone
to doene sullen comen, sal moghen doen sonder enich ghebrec .
¶Nu zie dan ende mere, hoe groot dat heden desen feesteliken
dach es, Ende jubilere in dijn herte Ende seg gracien gode Ende
mac enen dach van bliscepen . ¶Heden so maect god de vader
Hs.bl.raa=ixc . brulocht ende trauwet de ~~ menschelike nature, met der welker hi
hem onghescedelike verenicht . ¶Heden est de solempniteit van
des zoons brulocht ende den dach sijnre gheborten In sijnre zoeter moeder ende der maghet buuc . ¶Heden es de solempniteit
van den helighen gheest, wien men toe draghet dit wonderlike
were deser incarnacien ende beghint sine goedertierheit to toghene des menschen gheslachte . ¶Heden ist de solempniteit van onser zoeter vrauwen der heligher maecht, Die van den vader in
sijnre dochter, Van den zone in sij n moeder, Ende van den helighen gheest in sine bruut bekent ende ontfanghen es . ¶Heden beghint de vervullinghe des hemelschs hof [s] . ¶Heden so daelt twarachtighe licht van den hemele, Ende dat b) broot des levens beghint to backene in den oven des maechdelijcs buucs . ¶Heden beHs .bl .lab =ixd . ghint die verlossinghe ende )~ de zalicheit ende die stichtinghe
ende vertroostinghe des menschen nature 6 ) . Dese niewe obedien1 ) daer in den tekst aanvankelijk overgeslagen, maar naderhand bijgeschreven,
als voren.
$) Hs. vor haer ende danct haer ter erden met twee teekens ter aanwijzing in
welke orde de tekst to lezen is .
3 ) In bet hs. mast den regel ont steken met der minne gods I een verwijzingsteeken dat dertien regels lager herhaald is, gevolgd door den zin Ende bevoelende
ontfanghen beef t die dus overgeslagen was .
4 ) Hier in bet hs . een to vroeg geschreven hem zwart doorgehaald .
b) Hier in bet hs ., to vroeg geschreven: le zwart -doorgehaald .
6) I n bet hs . : de zalicheit des menschen na- I ture ende die stichtinghe
ende vertroostinghe Met verwijzingsteekens voor des en voor 't eerste ende tot
aanwijzing in welke orde de tekst hoort gelezen .
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cie ontfanct de zone van den vader om onse zalicheit to vulcomene . Et exultat ut gygas ad currendum viam
etc . Ende hi verheft hem als een gygant to lopene sinen wech, Ende besluut hem in dit overmaechdelike zoete 1 ) buuxkij n . Ende es
ghemaect een van ons lieden, Onse vader, onse broeder Ende
onse advocaet, Ende beghint peelgrijn to sine met ons . ¶Heden
es dat woort ghemaect vleesch Ende die ropinghe ende begherten
der propheten ende patriaerken sij n vervult ende ghehoort, D ats
to wetene : Mitte domine agnum dominatorem
t e r r e, Here, sent dij n lam, domineerre van der aerde etc . Ende
r o r a t e c e 1 i, Ghi hemelen dauwet van boven ende die wolken sullen reynen den gherechtighen ende die aerde sal open
II gaen, ende daer ute sal spruten die behouder, Ende vergave Hsa
bl . iac= xa
god of die hemelen scuerden etc . ¶E t o s t e n d e n o b i s d omine faciem tuam et salvi erimus Ende here,
toghe ons dij n ansichte ende wi sullen behouden sij n . Ende dies
ghelij cs van prophecies die hier of spreken, so vij nt men vele die
heden al vulcomen sijn . Ende god de vader ziet flu sinen zone
mensche wesen, Ende hi en sal vordan nemmeer vergrammen .

1 ) In het hs.: dit zoete overmaechdelike buuxkijn met teekens ter aanwijzing
van de vereischte woordorde .

BIJLAGE II
B
Hs . bl, zab .

Hs . bl . z3a .

Hier beghint dat weerde aerbeidelike leven ons liefs
heeren Jhesu cristi .
Onder alle andere duechden ende verchierde love soo lesen wij
van der helegher maghet Sinte Cecilien, dat soe dat ewangelium
Cristi altoos drouch in haer borsten, als : dat soe eenighe
vanden devootsten wercken ons heeren, die in die ewangelie ghestelt sijn, vercooren hadde . Inden welken dat soe met onbesmetter minnen der herten nacht ende dach mediterende ende daer in
contemplerende was . Want soese verholijcke met vruechden ende
met vroeden rade in haer borst vergadert hadde 1) . 0 2) mij ne siele,
boven alle devoote (j ouffeninghen so radic dydies ghelijcx to doene .
Want het seere devoot ende prophijtelic es, om ten alre excellensten grade mede to commene, want uuter eenparigher meditacien
ende ghedij nckenesse des levens ende ons lief s heeren soo wordt
ghesterct ende ghesticht ons ghedochte, also het wel blij cket in
dese voorseide Sinte Cecilie . Die welcke haer herte alsoo vervult
hadde met dien levene ende lij den ons heeren, so dat soe in haer
herte gheen ydelheit ghetrecken en mochte . Want in haer brulocht
als soe die bruudt was, so sancse 3) met ghestichter herten F i a t
d o mine I nmaculatum cor meum . ¶O heere,mijn herte
ende mij n lichaem moet bliven onbesmet, so dat is voor dy niet
gheconf undeert en worde, Als waer by dat is moete worden gracieus voor dat aenschijn . Nu dan tbeghinsel behoort men to nemene vanden incarnacien . Maer eenighe dinghen die to vooren
ghescieden inden hemel tusschen gode ende sijnen Inghelen, die
moghen wij goedertierlike gheloven ende mediteren also wel als
dat ghesciede finder eerden .
Hoe dattie inghelen gods 4) omme ons verzocht zijn .
O Mijne siele ! flu merct hier inderlike met minnender herten .
Als leden waren wel .vM . jaren, daer des menschen gheslachte also
1)
2)
3)
4)

Het h s . is hier blijkbaar in de way . Zie tekst A, boven blz . zrr .
0 hs . : omme
sancse hs . : satse
gods hs . : gode
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kenliken 1 ) ghe-~~leghen hadde soo datter eene siele ten hemele Hs . bl. r3b
niet commen en mochte, soo hadden die heleghe inghelen compassie up dien grooten val ende waren menichwaerven seere besoorcht om haerlieder restauracien ! Ende als den termij ne van
desen langhen jaren thenden commen waren, so vielen sij alle to
samen neder ootmoedelike ende den troop vanden almueghenden
god s) . „¶Hot gheliefde dock huwer moghenthede die edele ende
redelike creatueren mensche to makene, alleene by uwer goedertierhede, om dat si hier met hu in salicheden jubileeren ende verblijden souden, ende omdat onsen val daer by gherestaureert soude sij n . O goedertiere almoghende god, flu hebt compassie up hemlieden, want sij bederven alle . Ende een en esser niet behouden .
Want inden termine van desen langhen jaren so en hebben wij
bier niement ghesien . Want onse vyanden hebben victorie van al .
¶O almueghende goedertiere god, en waeromme sij n die edele menschen den beesten ghegheven die in hu hopen, gheloven ende betrauwen . Ende al est dat naer uwer gherechticheit dit ghesciet es,
Nochtanne est naer den tijt van ontfaermicheden . ¶O goede
heere, ghedij pct dock dat ~~ ghij se naer huwer helegher ymaghe ne Hs . bi . i4a .
ende ghelikenesse ghescepen hebt . ¶O goedertieren heere, doet
open uwe handen ende vervultse met benediction, Want haerlieder oghen verbeyden met grooten verlanghen omme hu to sieve
ghelij cke ellendeghe knechten, tot ghij hem secourst met saligher
remedien" .
Van onser liever vrauwen eer zoo Jhesum ontfijnc .
O Mijne siele ! flu mercke bier inderlike . Als dose claghen vanden
inghelen aldus minlike ghedaen waren, hoe dat ontfaermichede
clopte voor die inaderen des waders ende minne beroerdese altemale met haer hebbende . 4) Maer die vader ontseit 3) haer met hem
hebbende gherechtichede . Ende onder hemlieden was eene groote
conturbancie ghemaect, zoo dat paeys ende ontfaermichede seiden
tot gode den vader aldus : „O heere, ghij en suit niet eewelike versteken dat menschelike gheslachte of vergheten sij ns to ontf aermen ." Ende waren hem dit langhen tijt vermanende . Ende ten
1) kenliken Lat. miserabiliter Lees keitiveliken ? 't Is verleidelijk maar niet
noodzakelijk, gelet op hot gebruik van k e n 1 ij c . Zie VERDAM, Mnl . Wdb . i. v.,
beteekenis 2) .
2 ) Het h s . is hier blijkbaar in de war . Zie tekst A, boven blz. 112, 113 .
3 ) ontseit in hot hs . : ontsiet Lat . sod contradicebat veritas, habens secum
justitiam. Men verwacht dus : *warachticheit ontseit enz . Zie hot sermoen van S.
BERNARDUS, boven blz. 105 vlgg. en hot Bonaventura-Ludolphiaansche Leven van
Jesus, beneden blz. r33 . Maar tekst A hoe f t een dergetijke losing als tekst B : maer
hi (d. i. de vader) wederseit enz . De waarschijnlijk f outieve vertaling moot dus
ouder sun dap de hier uitgegeven a f schri ften.
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laetsten die almueghende god andwoorde ende seide : „Roupt
huwe sustere die hier jeghen contrarie 1 ) seit, ende wij sullense to
ghader hooren spreken ." ende als ~~ gherechtichede gheroupen
was, so beghonste ontf aermichede to segghene : „O heere, die menschelike natuere es in grooten noode ende het betaemt hu $) wel
hem lieden ontfaermenesse to doene" ; maer in contrarie so seide
gherechtichede : „¶O heere, het behoort hu to vulcommene die
redene die ghij selve ghesproken hebt, dat es, dat adam emmer
sterven moet met alle sijne naercommers" . Doe seide ontfaermichede : „O heere, waer omme hebdy my ghemaect ? Merct ghij
niet, dat gherechticheit wille dat is bederve ende to nieute ga ?"
Doe seide warachtichede : „O heere, es dat adam dijne vulmaecte
sentencie ontgaet, So bederft dijne gherechtichede . Ende soe en
sal in eewicheden niet bliven ." Dese questie was ghesonden van
den vader totten sone by paeyse ende warachtichede ende ontfaermichede, ende seiden voor hem die selve redenen 8) . Maer
warachtichede die allegierde sterckelike dese dinghen ende seide
„O heere, dese questie es j eghens hu gheseit . Het es to scuwene
dat des waders woort niet ydel ghemaect en moete sijn ."
Doe zeyde p ays : „wat spaerdu [ . . .] 4) van desen warachtighen
~~ woorden ; het en es gheene eerlike contencie to ziene zo groote
conturberinghe" ende soe en conste niet ghesien hoe dat gherechtichede ende ontfaermichede omtrent den mensche soude[n] moghen converseren . Ende doe so screeff die Coninc hier of die sentencie ende gaf se paeys die hem naest stondt to lesene, aldus in houdende : j Die eene seyde : „Ic bederve est dat ghij gheene ontfaermichede en ghecrij ghet, 6) het moet dan ghescien eene goede doot,
sal elc hebben dat hij heescht" . Ende sij verwonderden wander
eewigher wij sheden, ende concludeerden dat adam sterven moeste ende vercrij ghen daer naer ontf aermicheden . Maer sij vraechden hoe dat die doot goet soude moghen wesen, die so onribelike
es" . Doe andwoorde die coninc :„¶M o r s p e c c a t o r u m p e ss i m a a) . Hieromme dan die huute caritate sterven sal, niet besculdich sijnde der doot, die sal waken een gat inden hemel duer
1) contrarie : in het hs . touerarie
2 ) hu: in het hs. staat de -u boven op een to vroeg geschreven -e, een j out veroorzaakt door het weldra vol gende hem .
3 ) Hier ontbreekt, wat Waarheid en Barmhartigheid aan het voora f gaande nog
toevoegen, t . w. et addebat Veritas : Fateor, Domine, quod bono zelo movetur
Misericordia ; sed non secundum justitiam, quae potius praevaricatori vult
parcere quam sorori . At Misericordia : Tu neutro parcis, et tanta indignatione
saevis contra praevaricatorem, ut involvas pariter et sororem .
4 ) Hier in het hs. een dittographie : spaerdu spaerdu
b)

Hier is dit h~ . weer in de war ; xie tekst A, boven blz. rr3 .
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welke die verloste lij den sullen", ende dese reden ~ghelie f de] hem
allen wel . Maer soudmen dusdanighe menschen vinden moghen ?
ende hier omme so quam warachtichede up eerderijcke . Ende
ontfaermichede ~~ bleef inden hemel . Ende warachtichede ghijnc Hs . bl . r5b.
a l eerderij eke duere . Ende soe en vanter niement suvere van sonden, niet het kindt van eenen daghe . Ende ontfaermichede overluusterde den hemele ende soe en vanter niement die sufficiente
caritate daer toe hadde . Want so wie dat wonderlike minnewerc
vulcommen sal, hem behoort toe so groote caritate dat hij sij ne
siele sette voor sine onoorboorlike knechten . l ) Ende aldus soo keerden sij weder ten ghestelden daghe vul anxsten, niet ghevonden
hebbende dat sij sochten . Doe seide paeys : „Ende wij en peinsen
noch en mercken niet dat niement en es goet noch suver dan alleene een, ende daer omme behoort hem toe : Die raet gheeft, dat
hij ooc die hulpe doe" . Ende dat verstont die coninc wel ende seide .,,¶Penitet me fecisse hominem . Hetberauwet
my dat is den mensche ghescepen hebbe . Want is sie wel dat my
behoort penitencie voor hem to doene" . Ende hij riep den archangel gabriel toot hem : „ganc ende secht den dochteren van syon
„¶Gaude, filia syon ; ecce . ~~ Rex tuns venitls .bl.r6a.
s o 1 v e r e t e a v i n c u 1 o . ¶O ghij dochtren van syon, verblijt hu, want hu coninc court our hu to 2 ) ontbindene vanden
bande" . ~) Aldus worden die prophecies vervult : ¶M i s e r i c o rdia et veritas obviaverunt sibi, Justicia
e t p a x o s c u l a t e s u n t . Ontfaermichede ende warachtichede ontmoeten elc anderen, ende gherechtichede ende paeys
hebben elc anderen ghecust .
Vanden gheschille tusschen gherechtichede ende ontfaermichede .
O Mijne siele ! nu merct hier inderlike met minnender herten
hoe dat die glorieuse maghet maria by wien die heleghe incarnacie voort commen es, zo moghen wij mediteren huer heleghe devote zuver leven . Want soe toot hares dries jaren van vader
ende van moeder inden tempel gheoffert was . Ende was daer tot
zoe oudt was .xiiij . j aer 4) . Ende wat soe daer dede, moghen wij
weten by revelacien die soe ontdecte hare devoter dienarighe
114 .
1 ) Hier is dit hs . weer in de way; zie tekst A, boven blz .
2 ) Aanvankelijk begon de kopilst hier to schrijven het straks volgende van maar
voltooide de -n niet . v a zijn zwart geexpungeerd en rood doorgehaald ; boven op de
onvoltooid gebleven -n is de o- van ontbindene geschreven .
3 ) Hier vertoont dit hs . een groote leemte. Zie tekst A, boven blz . 114 .
d) iaer : aanvankelijk in het hs . overgeslagen, naderhand door den kopiist zelven
tusschen de regels bijgeschreven, met ien verwijzingsteeken .
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Sinte Elysabeth 1 ) zegghende aldus : „als my mijn vader ende mij n
moeder lieten inden tempel, Doe so steldic haestelic mijn ~~ herte
omme gode teenen vader to hebbene . Ende is peinsde eenpaerlike
ende devotelike wat is gode bequamelic soude moghen doen, als
dat [hi] soude gheweerdeghen sij ne gracie to gheven, als waer by is
soude moghen wesen gracieus voor sijn aenschijn . Ende is dede
my gheven die wet van mijnen god . Ende huute den heleghen
gheboden soo wachte icker drie eenpaerlike in mijn herte, dat es
dattu sulst minnen dijnen heere dijnen god met al dij nre herten
uut al dijner sielen ende met al dijnen crachten . Ende dijn evenkersten ghelijc dy selven . Ende du sulst haten dijnen vyant . Dese
bewachtede is in mijn herte ende haestelic so vercreech is alle
die duechden die daer in onthouden sijn . Aldus dan so wie de
gracie gods hebben ende besitten willen, hem behoort toe, zijn
herte to minnen ende ter hatyen to oordinerene . Ic wildi dan segghen wat is dede . Ic stondt altoos ter midder nacht up, ende is
ghij nc voorden outaer vanden tempele, ende met al mij nder begheerten soo hiesch is ende ~~ begheerde die alder beste gracien
gods . ¶Ende aldus knielende voorden outaer, so badt is om seven
beden . ¶Eerst waerven so badt is omme gracien, daer is mede
vulcommen mochte tghebodt van minnen . ¶Ander waerven
badt is dat is mij nen even kersten beminnen mochte na sij nen alderliefste wille . Ende dat hij my weder doet beminnen al dat hij
bemindt . ¶D erde waerven badt is dat hij my wilde doen scuwen
ende haten al dat hij haette, dats alle maniere van sonden . ¶Vierde waerven hiesch is ootmoedicheit ende alle die duechden die
daer in besloten sijn, byden welken dat is soude moghen wesen
gracieus voor sijn aenschijn . ¶Tvij f ste waerven badt is dat hij
my wilde doen sien : den tij t dat [. . ] $) soude sijn ghebooren, die alder helichste maghet, die den gods sone baersen soude, ende dat
hij wilde bewachten mij ne oghen, so dat icse sien mochte, ende
mijn ooren, so dat icse hooren mochte, mij ne tonghe so dat icse
loven mochte ende mijn handen ende mijn voeten omme dat icse
daer mede dienen mochte . Ende mijne knien omme ~~ dat is daer
mede anebeden mochte den gods sone in haren scoot . ¶Seste
waerven hij esch is gracie omme to obeghierene de gheboden, die
oordinancie des bysscoppen vanden temple . ¶Sevenste waerven
badt is dat hij den tempel ende alle sijn volc wilde bewachten
ende bringhen tot sij nen dienste ." Ende dit gheseit sij nde, doe
seide Sinte Elyzabeth : „O alre liefste vrauwe, en waerdy niet vul
van gracien ende vul van allen duechden ?" Doe andwoorde die
1) Zie de noot bij tekst A, boven blz. 115, z) .
2 ) Hier in het hs.: is ongetwijf eld to veel.
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heleghe maghet : „du moets voor waer weten dat is my alsoo wel
rekende mesdadich ende onweerdich der gracien gods als du . Ende
daeromme badt is our gracie ende our duechden . Waentstu dat is al
dese gratie hadde sonder labuer ? Neen, dat en es niet . Het es wel
waer dat is ghehelicht was in mij nder moeder lichame, maer die
gracien] des heleghen gheest en quamen in mij ne siele niet, dan by
bedinghen ende by inderliken labuere, ende altoos doende tbeste
dat is wiste daer mede dat is hem behaghen ~~ mochte . Aldus dan Hs . bl . z8a
so court die heleghe gheest in onse siele, by inderliken labuere van
grooter bernender minliker begheerten ende brijnct met hem die
alder upperste ghif te, also dat die siele dij nct dat soe altemale
bederft . Ende verliest al hare memorie, ende haer dijnct dan datse niet ghedaen en heeft dat gode behaghelic wesen mochte, ende
blijft aldus eenpaerlike in grooter onghepaeitheden van gheeste" .
¶Dit bescrijft ons Sinte Jheronimus, dat dese glorieuse
maghet haer selven stelde een reghele, als datse van snuchtens
tijleken totter derder hueren in bedinghen wesen soude . Ende
van dier tijt voort byder noenen, so was soe besich met nayen .
Ende vander noenen so en scietse weder van bedinghe totter tij t
dat hem dinghel gods opembaerde 1 ), van wiens handen dat soe de
spijse ontfijnc daer soe by levede . Ende aldus was soe int were
ende finder minnen gods, prophiteerde 2) in ootmoedicheden, in caritaten ende in minnen, ende in suverheden . Ende aldus in alle
manieren van duechden ~~ haren tij t overlij dende : niement en Hs bl . r8b .
sachse noyt gram ; alle haer redene waren alle soo vul edeliker
gracien, soo dat men god in hare tonghe bekennen mochte . Altoos
was soe metter leeringhe gods bezoorchzamich omtrent haren ghespeelneden 8 ), omdat niement van hemlieden in eenighen redenen
sondeghen souden . ') Ende in haer veertienste, jaer so was soe
ghehuwet an Joseph, by der godliker revelacien . Ende zij keerde weder to nazaretten waert . Aldus dan dit sijn de dinghen die
wij voor die') incarnacie ons liefs heeren Jhesu Cristi mediteren
moghen . [ . . .] 6 ) .
Vander incarnacien Jhesu Cristi .
O Mij ne siele ! nu mediteere ende overdij ncke hier inderliken
met minnender herten, hoe dat achter dat quam die vulmaect1 ) opembaerde in het hs . voluit .
prophiteerde : zie bij tekst A, boven blz . "7, foot 5) .
$) ghespeelneden: evenmin als speelneden uit tekst A,
Q)

in 't Mnl . Wdb.
') Hier vertoont dit hs . weer een belangrijke leemte . Zie tekst A, boven blz. 117 .
b) die in het h s . is het oog der d- volgeloopen, doordien de letter op een to vroeg
geschreven h staat .
e) Hier in het hs . fog : vander incarnacien ons liefs heeren Jhesu xpristi wat
waarschijnlijk een herhaling van het nu volgende opschrift is .

Eerste bliscap
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heft des 1 ) tijts, inden welken die afire upperste ende afire helichste
drievoudicheit gheoordineert hadde die verlossinghe ende salicheit des menscheliken gheslachte, by sijnder hoogher goddeliker
minnen ende by sijnder eewigher grondelooser ontfaermicheit, bider incarnacien van sij nen eenighen gheminden sone seere begheert hare scoonhede, ende die ~~ heleghe glorieuse maghet maria
ghecommen was to nazareth, so riep die almoghende god den
archangel gabriel tot hem ende seide aldus : ,,Gaet toot onser alder
soetster dochter maria, die ghehuwet es an Joseph, Want boven allen creatueren so esse ons die alderliefste . Ende secht haer,
dat mij n gheminden sone seere begheert haer scoenhede . Ende
dat hij haer tot sijnder moeder vercooren heeft . Ende bidt haer
dat soe hem blij delike ontf anghen wille, want by haer hebbe is
ghestelt to werckene die salicheit des menscheliken gheslachte .
Ende is wil vergheven al dat onrechte dat hier ghedaen es" . Nu
merct hoe dat dinghel gabriel met eenen blij den bluesenden aensichte, knielende ende nyghende metten hoofde ende met allen
den leden voorden almueghenden god, ende mercke hoe reverentlij ke ende ootmoedelike hij die hooghe weerdighe ambassadrie
ontfanghende es ende dat reverentlic oorlof nemende ende blijdelike wech weghende in menscheliken ghedaente . Ende haestelic in een ooghenblic wesende met eenen viereghen blij den aensichte knielende voor die voeten vander reyner maghet maria, in haer
camerkin beslotender dueren wesende, ~~ haer minlike saluterende
aldus : Ave') gracia plena, dominus tecum, be,
nedicta to in mulieribus . ¶Maergabrielenesnietso
haesteliken ghevlooghen noch daer ghecomme[n], hij vindt daer
die heleghe drievoudicheden voor hem, die welke sine salutacie
minlike verbeidende es . Nu merct hoe die hooghe incarnacie was
twerc vander helegher drievoudichede, maer alleen die persoon
vanden soon nam an die incarnacie . O mijne siele ! nu ymagineere
inderlike wat huusekijn dat es, ende merct wat gheselscap dat
daer in es . Want al est dat die heleghe drievoudichede al omme
es, nochtan es hij hier inden glorieuser sonderlinghe manieren
werckende de sonderlinghe wercken Ende es hier aldus minlike
verbeidende, naer de woorden vanden inghel, die andwoorde
ende consent vander reyner maghet marien . Want soe ootmoedelike uut rechter maechdeliker scaemten verandwoorde, versaghet sijnde int saluut vanden inghele . Want soe al sulcdanighe
salutacie niet ghewoonlic en was, ende beghonste ~~ to peynsene of
1)

des in het h s . d e d- verbeterd uit een to vroeg gesehreven t') Hier in het hs . : maria geexpungeerd en rood doorgehaatd.
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dat waer mochte sijn ; niet dat soe twijfelde, het en was waer dat
dinghei seide, maer vreesende ende versekert willende sijn van
haren maechdom . Want soe gode den vader haer maechdom belovet hadde . Ende die inghel, bekennende die sake van hare twijfelinghe, die seide tot haer aldus : „Maria, en wilt niet duchten vanden love dat is dy segghe, want het alsoo es . Ende niet alleen en
sijstu vul van gracien . Maer ooc alien menschen hebstu weder ghewonnen van gode ende du sulst ontfanghen ende baersen den sone
van 1 ) den alder uppersten, die dy to sij nre moeder vercooren heef t,
die welke behouden sal alle die ghone die in hem hopen" . Ende soe
andwoorde ootmoedelike ende bescaemdelike : „hoe sal dit ghescien ? Want is ne kenne gheenen man . Ende is hebbe mijne[n]
maechdom gode belovet" . Doe andwoorde dinghei ende seide
„het sal ghescien byden wercken des heleghen gheests, die dy by
eender sonderlinghe manieren vervullen sal . Ende by sij nder
cracht sultu ontfanghen den ~~ behouder der werelt . Ende suit be- Hs . bi. aob.
houden dij ne maechdelicheit . Ende daer omme sal dij n sone sij n
gheheeten die sone gods, want alle dinghen sijn moghelic gode .
Want siet : Elysabeth dijn nichte, die out ende ondrachtich Cs,
het es nu in de seste maendt, dat soe eenen sone ontfanghen
heeft" . Nu mercke hier minnelike met sochten verlanghen [die
heleghe drievoudicheit] verbeidende es na tale ende wedertale [ . . .]s)
die andwoorde ende consent van sijnder minliker dochter maria .
Ende merct hoe ghenouchlike dat sij [ . .] $) aenscauwet haer minlike bescaemde aensichte, haren soeten ootmoedeghen woorden,
ende hare soete zeden . Ende merct ooc met blij den gheeste hoe
dat die heleghe inghel staet weerdelike ende reverentelike nyghende voor die voeten van sijner vrauwen, met eenen sconen
claren blij den aensichte, ende ghetrauwelic doende sij ne ambassatrie . Ende merct dese soete maecht, hoe datse let up die woorden vanden ingel ende peynst watse best andwoorden sal up dit
wonderlike minlike were omme to vulcommene de wille van Hs . bt. aza .
haren gheminden sone ende heere . Want soe nu versaghet staet,
met haren zoeten minliken aensichte nederwaert siende . Ende in
alle die woorden, die dinghei toot haer seide, zoe en verheft haer
niet, noch haer niet en rekent die moeder wesende . Nochtan so
hoort soe groote dinghen, die noyt toot niemende gheseit en waxen . Twelke al byder gracien gods ghesciet es ende ten laetsten
so gheconsenteert by die alderminlicste vroetste maghet na die
woorden vanden inghel . Ende uut dieper devocien so knieldese
~f

1)

Hier in het hs., to vroeg geschreven: al geexpungeerd en rood doorgehaald .
_) Hier in het hs . een dittographie : ende wedertale ende wedertale
$) Hier in het hs ., to veel: an
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soetelike neder . Ende leide haer soete handen secretelike to gader
endeseidealdus : „¶Ecce ancilla domini . Fiat michi secundum verbum tuum . Siethierdijnedierne
gods . Na dijne woorden moet my ghescien" . Nu merct naer dit
consent, hoe dat die sonne duer dat glas, 1) in dat soete maechdelike buucxkin, ende naer uut haren precieusen vleessche ende
bloedekinne ende menschelike voorme an nam, ende bleef nochtan al gheheel inden scoot sijns vaders . s) Hier na so mercke hQe
dat dinghel gabriel minlike ende ~~ devotelike neder knielde met
sijnder vrauwe Ende staen to gader weder up ; ende hij nijcht haer
soetelike metten hoof de ende neemt reverentelike oorlof an haer,
ende trac weder to hemel waert, ende vertrac daer alle dinghen .
Ende doe so was daer nieuwe feeste ende sonderlinghe groote
blij scepe . Ende onse soete vrauwe was doe altmale verlicht vander minnen gods . Want soe wel bevoelde, dat soe den sone gods
ontfanghen hadde . O lieve heere, toocht ons dijn minlicke anschijn Ende wij sullen behouden sijn . Want die vader heeft sijnen sone mensche ghemaect .

1) Hier is dit hs . weer schromelijk in de roar . Verg. tekst A, boven blz. 121 en
zie, beneden blz . 185, vlg. de aanteekening op deze plaats .
') Hier vertoont deze tekst weer een groote leemte; bet slot is blijkbaar met opzet
bekort en samengevat . Zie tekst A, boven blz . 121 123 .

BIILAGE III
BONA VENTURA LUDOLPHIAANSCH LEVEN VAN
J EZUS, Hoofdstuk 1 3 . Zie de inleiding, biz . xxvii vlg .
Wat ghesciede eer onse here neder quam .
Hs. bt . xa .
ALs een langhe tijt als vijf dusent jaer ende ij hondert een jaer
min, elendelic dat onsalighe menscelike gheslacht gequelt hadde
ende die oude doot van adam in alien menschen heerscappie hadde, so dat alle dat gheslachte van adam overmits der erfsonden
mit gode gheveet was, so dat niemant totter ewiger salicheit comen en mochte, ¶Die heilighe engelen mededogeden den groten
val ende waren sorchvoudich om haer wedervermakinge, al hadden sift oec dicwile to voren gedaen, mar nu naernsteliker ende
begeerliker onsen here baden, want si volcomenheit des tij is nu
aensagen staen . ¶Die patriarchen ende profeten oec mit onvertelliken ~~ begeerten in veel manieren riepen tot onsen heer, dat Hs . bi . xb .
hi den menscheliken gheslachte to hulp quaem . ¶Waerbi die ontfermherticheit, mit haer hebbende den vrede, ciopte totten borsten des vaders . Mar die waerheit, tot haer hebbende rechtvaerdicheit, was daer tjeghens sprekende, als sinte baernaerdus
spreect in enen langen sarmoen vander boetscap ons heren : „¶Een
groot gheslacht onder hem op staende" ; mar dat slot sij ns sarmoens is dit : Die ontfermherticheit sprac tot onsen heer ende
seide : „Die redelike creatuer behoeft, heer, dijnre ontfermherticheit, wantse onsalich is ende alte elendich, ende die tij t der ontfermherticheit ghecomen is" . ¶flier tjeghens sprac die waerheit
ende seide : „Ic bidde, here, dattu houtste dat woort dattu spraecste : als adam tghe-~~bot brake, dat hi sterven soude ende alle Hs. bi. xc .
sijn geslacht" . ¶Die ontfermherticheit seide : „here, waer toe hebdi mi gemaect ? weet dat is vervaer, ist dattu nimmermere ontfermenisse en doeste ." Daer tjeghens die waerheit sprac ende seide : „Ist dat adam der sentencien ontgaet die du ghegheven hebste, so vervaert dij n waerheit ende en staet niet in der ewicheit" .
¶Ende als dit dus gesciede, so was dese questie ghesent vanden
vader totten soen, so dat die ontfermherticheit ende waerheit
dese selve woerden oec seiden . Waerbi men niet gesien en conde
hoe die ontfermherticheit ende die waerheit gehouden soude[n]
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worden inden mensche . ¶Die coninc ende die wijsheit des vaders
doe een sentencie screef aldus houdende : ,,,,Die waerheit seit : „Ic
vervaer, ist dat a dam niet en ster-IIvet" . Ende die ontfermherticheit seit : „Ic vervaer, ist dat hem geen ghenade en ghescie" . ¶Een
guede doot moet ghescien ende elc van beiden sel hebben dat hi
bidt" . Alle die dat hoorden verwonderden hem inden woorde der
wijsheit ende volchdens hem dat a dam sterven soude, op dat hem
ontfermenisse gesciede . Mar vraechden, hoe dat die doot guet
mochte wesen, wantsi gruwelic is to horen . ¶Die coninc antwoorde : „die doot der sondaren is alte quaet, mar die doot der heiligen
is duerbaer ende een duer des levens . Men sueke dan enen die uut
minnen sterve ende der doot niet sculdich en is, want hi sonder
vlec alre sonden wesen moet ; desen en mach die doot niet houden, mar hi sel inder doot een gat makers, doer welt gat adam mit
sijnen luden sel gaen ende tot ontferme-~jnisse comers" . ¶Desen
reset behaechde hem alien, mar en wisten niet waer men sulken
enen vinden mochte . Waer bi die waerheit ommeliep al aertrijc,
mar si en vant niemant rein van sonden, j a niet een kint van enen
daghe . ¶Ende die ontfermherticheit sochte inden hemel, ende si
en vant niemant die genoech minne daertoe hadde, want dien
dese victorie toebehoort, boven wien niemant gheen meerre mine en heeft als sijn siel voer onnutte knechten to setters . Quamen
daer our weder totters ghesetten daghe seer begangen, want si
niet gevonden en hadden datsi begheerden . Doe sprac die vrede
„ghi en weet niet ende denct in uwer herten : die ghene, die den
reset gegeven heeft, geve oec die hulpe" . ¶Als dit die coninc verstont, sprac hi ende seide : „Mi rouwet dat is den mensche gemaect ~~ hebbe, want is omden mensche die is gescepen hebbe iiden moet" . ¶Ende altehants riep hi den enghel gabriel ende seide
hem : „Ganc totter dochter van sion ende segt haer : „dij n coninc
court totti" . Dit seit sinte baernaerdus : Sich, lieve mensche, in
hoe groter vresen stout die mensche ende hoe quaet die soude is,
ende hoe swaer dattet was to vinden verlossinghe der sonden .
¶flier toe gaven consent alle die hemelsche crachten, ende sonderlinge overdroeghen inden gods soen, dat hi dat were soude
aengaen, want die persoen des vaders is vervaerlic ende hoghe .
Ende die gheen die die verlossinge doers soude, moste bidden
voer dat menschelike gheslacht . Ende nu wast behoerliker dat
die soen den vader bade, dan dat die vader den soen ghebeden
hadde . ~) Die vader en mochts oec niet doers . Want die vader ende
die soen dan een persoen geworden hadden, hadde die vader vanden mensce geboren geworden .Die heilighe gheest en mochtes
oec niet doers . Want so hadden twie sonen geweest inder godheit .
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Behoorliker wast dan dattet die gods soen dede, op dat die werelt bider selver wij sheit vermaect worde daer si bi gescepen was .
Nu dan soe was vervolt die prophecie here davidts : D i e o n tf ermherticheit ende die waerheit hebben
hem onderlinge ontmoet . Ende die gerechticheit ende die vrede hebben hem ondercust .
Vanden leven marien .
EEn mochte dencken vander maget marien, daer dese boetscap aen gedaen was, van wat leven datsi was . ¶Weet, doe si drie
jaer out was, wortsi geoffert ~~ van haren ouderen inden tempel Hs . bt. xid .
ende daer stontsi tot haren viertien jaren toe . ¶Ende alstu leeste
inden vertoninge datsi sinte elysabetthen den weduwen vertoende : Als hoer haer ouders eerst inden tempel gebrocht hadden,
van dier tijt voert so sette si in haerre herten gode to hebben tot
enen vader ende dede haer leren die wet gods . Ende mit groter
begeerten so was si stadelic denckende watsi doen mochte, datsi
gode mochte behaghen ende hi waerdichde haer sij n gracie to geven . Ende si badt mit groter begheerten gracie, to vervollen die
geboden gods ende dat hi haer woude doen minnen al dat hi minde, ende doen haten al dat hi hatede . Ende badt om alle die duechden die haer behaechlic maken mochten voer sij n aenscij n . ¶Ende
dat hi haer geven soude tijt to leven in welker tijt geboren sou-~~ Hs . bt. xija .
d e worden die heilige maghet, die den soen gods haren soude ende dat hi haer oghen sparen woude dat sise mochte sien, haer voeten datsi gaen mochte tot haren dienst, Haer knien datsi den
soen gods in haren scoot aenbeden mochte, haer tonge dat sise loven mochte, Haer handen dat sise daer mede dienen mochte . Si
plach oec to bidden om gracie datsi gehoersaem waer den geboden den gesetter bisscoppen des tempels, ende dat hi den tempel
ende dat volc gemeenlic houden soude in sinen dienst . ¶Sinte jheronimus vanden leven marien aldus scrijft : mania van den geslachte heer davids was to nasareth geboren, tot jherusalem gevoedt ; haer vader hiete j oachim, haer moeder hiete anna, haer
vaderlike geslachte was van nasareth, haer moederlike gesla
(~ chte van bethleem . Dese reghel ende dit leven plach si to hou- Hs . bl . xijb .
den : datsi vander morgen stout tot tarcie tij t in bedinge was, van
tarcietijt totter noenen in arbeide van spinnen ende naeyen, daer
si haer broot mede wan . ¶Van den noenen voert so en sceide si
niet van haren ghebede, totter tijt toe dat haer die enghel quam
ende vandes engels handen eten ende drincken ontfinc . Also datsi
in waken altoes die eerste was, in wij sheden die gheleertste, in
oetmoedicheden die oetmoedichste, in davidts souter die sub-
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tijlste, in caritaten die bequaemste, in reinicheden die reinste,
ende in alien duechden die voicomenste . Wantsi stadich was ende
van tide to tide in duechden voort gaende . ¶Nie mensche en sachSe, noch en hoordese toernich . Alle ~) haer reden waren so vol gracien datmen in haer tonge gode bekennen mochte ; altoes was si
in bedinge ende in ondervindinghe der wet gods, ende si was
sorchvoudich bi haren ghesellinnen, datsi ghenen van dien in
enigen reden en vertoernde . ¶In lachen noch in ydelheit en verhief si haer stemme niet ; niet ongherechtich, noch hovaerdich en
was si onder haers gelike . Sonder oflaten lovede si gode, ende op
datsi inden love gods niet ontbreken en soude, wanneer datmense
gruete, plachsi to antwoorden : „god sijs geloeft", so dattet eerst
van haer gecomen is, wanneer men heiligen laden gruet, datsi
gaerne pleghen tantwoorden : „god sijs geloeft" . ¶Van der spisen
die si ontfinc vanden handen der engelen so levede si, ende die
spise die haer gegeven wort ~~ vanden bisscoppen des tempels die
gaf Si den armen . Stadeliken plachmen to sien die engelen mit
haer spreken, ende waren haer vriendelic ende ghehoersaem als
haerre liever vrouwen . ¶Sinte ambrosias aldus van haer scrivet
Die reinicheit marien sel ons bescreven wesen inder herten tenen
exempel, want in haer so licht ghelijc een spieghel die forme der
reinicheit ende alre duechden . Si was maghet van lichaem ende
van herten, oetmoedich inder herten, swaer inden woorden, wij s
inden moet, luttel sprekende, sorchvoudich in lesen, haren hope
niet settende inder onsekerheit der rij cheit deser werelt, mar in
gebede der armer ; si was aendenckende haer were, scamel in
spreken . Enen raetgever haerre sielen en heeft si aen ghenen
mensche gesocht, mar an gode . Niemant quetsende mit ~~ woorden, mar alien menschen wel gunnende ; haren meerren eer bewisende, haren ghelijc niet benidende, beroem scuwende . Wanneer
vertoernde si yemant mit woorden, of haer ouders ? wanneer verdroet haer des oetmoedichs menscen ? Wanneer bespotte si den
crancken ? wanneer scuwede si den armen ? niet wreet in haren
ogen, niet onbekendelic biddende . In woerden noch in werken
niet onhuesche, haer seden onbegripelic, haren ganc niet onghebonden, haer stemme niet verkeert, also dat die ghedaente des
lichaems ghetughe gaven der herten ende een forme der vromicheit . ¶In haren viertienden jaer wortsi getrouwet Joseph, bider
voersienicheit gods, ende quam weder tot nasareth . Waer of
noch jheronimus spreect : Die maecht maria in voert gaender
ouden so wies ~) Si in duechden . Ende want se vader ende moeder
lieten, so ontfincse onse heer . Wantsi stadelic gevandet was vanden engelen ende gebrukende die vandinge gods, ende was over-
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vloeyende van alien goede . ¶Ale si quam tot xiiij . jaren geboet
openbaerlic die bisscop dat die mageden die inden tempel waren
ende haer ouderdom vervolt hadden, thuus souden trecken ende
man nemen souden . Welken gebode die ander maechden ghehoersaem waren . Mar alleen maria antwoorde, datsi dat niet
doen en mochte . Want haer ouders haer ten dienste gods gegeven
hadden ende si gode daer en boven reinicheit gelovet hadde, die
si niet en mochte bevlecken . ¶Die bisscop des tempels ale hi dit
hoorde wort hi begangen, want ~~ tjeghens die scrift die seit : „lo- Hs . bt . xiijc .
vet ende gheeft niet raden", en dorste gelofte to breken noch en
dorste gheen nuwe gewoente onder tvolc laten comen, ende hadde daer om raet mitten overstep wat hi hier roede doen mochte .
¶So datsi alie ghemeenlic over een droghen datmen den raet gods
daer of soude bidden, also datsi alle in bedinge vielen . Ende die
bisscop ghinc na sijnre gewoenten nemen den raet gods ende altehants, sonder marren, hem alien anhorende, quam daer een
stemme uutten bedehuse : datmen die prophecie ysayas volgen
soude, sprekende : Het eel uutgaen een roede van der wortel van
yesse, datmen dien die maghet bevelen soude . Ende om die to
weten sondmen alle die ghene die van der f amilien of geslachte
II davidts waren ende tot haren oude comen, een roede in haer Hs . bi. xiijd.
hant souden dragen inden tempel totten outaer . Under welken
een was joseph gehieten, wee roede ale hise droech ten outaer,
bloeyen begonste ende dracht to crigen . Ende een duve quam
uutten hemel sittende int overste der roeden, so dat claerlic daer
in wort gheopenbaert, dat hi die gheen waer, die die maget soude
nemen . So dat daer die bruloft, ale gewoenlic was, gemaect wort .
¶Ende joseph ginc tot bethleem to bereiden die dingen die hem
noot waren ter bruloft . Ende die maecht maria mit seven ander
maechden haer gesellinnen ghinc tot haers vaders huus . Dese
dingen die voerscreven sijn mogen wi dencken to wesen gesciet
voer die ontfanghenisse one heren jhesu cristi .
Hs . bt. xiiija .
Hoe dat die gods soen marien gebootscapt wort
NA dien dat gecomen was volheit des tij ts, in welker tij t die
heilige drievoudicheit gheordiniert hadde den menscheliken geslacht bider geboorten des gods soens to hulpe to comen, die almachtige god den enghel gabriel riep ende senden inder stat van
nasareth, totter maghet marien, die joseph getrouwet was, dat hi
haer boetscappen soude ende seggen, dat die soen gods haer gedaente begheerde ende haer to kiesen tot sijnre moeder . Ende dat
hi haer des vermanen soude ende segghen datsi en blidelic ontfinge, want hi gheordiniert hadde bi haer salicheit des mensce~~ liken geslachte to werken . ¶flier of sinte baernaerdus seit : Die Hs. bi. xiiijb.
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maget maria geciert mit gesteenten der duechden ende mit twievoudiger cierheit des herten ende des lichaems, waer bi si mit
haer gedaente ende scoenheit bekent was inden hemel ende den
burgher des hemels tot haerre minnen toech, ¶Alsoe datsi den
moet des conincs tot begheerten haers neder neichde ende enen
hemelschen bode van boven mit hem brengende .
¶Die enghel inghinc tot haer . waer ? Ic vermoede in die hemelike slaepcamer, daer si bi aventueren beslotenre doyen haren
vader hemelic biddende was . Niet en is to begripen dat die engel
die dore der maecht yet open vant . Wantsi in meninge altoes hadd e to scuwen sprake ende oefeninge ~~ der luden, op datsi in haren
gebede niet bedroevet en worde, noch haer reynicheit niet becoert
en worde . ¶Si sloot dap haer duer op huede der menschen ende
niet der enghelen . Sinte Jan guldemont hier of spreket : Die enghel en vant marien niet buten ydelic wanderende, mar alleen,
haer inden bescouwenden levers [ . . .] 1) oef enende . Ende want si die
gracie der werelt niet en sochte, daer om so vant si die gracie ons
heren . ¶Die enghel ghinc in totter maecht in die camer, in een
hoec des huuskijns wonende, als voerseit is, ende seide : „God
gruet di, vol van gracien, die heer is mitti, gebenedij t bistu boven
allen wiven" . ¶Maria, als si die woerden des enghels hoorde,
wortsi bedruct, niet van ~~ enigher sondeliker saken, of van dien
datsi den engel sack, wantsi gewoen was dicwijl die engelen to
sien . Mar si was bedruct in die reden des enghels, denckende vander nuwer grueten, want hi niet gewoen en was haer also to grueten . In welker grueten si haer hoorde lovers van drien saken . Ende daer om die oetmoedighe vrouwe bedruct moste worden . ¶Si
wort gelovet datsi vol gracien was, dattie heer mit haer waer ende datsi gebenedijt waer boven alien wiven . Ende wantsi oetmoedich was, so en mochte si haer lof niet horen sonder scaemte, ende
als een vroede voerhoedige scamel maecht so en antwoerde si niet .
Ende die engel, die sake haers drucs bekennende, sprac ende seide
„En ontsich di niet, ~~ maria, noch en scaem di niet vanden love die
is spreke . Wantet waer is dattu niet alleen vol gracien en biste,
mar oec mede alle des menschen gheslachte gracie vercregen hebste ende weder gevonden voer gode . Want sick : du selste ontfangen ende baren den soen des alren overstep, die di vercoren heeft
tot sijnre moeder, ende bi di alle die gene die in hem hopen, salich
makers sel" . Si doe antwoerde, niet beliende, noch lochenende
dese voerseide duechden, mar willende versekert wesen daer si
haer veel meer of ontsach . Wantsi ymmer meende haer reinicheit
1)

Hier in het hs . : hem ongetwij f eld to veel.
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to behouden, daer om vraecht si den engel die manier der ontfangenisse des sonen gods ende seide : „hoe sel dit gescien ? want is
mij n reinicheit gode gelovet hebbe, ende finder ewicheit II ghenen Hs . bl . xvb .
man kennen en sel" . ¶Die enghel haer antwoorde ende seide
„Het set gescien overmits toe doen des heiligen gheests, die di in
eenre sonderlinger manieren vervollen sel ende bi sijnre crachten
selstu ontfangen, behoudelic altoes dijnre reinicheit . Daer om sel
dij n soen hieten ende wesen die soen gods, want hem niet onmogelic en is . Want elisabeth, dijn nichte, die out is ende ondrachtich, heeft bider crachte gods over ses maenden enen soen ontfangen" . ¶Och lieve mensche, sick ende mere dese dingen, hoe
dat die heilige drievoudicheit hier is verwachtende der antwoerden deser maecht ende om dat consent van haer to hebben sijnre
sonderlinger gheminder dochter ende begeerlic aensiet haer scamelheit, haer scaemte ~~ ende woorden . ¶Dat hoghe were der ont- Hs . bi . xv
fangenisse ons heren was een were alder drievoudicheit, al was
dat sake dat alleen die persoen des soens menschelike natuer aennam, gelijcof si drie een van hem enen roc aendeden . Die drie deden een were, mar een alleen doet den roc aen . ¶Och wat husekijn
was dat, daer al sulken were in gewrocht wort . Want al fist dat die
heilige drievoudicheit over al is, nochtant so moechstu dencken
in eenre sonderlincheit die hier to wesen, overmits dat sonderlinge were dat si hier were [tJ 1) . ¶Sick oec ende dencke, hoe dat die
enghel mit groter vliticheit ende waerdicheit, mit enen bliden
aenschij n, sijnre vrouwen daer toe pij nt ende brenghet datsi con~~ sent daertoe geve, ende daer om pijnt sijn woerden minlic ende Hs . bi . xvd.
wiselic to ordinieren, op dat hi in desen wonderliken were den
wille gods volbrengen mocht . ¶Sick oec, hoe die maghet maria
haer hevet scameliken, mit enen vermydenden aenscij n, als of si
onvoersiens vanden enghel onbehuet waer gevonden . Ende inden
woerden des enghels haer niet en verhief noch oec daer om haer
niet groot en achte, al hoorde si grote dingen tot haer spreken,
wies ghelijc nye mensche toe en was ghesproken . Mar dit al der
godliker gracien toescrijft . ¶Ende ten lesten die vroede maghet,
als si alle saken ghehoert hadde, so als wi lesen in der vertoninghe
voerseit datsi haer vertoende sinte elysabetthen, haer knien geboecht, ~~ ende mit gevouden handen seide : „Siet hier die deemn Hs . bl. xvia .
des heren, mi ghescie na dinen woerde" . Altehants die gods soen
wort gheheel marien soen ende quam inden lichaem sonder marren, ende ontfinc een vleischelic lichaem van haer, ende bleef
gheheel inden scoet sij ns waders . Ende inden selven nu so was sij n
1) Verg, bijlage II, A, hs . bl. zoa, boven blz . 119, met noot 5) .
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siel gescepen ende inden lichaem gestort ende als een volcomen
mensche in siel ende in lichaem ende in alien leden des lichaems,
mar seer clein, so dat die vergaderinge sij nre ledekij ns also clein
waren, datmen se claerlic niet en hadde moghen sien noch ondersceiden ; mar daer nae natuerlic wiesen in haren lichaem . Mar, als
voerseit is, daer en was gheen warren die siel in to storten ende
die leden to formieren, ghelij c als ~~ in anderen kinderen ; hi was
oec volcomen god ende volcomen mensche, also wijs ende also
machtich als hi nu is . ¶Men vermoedet dat cristus op die achtende kalende van april ontfangen was . Ende daer na over xxxiij .
jaer opten selven dach sterf . ¶Van deser ontfangenisse die leerre
Ancelmus aldus spreket : „O criste, wi offeren di sacraficie 1 ) des
loves om die menichvoudicheit dijnre guedertierenheit, die du
vertoent heveste ons, den scalken gheboorten, den besondichden
ende den verloren brueders . Want doe wi noch dij n vianden waren
ende die oude doot haer onrechte heerscappie dreef in alien menscen, daer al adam geslacht mede was bevlect om die eerste misdaet, doe ghedochtstu, heer, des ~~ wonders dijnre ontfermherticheit ende saechste neder van dij nre hoger woninge in desen dale des wenens ende der onsalicheit . Du saechste die bedroefenisse dijns volcs ende wortste binnen beruert mitter sueticheit der
minnen ende ghewaerdichtste op ons to dencken ghedachten des
vreden ende der verlossinge . Ende al waerstu seker die gewarige
gods soen, mede ewich mitten vader ende mitten heiligen geest,
ende wit hem beiden een wesen, wonende biste in een licht daer
niemant toegaen en can, dragende alle dinc mitten woerde dij nre
crachten, nochtan en versmaetstu niet dij n hoecheit to bogen tot
desen kerker 2) daer du once onsalicheit woutste smaken ende
ofdoen onse sonden ende ons wedermaken totter ~~ ontfermherticheit . Clein wast uwer minnen, to vernuwen twerc onser salicheit,
serubin ende seraphin of enich van uwen engelen neder to senden,
mar ghi gewaerdichde selve to comen tot ons, overmits den ghebode dijns waders, wes grote minne wi ondervonden hebben in
di . ¶Wanttu quaemste selve, niet dattu wandelinge deedtste van
dij nre stat, mar dattu dij n teghenwoerdicheit ons vertoenste
overmits den vleische . Du clommeste neder van den conincliken
stoele dij nre glorien in eenre maghet die seer clein was in haren
oghen, die daer beseghelt was mitter beloften der reynicheit, in
welker maghets lichaem ghi ontfangen wort ende geboren bider
onverteiliker machte des heilighen geests, in gewarigher ~~ natueren
1)

V erg . „sacrastie" naast „sacristie" .
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der menscheit, so dat die sake dijnre geboorten niet en besmitte
die mogentheit dij nre godheit in di, noch die maechdelike reinicheit in dijnre moeder ." Dit ancelmus seit . ¶Die enghel gabriel
als hi sij n boetscap hadde gedaen, waerdelic nederbughende ende
onser vrouwen gesondende, sceide van daer ende voer int ewige
leven, ende vertelde daer dese dingen ende maecte daer een nuwe
bliscap ende een nuwe feest . ¶Merct dap ende sick hoe groot die
feest van huden is, ende verblijt di in dijnre herten ende maect
daghe der bliscappen . Want van beghinne der werelt nye gehoort
en was noch pie des hoechtijts ghelijc en was . Want het is huden
feest ende hoechtijt des vaders van hemelrijc[ .] 1 ), die huden sinen soen bruloft heeft gemaect mitter menscejiliker natueren, die Hs . bt. xvijb .
hi hem huden onversceideliken 2 ) heeft verenicht . ¶Huden ist
f eest ende hoechtijt des gods soens, ende die dach sij nre gheboorten in sijnre moeder lichaem, mar hier na uutten lichaem geboren
wort . Huden ist feest des heiligen gheests, om des wonderlics
wercs willen der ontf angenissen ons heren, dat hem toe gescreven
wort ende huden beghint to openbaren den menscheliken geslacht sijn guedertierenheit . ¶Huden ist feest ende hoechtijt der
waerder maecht marien, die huden vanden vader in eenre dochter, vanden soen in eenre moeder, vanden heiligen geest in eenre
brunt bekent ende ontfangen is . ¶Huden ist feest al des hemelscen heers, want haer wedermakinge beghint ; veel meer ist huden oec feest der men-ILsceliker naturen, want haer salicheit en- Hs . bi. x vijc.
de verlossinge huden beghint ende die versoeninge alder werelt,
want die menschelike natuer huden verheven ende geheilicht is .
¶Huden ontfinc die gods soen een nuwe gehoersaemheit van onser salicheit to volbrengen . Huden die gods soen uutgaende is vanden overstep hemel ; huden verblijt hi, gelij c een ruese to lopen die
wech onser salicheit ende besloot hem inden maechdeliken lichaem marien . Huden is hi gemaect een van ons ende onse brueder, ende begonde mit ons pelgrimaedse to gaen . Huden een gewaer licht vanden hemel quam om to verdriven onse duusternis .
Huden tlevende broet, dat der werelt leven geeft, gemaect is inden lichaem marien, mar inden cruce als in enen oven gebacken .
Huden dat ewige woert vleisce gemaket is, opdat hi in ons wonen Hs. bl . xvijd .
soude ; huden is volheit des tijts . Huden dat roepen ende dat begeren der patriarchen ende der profeten gehoert is ende vervolt,
die daer mit onvertelliker begeerten riepen ende naernstelic dies
daghes verbeiden .Desen dach van huden is een fundament alre
~1

1 ) In het hs . hemelrijcs
s) onversceideliken in het hs. order-. Lat . inseparabiliter .
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hoechtiden ende een beghin al ons guets, want tot noch toe onse
here tegens tmenscelike geslacht vertoernt heeft geweest overmits der sonden van adam, mar voert hi niet meer toernich wesen en mach, als hi siet sinen soen mensce wesen . ¶Sick, hoe wonderliken werc ende hoe hogen feest het huden is . Het is alte genuechlic ende begeerlic ende mit groter begeerten ende devocien
to overdencken al dat in desen dage gesciet is . Dese dingen selstu
dencken ende verbliden, ende bi aventuren onse here sel di meerre dingen tonen, dan is di gheopenbaert hebbe .
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UITTREKSEL uit een Dietsche vertaling der „Legenda
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Vander Gheboorten onser vrouwen
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Also Jeronimus scrijft in ene prologhe, so las hi in een boecsken, doe hi een jonghelinc was, de historie van onser vrouwen
gheboorten ende na vele tijts i) so Overt hem ~) ghebeden dat hise
screve also hise ghelesen hadde .
¶Joachim was ute galilea vander stat nazareth ende hi nam
to wive annen, die van bethleem was . Si waren beide gheI~rechtech ende si hilden alle de ghebode ons heren sonder enech begrijp, ende si deilden hare goet in .iij . Want deep deel gaven si
inden tempel den ghenen die daer in dienden . Dander deel gaven
si den armen ende den pelgrimen, ende dat derde deel hilden si to
haerre nootdorst . Ende dus leefden si .xx . jaer ende en consten
negheen kint ghecrighen . Maer doe beloofden si gode, waert dat
hi hen $) een kint verleende, dat sift to sinen dienste gheven souden . Ende om dat si om dese sake alle j are inden .iij . sonderlinghen feesten to Jherusalem ghinghen, so ghevielt dat Joachim inde feeste vander wihinghen met sinen maghen to Jherusalem
ghinc . Ende doe hi metten anderen ten outare ghinc ende wilde
sine offerande offeren ende hem g) de page sack, so stac hive onweerdeleec achterweert ende versprackenne toe dat hi ten outare
gods dorste comen ende seide, dat het niet tameleec en ware dat
een, die onder de vermalendijtheit der wet ware, gode offeren
soude dofferande der wet, ende dat donvruchtbare onder de
vruchtbaere ghestaen soude ende die den tempel gods niet ghemeerrent en hadde . Doe Joachim sack dat hem dese scamenesse
ghedaen was, so en wilde hi van scanden niet weder thuus keren,
6 was . 8 begrijp. 9 dienden . 11 nootdorst .
13 souden . 17 ghinc. 22 wet . 24 hadde.

12 ghecrighen .

1 ) tij is : in het hs . is de -s boven den regel bijgeschreven met een rood verwijzingsteeken.
3) hem in het hs . vol uit .
3) hen in het hs . voluit.
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om dat hi van sinen maghen hier of negheen verwij t horen en
soude . Dus ghinc hi in een side to sinen herden weert . Ende doe hi
daer ~~ een stucke gheweest hadde, so oppenbaerde hem 1 ), daer
hi allene was, op enen a) dach een inghel met groter claerheit .
Ende om dat hi vervaert was so seide hem 1 ) dinghel : ((En ontsich di niet, Joachim . Ic ben een inghel gods, die tote di ben ghesonden, dat is di segghen soude dat dine bedinghen sijn ghehoort
ende dat dine aelmoesenen voor gods anscouwenne comen sijn,
ende is hebbe ghesien ende ghehoort den lachter ende de scande
van ondrachtecheiden dien di verweten was . Want god es wrekere der sonden ende niet der naturen . Ende hieromme als hi
yemans lichame slut, dat doet hi ondertiden om dat hive met
meerren wondere ontsluten wilt . Ende oec om dat men weten sal
dat dat, datter gheboren Overt, der oncuuscheit niet toe en behoort, maer dat het van gods gaven es . Dierste moeder van
uwen gheslechte, Sara, en ghedoghede si niet den lachter van
ondrachtecheiden tote .xc . jaren ? nochtan ghebaerde si Ysaac,
dien de benedixie van allen volke belooft was . En was Rachel
niet langhe ondrachtech ? nochtan wan si Joseph, die here van
Egipten was . Wie es oft was sterckere dan Sampsoen, oft heilegher dan Samuel? nochtan hadden Si beide ondrachteghe moedere . Hier bi so ghelooft bi redenen ende bi exemplen dat wonderlekere pleghen to sine de drachte die langhe over ghedraghen
werden ende oec die ondrachtech sijn, dan ~~ dandere die niet
overghedragen 3) en werden noch oec ondrachtech en sijn . Hier
bi sal di Anna, dij n wij f, ghebaren een dochter, ende du seltse
heeten Maria . Dese sal van haerre kintscheit den here gheheilecht werden ende in haerre moeder buc sal si werden vervult vanden heileghen gheest . Ende si en sal buten niet sijn onder tfolc,
maer si sal sijn binnen inden tempel, also dat van hare niemen
negheen quaet en sal moghen peysen . Ende also si gheboren werden sal van ener ondrachtegher moeder, also wonderleec sal van
hare werden de gods sone gheboren, ende sijn name sal sijn J hesus, ende van hem sal allen menschen salecheit comen . Ende dit
sal di een teken sijn : Als du comen sels to J herosolima *) ter gul27 weert . 29 claerheit. 30 dinghel. 31 ioachim . 33 sijn . 35 was .
36 naturen. 38 wilt . 40 es. 43 belooft wasc 45 wasS 47 moederec
49 sijn . 52 maria . 54 gheest . 54 tfolc . 56 peysen. 59 comen . 60 sijn .
1 ) hem in het hs . voluit .
2 ) op enen dach : in het hs . openen met een scheidingsteeken tusschen op en enen
$) overghedraghen in het hs . verbeterd uit overdraghen : ghe- is boven den
regel bijgeschreven, met een zwart verwijzingsteeken .
4) In het hs. voluit.
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denre porten, so sal di Anna, dij n wij f, to ghemoete comen, die nu
droeve es dattu so langhe merres . Ende dan alsi di sien sal, salsi
verbliden .» Doe hem 1 ) dit dinghel gheseit hadde, so voer hi van
hem 1 ) . Ende die selve inghel voer tote Annen, die in groter be65 drueftheit was, om dat si niet en wiste waer haer man ghegaen
was, ende oppenbaerde hare ende seide hare tselve dat hi haren
man gheseit hadde, ende hi hiet hare dat si to enen tekenne
ghinghe to Jherusalem ter guldenre porten . Want daer soude si
haren man ontmoeten . Ende dus onmoetten si deen dander, also
70 hen 3 ) dinghel gheseit hadde, ~~ ende si worden verblijdt deen van- Hs . bl .
den anderen . Ende si waren seker vanden kinde d't hem') belooft was, ende si anbeedden onsen here ende ghinghen thuusweert blideleec, ende verbeidden der beloften gods . Ende Anna
ontfinc ende ghebaerde een dochter ende hietse Maria. Ende doe
75 si . iij . j aer out was ende si ghespaent was vanden melke, daden
sise inden tempel gods met ghichten . Ende beneden anden tempel waren .xv . trappen, daer men op ghinc . Want om dat dese 8 )
tempel op enen berch stout, so en mochtmen niet gaen toten autare des holocausts, die buten stout, sonder op trappen to gane .
80 Ende Maria ghinc dese trappen op van beneden allene, sonder
yemans helpe, als ofte si haer outheit al ghehadt hadde . Doe si
hare offerande voldaen hadden, so lieten si dese maghet metten
anderen magheden inden tempel ende ghinghen thuusweert . Ende onse vrouwe hadde daghelec voortganc in alre heilecheit, ende
85 si Overt dagheleec ghevisenteert vanden inghelen ende was ghebrukende daghelecs godlecs visioens .
Jeronimus seit tote Cromacium ende Heliodorum dat onse
vrouwe haer selven dese regule gheset hadde : dat si van 4) tsmerghens tote tierstide in bedinghen was, ende van tierstij t toter
90 noenen so wracht si, ende vander noenen ~~ voort so en hilt si niet Hs . bl .
op van bedinghen, yore dat hare dinghel oppenbaerde ende hare
spise brachte b) . In haren .xiiii .de" jare so gaf de bisscop oppenbaren orlof dat de maghede, die men inden tempel leerde ende die
haren tij t voldaen hadden, dat si thuusweert varen souden ende
62 merres. 63 verbliden . 64 hem. 67 hadde . 68 porten . 69 ontmoeten . 71 anderen . 72 was . 73 gods. 74 maria . 76 ghichten . 79 gane .
83 thuusweert . 86 visioens . 92 brachte .
1 ) hem in het hs. vomit.
2 ) hen in het hs . voluit.
3 ) Hs. de to
4 ) van in het hs. boven den regel alsook in margine met een f ijne pen bijgeschreven, telkens met urn rood verwijzingsteeken .
6) Opmerkenswaardigerwijxe wordt in den brief tot Chromatics en Heliodorus met geen woord van Maria's dagverdeeling gerept .
Eerste bliscap

10

285b .

285c.
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95 huweleec doen . Ende doe dandere maghede sijn ghebod daden,
so andwoordde Maria, dat si dat niet en mochte doen, om datse
vader ende moeder ghegheven hadden to gods dienste ende om
dat si oec onsen here suverheit beloof t hadde . Doe Overt de bisscop in anxenen om dat hi wiste dat men belofte niet breken en
100 mochte, also ghescreven es : ((Belooft ende ghelt .>> Ende oec om
dat hi sinen volke enen nuwen sede opbringhen soude, waert dat
si daer boeme . Op enen feesteleken dach so hadde hi hier of raet
metten ouders . Ende si seiden alle datmen in deser twiveleker
sakes gode to rade gaen soude . Ende doe si om dese sake in be105 dinghen waren ende de bisscop gode to rade was ghegaen in den
tempel, so sprac to hant een stemme vander oratories, daer sift
alle hoorden, ende seide, dat elc man 1 ) van Davids gheslechte, die
niet ghehuwet en ware, bringhen soude een roede ten outare, ende wies roede groeyen soude ende _daer de heileghe gheest op co110 men soude inde ghelike eenre duven, also Ysayas voorseide, dat
a85d .
dit de man ware dies ~~ men dese maghet gheven soude . Ende
Joseph was dander van Davids huse . Ende desen Joseph dochte
ontameleec dat een out man 9) so teedere een maghet to wive semen soude, ende doe dandere hare roeden droeghen, so en droech
115 hi de sine niet . Ende doe daer noch niet en oppenbaerde van dies
dat god voorseit hadde, so ghinc de bisscop to rade weder 3) onset here . Ende onse here andwoordde hem *), dat hi sijn roede
niet bracht en hadde diemen de maghet gheven soude . Ende doe
de voorseide Joseph sijn roede brachte, so groeyese to hant een
120 bloeme, ende daer op quam de heileghe gheest inde ghedaente
eenre duven ende latter boven . Ende doe saghen si alle openbaer dat hi de man was dies men die maghet gheven soude . Doe
Maria dus to brude ghegheven was Joseph, so ghinc hi in sine stat
to Bethleem om sijn huus to bereckenne, ende om to voorsiene
125 wat ter brulocht nootdorstech sijn b) soude . Maer de maghet Maria voer met .vij . magheden, die hare ghespelinnen waren die bare de bisscop ghegheven hadde om dit wonder dat vertoghet was,
to Nazareth in haers vaders huus . In dies daghen so oppenbaerde
hare dinghel Gabriel, daer si beedde, ende boodscaepte hare dat
130 de gods lone van hare gheboren werden soude .
95 doen .
112 huse .
121 boven .

98 hadde. 100 es . 100 ghelt . 102 bleve . 103 ouders . 104 soude .
114 soude. 115 niet .
117 here . 118 soude . 120 bloeme .
122 soude . 125 soude. 128 huus . 130 soude .

1 ) man in het hss tusschen de regels bijgeschreven met een rood verwijzingsteeken .
Z) Hs . outman met een scheidingsteeken tusschen out en man
3 ) Hs . weder to rade met een aanwijzing dat de woorden moeten omgezet word en .
') hem in het hs . voluit .
b) Hs. wesen met een aanwijzing dat het moet vervangen worden door sijn dat
in margine staat.

BIJLAGE V
VERHAAL der eerste bliscap, uit : Die vij blijsca~en van
Maria die moedey Gods . Zie de inleiding, blz . XXIX vig .
Dit sijn die vii blijscapen van maria die moedey gods .
Hs . bi . ra.
Die ierste blijscap was dat die yngel gabriel huer die
boetscap brocht, dat sij den soene gods ontfanghen soude .
Als die schoen ynghel luycefeer met sij nen ghesellen om sij nder
hoverdijen wille uuten hemel was gheworpen, soe heeft god uut
sijnder goetheit die menschelijcke na-IItuere ghemaeckt, op dat Hs . bi. zb .
sij soude vervullen daer die duyvelen uut gheworpen wares, Ende
den mensche geset in dat suete paradij s, daer gheen lij den en was,
noch honger, noch dorst, noch gheen verdriet . Hij sack sonder
letsel dat godlij cke weesen, hij converseerde daer metten ynghelen . Alle creatures waeren hem onderdanich . Die reeden was gheordeneert in god, die sinlijcheyt en (~ was niet weerspeenich . O Hs. bi. aa .
laces! dat es flu verre van ons . Niet to min, op dat sij oeck den
hemel soude moeghen verdienen, soe gaf hem god een alters sueten ghebot, Aldus seggende : „van alle vruchten des paradij s seldij eeten, uut ghenomen dees vrucht, want is segge u to voren : in
wat uren dat ghij daer of eeten selt, soe seldij sterven, Ghij e ende
alle (~ die van u gheboren sal worden" . Hij hee f t 1 ) god onghehor- Hs . bi . 2b.
saem gheweest ende sijn ghebot overghetreden, Alsoe hij terstont
ghevoelt heef t die wraeck gods op hem . „O adam, wat hebdij ghemaect ? O eva, hoe hebdij ons soe deerlij cken vermort ? waer om
en hebdij niet ghedacht op u arm kinderen, die ghij met duysent
smaels ter hellen ghebracht hebt ? Daer en soude noeyt mensche
van ~~ sijnen scepper ghesceyden hebben, en hadde u gulsicheyt Hs . bi . 3a .
ghedaen" . O laces, wij adams kinderen, hoe suer moeten wijt bethalen sonder scult . Does adam nu ter tijt aen mercte dat hij uut
die groote glorie tot dat groot verdriet comers was, Ende does hij
die helle voer hem open sack ende voer sijn kinderen, Soe beweende hij sij [n] misdaet . Also dat die goedertierenheyt gods
verweckt ~~ wort, Op dat hij niet gheheel mistrostich sijn en soude, Hs . bi. 3b .
soe heeft god gheloof t 2 ) hem seggende : „en weest niet clijnmoedich,
1)

1)
Q)

hee f t hs. : heest met een lange s .
gheloof t hs . : gheloost ,net een lange s .
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Hs. bl. 4b .

Hs .bl .5a .

Hs . bl . 5b .

Hs . bl . 6a .

Hs bl. 6b .
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want van u naecomelingen sat een maget geboren worden die
is voer mij n moeder verkiesen sat . Ende dan sat is selve u scult
bethalen met mij nen preciosen bloede ende bitter doot Ende
bringhen u weeder daer ghij uut ghebannen sift" . Doen nam adam
eenen moet ende trooste sijn huysvrouwe, seggende : „en laet
ons niet mistrostich weesen, want wij noch eens verlost sellen
worden" . Dit hebben sijn kinderen voerts gheseet, Ende die oude
vadere hebben hier nae soe seer verlancht, dat al hen xopen
was : wanneer sat hij comen ? Dit duerde meer dan vij fduysent 1) j aren . Alsoe lange was den hemel ghesloten, Soe dat noeyt
mensche in comen en mochte . Maer ~~ als nu die schoen suyver
bloeme maria gheboren was Ende xiiij j aren out was, soe was sij
becommert met die prophecij a [n] die vander toecomst huers heeren ghescreven waren . Sij verstonsse veel claerlijcker dan die
propheeten diese selve ghesproken hadde [n] . Sij las dat wort dat
ysayas bescrij f t 2 ) int vij capittel : E c c e v i r g o c o n c i p i e t
Siet een maget sat ontf aen ende ba-IIren
eenen soene wiens naem sat sijn God es met
o n s . Dit lesende wort sij overdinckende van deeser maget, Hoe
puer ende hoe salich dat sij sijn soude die den soen gods onfanghen soude . Doen viel sij needer opter erden 3) ende leyde huer
handen to gader, ende heeff huer ogen ten hemel Overt ende riep
totten hemelschen vader met bitteren tranen : „O almech~~tich
god, in wij ens mont en es gheen bedrock, Al dat ghij belo ft 4 ) hebt,
dat seldij vervullen ; hemel ende erde sat eer vergaen dan u worden" . Och doen sprack die suyver maget : „O heere, laet toch
uwen thoren sincken Ende besiet hoe die vianden den armen
menschen bedrieghen ende verleyen . O heere, daer en es niemant
diese to hulpen court . O heere, court toch tot ons u 6 ) arm creaturen die ghij ghescapen hebt our met u den hemel to besittene . O heere, oft e) ghij die hemelen liet scoren ende dat ghij needer quaemt,
O heere aen siet die tranen van uwer dinst maegt ! O heere, oft e)
mij moecht gheboren dat is die maget moecht aensie [n] van wij en
ghij ons nature aenneemen selt 7 ) ! Och, is soude mij alte seer verblijen dat is die maget dienen ~~ moecht . Och, hoe salich soude is
LI

II

1)
2)
3)
4)

vij f duysent hs . : vijs- met een tinge s .
bescrij ft hs.: bescrijst met een tinge s .
erden hs.: erder vomit .
belof t hs .: belost met een tinge s .

°) u in het hs . aanvankelipk overgeslagen, en naderhand onder de a f schrijving,
echter zonder verwijzingsteekens, bijgeschreven .
e) oft hs . : ost met een tinge s .
7)
self in het hs . aanvankelijk overgeslagen en naderhand onder de of schrijving
bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
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sij n, moecht is haer ') eens aenscouwen met mij nen ogen, daer den
levende gods sone in rusten sal !" Doen sij aldus biddende was,
soe es haer stemme ghecomen in die oren gods, Ende sprack tot
sij nen hemelschen vader : „O vader, is bidde u dat ghij mij deese
maget geven wilt tot eender moeder, want sij mij n ogen behaecht ; is en can niet langher ge-~~duren, huer tranen hebben Hs . bi. 7a.
mij verwonnen . I c wille van huer ontf anghen menu chelij cke naeture" . Och, doen wasser alsulken blij scap inden hemel onder die
ynghelkens ; sij riepen ende loef den god, seggende : „Och, die
menschen selen bij ons comen" . Och doen Overt gabriel gheropen
om die boetscap to draghen totter maget, die de opperste yngel
was vanden tweeden troen ~~ nae die sentencie van veel doctoren 2 ) . Hs . bi . 7b .
Al waert dat sake dat god maria tot sijnder moeder hadde vercoren, Nochtans woude hij dat sij ierst soude concept geve[n] 3) eer
hij van huer [ . . .] 4) menschelijcke natuere aenneemen woude .
Daer om Overt gabriel tot huer ghesonden . Als nu die scoen suyver maget biddende was, soe quam die ynghel, met groter claerheyt verciert, soe ~~ schoen blinckende in een ghedaente van Hs. bl. 8a .
eenen j onghelinck in huer camer, ende loch op huer soe vrindelijck . Doen die scoen suyver maget hem sack, soe went sij verveert van hem, want hij b) hem en haddes) noeyt soe gheoppenbaert .
Doen dachte sij in huer selven : nu sal mijn ghebet verhort sijn
dat is sal moeghen sien die maget die den soen ~~ gods baren sal . Hs . bi . 8b.
Doen deede die yngel huer soe grooten reverencie, want hij wiste
[ . . .] ~) wel dat sij 8 ) noch boven hem 9) verheeven soude worden, Ende gruet huer soe vrindelijcken seggende : „Weest ghegruet, maria,
vol van gracien, die heere [ . . . ] 1 0) die es met dij, ghebenedij t sij dij
boven alle vrouwen ." Doen sij dit horde, verwonderde sij huer Hs . bi . 9a .
~f

1 ) is haer in het hs. : is h'a of, rasuur.
2 ) doctoren in het hs . : toctoren
3 ) geve[n] in het hs. : geue waarvan de eerste -e- „verbeterd" is tot een a De corrector verloor uit het oog, dat bij een lezing *gave het voora f gaande soude overbodig werd.
4) Hier in het hs . : woude to veel.
a) Hier in het hs . : en waarschijnlijk nog door den kopiist self met zwarten inkt
doorgehaald.
e) en hadde in het hs, aanvankelijk overgeslagen, naderhand door den kopiist
onder de a f schrijving bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
?) Hier in het hs . een dittographie: wiste wiste
$) sij in het hs . verbeterd uit hij waarvan de groote schacht is uitgekrast en de
kleine veranderd in een lange s .
9 ) hem in het hs . grootendeels of, rasuur, waarschijnlijk verbeterd uit *haer .
10) Hier in het hs
. een dittographie: die heere die heere
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Hs . bi. 9b .

Hs . bi. boa
.

Hs . bl . 1ob .

Hs . bl . iia .

Hs. bl . IIb.

seer in die worden des yngees . Och doen sij horde dat sij 1) vol gracien sijn soude ende ghebenedijt boven alle vrouwen, dit en cost
in huer hertte niet ghecomen, want sij huer selven soe clij n achte .
Doen sprack die ynghel : „O maria, suyver magt, en sift niet verslagen van mij, want ghij sift mijn toecoemende coninghinne a),
want ghij hebt gracie bij ~~ god ghevonden, want ghij behaecht
den heere ; u tranen sijn voer hem ghecomen, Ende u ropen es
verhort doer u oetmoedicheyt . Soe hee f t 3) hij mij tot u ghesonden .
Ghij begheerde al weenende dat ghij die maeget moecht dienen
die god soude onf anghen, sij t wel to vreede . Siet, ghij selt ontf anghen ende baren eenen sone Ende sij nen naem seldij heeten
jhesus ." Als Maria horde, dat sij eenen sone soude ontfaen, Soe
en coste (~ sij huer niet laten gheduncken dat sij die moeder gods
sou-[de] sijn 4) . D aer om antworde sij den yngel ende seyde : „O edel
ende scoen creatuer gods, aenghesien dat ghij b ) wel weet dat is reynicheyt ghelo ft s) hebbe, hoe segdij dan dat is eenen sone ontfaen
soude, is arm dinst maegt des heeren ? Sael is flu mijnen maegdoem laten staen Ende geven mij tot stinckende wercken des
vlesch om eenen soen to crij ghen ? Mijn oren crimpender of ; hoe
sal dan dit ~~ gheschien ?" Doen dit die ynghel horde ende huer
suyverheyt merckte, soe was hij to bat to vreede Ende hij sprack
huer soe minnelij ck toe ende seyde : „O oetmodeghe suyver bloeme maria, want ghij soe clij nen ghevolen van u selven hebt, D aer
om moet is u verheffen . O mijn gheminde vrouwe, Ic heb gheseet
van eenen sone die ghij ontfanghen selt . Hier om sijt ghetroost . O
maria, en wettij niet wel eer is bij u quam, dat gij laest dat een
magt eenen sone soude baren ende maget blijven ? Ghij begeer[de] dat ghij huer soet 7 ) moeghen dienen . Ic segge u flu van gods
wegen, die u bemint, dat ghij die maget selve selt sijn Ende ghij
selt doer middel vanden heiligen geest ontfanghen ende baren
eenen sone die uwen maegdoem niet scheyden en sal, maer wonderlijck vercieren . Want siet, elysabet, u nichte, die I) onvruchtIL

1 ) sij in het hs. aanvankelijk overgeslagen, naderhand door den kopiist boven de
a f schrijving bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
a) coninghinne : in het hs . coninghe
3) heef t hs . : heest met een lange s.
4) sijn in het hs. aanvankelijk overgeslagen, naderhand door den kopiist boven
de afschrijving bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
b) ghij in het hs . aanvankelijk overgeslagen, naderhand door den kopiist in margine bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
e) ghelo f t us . : ghelost met een large s .
') soet Vlaamsche uitspraak van „soot" = soudet .
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baer was 1) nae den loep der naturen, die heeft nu eenen soen ontfangen over vi maent." Och, dat hertte van maria dat clopte ende
jaechde soe seere, als sij overley dat sij [ . . .] s) die moeder soude
sijn . Ende dachte aldus in huer selven : „O al moeghende god, wat
soude is u moeder worden, wat soude god sijn arm creatuere daer
toe verkiesen, dat hij u van uwen bloede die menschelij cke natuere
soude aen neemen ? (~ Och heere : waer om verkiesdij mij daer Hs . bl. isa .
toe ?" Doen sprack die ynghel gabriel : „O maria, van beghin der
weerlt en wasser noeyt niemant bequamer noch nummer meer
sij n en sal dap ghij e ; weet, dat god u vercoren hee/t 8 ) . Nochtans en
wilt hijt niet volbringhen sonder u concept ; daer om bidde is u,
gheef t
Alle den hemel es flu berort ~~ Ende alle die weerlt Hs . bl . z2b .
sal van u verblij t worden, Eest dat ghij dit consenteeren wilt ende ghehorsaem 5 ) sijn den wille gods ." Doen a) die suyver maget
maria horde, datten wille gods was, soe hee/t 8 ) sij seer oetmoedelij c needer ghevallen opter erden, huer handen to gader gheleet Ende huer ogen ten hemel gheslagen, tot deesen hoghen
werck concept to geven . Soe heelt 8) huer geciert die diepe influencie ~~ der heiligen drijvuldicheyt Ende oeck die overvlo- Hs . bi . z3a .
deghe begeerte tot onser zalicheyt Al bevende met grooter reverencie seggende : „want god sus belieft heef t a ), Siet hier die
dinst magt des heeren ; mij ghescie na uwen worden" . Alsoe saen
als dees worden ghesproken waren, Soe es doer die cracht des
heyligen geest van dat alder suyverste bloet van maria een clij n
lichaemken ghemaeckt ontrent 7 ) soe groot als een oeckernot, Hs . bi . 13b.
met volcomen leekens op eenen ogenblick tij is ende ter stout die
ziele in gestort Ende die godheyt met die menscheyt vereenicht .
O hemelsche stat j herusalem, verblij t u ! want maria die heef t
concept gegeven ende es nu bevrucht metten levende gods sone .
Och, sij loefden god soe seer, Sij songhen, het wasser al in vruechden datter was om dat wij, arm menschen ~) souden verlost wor- Hs . bi. i to
den . Die sommege vanden yngelen die sijn gevloegen 8) in voerghebroecht ter hellen tot die oude vaders Ende hebben met luy4)

concept!

~~

8)

1 ) was in het hs. aanvankelijk overgeslagen, naderhand door den kopiist boven
de a f schrijving bijgeschreven, met de noodige verwijzingsteekens .
') Hier in het hs . een dittographie: dat sij dat sij
3 ) hee f t hs. : heest met een lange s.
4 ) ghee f t hs. : gheest met een huge s .
5 ) ghehorsaem De kopiist was op 't punt to schrijven ghesa- many maakte op
staanden voet een h van de huge s en den daaropvolgenden schacht der -a-.
6 ) Hier in het hs . : m rood doorgehaald; to vroeg geschreven begin van 't vol gende

maget.
') on- in ontrent het hs . vomit.
8 ) gevloegen in het hs . eerst gevloeden de -d- verbeterd tot gin
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der stemmen geropen : „O oude waders, adam met uwen kinderen, verblijt a flu !" O doen spraken sij alle gaeder : „O wat blijscap mach met ons sijn ? " D oen spraken sij, die yngelen : „wij
bringen u een blij de tij dinge want god ~~ es flu in menschelij cke
natuere van een suyver maget ontfangen ." Doen seyde ysayas
met die ander propheten : „wie mach toch die maget sijn, die
nu den sone gods onf angen hee f t 1) ?" Och, ghebenedij de maget,
weic wij met soe menigen traen begeert hebben to sieve, O hoe
salich sijn die oghen, die dij nu aenscouwen ende zalich sijn, die
oren die dijn worden horen Ende alder za-JIlichst die u moghen
to vrinde hebbe[n], O maria, hoe es flu u hertte met god vereenicht . Ghij begeerde met die ynghelen to conversieren, maer nu
hebdij den heer der ynghelen in u besloten . Laet ons nu aen
mercken oft 2 ) wij niet wel in maria ghehouwen en sijn, Die alleene met hueren tranen ons, verloren menschen, to hulpen comen
es . Laet ons nu danckbaer 8) sijn ende eeren dat wonderlijck
werck, dat in maria ghesciet es . Laet ons nu ~~ vrij tot huer lopen, want huer verlanckt meer to horen ons suchten dan die melodij e der yngelen . G h e b e t . O Suyuer ende reyn maget maria, eender moeder des 4 ) levende gods sone, wij arm creatueren
ende sondeghe mensche, die van die een sonde in dander valle[n] ende blijve[n] alleven lau inden dinst gods, wij comen nochtans tot u, onsen eengen troost . Ende is bidde u, ontfermt onser !
O moeder der ontferm .llherticheit, Doer die onsprekelijcke blijscap die ghij hadt als ghij bevrucht waert metten gods sone, O
maria, onsen eenghen troost, wilt ons ontfaen in genaden ! Amen .

Its . :

1 ) heeft
heest met een lange s .
2 ) oft In het hs .: ost met een lange s .
3) Hier in het hs . nogmaals baer rood
4 ) des : in het hs . der

op wart

doorgehaald .
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AANTEEKENINGEN OP „DIE EERSTE BLISCAP"
Opschrift : Dierste prologhe . Er is geen t w e e d e prologhe, er is er
ook nooit een geweest . Alle gevoel voor de beteekenis van
p r o loghe was blij kbaar reeds zoek ; men most het woord
opvatten niet in den zin van „v o o r af spraah ", maar in
dien van : bericht, mededeeling . D i e r s t e prologhe staat
evenvoudig tegenover n a prologhe . Evenzoo in de Sevenste
Bliscap en in Tspel van den heiligen sacraments van der
Nyeuwer vaert.

8

10. Zie de inleiding, blz . xxi vlg .
9 Charloot = fr . Chariot, een afleiding met diminutieve beteekenis van Charles . Verg . Bernadot, Denisot, Henriot, Jacquot,
Pierrot, enz . Vandaar Charlotte .

29 32 dat lie f lijc beelde to f sam Dwelc hier noch opten Save! steet

enz . Zinspeling op een beeldje van Onze Lieve Vrouw met
het Kind, Onze Lieve Vrouw opt Staeksken genaamd, dat in
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavel bewaard werd .
Dat beeldje zou, volgens een overlevering die bij alle latere
geschiedschrij vers van Brussel geboekt staat, in 1348, 's Zondags voor Pinksteren, nit de kapel van Onze-Lieve-Vrouwop-'tStaeksken to Antwerpen naar de O .-L .-Vrouwekerk opten
savel to Brussel overgebracht zijn door zekere BEATR17s
SOETKENS, nog wel op last van de H . Maagd zelve, die aan
het vrouwtj e in haar droom verschenen was,
een overlevering die trouwens volkomen apocrief schij nt to zijn 1 ) . Het
j aargetij de deter overdracht werd sedert geregeld gevierd
met een luisterrijke, solemneele processie, bekend en beroemd geworden als de (Brusselsche) Ommegang, die daarenboven sedert 1448 door de vertooning van een der zeven
Bliscap pen van Maria opgeluisterd werd (tie boven, Inleiding, blz . xxii vlg) .
De Zavel, een heuveltj a aan den zuidwestelij ken kant van
Brussel, werd door den bouw van de door het gilds der voet1) Zie MERTENS en ToRFS, Geschiedenis van Antwerpen, dl . 3 (1847), blz. 23 ;
P . GENARD, O.-L .-V . op 't Staeksken to Antwerpen . (1124--1481) . Antes. 1853,
blz. 58 vlgg.
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boogschutters in 1304 gestichte, aan O . L . Vrouw toegewij de
kerk in tweeen verdeeld . Het noordelij k gedeelte, sedert
lang de Groote Zavel genoemd, is nog altijd een der bekendste en populairste marktpleinen van Brussel ; het zuidelijk
gedeelte, de Kleine Zavel, was oorspronkelij k het bij OnzeLieve-Vrouw-ten-Zavel behoorende kerkhof ; na 1864 werd
het herschapen in het bekende fraaie, voorname square .
Op den top van den heuvel staat het paleis van LAMORAAL
VAN EGMONT (wiens standbeeld, met dat van den Graaf
van HOORNE, i n de square staat), dat later is overgegaan in
't bezit van het huffs van Arenberg, geheel Europa door beroemd om zij n verzameling schilderij en en kunstwerken van
allerlei slag ; na den „wereldoorlog" werd het gebouw met
ap- en dependenties aangekocht door de stad Brussel . Zie de
I nleiding, blz. xii ; HENNE ET WAUTERS, Histoire de la vile
de Bruxelles, dl . 1, blz . 109 vlgg . ; dl . 3, blz . 400-415 ; H .
HYMANS, Les villes d'art celebres . Bruxelles . Deuxieme ed .
(Paris, 1926), blz . 103 110 .
34

Maria toegepast, ook in vss . 2048 en 2052 .
Evenzoo in de Sevenste Bliscap, vs . 63 : O hoge . . . maget
tresorie, op

vrye, tresoer daer alder werelt scat in lack besloten . S . BERNARDUS zegt van Maria : Tu praeclarus Es thesaurus Omnium charismatum .
Zie over de vele eerenamen van Maria : ANSELM SALZER, Die
Sinnbilder and Beiworte Mariens in der deutschen Literatur
and lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters . Linz, 1886 .
Zeer verspreid was, in de 15de eeuw, een lij st van lxxij namen der maget de welke haer waxen toe ghescreven biden Heligen Geest, een aflaatgebed, dat ook in 't Middelnederlandsch

vaak voorkomt . Zie b .v . een tekst bij K .
Dietsce Rime (Brugge, 1896), blz . 52 53 .

DE GHELDERE,

in den vorm van een spel.
Andere dergelijke formaties : hoe pwijs, crucewijs, padden-,
pant-, rinc-, sterrewijs, trapwijs, naast de gewone constructie
een genitief bij (ge) wise .

35 speelwijs :

36 gescye =

37

geschiedde .

38 onbesmet is bepaling van gesteldheid bij Maria, niet bij
„Gods sone" : „terwijl ze onbesmet, zuiver, bleef" . Zie vender
de aanteekening bij vs . 1744.
nl . met den duivel, dus
uit de hel . Door den dood van Jezus aan het kruis heeft de
mensch niet alleen het recht op den hemel teruggekregen.

39 Ende loste ons vanden ewigen strie :
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Jezus heeft ook voldaan voor al onze andere zonden, waardoor wij uit de macht van den duivel verlost zij n .

40 by singels salute = met den groet des engels, de „engelsche
groetenis", de „boodschap" (zie beneden vs . 45) aan Maria

Ave Maria, gracia plena, dominus tecum .
42 Sonder verlet = zonder iets over to slaan .
43 wier d .i . wi + er.
43 ter stat beveelne . Zie de Inleiding, blz, xxII vlg .
47 behouwe uit behoude, van behout .
49

50 wi laten overlien Luci f ers val enz . Waarschij nlij k ganschelijk geen overbodig excuus ! Lucifer's val en proces komen in meer dan een mysteriespel voor, ook in de Nederlanden (zie b .v . E . SoENS, De Rol van het Booze Beginsel op
het Middeleeuwsch Tooneel, Gent, 1893, blz . 19 vlgg .), en gaf
't publiek heel wat to zien, dat de toeschouwers bij deze
Bliscap misten . - J . F . WILLEMS heeft val wat al to letterIij k opgevat : „dikwyls brak, by dergelyke evolutie, de een
of andere zyn been ; en het was misschien om die reden dat
men . . . . goedvond dien val weg to laten", Belgisch Museum, dl . 9 (1845), blz . 57 . J . VAN MIERLO Jun ., Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterhunde (Antes .,
Brussel, Leuven, 1928), blz . 326, heeft J . F . WILLEMS' onderstelling voor eigen rekening overgenomen .

50 met sijnre partien d .i, met zij n aanhang, met zij n volgelingen .
Zoo 00k : van Cristus pertyen, JAN VAN BOENDALE, Lehensp .
II, 45, 73 .

51 gesciet = geschiedde .
54 Om een gepeys waest, sonder daet . Lucifer misdeed immers
door hoogmoed . Zie echter ook de aanteekening bij vs . 101 .
58 de d .i . dee (uit dede), zooals nu nog in de volkstaal : zie dee in
vs . 62.
63 donbesmette zeborie . Verg . de aant . bij vs. 1744 .
zeborie
een der vele eerenamen van Maria . Zie de aanteekening bij
vs . 34 .

78 1 boech des levens -- liber vitae : het boek waarin, volgens

AANTEE KENINGEN

158

Exod . 32, 32 ; Psalm 69, 29 ; Luc . 10, 20 en Openb . 3, 5 ; 13, 8 ;
17, 8 ; 20, 12 ; 21, 27 de namen geschreven staan van hen die

„eeuwig leven" zullen .
Dat Lucifer's val to wijten was aan
zijn afgunst van Adam --- want in die beteekenis is nijt in
de Eerste Bliscap stellig op to vatten - was de leer der
oudste kerkvaders . Pas ORIGENES leert dat Satan zich door
hoogmoed van den goeden weg liet afbrengen, welke leer die
der Kerk werd (verg . JOSEPH TURMEL, Histoire du diable,
Paris, 1931, blz . 19-26) . De dichter van de Eerste Bliscap
schijnt dus een wel geleerd clerc to zijn geweest .

101 bi nide ende bi hoverden .

De duivels zijn immers gevallen engelen ; zij waren zelfs de eersten onder de engelen .

127 de stoele daer wi als ingele saten .

De slang was nog
steeds aan de andere dieren des welds gelij k . Zie Genesis III,
1.

140 Biden set ente dat onbevlect flu bi haer es .

144 By dien,

met behulp van dezen, t .w . van „den serpente" .

147 Scoey = schooi ! van schooien =
VERDAM, Mnl . Wdb .

gaan, zich wegpakken . Zie

het beste plan .
Nu nog zegt men immers : van zin zijn = plan hebben .

148 den besten sin =-

150 Der ganser hellen :

datief.

= dit is voorbij,
afgedaan . Hier behoort men
zich een verandering van tooneel voor to stellen, maar ook
niets meet . De bewering van G . KALFF, Gesch . d . Nederl.
Letterk . dl. 2, blz . 366, dat dits wech een der uitdrukkingen
is, waardoor het heengaan van een personage wordt aangekondigd, is kennelijk verkeerd : dits wech is geen didascalie
als dapostelen wat inne, maar wordt door den speler gesproken . Waarschij nlij k is KALFF op een dwaalspoor gebracht
door de wij sheid van MoLTZER, die dits wech verklaart als
„dezen weg uit" .

151 Dits wech

154 sonder lac behoort, naar 't oordeel van VERDAM, Mnl . Wdb .
4, 66 bij vroude (dat volgt) . Het lij kt meet voor de hand to
liggen, er een bij woordelij ke bepaling bij verdienen in to zien .
157 laet geworden =

laat gebeuren ! wacht even!
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162 yeyn int becliven . Het bnw . seine wordt in beide Bliscap pen
op tweeerlei wij ze geconstrueerd,
1) met in : Eeyste Bliscap, vs . 162 yeyn int becliven ; 264
yeyn int behagen ; 684 reyn int gescien ; --- Sevenste Bliscap,
vs . 1329 reyn int behagen .
2) met van : Eerste Bliscap, vs . 195 reyn van bestieye ; 1863
reyn van gedachte . - Sevenste Bliscap, vs . 369 rein van behage ; 416 reyne van gedachte ; 536 reyn van aenscouwe ; 1652
reyn van bestieye .
173 Ochtse Adaem nutte = Indies Adam ze nuttigde .
195 reyn van bestieye : volgens VERDAM, Mnl . Wdb . 6, 1222 = „ de
onzondige albestuurder" . Het is twijfelachtig of dat wel
juist is. In de Sevenste Bliscap, vs. 1652 wordt reyn van bestieye gezegd van Maria, die men toch niet de „onzondige
albestuurster" zou kunnen noemen . Rein beteekent hier
dus wel niet „onzondig" ; veeleer : onberispelij k, t . w . in zij n
handelingen .
203 dat u ewelic steet to levene . Zie VERDAM, Mnl . Wdb . 7, 1883 .
Staen to = een futurum, dat dan ook volgt .
204/205 hoe ende wane van alien wijsheden = het hoe en het
waarom .
216/217 meere, die emmer geproe f t Moet sijn = tij ding, die in elk
geval dient onderzocht .
223 Tuwer lie/den = uit liefde tot U, om uwentwil .
229 doyt = doe het . Verg . VERDAM, Mnl . Wdb . dl. 1, 228, op
doeyen .
232 sonder genoet wordt door VERDAM, Mnl . Wdb . 2, 1448/1449
bij de here gerekend, dus = de eenige God .
236 Maer enz . : indien wij maar nooit jets tegen 't gebod deden ?
247 In contraries = in verschil van gevoelen, in vijandigheid .
Verg . VERDAM, Mnl . Wdb . i . v. C o n t r a r j e, znw .
248 tsier die/ten : Zie VERDAM, Mnl . Wdb . 4, 549, op het tweede
artikel L i e f t e .
256 laet = laet het .
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258 Naar Exod. 3, 14 .
260 op rechtverdicheit gesce pen = op rechtvaardigheid „gebaseerd" .
264 reyn int behagen . Evenzoo in de Sevenste Bliscap vs . 1329,
maar in vs. 369 : reyn v a n behage . Zie boven bij vs . 162 .

270 in my = tegen mij . Zie Mnl . Wdb . 3, 823, i .v. IN, 6) .
273 Mids dat is naect dus ben . Deze woorden en de voorafgaande
tooneelaanwij zing zij n geen strikt bewij s, dat Adam en Eva
geheel bloot ten tooneele verschenen ; het kan ook, dat ze
alleen maar in hun hemd waren . Verg . G. COHEN, Histoire de la raise en scene daps le theatre religieux f ran9ais du
moyen age . Nouvelle edition (Paris, 1926), p . 231 en L .
Tooneelaanwijzing na vss. 257, 340, 379, 615, 961, 1654,
1755 enz . : Selete, andere vorm van silete 1 ), imperatief meervoud van lat . silere = zwij gen ; letterlij k dus : zwij gt . I n die
letterlij ke beteekenis komt silete dan ook herhaaldelij k voor ;
zie b . v . de A ltteutsche Schaus piele herausgegeben von F . J .
MoNE (Leipzig, 1841), blz . 65, 76, 113, 120 ; Schauspiele des
Mittelalters . . . von F . J . MoNE (Karlsruhe, 1846), dl . 1,
blz . 75, 80, 84, 95, 113, 254 ; dl . 2, blz . 41 ; A is felder Passionsspiel, . . . herausgegeben von C . W . M . GREIN (Cassel,
1874), blz . 1, 39, 51, 65, 96, 132, 232 . Daaronder zij n zeer
praegnante didascalieen, b .v . silete, silete, silentium habete,
bij MoNE, Schauspiele des Mittelalters, dl . 1, blz . 254 ; angelus
venit cantando : silete, milites, silete, quoniam destructor inferni dormit quiete, bij GREIN, a . w. blz . 220 ; Incipit ordo sive
registrum de passione domini . Primo igitur persone ad loca
sua cum instrumentis musicalibus et clangore tubarum sollempniter deducantur. Quo peracto surgant pueri clamantes : Silete,
siletel in de Frankfurter Dirigierrolle, bij R. FRONING, Das
Drama des Mittelalters, blz . 340 . Verder verklaard als : ,,plotselijke stilte", door E. SoENS, Rot van het Booze Beginsel,
blz . 29 ; als : „rustpunt", door VERDAM, Mnl . Wdb . dl . 7, 948 ;
J . A. WORD, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in
Nederland (Groningen, 1904), dl . 1, blz . 66 ; zelfs als : vertooning van tableaux vivants of pantomimes, in tegenstelling
met de pausa, die een muziekstuk zou aanduiden : in de

1 ) Zoo ook selentium in plaats van silentium in een aflaatbrief in Hs . Parijs,
Bibl . Nat ., fonds neerl . 3 : zie WILLEM DE VREESE, Bouwstof fen van het Middelnederlandsch Woordenboek, art . 6 .
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Sevenste Bliscap „vinden wij dat Selete (vooral) gebruikt waar
nieuwe sprekers moeten opkomen, waarbij ook meestal de
plaats der handeling verandert", meent P . LEENDERTZ, Middelnederlandsche Dramatische Poezie (Leiden, z. j . [1907]), blz .
LXXXVIII vlgg . „Dit selete, oorspronkelij k eene aanmaning
tot het publiek om stilte to krij gen, kreeg langzamerhand de
beteekenis van pauze, van de pauze namelij k waarbinnen de
„tooch" ter beschouwing werd gegeven . Daar flu de gewoonte medebracht in die pauze muziek to maken, kon men
er toe komen de begrippen pause en muziek to vereenzelvigen" . Aldus G . KALFF, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, dl . 2, blz . 369 . Dat alles is slechts betrekkelij k j uist .
Met selete, silete wordt bedoeld : het aankondigen, m e t
t r o m p e t g e s c h a 1, dat een belangrij ke personage zal
optreden of invallen, en, nog meer in 't algemeen : muziekstuk, een musikaal intermezzo .
Dat blij kt duidelij k uit de tooneelaanwij zingen in de
Fransche mysteriespelen (waarmede de twee Nederlandsche
Bliscap pen in 't nauwste verband staan ! ), b . v . Silete de tons
les instruments du jeu . . . logs on sonne dessus le temple timbres
et trompettes . . . de tour les instrumens du feu soft f oud beau
silete (aangehaald door G. COHEN, Histoiye de la raise en
scene enz . blz . 138 ; zie ook blz . 173, 174 en XXXII-XXXIII) .
Inn een der handschriften van het passiespel van ARNOUL
GREBAN leest men zelfs : silete de canons et de tonnerres (zie P .
CHAMPION, Histoiye poetique du X Ve siecle, t . II, p . 176) . In
het passiespel in 1501 to Bergen opgevoerd : s'il (t . w . God) est

trop loing, silete ; puffs quant it (t .w . Noe) a fait son oraison, on
chante en Paradis ung silete, ou on foue des menestreux ou de
quelque instrument ou poze d'orghes ; pose de menestreux, pose
de canchons (G . COHEN, Le Livre de conduite du regisseur et le
compte des depenses pour le mystere de la passion foue d Mons
en 1501 . Paris, 1925, p . Xcv vlg .) .
Maar ook uit de Eerste Bliscap zelf blijkt deze beteekenis .
Na vers 342 staat immers : selete sanc o f s pel, d . w . z . zang of
muziek, niet : dat de „pauzes (werden aangevuld door „sanc
of spel" (WORD, t .a.p .) .
Na vs . 916 staat alleen sanc o f spel, maar een andere hand
heeft er bijgeschreven : Silete .
Dat selete niet tegenover pause staat, maar dat beide termen, alsook spel, volkomen synoniem zij n, blij kt uit : selete
cost, na vs. 257 ; selete opt cortste, na vs . 961 ; maar : pause
cost, na vs . 2012. Aan het selete sanc o f spel na vs . 342 beantwoordt Pause sanc o f spel na vs . 1585 ; tegenover selete opt
coriste na vs . 961 staat spel opt lanxste na vs . 1545 .
Deze synonymie verklaart het men speelt pause in het Spel
der vijf vroede en der vij f dwaze maagden, blz . 40 ; het op-

Eerste bliscap
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schrift van het laatste huffs (mansion) rechts van het Valencij nsche tooneel van 1547 in het handschrift van JAMES DE
ROTHSCHILD : Lieu pour iouer silete ; en waarschij nlij k ook
het Pueri cantant Silete (cum ricmo) in het Weener passiespel
(zie b .v. R . FRONING, Das Drama des Mittelalters (Stuttgart,
z . j . ), blz . 306, 315, 323) .
273 int dare =

zooals maar al to duidelij k to zien is?

280 De beteekenis van dit vers kan niet veel anders zijn dan
het serpent heeft mij door zijn raad op een dwaalweg gebracht . Maar 't is niet heel duidelij k hoe men daartoe komen
moet . Aangezien het znw . waen altij d manlij k is, hebben we
hier wellicht to doen met een inf initief * 7vaen naast warren,
zoodat int waen dan zou beteekenen : in mijn denken, in
mijn meening. Verg . VERDAM, Mnl. Wdb . 9, 1526 .
283-288 . Zie Genesis,

hoofdst . III .

291 In arbeide =

in barenswee~n.

292 sonder f ijn =

zonder einde .

Het eenvoudigste zal wel zijn, hierin een der vele
stoplappen to zien, waaraan het stuk zoo rij k is . Het maakt
nauwelijks verschil, of men vornoemt doodgewoon met boven
genoemd vertaalt, dan wel met name, in het bijzonder zooals
VERDAM, Mnl . Wdb . 9, 1046 onder vernoemen = met name

302 vornoemt.

noemen oppert .
308 beweerte doen =

afweren.

evenals beneden vs . 649, uit lede, znw . yr ., niet uit leet .
Verg . VERDAM, Mnl . Wdb . dl . 4, 228 . i .v . LEDE, le art .

316 lee,

320 sonder enege enz . : Bedoeld zijn ENOCH en HELIAS .
volwerken hier veelmeer vervullen, verwezenlijhen
eindigen .

dan

vol-

hadt uwe keuze
slechts voor het wenschen, volop van al wat gij maar kondt
verlangen of kiezen" (VERDAM, Mnl. Wdb . 3, 1896) .

328 Ghi hadt to wensche al uwen cuere = „gij

339 begripen =

omvatten ?

340 eer oude plach

341

u vloet,

eer de (hooge) ouderdom plach to bestaan .

t. w . der genade .
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347 hem houden : niet veel meer dan blijven, dat volgt.
353 ontlijf t : dood, levenloos, t. w . zedelij k .
368 onversien : onberaden, zonder vooruit to zien .
408 int lij f = in zijn (onder) lij f.
414 gecroent bliven = regeeren, heerschen.
418 pittereren . Van dit woord is in het Middelnederlandsch nog
geen ander voorbeeld bekend . De bedoeling schijnt hier to
zijn : het op iemand gemunt hebben, op iemand hakken .
Verg . VERDAM, Mnl . Wdb . 6, 389 i .v ., die meent dat het
door J . F . WILLEMS „aangehaalde impetreeren" en het door
MoLTZER vragenderwijs to berde gebrachte empieteeren „ter
verklaring niet dienen" kunnen, en dat „het woord wel zal
bedorven zijn" . Deze laatste onderstelling wordt alvast to
niet gedaan door het voorkomen van ~ittereeren bij HuvGENS, Trijntje Cornelis, vs . 350, al schijnt het woord daar
in een heel andere beteekenis to staan .
421 in onsen ketel. Verg . Vanden levene Ons Heren, vs . 3952 vlgg .
In dat vies dat daer es so heet hanghen ketelen wel ghereet daer
sonder inde kaitivighe zielen in barren, wallen ende wielen .
431--432 ghi suit claer wesen enz . : het is duidelij k dat ge zijn zult
Lucifer's raadsman.
443 se, t . w . hen lieden = Adam en Eva .
450 Hoer = Eva ?
451 Na = volgens, overeenkomstig, naar gelang van --- .
462 bi onversienen rae . Zie boven bij vs . 368 .
469 overwille =

onwil, ongehoorzaamheid .

't

556 gedueyech rechter . In
Mnl . Wdb . 2, 1088 wordt deze plaats
gerangschikt onder de beteekenis : consequent, rechtvaardig,
lat . constans . Maar de tegenstelling met emmermere in 't volgende vers bewij st dat gedueyech veeleer op to vatten is als
bestendig, aldoor f ungeeyende .
564--568 De beteekenis dezer verzen is : En daarenboven, ware
het niet dat U dat convenieert, dan zou het voor U nog niet
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voldoende zijn, kon men nog grooter wrack nemen dan can
dezen mensch geschiedt . - God is immers zb6 groot, dat
de straf nooit groot genoeg kan zijn, nooit volmaakt evenredig can Gods „weerdicheit" .
Een knecht die maar een mensch is,
terwij 1 de spreker tot de - zij het ooh gevallen - engelen
behoort .

568 den mensceliken knecht .

572 Rechts :

niet het bijwoord, maar de genitief bij

bewinden .

moet slaan op het oppoken en aanwakkeren van het v uur, ten behoeve van het cohen . Smoren beteekent : rook teweegbrengen . Smoor is in Vlaanderen nog steeds
een woord voor mist, en smooren voor misten en voor tabak

592 stamen en smoren

rooken .
598

Toespelingen op de behoefte can meer ruimte in de hel komen in de mysteries herhaaldelij k voor . Zie E, J . HASLINGHvls, Ire duivel in het drama der middeleeuwen (Leiden,
1912), blz . 82, noot .

593 ons cohen .

Zie

vs . 421 : in onsen ketel.

= den grooten „helschen" ketel (zie Job
4, 1), een der onmisbare requisieten bij vrij wel elk mysteriespel. In de muil van het hellemonster, op de miniatuur van
het Valencij nsche passiespel van 1547, ziet men duidelij k
een grooten ketel staan, en op de gebeeldhouwde „laatste
oordeelen", in den tympaan van menige kathedraal, heeft
hij zijn plaats (zie b .v. E . MALE, L'A rt religieux du X III 6
siecle en France, 4e ed ., p . 426, 439 v lgg . ; G . CoHEN, Le livre

597 den groten kakebo

de conduite du regisseur et le compte des depenses pour le mystere de la passion joue d Mons en 1501, p . LVIII) . De geheele voorstelling steunt op het boek Job, c . 41 . - Kakebo
is een der vele vormen van mlat . cacabus = ketel . Zie b .v . L .
DIEFENBACH, Gloss . latino-germanicum mediae et in f imae
aetatis i.v.
600 Het worter bestiert =

het wordt er (al) z66 heengeleid .

638--649, 680-738 De hier ingelaschte legende van Seth is ontleend can het Evangelium Nicodemi, p . II, c . 3 = C . 19 van 't
geheel, waar Adam Seth gelast can de aartsvaders to verhalen, waarheen hij (Adam) hem (Seth) gezonden had, toen
zijn stervensuur naderde . Bij ons moet de legende vooral bekend geweest zijn door Dboec vanden houte, dat er mede be-
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gint, en door het Leven van Jezus van LUnoLPHUS VAN
SAKSEN, waaruit J . TIDEMAN ze heeft medegedeeld als Bijlage A zij ner uitgave, naar een handschrif t destij ds in 't bezit van H . A . SEPP, to Amsterdam . Zie over deze legende het
opstel van J . KOOPMANS, lets over de geschiedenis van onze
Middeneeuwse Kruissage, in Taal en Letteren 7 (1897), 321
337 . Over andere spelen, waarin de legende van Seth voorkomt, zie AEM . W . WIJBRANns in de Studien en Bijdragen op
't gebied der historische Theologie, dl . 3 (1876), biz . 235, noot .
Met deze episode van Seth begint ook de reeks van 64 houtsneden met berij mde bij schrif ten, uitgegeven door Jan
Veidener to Culemborch in 1483, Maart 6 (CAMPBELL, Annales de la typographic neerlandaise au X Ve siecle (La Haye,
1874), nr. 940 ; facsimile uitgave door J . PH . BERJEAU,
Geschiedenis van het heylighe Cruys ; or, History o f the Holy
Cross . . . . Text and engravings . . . . London, C . J . Stewart,
1863) . Een overzicht van de ontwikkeling der sage bij F .
KAMPERS, Mittelalterliche Sagen vom Paradiese and vom
Holze des Kreuzes Christi (Koln, 1897), blz . 100 vlgg . Een
miniatuur, Seth in het paradijs voorstellende, vindt men
in Hs . Amsterdam, Coil . L . F . Boekenoogen 1, bl . 40a .
648 dits wech = dits afgedaan . Zie boven bij vs . 151 .
649 lee . Zie boven de aant . op vs. 316 .
696 sier quetsen = sire qualen in vs. 699 en 717 = ongemac in
vs . 708 .
724 spoyen = *spoeyen = sproeien . Zie Mnl . Wdb . 7, 1766 .
728 gebyen = beleven .
739 neringe = bedrijf, werkzaamheid, zelfs : bedrijvigheid . versterct u neringe = weest nog werkzamer, nog bedrij viger --,
spant u nog meer in dan gewoonlijk. Verg . Mnl . Wdb . 4,
2341 .
740 geeringe . Brabantsche vorm van gaderinge, hier = opeenhooping .
744 conscilien : ironisch !
744, 756 lien = liden, voorbij gaan .
760 sta = staat, stand, rang . Een zeldzame vorm, alleen opgeteekend in 't rij m, to verklaren uit een verwarring van staet
met stade. Verg. Mnl . Wdb . 7, 1852 .
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Tooneelaanwijzing na vs . 770 . Hier wordt met de „belle" bet
voorgeborchte der hel bedoeld, d .i . de plaats
bestemd voor hen die niet in den hemel kunnen komen, omdat ze niet, of nog niet, bevrijd zijn van de erfzonde . Dat
voorgeborchte wordt in de geheele Bliscap geen enkele maal
genoemd . Moet men uit bet doorloopend gebruik van den
naam hel wellicht afleiden, dat bet tooneel, waarop gespeeld
werd, geen voorgeborchte had? Zeer waarschij nlij k lij kt dat
niet . Vooreerst omdat Eva in vss . 792--794 de plaats, waar zij
zich samen met donsculdege bevindt, uitdrukkelij k desen
kerkere en Bitter Ellende ze, vs . 850, den kerkersteene noemt :
als een met zware tralies afgesloten kerker wordt bet voorgeborchte der he! op bet middeleeuwsch tooneel steeds voorgesteld . Verder is bekend, dat bet scherp dogmatische onderscheid, dat de Kerk maakte (en maakt) tusschen he!, vagevuur en voorgeborchte, voor den gewonen geloovige niet of
nauwelijks bestond (zie daarover b .v . H . J . E . ENDEPOLS,
Bijdrage tot de eschatologische voorstellingen in de middeleeuwen, in bet Tijdschri f t voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl . 28 (1909), blz. 49--111, inzonderheid blz . 83
106) . Het Valencijnsche tooneel van 1547 had, evenals bet
Bergsche van 1501, naast de he! een voorgeborchte : le
limbe des peres (zie G . COHEN, Le livre de conduite du regisseur et le com pte des depenses pour le mystere de la passion
j oue d Mons en 1501, Paris, 1925, p . 521) . In bet Fransche
spel van de verrijzenis, toegeschreven aan JEAN MICHEL
(Hs . Parijs, Bib! . Nat., fonds franc . 972), is uitvoerig uiteengezet hoe he! en voorgeborchte er dienen uit to zien . De
daar gestelde eischen, die bevestigd worden door den livre
de conduite van Bergen, passen uitnemend bij de Eerste Bliscap . Zie de teksten bij G . CoHEN, Histoire de la raise en scene
enz ., blz. 93--94 en xxiv ; E . J . HASLINGHUIS, De duivel in
bet drama der middeleeuwen (Leiden, 1912), blz . 80 83 .
776

780 In dezen passus schijnt een tegenstrijdigheid to liggen
de Roomsch-Katholieke kerk leert immers, dat doodzonde
met de eeuwige pij nen der he! gestraft wordt ; terwij 1 bier gezegd wordt, dat wie in doodzonden sterft, daarvoor menich
j aer, dus n i e t eeuwig, moet boeten ; Adam kan dus met recht
en rede om verlossing bidden . De oudvaders hadden geen
doodzonde bedreven .
De verklaring zal we! hierin to zoeken zijn, dat ran! . dootsonde niet altijd bet begrip doodzonde = peccatum grave dekt .
Tot ver in de 16de eeuw namelijk is dootsonde de benaming
van wat thans boof dzonde beet, terwijl hovetsonde vaak
„doodzonde" beteekent. De hoof dzonden flu zijn niet altijd,
maar kunnen doodzonden zijn .
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= den doorgang der penitencie, d .i . dus
n i e t de hel, niet de verblijfplaats der verdoemden, zooals
VERDAM, Mnl . Wdb ., 4, 643, meent, maar het voorgeborchte der hel, waar de zielen van de oudvaders en van anderen
„die in Gods lief de gestorven waren" (dat zij n de propheten
van Christus, de ongedoopte kinderen enz .) verbleven tot
Christus ze kwam troosten en verlossen . Zie de aant . bij de
tooneelaanwij zing na vs . 770 .

778 der ~enitencien lift

Uwe waarde,
doen . Zie boven vs . 773 774 .

782 tower weerden = om

816

om

Uwe grootheid to vol-

met woerden ende met sange . -- met woerden = de samenspraJob, c . 3 31 ; met

ken tusschen Job en zijn vrienden, d .i .
sange = Job, c . 32 37 .
van toen af, toen reeds .

820 van d oen =

823--827 . Zie

Isaie 11 .

847 aen gaen

= heengaan, aanloopen .

Zie boven de aanteekening bij de tooneelaanwijzing na vs . 770 en bij vs . 778 .

872 index hellen .

886/7

inden soutere ende elder . . . . Die Moyses, Saelmon ende Davit Ordineerden . D .i . d e oratio Moysis = psalm 90, de psal-

men Davids en het Hooglied .
889

men moet aannemen, dat
gels draagt ; zie ook beneden vs . 914 .
mijn vliegen :

889 volgen = aandringen,
Wdb . 9, 828 .

van

893

verherdicht
harden .

896

sift niet to wets :

Innich Gebet

aanhouden ? Verg .

verherdigen, verhardigen,

vleu-

VERDAM, Mnl.

hetzelf de als

wees niet ter neergeslagen . Zie

ver-

Mnl. Wdb . 9,

1874 .
enz . = Pijnt u, u derweert tstellende = haast je, je daar
heen to begeven . Zie b .v . F . A. STOETT, Middelnederlandsche
Syntaxis, Tweede Druk ('s-Gravenhage, 1909), § 229 .

906

Pijnt

907

als vuere =
938 .

912

916

als to voren, in de eerste plaats .

met de tooneelaanwijzing.

Mnl. Wdb . 9,

Deze passages wij zen toch
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wel zeer duidelijk op een tooneel, waarop ten minste een
stellage met een verdieping staat . Zie ook vs . 934 en verg .
H . J . E . ENDEPOLS, Het decoratief en de opvoering van het
Middelnederlandsche Drama (Amst . 1903), blz . 40 vlgg .
915 vermien

d .i .

921 alsoe sciere :

vermi-en =

uit

vermiden .

niet = zoodra als, maar : zooals zoo even, zooals

zoo pas .
934 Zie boven bij vs.

912

916 .

942 Soe maten wij f = soe mate een wij f .

spate =

onaanzien-

lij k, behoeftig .
(dat, in weerwil van de verwij zing op
d o r e p 1 e t s e n, in het Mnl . Wdb . niet voorkomt) = een
„plets", een „mep" geven ; door KILIAAN vertaald met palma quatere .
plets en pletsen zijn in Vlaanderen nog ge-

949 dor f letst . - pletsen

woon .

De bedoeling moet zijn, dat
van de wereld geen rust had
gekend . Nu was de meest verspreide tijdrekening in de middeleeuwen die, volgens de welke J ezus in 't begin van 't j aar
5199 der wereld geboren was (zie b .v . H . GROTEFEND, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters, Erster Bd . (Hannover,
1891), i .v . W e 1 t a r e n) . De dichter der Eerste Bliscap
heeft blijkbaar het getal afgerond . ook volgens VINCENTIUs
BELLOVACENSIS, en naar hem JACOB VAN MAERLANT, Sp .
Hist. I 6 , 42, vs . 50-52 : „van beghinne . . . hadde die werelt
. . . gestaen lij hondert jaer, een min" . ook volgens PETRUS
COMESTOR : zie MAERLANT'S Rijmbijbel vsS . 21305-9 . Andere voorbeelden uit Middelnederlandsche handschriften bij
C . G . N . DE Voovs, Middeleeuwsche Tijdrekening, in het
Tijdschri f t voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl . 24
(1905), blz . 211 vlgg .

952 In .lija . f aeren en hadse ruste .
I nnich Gebet sedert het begin

961 vlgg . Hier begint dus het beroemde proces in den hemel, „de
groote controversie", in onze letterkunde ook bekend uit
JACOB VAN MAERLANT'S Merlijn (uitgave van J . VAN VLOTEN, vss . 2719-2900) ; door het gedicht van Masscheroen
(Nederlandsche Gedichten uit de XI Vde eeuw . . . uitgegeven
door F . A . SNELLAERT, Brussel, 1869, blz. 493-538 en 742
745) en het wagenspel in Man ken van Nieumeghen (P . LEENDERTZ, Middelnederlandsche Dramatische Poezie, Leiden,

z . j . [1907], blz . 310--315), en dat ook in de Fransche, Duitsche, Engelsche, Italiaansche, Catalaansche en Noorsche
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mysteries voorkomt . De „retorisijn" JEAN MAROT, wiens
grootste verdienste hierin bestaan heeft de wader van CLEMENT to zijn geweest, heeft zelfs kans gezien de vier „dochters van God" in zijn Voyage de Venise (1509) op den Olymp
to laten optreden . Na in een aantal mysteriespelen inleiding
of onderdeel geweest to zijn, is de allegoric hoof dzaak, een
spel op zich zelf, geworden, in een stuk getiteld : Le proces
que a fait Misericorde contre Justice pour la redemption humaine, lequel nous demonstre le vray mistere de l'annunciation
de nostre Seigneur Jhesucrist (zie L . PETIT DE JULEVILLE, Les
Mysteres, dl . 2 (Paris, 1880), blz . 425-426, hetzelfde spel
dat J . F . WILLEMS in het Belgisch Museum, 1845, blz . 58 uit
den Catalogue De Soleinne vermeldt) . De behandeling van de
allegoric in onze Eerste Bliscap heeft veel punten van overeenkomst met die in de Fransche mysteriespelen, met den
Nederduitschen Siinden f all (ed . O . SCHONEMANN, 1855 ; ed .
F . KRAGE, 1913) en met het elf de der zoogenaamde Ludus
Coventriae (zie W . HONE, Ancient Mysteries described . . .
founded on A pocryphal New Testament Story (London, 1823) ;
E . K . CHAMBERS, The mediaeval Stage, dl . 2 (Oxford, 1903),
blz . 153 en 416 ; en de vergelijking bij J . H . GALLEE, Bijdrage
tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen, Haarlem, 1873, blz. 93
103), maar wij kt in zooverre sterk van alle andere af, dat
de rol van de Vrede hier tot haast nets gereduceerd is .
Als tweede bijlage vindt men hiervbbr de Middelnederlandsche vertaling van de hoof dstukken uit de Meditationes
Vitae Christi van PSEUDO-BONAVENTURA ; zie verder : Liber
Psalmorum versio antiqua gallica . . . ed FR . MICHEL, Oxonii,
1860, blz, xxi-xxiii en 364-368 ; Aem . W . WYBRANDS, in
Studien en Bijdragen op 't gebied der historische Theologie, dl .
3 (Amst. 1876), blz . 227--228 ; L . PETIT DE JULEVILLE, Les
Mysteres . T . 2 (Paris, 1880), p . 359 ; 425-426 ; M . SEPET,
Origines catholiques du theatre moderne (Paris, s . d . [1901]),
blz . 276, 309 ; G . BUSKEN HUET, lets over Maskaroen, in het
Tijdschri f t voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl . 28
(1909), blz . 262-273 ; G . COHEN, Le Theatre en France au
moyen age, t . I (Paris, s . d . [1928]), p . 46-49 ; W . CREIZENACH, Geschichte des neueren Dramas . Erster Banda (Halle,
1911), p . 275, 300, 342, 352 ; EMILE MALE, L'Art religieux de
la fin du moyen age en France, Deuxieme edition (Paris, 1922),
p . 38 ; G. DURIEZ, La theologie daps le drame religieux en Allemagne (Lille, Paris, 1914), blz . 194-195 ; P . CHAMPION,
Histoire poetique du quinzieme siecle, t . II (Paris, 1923), p .
157--159 ; HOPE TRAVER, The four Daughters of God, A study of the Versions of this allegory with especial reference to
those in Latin, French and English (Bryn Mawr, 1907), passim ; G . COHEN, Le livre de conduite du rdgisseur et le compte
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des depenses pour le mystere de la passion j oue d Mons en 1501
(Paris, 1925), p . xxxii ; HOPE TRAVER, The four daughters of
God : A mirror o f changing doctrine in : Publications o f the Modern Language Association o f America, dl . 40 (1925), blz . 44
92 ; G . COHEN, Histoire de la raise en scene daps le thdatre
religieux f rancais du moyen age . Nouvelle edition (Paris, 1926),
blz . 184-186, 275, XLII ; R . LIGTENBERG, in de Studia Catholics, dl . 3(1926-1927), blz . 335 vlg .
Het proces in den hemel, in 't algemeen genomen, komt, flu
eens beknopter, dan eens uitvoeriger, reeds voor in de apo criefe boeken van het Oude Testament, inzonderheid in het
boek Enoch, de Hemelvaart van Mozes, I V Esdras, de Openbaringen van Esdras, het Testament van Abraham, het Visioen
van Paulus en de A pocalypsis van Maria. De oorsprong van
het litteraire fortuin der allegoric van de „vier dochters van
God" in 't bizonder is to vinden in de commentaren op
Psalm 84, 11 door HUGO DE S . VICTORS in zijn Annotationes
in quosdam psalmos David, c . LXIII (MIGNE, Patrologia Latina, CLXXVII, blz . 621-625) en in het sermoen op dien
tekst van S. BERNARDUS CLARAVALLENSIS op den feestdag
van O .-L .-Vrouwboodschap (Patrologia Latina, CLXXXIII,
blz . 383-390, inzonderheid 387-390) : het is niet met zekerheid uit to maken, wien van beiden in dezen de prioriteit toekomt . Bij HUGO komt de vrede voort uit het berouw
en de biecht des menschen ; bij S . BERNARDUS, doordien
Christus in de plaats van den zondaar treedt . Hoe dit zij, het
sermoen van S. BERNARDUS heeft - evenals trouwens al zijn
sermoenen - grooten invloed op tij dgenoot en nageslacht
uitgeoefend 1 ) . O . a . is het door den schrij ver van de Meditationes vitae Christi, eenigszins bekort, overgenomen en
heeft het vandaar uit de wereld veroverd . Ook LUDOLPEUS
DE SAXONIA, de vita Christi, cap . 2, zegt uitdrukkelijk dat
S . BERNARDUS zijn bron is .
Het proces in de hemel heeft ook menigen kunstenaar, vooral de miniaturisten, bekoord en geinspireerd . Zie een overzicht van Fransche kunstwerken bij SMILE MALE, Le renouvellement de fart par les „mysteres" d la fin du moyen age, in
Gazette des Beaux Arts, 1904, blz . 216 vlgg ., met een reproductie van een miniatuur uit Hs . Parijs, Bibl . Nat ., fonds
franc . 244 ; dezelfde, L'art religieux de la fin du Moyen Age
en France . Deuxieme edition (Paris, 1922), blz . 43-44 .
Daarbij is to voegen een miniatuur in Hs. Parijs, Bibl . Nat .,
fonds franc . 12536, d .i . het hs . van het passiespel to Valencijn vertoond in 1547, waarin het proces in den hemel tot
driemaal toe afgebeeld is : 1 . op de miniatuur van het geheele
') In het Middelnederlandsch bestaan racer dan honderd handschriften met
sermoenen van S . BERNARDUS .
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tooneel door L .

PETIT DE JULEVILLE, Histoiye de la langue et
de la litterature f rancaises, t . II (Paris, 1896), pp . 416-417

voor het eerst, en sedert overal gereproduceerd, ook in de
eerste uitgave van G . COHEN, Histoiye de la miss en scene
enz ., tusschen blzz . 70 en 71, maar in de tweede, en in zij n
uitgave van Le livre de conduits du regisseur et le corn pte des
depenses pour le mystere de la passion joue d Mons en 1501
(Paris, 1925), tegenover blz . LXXXI, vervangen door de veel

betere, grootere en vollediger miniatuur in Hs . Chantilly,
Bibl . van Baron JAMES DE RoTHSCHILD ; 2 . op de miniatuur
met Maria boodschap en d e visitatie, gereproduceerd bij J .
BEDIER et P . HAZARD, Histoiye de la litterature f rancaise illustree, t . I (Paris, 1923), blz . 102, bij G . COHEN, a . w . tegenover
blz . 100 ; bij denzelfden, Le Thedtre en France au moyen age,
t . I (Paris, 1928), p1 . XLII ; 3 . OP de miniatuur met de geschiedenis van J oachim en Anna en de verkondiging aan de herders, gereproduceerd bij J . BEDIER et P . HAZARD, a .w . blz .
105, alsook bij G . LANSON, Histoiye illustree de la litterature
f rancaise, t . I (Paris, 1923), blz . 154, en bij G . CoHEN, Le
Thedtre en France enz ., p1 . XLI .
Op de tweede deter miniatures kussen Vrede en Gerechtigheid elkander . De miniatures uit het handschrift van het
passiespel van EUSTACHE MARCADE, Hs . Arras, Stadsbibliotheek 697, geschreven omstreeks 1440, zijn gereproduceerd
bij G . COHEN, Le Theatre en France au moyen age, t. I, p11 .
IX en X .
Aan Hs . Cambridge, FitzWilliam Museum 25, is de hier gereproduceerde miniatuur ontleend, waarmede de Middelnederlandsche bewerking van LUDOLPHUS VAN SAKSEN'S Levers
van Jesus verlucht is . Een dergelij ke miniatuur, echter lang
niet Zoo mooi, komt voor in Hs . Brussel, Kon . Bibl . 9331, bi .
4, als frontispice voor een Fransch levers van Jesus, geschreven to Bergen in Henegouwen, door JACQUEMART PILAVAINE,
waarschijnlijk vdbr 1475 (tie J . VAN DEN GHEYN, Catalogue
des manuscyits de la bibliotheque royale de Belgique, t . 5

(Brux . 1905), blz . 332, nr. 3346) . Er zijn ook miniatures,
waarop alleen Ont f eymicheit en Gerechticheit met God in gesprek en onderhandeling zijn ; zoo b . v . in hs . Krakau, Museum Czartorisky 2919, geschreven in 1478, 2e miniatuur, en
hs . Parijs, Nationals bibliotheek, fond francais 181 . Zie b.v .
J . VANDEN GHEYN in Les Arts anciens de Flandre, t . III, p .
114 en 118 . Deze handschriften bevatten alle drie een Fransche vertaling van LUDOLPHUS DE SAXONIA .
In den optocht, die aan de door de koopmansgilde van
Bourges in 1536 ingerichte voorstelling van het „werk der
apostelen" voorafging, „estoit ung siege fait en fawn d'arc
en ciel sur lequel estoit assise la Divinite, Pere, Fils et Saint
Esprit, et par derriere deux soleils d'or . . . Aux quatre an-
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gles avoit des sieges auxquels estoient les quatre Vertus, Justice, Paix, Verite et Misericorde, richement habilles" (bij G .
COHEN, Histoire de la raise en scene enz., blz . 92) .
975 Met dit bore valt Gherechticheit toch we! zeer uit den toon
976 Op dat = raids.
993 gebreke = grieven .
1010 dorwiet : dorewien is zeker toch to verstaan als dorewieden .
Daarentegen : Rouwe van binnen mijn herte dorwiet, Hs.
Berlij n germ. 4 ° 651, 39a : doyewiden .
1022 overliden . Het schijnt niet, dat er reden is om over de beteekenis in 't onzekere to blij ven, zooals VERDAM, Mnl .
Wdb . 5, 2212, doet . Zie reeds bij S . BERNARDUS : Vader, waer
omme bin is van u gebaeren, sat is alsoe gherynghe van u toe
nyete gaen ?
1023 in uwen moet hoort toch veeleer bij wet voorafgaat, dan

bij wet volgt .
1030

1042 . Vgl . S . BERNARDUS : Die waeyheit sprac deer tegen ende
sechde . . . ist sake dat die aver treders uwes gebaedes ontgaet
dat ordel des dodes, dat u waeyheit dan toe nyete gaet ende niet
in der ewicheit en blyvet (boven blz . 107) . Deze woorden van
de Waarheid worden door den Dietschen dichter de Gerechtigheid in den mond gelegd .

1070 de wise meester

1078

1089

= de Ecclesiast.

1081 Verg . VERDAM, Mnl . Wdb . i .v . t e m e 1 ij c .
dat
waer es behoort als een tusschenzin opgevat to worden -wet wear is!
1093 . Zie boven bij vss. 564/5 .

1104 na dbetamen = overeenkomstig met
1130

1131 ingele . . . Die noyt noch en mesdaden in sonden

in

tegenstelling met Lucifer en de zijnen .
1157 int oversien = als ik een overzicht neem .
1181 u joust = uw gunstig antwoord . Nog heden wordt jonste in

Vlaanderen concreet gebezigd, inzonderheid voor datgene
dat men uit goedheid geeft, b . v, voor een li of dadig doe! .
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1207 sere bnw . = ziek . Zie andere voorbeelden van sere met een
bepaling met van bij VERDAM, Mnl . Wdb . 7, 877 878 .
1212 en stoerder ene = zonder dat ik een hunner verstoor, ontstem.
1229 mestermen . Van dit woord is tot nog toe geen ander voorbeeld gevonden . Het simplex termen komt in twee handschriften van de Natuurkunde van het Geheel-A l, vs . 1394,
voor als variant van tieren, en heeft ook flu nog de beteekenis van „gedijen" in het Westvlaamsch (zie DE Bo,
Westvlaamsch Idioticon, i .v .) . Mestermen moet dus beteekenen : kwalijk gedijen, en zonder mestermen = zonder
dat het misloopt, zonder disharmonie . - VERDAM'S artikel M i s t e r m e n (Mnl . Wdb . 4, 1740) is to verbeteren
naar zij n art . T e r m e n (8, 256) .
1230 ons proper : proper als zuw . op to vatten .
1241 ombegrepen . MoLTZER heeft hier „een corrupt vers" gezien .
VERDAM, Mnl . Wdb . 5, 220 vertaalt : „zoo dat ieder naar
ons beste weten krijgt wat hem toekomt ?" Zou het niet
veeleer beteekenen : iedereen o n g e h i n d e r d in recht
staende .
1264 a f comst = nakomelingschap . Nog niet in 't Mnl. Wdb ., en
wel het woord, maar niet deze beteekenis, in 't Mnl. Handwdb .
1301 u doot to storne = uwe dood tee verhinderen .
1317 dat

dattet . - u is datief .

1329 bestaet . Zie Mnl. Wdb . 1, 627 en 1104 .
1340 ter hellen . Zie boven de aanteekening bij de tooneelaanwijzing na vs . 770 en bij vs . 778 .
1342 ontstaect . VERDAM meent, dat er ,,in het Vlaamsch der middeleeuwen een ww . (zou) geweest . . . zij n van dezen vorm
in de bet . v . o n t s t e k e n. Onmogelijk is dit niet, daar
staken en staken verwant zijn" (zie Mnl. Wdb . 5, 1293 en 7,
1907) . Er nog van afgezien, dat de Eerste Blisc . het werk
van een Brabander, niet van een Vlaming is, ligt deze verwantschap to ver of -- staken is immers een j ong denominatief --, dan dat die gevolgtrekking geoorloofd zou wezen .
Veeleer is ont- in ontstaect de bekende dissimilatie uit om-,
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zooals ontluste nit onluste in vs . 951 . Dus ontstaect = omstaect, d .i, met stakes omsingd, afgezet, in haar „bedwanc"
gebracht, als in vs . 259 .

1345 Tooneelaanwijzing : „ De Vrede sal Gerechticheit cusses"
gaat regelrecht terug op den bij beltekst : Misericordia et
veritas obviaverunt sibi, just itia et pax o s c u l a t a e
s u n t, Ps . 84, 11 (telling der Vulgaat) = Barmherticheyt
ende waerheyt ghinghen to ghemoet malcanderen, rechtvaerdicheyt ende vrede hebben malcanderen ghecust (Bijbel van
Henrick Peetersen van Middelborch, Antw . 1541) .
1362 Verlichten met den genitief der zaak : ongewone constructie .
1384, 1390 Yessen geerde, de „boom van Jesse", die zijn ontstaan to danken heeft aan fez . 11, 1 : Et egredietur virga de
radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet (en verg . Rom . 15,
12) . De boom van Jesse is in miniatures, „ivoires" en glasramen der 14de en 15de eeuwen tallooze males afgebeeld .
Zie over ontstaan en ontwikkeling deter symboliek, ook
in verband met de dramatische kunst : E . MALE, L'art religieux du X IIe siecle en France (Paris, 1922), p . 168 vlgg .
1396 roeken = rooken, van roke, geur, lucht .
1401 vlgg. Doze geschiedenis van Joachim en Anna komt voor
in hot Protevangelium T acobi, in hot evangelium van PSEUDo-MATTHEUS en in hot evangelic van de geboorte van Maria .
Dit laatste i s hot best bekend geweest ; daaraan hebben
VINCENTIUS BELLOVACENSIS en JACOBUS DE VORAGINE de
meeste apocriefe trekken, waarmee zij de gegevens van den
Bijbel opgesierd en vermengd hebben, ontleend .
Een Nederlandsche tekst van de apocriefe evangelien, die
bij de studio van de Eerste Bliscap in aanmerking komen
is to vinden in de volgende bundels
De apocry f e boeken des Nieuwen Verbonds . Bijeenverzameld, uit de oors pronkelijke talon overgezet, en met inleidingen en aanteekeningen voorzien . Eerste deel . De apokry f e
evangelien en de geschiedenis der apostelen . [door MosANO] .
's Gravenhage, V6T . P . van Stockum . 1842 .
De apokryfe evangelien . Naar de nieuwste Uitgaven van
C . TISCHENDORF vertaald door L . VAN CLEEFF . . . en C. P .
HOFSTEDE DE GROOT . Amsterdam, C . L . Brinkman . 1867 .
Nieuwtestamentische A pocrie f en o f hot nadere over Jezus
zijne Ouders en A postelen en andere . . . personen . . . Vertaald en met inleidingen en aanteekeningen voorzien door
H . BAKELS . Met kaartjes, plattegronden en 17 reproducties
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naar ALBRECHT DURER . Amsterdam, Maatschappij voor

goede en goedkoope Lectuur . 1922, 1923 . 2 dll .
1406, 1416 haer =

den priestess.

1412 O pyleren des tempels = de priestess (dus Diet in eigenlij ken
sin op to vatten, zooals P . FR . CYRIEL KLESSENS, O .F .M.
doet in : Van onzen T ijd, 8ste j aarg ., dl . 1, blz . 73) . Zoo heet
KAREL DE GROOTE reeds bij HENNEN VAN MERCHTENEN,
Corn . v . Brabant vs . 1095 : piles des heiliger kerhen . Later,
althans reeds in 't begin des 17de eeuw, kwam de samenstelling steunpilaar in de plaats van het simplex .
1413 in onderhoricheden, nl.

tegenover God, dus goedgunstig te-

genover J oachim .
1417 se (in wiltse)
1421

= de offerande .

1445 . J oachim's schande schij nt slechts zelden door de
miniaturisten behandeld to zijn . WALTER DE GRAY BIRCH

AND HENRY, Early Drawings and Illuminations . . . in the
British Museum (London, 1879), blz . 182, kennen maar
een voorbeeld ; een tweede vindt men in Hs . Malvern, Coil .

C . W. Dyson Perrins 108, bl . l b .
1425

enz .

De Bissco p. Reeds in den Dietschen tekst van de Meditationes Vitae Christi is ponti f ex templi vertaald met bisschop van den tern pet, en vandaar is dit gebruik ook in het
Bonaventura-Ludolphiaansche Leven van Jesus overge-

gaan. Dat was de echt later-middeleeuwsche manier . Ook
in het passiespel van JEAN MICHEL heeten de hoogepriesters bisschop : Icy sort Pylate du prdtoire et se retire avec les
weques . En op de miniatures ziet men Diet zelden een gemij terden J oodschen hoogepriester . Op de bekende miniatuur van het Valencijnsche passiespel staat to lezen : la
maison des weques . Ook JACOB VAN MAERLANT, Sp, hist . I'
cap . 35--37 heeft het over die bisschop met siere clergie .
1428 optygen = o ptien .
1444 gescie =

geschiedde .

Volgens het protevangelium Jacobi ging Joachim
naar de woestijn ; volgens PSEUDO-MATTHEUS naar het gebergte, zijn vee en zijn herders . Met dezen laatste stemmen
de Gulden Legende en de Eerste Bliscap overeen .

1448--1460 .
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1462/3 De verklaring deter regels in het Mnl . Wdb . 2, 915 op
gansen kan niet j uist zij n . Aan Ontf ermicheit is gees wond
toegebracht . Men moet het figuurlij k gebruik van gansen
hier zien als de voortzetting van de beeldspraak door Ontfermicheit gebruikt in vs . 1349 1351 .
1465 beneden . Zie

boven bij vs .

912

916 .

1494 Het Mnl . Wdb . 4, 1390 verklaart mingen hier als vervuhen .
De bedoeling zal veeleer slaan op de vleeschelij ke „vermenging" .
1496

1512 De ontmoeting van Joachim en den Engel is door de
miniaturisten herhaaldelij k in beeld gebracht . Zie b . v .
WALTER DE GRAY BIRCH and HENRY JENNER, Early Drawings and Illuminations . . . in the British Museum (London,
1879), p . 82 . Van de zeven daar genoemde handschriften
heeft alleen Add . Ms . 15525 Dietschen tekst : het is een
handschrift uit de noordelij ke gewesten . Zie A. W . BYVANCK
en G . J . HOOGEWERFF, Noord-Nederlandsche Miniatures,
blz . 53, nr . 130 . In een ander Dietsch handschrift, t . w . Hs .
Malvern, Coil. C. W . Dyson Perrins 108, bl . 3b, komt een
dergelijke miniatuur voor, met het onderschrift : Hier gaet
Joachim totten herden ende die engel troesten (zie G . WARNER,
Descriptive Catalogue o f illuminated manuscripts in the library of C . W . DYSON PERRINS (Oxford, 1920), p .251 vlgg . ;
A . W . BYVANCK en G . J . HOOGEWERFF, a .w. blz . 38, nr . 91,

fig . 71

73) .

Weer een der vele zinnebeeldige benamingen van
Maria . Zie A . SALZER, a . w . op b r u n n e n, f o n t a n e,
f o n s, en zie VERDAM, Mnl . Wdb . 2, 835, waar echter ten
onrechte beweerd wordt dat fonteine ,,in de bet. spiegel
(staat)" ; Dietsce Rime, blz . 38, boven in de soot aangehaald ; JAN VAN HULST, Salve Regina vs . 91 : Spes nostra
sidi, f onteine, enz .

1504 f onteyne .

1508

1512 Deze passage concordeert volkomen met het slot
van hoofdstuk 3 van het apocrief evangelic van Maria's
Geboorte . Zie b .v . [MoSANO], De apokryfe Boeken, blz . 272 ;
L . VAN CLEEFF en C. P . HOFSTEDE DE GROOT, De apokry f e
Evangelien, biz . 92 ; BAKELS, Nieuwtestamentische A pocriefen, dl . 1, blz . 91 92 .

1508 dat = dattet .
1512 om stwi f els boete

= niet zoozeer : „tot genezing van den twij-
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fel" (Mnl . Wdb . 1, 1344), maar veeleer : om u uit de onzekerheid to redden .
1521

1533 Vaker dan de ontmoeting met den Engel is de ontmoeting van Joachim en Anna voor de G ulden Poort door
de miniaturisten uitgevoerd . Zie b .v . WALTER DE GRAY
BIRCH and HENRY JENNER, t .a .p . Dietsche handschriften
met een dergelij ke miniatuur zij n : Londen, Brit. Mus .
Add . Ms . 15525, bi . 13a ; Luik, Univ . bibl ., Hs Wittert 30,
bl. 68a ; Malvern, Coil . C . W . Dyson Perrins, hs . 108, bl .
4b . Bij BIRCH and JENNER is gereprod=~ .:..,.~ .~ .Jen miniatuur
van de Annuntiatie, met de ontmoeting voor de Gulden
Poort in de omlijsting, uit Hs . London, Brit . Mus ., Sloane
ms . 961, bl . 13a . Zie verder S . BEISSEL, Geschichte der
Verehrung Marias im i6 . and 17 . Jahrhundert (Freiburg i .
B., 1910), blz . 244 vlgg .

1553 alsulken onweyde = alsulc een onweyde .
1557 Thoet es thoet = Overheid is overheid ! De priestess hadden
immers Joachims offerande geweigerd enz . Zie boven vs .
1412 vlgg .
1566 creechse, --se = de vrucht .
1569

versien = weggelegd .

1571 P . Fr . CYRIEL KLESSENS, in Van onzen Tijd, 8ste jaarg .
eerste deel (1907-1908), meent dat deze woorden door een
„buurvrouwke", niet door een man, moeten gesproken
zijn : „een man klapt niet als gebuer I" . Dat is toch wel een
vergissing .

1570 lijen = liden = richten, leiden, dirigeeren .
1611 soet haer best became = zooals haar 't best passen zou, een
naam die haar best passen zou .
1627 is bens to weets = ik verkeer in 't onzekere, ik ben er mee
verlegen, „ik zit er mee" .
to weets, hetzelfde als to wets
in vs . 896 ; zie boven .
1643 Den staet der inglen sal haer aencleven = zij zal denzelfden
rang bekleeden als de engelen . Zie verder de noot .
1646 In uwer moedey lichame gewijt . In de Meditationes vitae
Christi, Bijiage II, A, hs . bl . 8a, boven biz . 116 : Het es
waer dat is die gracie van natueren hadde sonder pine, want
is was ghehelicht in mijnre moedey buuc (in Bijlage II, B,
hs . bl . 17b, boven blz . 129 : in mijnder moedey lichame) .
In de Legends Aurea, Bijlage IV, boven biz . 144 : in haerre
Eerste bliscap
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moeder buc salsi werden vervult vanden heileghen gheest . Zie
verder de aanteekening bij vs . 1744.

1656

1670 De dichter is hier blij kbaar geinspireerd door het
Protevangelium Jacobi, cap . 7, en het evangelic van PSEUDO-MATTHEUS, cap . 4 . Zie [MosANO], De apokry f e Boeken,
blz . 40 en 304 ; V . CLEEFF en HOFSTEDE DE GROOT, De apokrie f e Evangelien, blz . 20 en 111 ; BAKELS, Nieuwtestamentische A pocriefen, dl . 1, blz . 130 en 167 .

1672

1678 Dees vies gespeelen . Dat schijnt wel een - overigens
zeer aardig ! -- uitvindsei van den Dietschen dichter to zijn .
Het evangelium van PSEUDO-MATTHEUS, c . 8, zegt, dat
Jozef Maria tot zich nam benevens vijf andere maagden, om
met haar in zijn huffs to zijn ; JACOB VAN MAERLANT, Sp .
Hist . 1 6, 37, 5, heeft hetzelfde . Maar bij PSEUDO-BONAVENTURA zijn er twee passages, die onzen dichter op zijn gedachte kunnen gebracht hebben . In haar revelatie aan S .
Elisabeth, deelt de H . Maagd onder andere mede : so hiesch
is Omoedicheit, paciencie, goedertierheit, sochtmoedicheit ende al die duechden bi den welken dat is soude moghen sijn
gracieus vor sijn anschijn . Op de revelatie volgt een uittreksel uit Sint Jheronimus, die zegt dat Maria was in wijsheden die vroetste In omoedicheden die orroedichste Ende in den
zanc van david die aldervroomste In minnen die gracieuste
I n zuverheden die zuverste Ende in allen duechden die vulmaecste (zie de tweede bijiage, A, boven blz . 116 en 117) . In
het Bonaventura-Ludolphiaansche Leven van Jezus zijn
Maria's zeven vragen weggevallen, maar het uittreksei uit
SINT JHERONIMUS is gebieven, met de opsomming der bizondere gaven van Maria (zie boven blz . 135-136) .

1680

1700 De ontvangst van Maria in den tempel, waarbij het
driej arig Kind zonder eenige huip een trap van vij ftien
treden hoog opklimt (zie b .v . Bijiage IV, boven blz . 145),
is voor miniaturisten en schilders steeds een dankbaar onderwerp geweest . Zie een lange lij st van dergelij ke miniatures bij WALTER DE GRAY BIRCH and HENRY JENNER,
a . w ., blz . 214 met bij behoorende reproductie van ms .
Sloane 961, bi . 13 . Noordnederlandsche handschriften met
een dergelij ke miniatuur zijn : Hs . Firenze, Coil . Comm .
Olschki, bi . 7, ca . 1490, gereproduceerd bij A . W . BYVANCK
en G . J . HOOGEWERFF, Noord-Nederlandsche Miniatures
(Den Haag; 1925), blz . 62-63, p1 . 217, B ; Hs . Haarlem,
Bisschoppelij k Museum 91, bl . 83b ; Nordkirchen, Bibl . van
den Hertog van Arenberg, ca . 1440, gereproduceerd bij A .
W . BYVANCK en G. J . HOOGEWERFF, a. w ., blz . 21-22, nr .
43 fig . 40 ; hs . Utrecht, Museum der Oud-Katholieke Clerezij ,
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een breviarium van de „Regulierissen to ziji binnen haerlem
Ende is gecomen van suster beatris van Assendelff" ( verg . de
Inleiding, boven blz . xxvii), in de groote letter O waarmee
de antiphoon in presentations beats marie virginis begint.
1686 volcomen =
1694

slagen, gelukken, als boven in vs . 191 .

1695 In 't Evangelic van PSEUDO-MATTHEUS, cap . 6 wordt
gezegd dat Maria zich in den tempel bezig hield „met wolspinnen en al wat de oude vrouwen niet konden waken, vervaardigde zij in haar teederen leeftij d", alsook dat zij „van de
derde tot de negende ure zich met weefwerk bezig hield ."
Zie [MosANO], De apocryf a boeken, blz . 307 ; V . CLEEFF en
HOFSTEDE DE GROOT, De apocrie f e Evangelien, blz . 113 ; BAKELS, Nieuwtestamentische A pocrie f en, dl . 1, blz . 169 .
Bij PSEUDO-BONAVENTURA staat : externo opere se occuparet, in het Leuvensche handschrift : so breyde zu ende
wrochte ; in het Brugsche : besich met nayen ; in het Bonaventura-Ludolphiaansche leven van Jezus : spinnen ende
nayen (zie de bijlagen) ; in de Gulden Legends : so wracht Si .
Maria's werkzaamheid, al of niet in den tempel, vindt men
vaak genoeg door de miniaturisten der getij denboeken,
meestal in de randversieringen, afgebeeld, b .v . spinnende
of wevende : Hs . Amsterdam, Bibi . L . F . Boekenoogen, uit
het j aar 1491, bl . 15a, waar Maria het wapen van Amsterdam weeft ; reproductie bij A . W . BYVANCK en G . J . HOOGEWERFF, Noord-Nederlandsche Miniatures (Den Haag,
1925), blz . 60--61 en plaat 158, A ; Hs . Parijs, Bibi . Mazarine 469, bl . 13a, reproductie bij H . MARTIN, La Miniature
francaise, p1 . 99 ; Hs . London, Brit . Museum, ms, add .
4836, bi . 30a ; Harl. ms . 2989, bl . 27a ; Hs . Nordkirchen, Bib! .
v . d . Hertog van Arenberg : Maria, met Jhesus aan haar
rechterhand en een werkmandj a aan haar linker mast zich
op den grond, zit to naaien ; reproductie in Les Arts anciens de Flandre, dl . 2, tegenover blz . 74 .

1738 vorme = model, voorbeeld . Maria heet forma castitatis,
justitiae, -- sanctitatis . Zie SALZER, a .w . blz . 322 .
Forma
bonorum : Dietsce Rime, blz . 53 .

Dit slaat toch we! op de maagdelij ke zuiverheid
der Moeder Gods, niet op hare „onbevlekte ontvangenis" .
Zooals bekend, bestonden de twee opvattingen reeds in de
middeleeuwen mast elkander : Maria, wel met de erfzonde
ontvangen, maar in den moederschoot gezuiverd en geheiligd („in utero Annae, quae excluso peccato sanctam fecerit n,ativitatem, non tames et conceptionem", zegt S . BERNARDUS, Epistola 175) of Maria, onbevlekt ontvangen, „a

1744 onbevlect .

Eerste blisoap
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primo instanti" . Indien de dichter van de Eerste Bliscap op
het laatste standpunt had gestaan, dan zou hij zich in de
voorgaande tooneelen, vooral in dat van Joachim en de
priestess, vss . 1586--1623, zeker anders uitgedrukt hebben .
En ook in 't vervolg (by . vss. 1803, 1979, 1987, 1996, 2014)
komt er, ofschoon er gelegenheid to over toe was, geen enkel
woord voor, dat op de onbevlekte ontvangenis slaat . Vooral Gods woorden tot Gabriel, vss . 1994-2005, in het voorlaatste tooneel, zij n to dien aanzien veelzeggend . Zie een
overzicht van deze strij dvraag, inzonderheid wat de Nederlanden betreft, bij J . A . F . KRONENBURG, Maria's Heerlijkheid in Nederland, dl . 2, blz . 146-152 . Verder : S . BEISSEL, Geschichte der Verehrung Marias im r6 . and 17 . Jahrhundert (Freiburg im Br ., 1910), 217 vlgg . ; R . LIGTENBERG,
De oudste ihonogra f ie van Maria's Ontvangenis, in : Collectanea Franciscans Neerlandica ('s-Hertogenbosch, 1927),
blz . 1 vlgg . ; G . DURIEZ, La theologie daps le drame religieux
en A llemagne au moyen age (Paris, Lille, 1914), blz . 210 vlgg.
1747

1748 Hoogl . 4, 7 : iota pulchra es, amica mea, et macula non
est in te .

1762 verchiersele, in figuurlijken
niet in 't Mnl . Wdb.

: sieraad . Het woord staat
sin

1790,

1799 geerde = Yessen geerde uit vs . 1384 . In de Latijnsche
gebeden van dien tijd : Verga recens .

1793

1849 Deze episode komt voor in het Protevangelium Jacobi, cap . 8-10 ; het evangelic van Maria's geboorte, cap . 7 ;
het evangelic van PSEUDO-MATTHEUS, cap . 8 . Uit deze apocriefen is ze overgenomen door het Bonaventura-Ludolphiaansche Leven van Jesus en in de Gulden Legende van JAcoBUS DE VORAGINE . Zie [MOSANO], De apocry fe Boehen, blz .
41-46 ; 227 ; 312-316 ; V . CLEEFF en HOFSTEDE DE GROOT,
De apohryfe Evangelien, blz . 21-24 ; 96-98 ; 117-121 ;
BAKELS, Nieuwtestamentische A pocrie f en, dl . 1, blz . 131--137 ;
96 99 ; 172-175 . Zie verder hierboven, blz . 137, 145 vlg .

1809

is en weets hoe heren .

Daarom zal dan ook een engel de oplossing brengen : zie vs . 1827 .
Vanouds een der vele zinnebeeldige
bijnamen der Moeder Gods. Zie A . SALZER, a .w . i .v .
honich en favus .

1816, 1821, 1824 honichrate .

treuzelen, tij d verbeuzelen . Ook thans nog in
Vlaanderen gewoon .

1841 letten =
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1852 buten minen vermane = „ boven hetgeen ik er van zou kunnen zeggen", VERDAM, Mnl . Wdb . 8, 2081 .
1865

vor al .

Een in 't Middelnederlandsch nog zeldzame verbinding, synoniem met de bekende uitdrukking voor alle
dint = bovenal, vooral .

1871 haer minlijc o~sien -= hae' • minlijc aengesicht in vs . 4.
1873 Vgl . VERDAM, Mnl . Wdb . 6, 948, die de verklaring van
MOLTZER - trouwens van J . F . WILLEMS en later nog
door J . A. F . KRONENBURG, Maria's Heerlijhheid in Nederland dl . 5, blz . 328 overgenomen - terecht verwerpt .
1903 De niet zeer gelukkige verklaringen van dit vers bij WILLEMS en MOLTZER zijn gewraakt door VERDAM, Mnl . Wdb .
4, 398 . Deze acht lesen hier gebruikt in de beteekenis van
„ergens op studeeren of peinzen, onderzoek naar iets doen,
door nadenken of studie achter iets trachten to komen",
zoodat diere na lesen sal beteekent : „die door „lezen" het
geheim zal trachten op to sporen, of hij de uitverkorene zal
zijn" . Te oordeelen naar de andere yoorbeelden van n a
i e t s 1 e s e n, moet dat wel de j uiste verklaring zij n . J . A . F .
KRONENBURG, in Maria's Heerlijkheid in Nederland, dl . 5,
blz . 330, wil lezen hier opvatten als „door het opslaan van
een boek de toekomst trachten to weten" (zie VERDAM,
Mnl . Wdb . 4, 393), maar deze verklaring is stellig minder
j uist .
1913

1946 Zie het Protevangelium Jacobi, cap . 9 ; het evangelic
van Maria's geboorte, cap. 8 ; inzonderheid het evangelic
van PSEUDO-MATTHEUS, cap . 8, tweede helft . Bij [MOSANO],
a. w. blz . 43, 280, 312---315 ; V . CLEEFF en HOFSTEDE DE
GROOT, a. w. blz . 22, 98, 119 120 ; BAKELS, a. w. dl . 1,
133 ; 99 ; 172 .

1914 sonder verwijt behoort bij Davids geslechte
dige geslacht van David .

=

het eerwaar-

1920 Wat hanct an my? = wat hangt er van mij af, wat is er aan
mij gelegen ?
1930 naer = nader.
193.0-1936 Men moet aannnemen dat Joseph's roede plotseling
begint to bloeien .
1946 geweert van weren = weigeren, ontzeggen, verhinderen .
1954 laet = laet et .
1958

1964 Alleen in het evangelium van Maria's Geboorte, cap .
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8, komt deze voorstelling van zaken voor : „Nadat dus de
verloving volgens de bestaande gewoonte had plaats gehad,
keerde hij zelf [d . i . Joseph] naar de stad Bethlehem terug,
om zij ne woning gereed to maken en het noodige voor de
bruiloft in gereedheid to brengen . Maar Maria . . . keerde
met zeven andere maagden, die van gelijken ouderdom en
met haar opgevoed waren en die zij van den priester [tot
haar gezelschap] ontvangen had, naar het huffs harer ouders in Galilea terug" (naar de vertaling van V . CLEEFF en
HOFSTEDE DE GROOT, a.w . blz . 98--99) . Daarmede komt
ook het Bonaventura-Ludolphiaansche leven overeen . In
alle andere verhalen heet het, dat Joseph Maria in zijn huffs
opneemt . Verg . [MosANO], a . w . blz . 281 ; BAKELS, a . w .,
dl . 1, blz . 100 .
1973 als creature =

in de gedaante van een mensch .

1978 in secreten = heimelijk, in afzondering, alleen . In de Meditationes Vitae Christi staat nog niets anders dan : in thalamo domunculae suae manente, en in overeenstemming daar-

mee, in de vertaling in het Leuvensche handschrift (zie de
inleiding, blz . xxvi vlg . en de bijlage II, A, boven blz . 119)
in have camere . Merkwaardigerwijze heeft de vertaling in
het Brugsche handschrift -- dat j uist vij ftig j aar j onger is!
(zie de inleiding, blz . xxvi vig . en de bijlage II, B, boven blz .
130) - in haer camerkin beslotender duere wesende . In het
Bonaventura-Ludolphiaansche Leven van Jezus (zie de
derde bijlage, boven blz . 138, en de inleiding blz . xxvii)
staat : in die hemelike slaepcamer, daer si bi aventueren beslotenre doyen haven vader hemelic biddende was . Daarvan

verschilt eenigszins de tekst van Hs . Gent, Univ . bibs . 1080,
bl . ix :b--c
A ldus eest dan gheschiet dat de ynghel tot hair in
ghinc . Maer het es to vermoeden dat de heileghe slaepcamere
dais Maria heymeliken in badt Karen hemelscen vader, dat de ynghel die niet open en vant maer besloten . . .
De ynghel ghinc in totes maget in de besloten camere in enen
horick des huyskens wonende . Wat afkomstig is van S . BERNARDUS, die in zijn Tiber de laudibus Virginis Matris, Homilia III (bij MIGNE, Patrologia Latina, t . 183, col . 71), zegt :
Ait igitur evangelists : Et ingyessus angelus ad earn . . . . Quo
ingyessus ad ear? Puto in secretarium pudici cubiculi, ubi
ills tortassis clauso super se ostio orabat Patrem suum in
abscondito enz ., wat JACOB VAN MAERLANT, Sp . Hist . I°,

38, 15-32 (ed . De Vries, dl . 1, blz . 264), naar den tekst
van VINCENTIUS BELLOVACENSIS aldus paraphraseert
Dus quam daer die hemelsce geselle
In hare heimelike celle,
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Dat zuver was ende refine ter cure,
Ende is waen soe, beslotenre duere,
In hare ghebede heimelike
Den Vader bat van hemelrike .
Ende oec en eist niet mij n waen,
Dat dingel vant die duere ontaen ;
Want hare achtinge was indien
Emmer der lieder uplopen ontflien,
Ende van to vele to sprekene mede,
Dat mense niet in haer ghebede
Haer ghepeins met eneger sake
Ne verleede noch en brake,
Ende dat hare suverhede name
In ghene coringe en quame.
Dus sloot soe hare celle danne
Niet den inghel, maer den manne .
Bij JAN VAN BOENDALE, Lekens~ieghel, Boek II, cap . 6, vs .
49 50 .
Gabriel quam ter maghet rene,
Daer Si heymelij c sat allene .
1993 een hoech verstaen

= een begrip dat (mij) to hoog is .

Tooneelaanwijzing : Gabriel knielt vor Marien : Deze houding der
H . Maagd zou, volgens E . MALE, L'A rt religieux de la fin
du moyen age en France, Deuxieme edition (Paris, 1922), blz .
29 voor het eerst in de Meditationes Vitae Christi aangegeven zij n . Zie echter de opmerkingen van L . VAN PUYVELDE,
Schilderhunst en tooneelvevtooningen op het einde der middeleeuwen (Gent, 1912), blz . 93-101, maar vooral die van R .
LIGTENBERG, in de Studia Catholics, dl . 3 (1926
1927), blz .

347 vlg .
2013

50 Dit tooneel concordeert met het evangelic van Mania's
cap. 9, dat in de Meditationes Vitae Christi met
kennelij k welbehagen is overgenomen en uitgesponnen, en
daaruit door den schrijver van het Bonaventura-Ludolphiaansche Leven van Jesus overgenomen . Zie [MosANO],
a . w . blz . 282 vlgg. ; v . CLEEF en HOFSTEDE DE GROOT, a . w.
blz . 99 vlgg . ; BAKELS, a . w . dl . 1, blz . 100 vlgg. - Dat de
boodschap aan Maria haast in geen verlucht getij denboek
ontbreekt, en de beeldende kunst nog steeds inspireert,
is algemeen bekend.
geboorte,

179 vertaald met „de ongelukkigen" ; maar 9, 488 met „zondaar" . Het eerste verdient
stellig de voorkeur : het waren immers niet allen zondaren

2018 die veleyne, In 't Mnl. Wdb . 9,
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die in 't voorgeborchte der hel verbleven en op de komst
van Jezus Christus wachtten .
2040 in haer seste maent . Dat hoef de de dichter niet uit de apo-

criefe evangelien en andere bronnen to halen . Het staat
reeds bij Lucas 1, 36 .
2043 moet = moet et .
2055 in wedersye = van twee kanten, bet voor en tegen ?
2058 Diet : -t = „ Dat wi hier minlic . . . hebben vertoecht ."
2076 den tijt gebyen . Zie boven vs. 728 .

AA,NTEEKENING OP BI JLAGE II, B, BLZ . 132
Nu merct naer dit concept, hoe dat die sonne dues dat glas in dat
soete maechdelike buucxkin enz .
Als men deze passage vergelijkt met den, tekst der Meditationes
-vitae Christi (zie de juiste vertaling in Bijlage II, A, boven blz .
121), dap ontkomt men niet aan den indruk, dat de tekst van
het Brugsche handschrift hier, op zijn minst genomen, „schromelij k in de war" is, zooals reeds in de noot gezegd is : in de
Meditationes is wel sprake van Filius Dei, gods zone in A, wat
tot die sonne van, B licht aanleiding kan hebben gegeven ; maar
van glas is bij PSEUDO-BONAVENTURA mets to vinden . Toch
most deze onzin aanknoopen aan iets, dat geen onzin is . Wellicht is de verklaring langs den volgenden weg to vinden .
Het is bekend, dat in de patristische litteratuur de gelij kstelling van Christus met de zon en van Maria met een venster een
vaak gebruikte figuur is . In het Middelnederlandsch vindt men
daarvan een fraai voorbeeld in het zestiende der zoogenaamde
Limburgsche Sermoenen 1 ) . Vandaar dap ook de vergelij king van
de incarnatie met het passeeren, van een zonnestraal door het
glas, reeds bij de kerkvaders zeer verbreid . Ut claritas solis
vitrum absque laesione penetrat . . . . sic Dei verbum adiit virgineum habitaculum et inde prodiit clauso Virginis utero, zegt reeds
AMEDAEUS Episc . Lausan . (a° 1154) in zijn tweeds homelie de
beats V irgine Maria Q) . Een voorbeeld uit j onger tij d : in de
openbaringen van de H . BRIGITTA (14de eeuw) heet het eveneens : assumpsi carnem sine peccato et concupiscentia, ingrediens
viscera virginea, tanquam sol splendens per lapidem mundissimum,
quia sicut sol vitrum ingrediendo non laedit, sic nec virginitas
Virginis in assumptions humanitatis mess corrupts f uit 8) . Wat
in 't Middelnederlandsch m . m . luidt : so heb is aenghenomen die
menscheit sonder sonde o f to begheerlicheit des vleisches : Ingaende den
meechdeliken binnensten : als die son schinende doer den siren reynsten
steep Want als die son gaet int glas ends niet en quetset: ends also en is
niet ghebroecke'n die meechdelicheit dess io ff ers maxis index aenne-

') Zie De Limburgsche Sermoenen, uitgegeven door Dr . J . H . KERN Hz . (Groningen, 1895), biz. 359 vlg.
s) Zie MIGNE's Patrologia Latina, t . CLXXXVIII, col. 1303 .
3 ) Andere voorbeelden bij G . DURIEZ, La Theologie daps le drams religieux
en .Allemagne an moyen age (Paris, Lille, 1914), biz. 208 209 .
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minghe mijnre menscheit 1 ) . In een gebed : onset' liever vrouwen
psalter vanden levene ons heren, dat bij onze moderne devoten
zeer geliefd was, wordt van Maria gezegd : Die mit volhertelicker
blijtscap pen dijns herten die godheit saechste blincken doer die
mensheit als die sonne doer dat glas 2) . En de eerste strophe van
een Middenfrankisch wiegeliedje, opgeteekend in 1533, luidt
Ex sine matris parvulus
est progresses Jhesulus,
Alsoe de sonne dorch dat glas $) .
Ook in de Hoogduitsche passiespelen komt deze vergelij king
herhaaldelij k voor 4) .
De corrupte passage uit onze Bijlage II, B doet levendig aan
deze en dergelij ke teksten denken . Het lij kt zeer waarschij nlij k,
dat de bewerker dezer vertaling van de Meditationes to gelij ker
tijd van andere D i e t s c h e bronnen gebruik heeft gemaakt,
een waarschij nlij kheid die nog aangroeit als men indachtig is
dat ook op andere plaatsen die vertaling bizondere lezingen
vertoont die in de Meditationes n i e t, in de andere bronnen
w e 1 voorkomen : zie b .v . de aanteekening bij vs. 1978 der
Eerste Bliscap . Wellicht luidde de oorspronkelijke tekst dezer
vertaling ongeveer aldus : Nu merct . . . . hoe dat de gods sone
alse die sonne duet' dat glas in dat soete maechdelike buucxkin
enz ., en heeft de kopiist van het Brugsche handschrift zich hier,
evenals blij kbaar op verschillende andere plaatsen, eenvoudig
eenige Strepen „miszien" .

') Lezing van Hs. Goteborg, Coil . G . BERNSTEIN, bl . 64 a (vroeger in 't bezit van de firms R . GERING to Basel : zie Basler Bucherfreund, Jg . I, Heft 1 u .
2(1924), nr. 2 a) .
Wat onder de hand van een minder bekwamen kopiist van een dergelijken
tekst kan „terechtkomen", verraadt de lezing van Hs. Deventer, Athenaeumbibliotheek 1752, bl. 2a-b : ik heb to my genomen vleesch sonder suede ende begherlicheit ende heb in gegaen den ponc f erliken lichaem. d a e r u m als de
schinende sonne avermiddes den sire reynesten schien dot'
s c h i n e t s o n d e r s e r y n g h e . ende als de sonne dot' schinet dat glas ende
nyet en Beret o f f quesset soe is de ;onc f roulicheit der f one f rouwen in der toe
nemynghe mynre menscheit unverbraken .
2 ) Lezing van Hs. Leiden, Letterk . 321, biz . 87a.
5 ) Bij W. BAU MKER, Niederldndische geistliche Lieder nebst ihren Singweisen, nr . 86 (in : V ierteljahrsschrif t fur Musikwissenscha f t, Vierter Jahrg ., 1888,
biz. 319) .
4 ) Zie de plaatsen bij G . DURIEZ, t . a, p . en verg. SALZER, a .w . biz . 71 vlgg .
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Tare hij slechts wat mededeelzamer geweest en had niet zijn denke
een reeks van korte stellingen met bewijsvoeringen en toelichtin
.1 geperst! Hoe weinig mededeelzaam Spinoza is in zijn begrips ntou ing, daarvoor een voorbeeld ten bewijze : er zijn volgens he drie
~nwi en in opklimmende reeks van beteekenis : verbeelding, ve tand,
~tuitie Welke is de funktie der tweede? to begrijpen „wat ev zeer in
et gehe als in de deelen is" . Waartoe deze raadselspreuk die v rder niet
ordt uit elegd? Mr. Carp acht dat Spinoza bedoelt : de wet atigheid ;
et versta
zoekt wetmatig verband . Ik stem hierin met 1 • n schrijver
an het hier oven geciteerde werk overeen . Maar waarom eeft Spinoza
'lf to dezen zichte geen aanwijzing?
Bij dezen st d van zaken is het begrijpelijk dat he Spinozisme op
erschillende wi en wordt uitgelegd, overeenkomsti den nadruk die
p dit of op een .1 der deel van Spinoza's denkwerel wordt gelegd, en
vereenkomstig de opvatting aangaande bizonder, uitspraken in de
thica. Is de „mystie van Pars V to beschouwen s het ware richtpunt
an Spinoza's gedach beweging, of is zij een as hangsel, dat over het
pinozistisch denkgeha
slechts geringe aanw zing geeft? Is Spinoza
Let zijn Deus sive natu meer naturalistisch an mystisch denker, of
List andersom? Mr. C, ste het laatste . Zijn oek draagt een zeer eigen
arakter, waardoor het nie steeds het ve rouwen wekt van een zoo
bjektief mogelijke vertolkin van Spinoz
leer to zijn . De Schr . stelt
~ozeer de religieuze gedachte
Spinoz
wereldbeschouwing vooraan,
at zij niet slechts de bekroning an dez vormt, maar als het fundamen~ele motief daarvan wordt opge
pinoza's denken zou wortelen in
~n religieuze ervaring, die hete
en is aan het redelijk inzicht . Hij
)reekt van twee sferen, waarbij as
et religieuze „de rationeele onkenaarheid van het uitgangspunt to g ndslag" ligt . Op het irrationeele
er religieuze ervaring wordt da de n druk gelegd, hoewel wordt toeestemd dat de twee sferen niet olstre gescheiden kunnen zijn . Aldus
ezien worden ook Spinoza's S stantie-b rip en zijn Gods-begrip prinipieel uit elkaar gehouden,
o dat het su tantiebegrip als logisch beinset der beschouwingswijz als logisch apr ri, to gelden heeft, en het
:odsbegrip als metafysisc beginsel, waarbij e onkenbaarheid Gods is
erondersteld . De Schr. eunt deze opvattin van het Spinozisme op
et begrip van het onei ig aantal der attributer n hecht zich zoo sterk
an deze gedachte dat ij zegt : men kan de Spino stische Godsidee niet
rger misverstaan en aarmee tevens den aard der g sche Spinozistische
eschouwingswijze
n door to meenen, dat de betee enis der oneindige
ttributen uitsluit d het wezen der attributer betre instede van hun
antal" . Deze k stie van het oneindig aantal attribu n is echter een
westieuze zaak aarop bezwaarlijk een interpretatie van et Spinozisme
`,eunen kan ; et is zelfs mogelijk dat met het heele at ibuut-begrip
echts een s jektieve zienswijze is uitgedrukt die in het bsoluut geichtspunt en gelding heeft ; m.a.w. dat voor God geen att buten be:aan naar Spinoza's meening ; noch in eindig noch in oneind aantal .
~ovendie is dit kwantitatieve oneindigheidsbegrip niet to pla tsen in
egeerte voor welke dit begrip een kwalitatieve beteekeni heeft.
rdt de denkbaarheid van God niet anders hetzij Hij door ddel
ee of van tallooze attributer gedacht wordt, omdat zij niet en
ng, maar het wezen geldt.
00 lijkt mij in Mr . Carp's Spinoza-vertolking veel willekeurigs
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rzijds zekere aantrekkingskracht uitoefent door de origin
vinding,
• air de zekerheid van plaatsbepalin
. . uit de Schr .
Spinoza's wijsheid pa . :
: derbij to
: ovendien is gelijk ik reeds
to kennen gaf de sub a
de Spinoza-vertolking niet uit to
sluiten . Mr
e t altans denkbeelden e
i zen uitgewerkt die
pinoza-studeerenden alle overweging waard zijn,
Dr, J, D . BIERENS DE

Die Eerste Bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht
door Willem de Vreese,
's Gravenhage . Martinus Nijhoff, 1931 .
Met deze uitgave voldoet Prof, Dr . W . L, de Vreese, de voormalige
hoogleeraar to Gent, thans bibliothecaris to Rotterdam en zich noemend
en schrijvend Willem de Vreese, - what 's in a name -, aan een letterkundige eereschuld . Van de „Zeven Blijdschappen van Maria", een cyclus
van zeven mysterie-spelen, waarvan er gedurende langer dan een eeuw
op den Zavel to Brussel elk jaar een vertoond werd, sedert 1448, met
subsidie van het stadsbestuur, - van de Zeven Blijdschappen zijn slechts
de eerste, de Annunciatie, en de zevende, de Hemelvaart, in een kopiistenhandschrift van omstreeks 1480 bewaard gebleven, Toen Leendertz in
de Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde van de „Sevenste
Bliscap" een nieuwe uitgave maakte, merkte hij op, dit was in 1907,
dat hij de „Eerste Bliscap" niet aan zijn verzameling van Dramatische
Poezie kon toevoegen, daar Dr . De Vreese aan een nieuwe uitgave daarvan
arbeidde, een werk dat, zooals hij in een noot schreef, „nog steeds op
zich last wachten" . Hoelang wachtte Leendertz toen reeds, en terwille
van welke speciale verdienstelijkheid jegens het handschrift was De
Vreese zoozeer voor deze publicatie de aangewezen man, dat uitstel van
zijn arbeid het onvolledig blijven der Bibliotheek kon wettigen? De
geschiedenis van het handschrift brengt de verklaring .
De beroemde taalgeleerde Jan Frans Willems, die ook den Reinnert
aan het licht heeft gebracht, had in 1833 van de Eerste Bliscap een afschrift gemaakt . Het handschrift behoorde toen aan Lammens, bibliothecaris van de Gentsche Universiteit, Lammens stierf in 1836, en daar
het handschrift niet openbaar was verkocht en er in het jaar daarop in
een naburig klooster een hevige brand woedde die ook aan de bibliotheek
van wijlen Lammens schade toebracht, vermoedde Willems later, dat het
handschrift vernietigd of geroofd was . Hij kon niet weten, dat nog tijdens
zijn leven Lammens het handschrift had overgedaan aan Van Coetsem .
Toen deze in 1866 stierf, dook uit zijn boekerij, die onder den hamer
kwam, het handschrift ongedeerd tevoorschijn en werd aangeworven door
den verzamelaar Serrure . Toen Serrure echter zes jaar later stierf, bleek
het voortvluchtig geschrift uit de nalatenschap verdwenen to zijn, zonder
dat iemand kon gissen waar het thans weer gebleven was .
In 1894 snuffelde de student De Vreese in de universiteits-bibliotheek
to Gent, al luisterend naar de gekruide verhalen van den mededeelzamen
bibliothecaris, wijlen Ferd, van der Haeghen . Serrure, vernam hij, had
op het eind van zijn leven vaak „contanten" noodig . Hij had nog in
1870 aan hem, Van der Haeghen, een paar dozijn rarissima uit zijn ver-
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uit de 15-de eeuw, die met genoegen zagen, hoe Lucifer en zijn trawanten
de rol van komieken en potsenmakers vervulden . Bovendien zal heden
de aandacht tijdens de pleidooien gedurende de hemelsche gerechtszitting vermoedelijk niet zeer gespannen blijven . Waar het spel echter
noch bovenzinnelijke noch figuurlijke uitbeeldingen geeft, zooals in het
gesprek tusschen Adam en Eva na de verdrijving uit het paradijs, in het
gesprek tusschen Joachem en de priestess, het dingen der jongelingen om
Maria, de verloving tusschen Maria en Jozef en tenslotte de woorden
tusschen Maria en Gabriel, - daar bezit het in hooge mate dat meesterschap van zeggingskracht en ontroeringsbeknoptheid, dat innerlijkheden
aanschouwelijk maakt en reeds bij de woorden een tooneel voor de oogen
doet oprijzen . Er wordt, naar ik meen gelezen to hebben, to Nijmegen
een voorstelling van de „Eerste Bliscap" voorbereid . Het spel rechtvaardigt zuik een poging ten voile .
N.

Willem van Iependael, Liederen van den zelfkant . Met een inleiding door A . M, de Jong . - Amsterdam, Em . Querido. 1932 .
Willem van Iependael is de schuilnaam van een Rotterdamsch inbreker. En wanneer een inbreker verzen gaat schrijven, dan heeft hij
althans dit op andere dichters voor : dat hij zijn vrijen tijd zittend doorbrengt, in afzondering en op staatskosten . Hij heeft ruim tijd na to denken,
zijn rijmen to wikken en to wegen, het verleden schooner to maken dan
het was, schooner in den pathetischen zin van aandoenlijker en heldhaftiger. Maar er zijn ook bezwaren : hij moet al een zeer groot mensch
zijn om zoo eenvoudig to blijven als de dichters van „Sagesse" en
„Reading Gaol" ; de acoustiek van een cel maakt van een rythme al
zeer spoedig een retorische dreun ; de zittende zal doorgaans geneigd
zijn, ophef van zijn lot to gaan maken, zijn spotliederen tegen justitie
en politie zullen in zijn eigen ooren als bijtende aanklachten gaan
klinken, zijn mijmeringen over het „leven" worden liedjes van de
straat, waarin de bezongen vrouwen de natuurlijkste moeders ter
wereld en alle „jongens" nobel en doortastend zijn . Wanneer hij dan
echter de geheimtaal van de onderwereld, het bargoensch, zoo meesterlijk in versvorm hanteert als naar mijn weten slechts de aristocratische dichter van „Trijntje Cornelis" het gedaan heeft, dan valt al
spoedig de aandacht der gevangenisdirectie op zijn dichtproeven, dan
mag hij in de recreatie-uren bij gitaar of harmonica voordragen, en de
bijval zijner dankbare lotgenooten zou een heel wat geringer talent
dan het zijne tot publicatie doen besluiten .
Of de ervaringen van een ruig en onmaatschappelijk leven aan een
dichtertalent ten goede komen en tot bewustwording strekken, zou ik
niet zoo direct durven bevestigen als De Jong in zijn inleiding doet .
Het sentiment zelf lijdt gevaar retorisch to worden . Gelukkig heeft Van
Iependael zich blijkbaar terdege geschoold in de gansche „levensliedjes"literatuur, van de groote Speenhoff en Louis Davids tot Dirk Witte en
Clinge Dorenbos toe. Bovendien beseft hij zeer goed, dat de beste remedie
tegen het retorische in poezie het beeldje, het teekeninkje is . Hij houdt
bijna altijd een figuur voor oogen . Hier is bijvoorbeeld een „verleider" .
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zameling a 1000 frank het stuk to koop aangeboden . Van der Haeghen
mocht kiezen, maar moest er minstens twee dozijn koopen . Voor dit
totaal-bedrag was Van der Haeghen teruggedeinsd, maar hij meende to
weten dat Serrure bij den Hertog van Arenberg zijn doel bereikt had.
Toen schoot er door het wilde brein van den student De Vreese hetgeen
hij thans zeif noemt „een reeks onstuimige gedachten" . De hertogen van
Arenberg bewoonden reeds sedert onheugelijke tijden een complex gebouwen gelegen op den Zavel, op denzelfden Zavel waar in den Bourgondischen tijd de opvoeringen der „Blijdschappen" hadden plaatsgevonden .
Had de hertog dus een keuze mogen doen uit Serrure's volksboeken,
dan had hij zeker voorliefde betoond voor het handschrift van een spel,
welks wieg op dezelfde plek gestaan had als de zijne. Inzicht in oude boeken
en in het hart van oude geslachten ligt, naar het blijkt, niet ver uiteen .
Toen De Vreese in 1897 toegang verkreeg tot de Arenbergsche bibliotheek,
was hij zoo gelukkig reeds den eersten dag op het document de hand to
kunnen leggen.
Eerste verdienste dezer tekstuitgave is haar leesbaarheid ook buiten
den kring van vakgeleerden . Door het aanbrengen van hoofdletters en
interpunctie volgens moderne opvatting, door het verwisselen van sommige letters als u en v, i en j, volgens hedendaagsche klankwaarde, door
nog eenige andere moderniseeringen, als het oplossen der in de handschriften gebruikelijke verkortingen, is De Vreese er in geslaagd een tekst
uit to geven, die niet alleen voor philologen, maar voor ieder met een
Verdam's Middelnederlandsch woordenboek naast zich vlot to lezen is .
De kern van het stuk is een personificatie van de woorden uit den 85-step
Psalm : „De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten ;
de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen" . Goedertierenheid
(„ontfermicheit), Waerheit, Gerechticheit en Vrede zullen we midden
in het spel zien procedeeren omtrent het lot der menschheid voor den
Hemelschen Stoel . In den aanvang heeft Lucifer de Nijt, en de Nijt het
Serpent ertoe weten to bewegen, de bewoners van het Paradijs ten val to
brengen. Adam sterft en men hoort hem en zijn kinderen tekeer gaan
in den ketel der hel . Tusschen het gejammer weerklinken de profetieen van David, Job, Jesaja en van Adam zeif. Dan breken „Bitter
Ellende" en „Innigh Gebet" door tot den hemel en begint het groote proces
van de figuurlijke gestalten uit den Psalm . Terstond hierop zien we den
bejaarden Joachem van den engel de belofte ontvangen eener dochter
Maria. Zij wordt geboren, wordt door haar grijze ouders als kind naar
den tempel gebracht, wordt in haar twaalfde jaar door den „bisschop"
uitgehuwelijkt aan den daartoe door een godsoordeel aangewezen Jozef . .
Zij vertrekt, om voorbereidselen to maken, naar Nazareth, waar de engel
Gabriel haar de het stuk besluitende verkondiging van Gods wonderbaarlijke geboorte aanzegt.
Reyn maecht vol eren, suete Marie,
Die gracie Gods heeft u om vaen.
Een godlike hemelsce tresorie
Seldi voort bliven, sonder vergaen .
Orlof, is keere ten hemel saen .
Ik waag het to onderstellen, dat een hedendaagsche publiek van den
duivel een verhevener opvatting heeft, dan de Brusselsche toeschouwers
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