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INLEIDING.
Het leven van Jesus vormde een der rijkste bronnen voor
de middeleeuwse geestelike literatuur.
Geesteliken en leken, mannen en vrouwen, geletterden en
ongeletterden hebben in 't boek van Jesus' leven gelezen, I )
en daaruit geput lering, sterkte en troost. Devote schrijvers
en dichters, volksopvoeders en kunstenaars van ieder aard
hebben in deze stof bezieling gevonden, daarop hun aandoening afgestemd; en als zij hun stem verhieven, hun hand
de lijnen trok of beitelde 't zij in lyriese bewogenheid, 't zij
tot epiese uiteenzetting of didakties vermaan verried de
individuele opvatting van het algemene motief, de persoonlike geaardheid van schrijver, dichter, schilder of beeldhouwer.
Echter niet alleen de persoonlikheid van de bewerker was
beslissend voor de behandeling der stof. Tijdstromingen ook
hebben deze bepaald. Een dertiende-eeuwse voorstelling van
de geboorte van Christus verschilt van een vijftiende-eeuwse,
en wel ook tengevolge van de verschillende kultuur en
atmosfeer, waarin de werken ontstonden.
Vooral de dertiende eeuw is voor dit verschil van atmosfeer van diepgaande betekenis geweest. Dit tijdperk van
hoogste bloei van middeleeuws leven, was tevens ook de
eeuw, waarin zeer markante persoonlikheden optraden, die
de geest van hun tijd met hun ideeën hebben bevrucht, waardoor 't ganse kultuurbeeld in korte tijd is verkeerd en herschapen.
Wel geen figuur treedt daarbij zo sterk naar voren als die
van Franciscus van Assisi. Hij is 't die door zijn instellingen
voor geesteliken en leken de grondslag heeft gelegd voor
i) Zie: j. de Vreese: Christus als boek, Studiën 1929, blz. 173-186
en 392-408•
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een nieuwe, volgens het Evangelie geheel hervormde maatschappelike orde. Deze hervorming reflecteert zich in 't middeleeuwse leven in 't scheppen ener sfeer van natuurlikheid,
waardoor hij de voorloper zij 't misschien ook niet rechtstreeks 1) ener nieuwe kunst werd. „Het leven heeft de
formule vervangen. Het evangeliese verhaal en het heilige
gebeuren worden op menselike wijze, -door leken uitgewerkt . . . . Het leven van Christus gebeurt voortaan op
aarde, onder de mensen en in -de meest alledaagse toestanden".
Het is van belang zich deze stroom van spontaneïteit en
onbevangen natuurlikheid te herinneren, die Franciscus'
optreden in Italië en vandaar in 't overige West-Europa
opriep, om te kunnen komen tot 'n zuivere waardering van
het middelnederlandse gedicht Vanden levene ons lieren.
Het is een dertiende-eeuws gedicht, dat in de volkse trant
der Franciscaanse kunst, in gevoelige trekken met 'n voorliefde soms voor felle, realistiese kleuren, 't leven van de
Heiland verhaalt, zoals 't leefde in 't ontvankelike gemoed
van de mensen van die tijd.
De bewerking van 't Evangelie-verhaal is vrij geschied,
derhalve wordt ook aan apocriefe mededelingen en aan de
-verbeelding ruime plaats verleend. Bij de herboren Christusbeleving der -dertiende eeuw, was 't doel der talrijke levens
van Jesus „te verhalen zoals de zaken konden gebeurd zijn,
en zoals men haar naar zekere voorstellingen der verbeelding
geschied mocht denken".
Men vat de geest dezer verhalen dan ook niet, indien men
ze leest, gewapend met modern-kritiese geest, maar slechts
indien men wil luisteren naar de warm-menselike stem, die
met diep begrijpen en meeleven verhaalt van wat haar allerdiepst ontroerde op aarde. Of dit alles gebeurd is zoals 't verhaald wordt, deerde -de middeleeuwse hoorder en lezer niet.
Wat men bewonderde en liefhad, was Gods eindeloos Mededogen, de kuise Ingetogenheid der Maagd, 't Versmaad-zijn
door de wereld van. het Allerhoogste, de willige Gehoorzaamheid van 't Kind Jesus, de opperste Ootmoed en de
drang van Christus' liefde, uitgebeeld in menselike vormen.
i) A. Vermeylen: Franciscus ei, de Ti a rst, J)iet sche Warande en
Belfort 1926.
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En de kunstenaar, die deze behoeften van zijn publiek
kende en zelf voelde, isdienovereenkomstig niet bezorgd om
juiste schildering van personen, toestanden en ;milieu, maar
't is de geest der stof die hem boeit. Dank zij de innige overgave aan zijn onderwerp, is hij meestal ook zo waar, zo vol,
zo innig-schoon. Wel laait hier niet de vlam der mystieke
Christus-liefde, maar evenmin wordt de toon der historiesregis'trerende, nuchter-vermanende of populair-wetenschappelik kombinerende levens van Jesus hier vernomen. Aan al
't verhaalde heeft 't hart steeds deel.
Het zal duidelik zijn, dat, waar 't menselike in het verhaal
van de Godmens zo krachtig werd ingeschakeld, ook hier
overdrijving soms niet uitbleef en dat op dit menselike
element dan al te zeer de nadruk werd gelegd. Te felle kleuren bij zulke uitbeelding van 't heilige, in bondgenootschap
met de verregaand<e popularizering der gewijde stoffen in
geestelike spelen, legenden en beeldende kunsten, hadden
sinds de vijftiende eeuw tengevolge 'n vermenseliking van
t heilige, die ontwijding kon worden. De Hervorming in de
zestiende eeuw werd daarvan 'n onrechtstreeks gevolg.
Zonder deze overdrijving op hinderlike wijze te vertonen,
draagt het gedicht Vanden leverre ons heren, in de vorm
waarin wij 't nu bezitten, toch ook sporen van een al te
sterke vermenseliking van de persoon van de Verlosser, die
zich openbaart als vooral de nadruk wordt gelegd op Jesus'
menselikheid, zijn lijden en doodsangst en de pijnigingen,
Hem aangedaan.
Daar de middeleeuwse clerken, de schrijvers en bewerkers
van volkslektuur als hier bedoeld, alleen rekening hielden
met de wezenlike behoeften van hun publiek, zonder hun
voorbeeld getrouw te volgen, veel minder zich te bekommeren om oorspronkelikheid van vinding noch nieuwheid en
ere, werd een gedicht als hier bedoeld aangepast aan de
wisselende tijdgeest, zodat het nu vrijwel ondoenlik is -de
oorspronkelike vorm vast te stellen. Hoogstens kan men,
met behulp van bewaarde fragmenten, tot op zekere hoogte
bepalen, welke van de verschillende lezingen de meest oorspronkelike zal zijn.
Wanneer b.v. het enige volledig bewaarde handschrift in
zijn proloog de voorstelling geeft, dat het gedicht geschreven
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werd als reaktie op de wereldse poëzie der ridderromans, is
't toch twijfelachtig of dit de bedoeling van de eerstedichter
is geweest. Dergelike prologen werden wel meer gebruikt
en aldus aan 'n ouder dichtwerk 'n latere tendens ondergeschoven.
Bij de keuze voor deze bloemlezing heb ik me dan ook
uitsluitend laten leiden door de vraag, wat uit artistiek oogpunt 't gaafste is in de middeleeuwse tekst. Derhalve werd
zowel uit 't enige volledige handschrift als uit fragmientaries
bewaarde lezingen gekozen, zonder filologiese bekommernissen. De sterk afwijkende spelling van een enkele tekst
werd om praktiese redenen genormaliseerd, al isdaarbij niet
naar een
zeker in de Middeleeuwen fiktieve eenheid
gestreefd.
Enige aantekeningen achter de teksten werden geplaatst
om de zin van sommige voorstellingen te verduideliken. Voor
verdere kommentaar verwijs ik naar mijn volledige uitgave I) ,
waaraan deze bloemlezing ook ontleend is.
-

i) Het middelnederlandse gedicht Panden levene ons heren, uitgave
J. Muusses, Purmerend, 1929.

VANDEN LEVENE ONS HEREN
PROLOOG.
i Dicke ghesciet dat een groet scat
Besloten leit in een cleyn vat;
Dese boec dat es een cleyn vat,
Die vroetheit binnen dats J. groet scat.
5 Meneghe rime soe es ghemaect,
Die ter zielen luttel smaect;
Van battalien ende van minnen,
Van meneghen die wi niet kinnen:
Van Roelandeende van Oliviere,
10 Van Alexandre ende van Ogiere,
Van Walewaine ende van siere macht,
Hoe hi ieghen sine viande vacht;
Van Digenen, hoe hi siin lijf
Torm^ente omme een scone wijf;
15 Van Pyramuse, hoe hi siin leven
Omme minne verloes, #dats al gescreven.
Diere sen an leyt, eest wijf eest man,
Hi es sot, daer es niet vroetheit an.
Dats prijs, recht ende hoveschede
20 Sen te legghene an waerhede.
Ons heren gheborte ende sine doet
Ende die passie ende die noot
Willic met duetscen waerden seggen
Ende mine ghedachte ane leggen.
25 Al leren papen in latine
Sine gheborte ende •de passie sine,
Nochtan leec volc ne can niet wale
Verstaen wel die latijnsche tale.
9-15 de volgende e i g e n n a m e n zijn namen van middeleeuwse romanhelden; 17 diere = die er; 23 w a e r den = woorden.
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Bedie willicse in diesche leeren
3o Den volke, dat wel sal eeren
Onsen here van hemelrike.
Diept pensen, wet dat manlike
Hoort die bliscap van paradijs.
Hen es inder werelt pape so wijs,
35 Die bescriven mochte ochte vertellen
Die bliscap gods en-de sire gesellen.
Daer nes seer no daer nes rouwe,
Daer es emmer waerheit ende trouwe,
Daer es emmer bliscap ende sanc,
4o Daer es altoes sulken gheclanc.
Violetten, lielien, rosen ende acoleyen
Bloeyen daer altoes als die in meye ;
Altoes botten daer die rosen,
Dits waer, wat mach daer nosen.
45 Die daer siin, sijn emmer blide,
Si singhen hoghelike haer getide,
Si singhen minlike aldus:
„Sanctus, sanctus dominus."
Die daer sijn, sijn emmer boude,
5o Hen ne -deert no hitte no coude;
Daer es mey ende somer emmermeer,
Daer en es siecheit, no strijt, no seer.
Waert waer dat wi alle kinden
Die bliscap, die •daer es sonder inde,
55 Die ledichede soude wi laten
Van deser werelt ende haten.

Het besluit tot de Verlossing
en de Boodschap des Engels.
i Alse god vanden hemel, onse vader,
Sine creaturen sach algader
Ter hellen varen die hi ghemaecte,
Datse die helle algader sacte,
29 d i e s c h e = 't diets, de volkstaal; 32 wet = weet; 34 hen e s
= het e n es, er is; 4.4 n o s e n = hinderen; 49 boude = gerust;
4 s a c t e = in haar macht kreeg.
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Als hi dit sach, hi riep: „Gabriel,
Hore na my ende make di snel;
Ene hoedscap willic laden dy,
Die ic di segge nu, hore na my: 2
Ic maecte den eersten man Adame,
io Ende deerste wijf, Yve was haer name;
Met enen appel braken si mijn gebot,
Sie waenden beide wesen god.
Als ict wiste si waren ondaen,
Uten paradyse werpicse saen;
15 Daer ne can hen gehulpen selver no gout,
Het becoept menich sonder scout.
Sie waren ries, si waren sot,
Dat sie braken mijn ghebot.
Sint dat was, ne was noeyt man,
20 Alsoe verre als ict verkinnen can,
No Moeyses no Abraham,
Die binnen den paradyse quam.
Noch steet die porte al beloken
Van paradyse, ende oec besloten.
25 Alle die siin gheboren tote noch,
Ter onreynder hellen ginc haer woch.
Bedie dat ic die beteren can,
Willic werden ander man."
Gabriel anttwerde : „doet uwen wille,
3o Al u volc heeft die onreyne hille."
„Vare dan, mijn inghel Gabriel,
Doet mine boetscap ende wes snel,
Ter stat die hetet Nazareth,
Oppenbaert daer ene nuwe wet.
35 Ene j oncf rouwe saltu vinden daer,
Die Maria heet, ic seggu waer;
Quedse inden name mijn,
Segt, ic wille van hare geboren sijn.
Dus salic mine creaturen
40 Quiten, daer si es inder hellen suere."
26 woch = wech; 27 beteren = redden; 28 waarschijnlik een
bedorven lezing, waarvan de bedoeling echter duidelik is; 37 q u e d s e =
spreek haar toe.
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Gabriel hi ne lette niet,
Hi deide dat hem syn meester hiet;
Hi voer ter stat van Nazareth,
Hi seide al dat hem was geset.
45 Vant hi Marien ten venstren staen ? 3
Vant hise achter straten gaen?
Vant hise in plaetsen, vant hise int spel?
Neen hi niet, die maecht pensde al el.
Hi vantse in eenre verholene stat,
50 Daer sie allene besloten in sat,
Daer sie allene daghelike
Aenbede gode van hemelrike.
Voer Marien stout -die bode
Gabriel, hi quam van gode;
.55 Hi seide: „god houde u Maria maecht,
Sijt in hoghen ende niet en claecht.
Maria, voer alle vrouwen vercoren,
Een kint sal werden van u geboren,
Het es die bloeme, gi sijt die doren,
6o Het sal quiten die siin verloren,
Het sal wesen de here dijn,
Ihesus es de name sijn."
Als die j oncf rouwe dat vernam,
Haer wonderde wanen dat groeten quam;
6 Si wert vervaert, sere ontdaen;
Te haer selven quam si weder saen.
Maria antwerde: „en can versien
In welker wijs dat mochte gescien,
Dat ene maghet soude draghen kint,
7o Die noeyt ne was van manne bekint.
Minen magedom heb ic ghelovet
Den hoghen god; hier af es voghet.
Inne hoerde noeyt in boeke lesen,
In welker wijs het mochte wesen.
75 Hoe mochte gescien dat, scone bode?
Ic hebt ghelovet den hogen gode,
Dat ic met manne ne sal mesdoen;
Dies my gewaghen, si mesdoen."
`

7o Die nooit omging met een man; 72 Hij is er heer over.
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Gabriel antwerde: „maecht, hoert na my:
8o Die mogende god hi es by dy.
Sijn heileghe gheest sal in di sijn,
Dus sal comen de sone sijn.
Maria, wes hoghelijc ende blide,
Voer alle wijf ghebenedide;
85 Dat ic segge, dat sal gescien,
Du sult maecht bliven, dat saltu sien.
Maria antwerde: „scone bode,
Ic weet wel dattu coms van gode;
Dattu segs, -dat moete gescien,
90 Dat ic maecht blive, dat moetic sien.
Tote nu was hi die vader mijn,
Voert meer benic die moeder sijn.
Heylich vader, heylich god,
Doet van my al diin gebod."
95 Gabriel, die bode scone,
Voer op weder ten hophen trone;
Die heilighe gheest quam in hare saen,
Maria bleef met kinde bevaen.

De Geboorte.
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i Die keyser Augustus tenen tilde,
Daer hi sat hoghelijc ende blide,
Hi dat in sinen rade vant,
Dat hi soude gaderen al sijn lant.
Hi ontboot wijf ende man,
5 Alsoe verre alse h;i ghereyken can,
Te Bethlehem binnen diere poort,
Al tfolc dat te sinen rike hoort.
Dat was sijn sinende sijn ghepens,
Dat sic gouden haren chens;
To Ende oec diere comen niet en woude,
Hi gave .ij. marc van roden goude.
Ioseph ende Maria worden vervaert
Ende ginghen te Bethleem waert.
Ioseph was out ende Maria cranc,
9 chens = cijns.

15 Hen docht die wech herde lanc.
Op enen esel Maria reet,
Ioseph al te voet gheet;
Alse Ioseph reet, Maria ginc,
Die heylighe ghest was inden rinc.
20 Alsie te Bethleem quamen in die stat,
Si waren beyde moede ende mat;
Si hadden beyde al een ghepens,
Si ghingen ledeghen haren chens.
Tfolc gaderde, die perse wert groet,
25 Daer was diere wijn ende broet,
Die herberghe diere, groot waest verdoen;
Wat heetti armen lieden doen?
Ioseph ende Maria sweghen stille,
Sine hadden niet al haren wille;
30 Si riepen anden hoghen god,
Dat hise beriede, ende sijn ghebod.
Sine wilden niet trecken ter tavernen,
Noch ten husen met posterven,
Dat harer dracht yet mochte deeren;
35 Uter persen dat sie gheeren.
Inde plaetse stont een huseken cranc,
Dat ne was no wijt no lanc;
Het was ontdect, het was ontlat,
Dat huseken hadde wel menich gat.
4o Daer ne was no weech, no venstre, no dore
Inde side no achter no vore;
Daer ne woende noeyt niemen in;
Hagheldet, snuwet, vielet nat,
Diere was in, hi hadts te bat.
45 Dit palaeys hadde Kerst vercoren,
Daer hi binnen woude sijn gheboren.
Ioseph scuulde daerdien selven nacht,
Maria die soete wile wacht,
Want sie ghinc groot op haren dach.
17 a 1 t e v o e t = te voet ; ig g h e s t = geest ; 24 p e r s e = drukte;
31 ende sij n ghebod bij aenroepen; ghebod = macht; 33
p o S t e r n e n = achterhuis; 44 ironies: hij had er nogal wat (d.i.
weinig) aan; 48 w i 1 e = ogenblik.
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5o In dat huus snachs sie ghelach;
No met rouwen no met seere
Ghelach onse vrouwe van onsen here;
Maer dat ne gesciede no sint no eer,
Daer wijf gelach, daer ne was groet seer.
55 Marien vele bat te moede was
Dan daer die sonne scijnt in een claer glas.
Marien was alsoe te moede
Als dat hem rust een die es moede;
Dat ware onrecht hadse gehadt onsachte,
6o Daer si onsen here van hemel brachte.
Elc voghel heeft sinen nest,
Beyde wilt ende tam, daer hi in rest,
Maer de godsone, -de heylighe Kerst,
Ne weet niet waer hi des eerst nachts rest.
65 Ioseph tsavens hadde gesacht
Eene crebbe sinen esel ende ghemact;
Daer wert gheboren in dat suete kint,
Soe soete gheborte no eer no sint.
Daert in de crebbe geboren lach,
7o Die esel vernam ende versach,
Dat het was ene saleghe dracht,
Dat daer gheboren wert inder nacht.
Die esel liet daer siin eten staen,
Ende viel in knieghebede saen.

De komst der Drie Koningen.
i Drie coninge woenden in Orient,
Deen den anderen wel ghehent ;
Ane sterren sie alle wijs,
Als noeyt clerc binnen Parijs.
Eenwerf in ere avonstont
Een clare sterre anden hemel stont,
Die noeyt eer was ghesien;
Sie wonderden wat mochte gescien.
65 gesacht = gesaect; saken ende maken is één uitdrukking met de betekenis: maken; 2 g h e h e n t = nabij; 3 t.w.
waren si e.
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Die sterre die daer so scone sceen,
Sie pensden wat sie mochte meen;
io Sie lasen op ende nedere,
Ter sterren si keerden wedere.
Een coninc vant ende las,
Wat dat scone boekiin was.
Hi ghinc te sinen ghesellen,
15 Wat die sterre meende, vertellen.
Hi seide: „ghesellen, weset blide:
Die sterre die daer licht, claerende wide,
Sie wijst ons tkint dat es geboren,
Dat quiten, sal die sijn verloren."
20 Een ghepens hadden sie saen:
Sie woud-en tkint hersoeken gaen.
Sie namen scat ende staf,
God selve hen de ghedachte gaf;
Sine letten niet, sie gingen wech,
25 Die sterre wijsden haren wech.
Die sterre leiddese al daer sie gaen;
Bij Bethleem quamen sie saen.
Alse inden lande quamen daer,
Sie ne heeldens niet, si maectent maer;
30 Si ne hadden ghene vrocht,
Si seiden de zake diese daer hadde brocht.
Si vraegden waer tkint geboren was,
Daer haer gheselle -dboeken ave las:
Een kint so ware int lant geboren,
35 Dat quiten soude die siin verloren,
Dat soude hebben te sinen wille
Al dese werelt ende de hille.

De Aanbidding.
1

Si namen orlof, si gingen saen,
Si sagen die sterre voer hen staen;
Si droeghen offerande, si waren bout,
Mirre, wieroec ende gout;

g meen = menen; 13 boekiin = teken;
opsporen ; 25 wijsden = w ij s d e hen.
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hersoeken =

Sie daden dachvaert alle drie sachte,
Elc die clare sterre wachte.
Daer si alle drie bleven vernacht
Die sterre stont al dien nacht.
Waest vroech, waest spade, waest middach,
Elc die sterre claer scinen sach.
10 Si quamen, die sterre ghinc voert,
Tote Bethleem in die poert.
Alse die sterre daer quam, si stont al stille,
Sie wisten wat sie meynen wille;
Sie ghingen int huus daer die sterre op stont,
15 Si vonden enen saleghen vont:
Marien ende haer lieve kint,
Dat si ghesocht hadden ende gemint.
Elc ontploec doen siin vat
Ende offerden daerenen scat:
20 Mirre, wieroec ende gout.
Si aenbedden tkint menichfout.
Dat kint was god ende here,
Sie weenden van bliscapen sere.
Dat gout betekent gheweldicheit,
25 Ende dat wieroec sijn godlijcheit,
Die myrre meende sijn menschelij chede .
Elc wel blide siin offerande dede.
Als die offerande was ghedaen,
Si wilden te lande keeren saen;
30 Si namen orlof ant suete kint,
Ende aen Marien diet hadde gemint.
Si gingen wech; doen seiden die heren:
,,Over Herodesse moeten wi keren;
Gaen wi hem seggen onse vaert
35 Ende houde wi redene ende onse waert.
Hi groette ons wale, hi nes niet fel,
Make wine blide, soe doe wi wel;
Gaen wi, ghesellen, te hem, dats recht,
Ne ga wire niet, wi hebbens plecht.
40 Segg e wi hem waert es gheboren,
4 sachte = rustig; 17 gemint hebben = beminnen; 35
waert = woorden; 39 plecht = schuld.
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Tkint, hi seide, hi hadt vercoren,
Hine liet noch niet om al sijn goet,
Hine soudt hersoeken al te voet.
Kere wi te hem, hijs een goet man."
45 Si seiden: „gherne, gawi dan."
Alsi gaen souden, van hen was ghehoert
Een inghel, seide: „ne gaet niet voert,
Over Herodesse niet en gaet,
Hi peinst boesheit ende quaet ;
5o Wisti die boesheit die hi dinct,
Ghi liet den wech ende een anderen ginst;
Over Herodesse ne keert niet,
Sine boedscap scuet ende vliet."
Sie seiden alle drie: „u wil ghesciet,
55 Wy ne weten smans gedachte niet."
Sie keerden al een andren joch,
Herodesse ne spraken si niet noch.
Lovet gode die soe wel versiet
Alle dinc, eer sie ghesciet.

De moord op de Onnozele Kinderen
en Herodes' dood.
i Die duvel wacht nacht ende dach,
Hoe hi elken bedriegen mach;
Hine begaf Herodesse niet,
Den coninc, hi dede dat hi hem riet.
5 Hi ontboet sine felle knapen, 5
Die in siin rike saten;
Hi dede smeden ende maken
Eiken tyran een scarp wapen:
Pyken, knive, colven ende swert.
io Hi seide: „gaet te Bethleem wert;
Binnen der stat ende al omtrent,
So waer ghi die kinder vent,
Die twee jaer hebben ofte min,
Wel soe merct in uwen sin;
i5 Dat moetti doen: die kinder vaet,
14 kijk goed uit uw ogen.
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Die kinder alle te steen doot slaet,
Om J. kint dat ic hebbe vercoren,
Dat nieuwelinge te Bethleem es geboren;
Ic ontrade dat het coninc mochte sijn.
20 Doet dit ende hebt die hulde mijn."
Si antwerden
sine dorstent laten,
In siin rike sie alle saten -„Here, dit selen wy doen, oft ghijt gebiet,
Al waert meerre dinc dat gy ons hiet."
25 Si namen wapen -ende sweert,
Si gingen te Bethleem wert.
Al omtrent ende binnen der port,
Also verre als syn rike hort,
Si mercten wel in haren sin
3o Kinder van tween jaren ofte min.
Daer tkint by siere moeder lach,
Noeyt man soe groten jammer en sach
Si namen haer sweert, haer scerpe knijf,
Si namen hen haer ionghe lijf;
35 Daer tkint soech siere moeder borst,
Doerden hongher dorden dorst,
Si trockense af onsuverlike,
Si doeddense vele iammerlike.
Alse sijn swert trac Herodes die fel,
4o Tkint loech ende waende dat waer spel,
Daer tkint sach blicken tscarpe swert,
Tkint loech ten mordenare wert.
Sie versloegen daer kinder in derre wijs;
Ach aerme! hoe lettel es die prijs,
45 Daer starc man toghet selken sin
Op tkint van .ij. jaren ofte min.
Soe groten jammer ne sach nie man,
No sint no eer so daer was dan;
Daer die moeder sach hare vrucht
5o Verslaen, so ne dorste niet geven enen sticht.
De kinder ne mochten spreken no gaen,
Die Herodes dede verslaen;
Met rechte heten si onnoseline,
45 zich zo betoont tegenover.
BEUKEN, Vanden levene ons heren.

I2

Die so doechden der doot pine;
55 Int bloet daerse Herodes dede verslaen.
Worden sie kerstijn ghedaen;
Met rechte hebbense ons heren hulde,
Die om hem doot bleven sonder sculde;
Hondertdusent verloren daer haer leven
6o Ende .xl., dit es ghescreven.
God die es goet wrekere,
Al nes hi niet vele sprekere,
Hi merct wel in sinen brief
Die ondaet, die dede Herodes die dief.
65 Soe groet 'torment ne sach nie man,
Alse hi dogede ende hem ginc an.
Sulc wile hi riep, sulc wile hi swech,
Siin hoeft sloech hi iegen die weck,
Sulc wile hi ston t, sulc wile hi sat,
7o Met groeten rechte dogede hi dat.
Hem brenden dogen alse een vier,
Hi sach alse een vrochtelic dier,
Hine mochte eten nochdrinken niet,
Siin hertte soet hem ende briet.
75 Doe Herodes ghesach,
Dat naken sonde siin domesdach,
Riet hi vaen in siin lant
Alle die hogeste diemen vant.
Sonder redelike sake
8o Vinc sine man, die quade drake.
Hi neet die vorste, hi hadde recht,
Hine wilde niet sterven sonder plecht.
Alsoe alst lesen clerke,
Hadde hi loen na sine werke.
8 Des ne was rouwech wiif no man,
Dat men groef dien 'tyran;
Sie waren blide, dat sine verloren.
Archelaus wart coninc vercoren.
Herodes was int quade volmaect,
go Archelaus in logeden gheraect.
-

67 swech = zweeg; 68wech = muur; 74 soet van sieden =
braden ; 76 d o m e s d a c h = oordeelsdag; 8i hij haatte de aanzienijken; het volgende is bitter sarcasme.
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Maria was noch met haren kinde
Tote Egypten in ellende
Hier binnen wart een ingel gesant
Tote Joseppe in dat vremde lant,
95 Ende brachte ene boetscap scone
Van Bode van den hogen trone.
Gabriel sprac: „dit gebot
Sent u van hemelrike Got:
Keert weder in u lant,
ioo Ende ontraet niet Herodes hant.
Die quade tyran es bleven doet;
Siin volc heves bliisscap groet."
Ioseph kerde te lande wert,
Die te voren was ververt,
105 Was blide nu in sinen sinne.
Hi halechterde die esellinne.
Maria sat op met haren kinde,
Ende rumeden Egypten, die elinde.
Sie porden ute Egypten sachte,
110 Met claren dage, niet bi nachte.
Sie namen orlof an hare vrient,
Die hen al daer hadden gedient.
Sie voeren woch; alse waren moede,
Sie rusten hen, soe doet die vroede.
115 Wat Iosephende Maria dede,
Die gods sone was emmer mede.
Dien wech dien si erom hadden ghegaen,
Lieten sie nu stille staen.
Met verden ende al ongevaen
120 Quamen sie te Betlehem saen.
Doe sie waren thuus comen,
Ent dat volc hadden vernomen,
Riet mense willecome siin,
Men brachte hen broet ende wiin.
91 ellende = ballingschap; io6 halechteren = optuigen;
v e r d e n= vrede; 124 mogelik schuilt in dit vers een toespeling op
't Sacrament des Altaars.
119
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Het heilig huisgezin van Nazare4h.
i Sie hilden stillekine die wet,
Die noch ons allen es gheset.
En was gheen wonder, sij waren vroet;
Haer gheselscap dat was goet.
5 Sat Maria, ghinc si of stoet,
Si cus'te dicke haers kijndes voet.
Daer Bijt in !die wieghe leide of nam,
So lanc so meer tkijnt haer bequam.
Alse hem iet misquam, haer was onsachte,
io Sij wieghet minlike ende sachte.
Alse tkijnt hadde hongher ;ende dorste,
Si gaf hem haer ghebenedide borste;
Sine cleder waren altoes wit,
Nidwaghen, goet recht was dit;
15 Sijn bat en was noch heet noch cout,
Met recht waest sire moeder hout.
Maria haer des wale wachte,
Dat sine wieghe was scoen ende sachte;
At si, dranc si, alsi dede,
20 Haer oghen waren den kijnde mede.
Alse tkijnt was groet, da:t mocht gaen,
En was gheen wonder, het wies saen,
Het ghinc spelen, het dede kijnschede,
Maria was hem emmer mede.
25 Daert metten kijndren spelen ghinc,
En gheen so scoen was in dien- rinc.
Alse sine kijnscheide was vergaaen,
Dat hem sijn moeder hiet, was ghedaen.
Hi hadde .X. iaer, hi ne scaemdes hem niet,
3o Hi dede dat hem sijn moeder hiet:
Bi ghinc om borne, hi nam den pot,
Hi reidet eten, dit dede god.
Hi diende sire moeder sonder dangier,
Hi haelde hout, hi maecte vier,
14 n i d w a g h e n = schoon gewassen; 31 b o r n e = (bron)water;
33 dangier = trots.

15
35 Hi en was niet condich noch fier.
Sine grote doeghet merket hier.
Tkijnt hadde goeden se-de,
Tileken deedt oemoedichede.
Hierane souden kijndere leren
4o Ende souden vader ende moeder eren;
God, die was gheweldich here,
Nochtan dede hi sire moeder ere.
Hi was god, het was goet recht,
Hi haette strijt ende ghevecht.
45 Hi was omoedich, hi ne was niet bout,
Hi hadde onwaert silver ende gout.
Sine doecht en seide ic nemmermeer;
Sijn ghenoet en was noch lijnt noch eer.
Alle die papen die nu sijn,
5o En-de scriven connen in latijn,
Sine mochten ghescriven niet die doecht,
Die onse here hadde in sire ioecht.
Nu bidde wij den kijnde sente Marien,
Dat hi ons allen moete vrien
55 Van sonden ende van allen quade,
Ende dat hi ons altoes doe ghenade.
M

Jesus' openbaar Leven.
i Hoert wat onse here dede te hant:
Hi ginc castien over al siin lant,
Hi brac donwet die was geset,
Ende dede die besoenge van hare wet.
Hi toende hem saen der werelt al,
In derre wijs dat ic u segghen sal.
Daer men kermesse oft brulocht dede,
Daer vele volcs was, daer was hi mede;
Bedi quam hi daer vele volcs was,
Om dat hi daer castide ende las,
io Wie hi was ende wat hi wilde;
Hi meneghen van sinen sonden stilde.
38 tileken = vroeg; 3 onwet = ongeloof; 4 besoenge =
voorschriften; 8 bed i = daarom.
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Hen was niemen in soe grote mesdaet,
Maer stont hijs af ende sochte raet,
Mine vergaf hem sine mesdaet dan;
15 Dus bekeerde hi menegen man.
xij. Ghesellen ginghen met hem,
Tote dat hi quam te Iherusalem ;
Eiken wijsde hi ende leerde,
Hoe hi donwetteghe bekeerde;
20 Hi gaf hen sin, hi makese wijs,
Si gaven meneghen dat paradijs;
Hare g hew-erke ende hare tale
Bekeerde meneghen sondeghen wale.

Jesus' lering.
i Ic ben Marien sone, got,
Ic wille u segghen mijn ghebot,
Miin gebot ende mine tale;
Wel hem dise hoert ende houdet wale.
5 Die u vernoey ofte evel doet,
Ne haettene niet, maer doet hem Boet;
Die u nidet ofte haet,
Verghevet hem, dat es mijn raet;
Mint u viande alle in go-de,
To Houdet wet ende mine gebode,
Mint uwen evenkerstijn inden name mijn,
So selen u u mesdade vergeven sijn;
Eeret moeder ende vader,
Weest oemoedich al gader;
15 Morwe herte hebt op die arme,
Daer ghise siet, u haers ontfarme;
Have, rijcheit hebt onwert,
Daghelijc broet, dat bidt ende begert:
Weset suver ende reene;
20 Ne geert niet, het en si duwe allene;
Ne verraet ne ghenen man,
Scuwet vermesamheit ende ban;
5 vernoy = verdriet;

22

vermesamheit = vervloeking.
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\ rleiet die papen, eert die clerke,
Vroech ende spade sijt inde kerke;
25 Ghehoert uwen pape eer yemen el,
Doet dat hi seit, soe doedi wel;
Sine tale dat siin mijn gebode,
Dat hi seit, dat comt van gode ;
Vellet evel ende strijt,
30 Over al daer ghi sij t;
Scuwet ommate ende overdaet;
Die es becommert, gheeft hem raet;
Mint trouwe ende waerheit in alle tijt;
Sachte, soete, oetmoedich sijt;
35 Mint mijn ghebot, hort mine tale,
Doet dat ic segghe, so doedi wale;
Die doet dat ic hebbe gheseit,
Ende diet in sijn herte leit,
Hi es vroet ende hi es wijs;
4o Hi sal int hoghe paradijs
Hebben dat euwelike lijf.
Eest man ofte eest wijf.
Ic ben u god, ic ben u here,
Mi seldi gheven lof ende ere,
45 Bedi so quamic onder u,
Donwet te brekene, die gi hout nu.''
,

Maria Magdalena. 6
Daer quam Maria Magdalene,
Soe besondech wiif en was ne gene
Daer onse here castideende las,
In Symoens huus, daer hi gheherbergt was.
Si croep onder stole ende onder banc,
Tote onsen here dat sie dranc ;
Sie croep met handen ende met voeten,
Onsen here wilde si ane groeten.
Alsi tons heren voeten quam,
Ene busse dat sie nam,
23 v l e i e t= eert.

Ió

In die busse was salve soete,
Daer sie mede salvede ons heren voete.
Sie beweende hare sonden sere,
Ende riep ghenade op onsen here,
„Ghenade, genade, god ende man,
15 Dune ghehore mi, wat salic dan!"
Sie dwoech met tranen ons heren voete,
Vriendelike ende vele soete;
Sie droegese na met haren hare,
Van haren sonden was soe sere in vare.
20 Sie riep: „god, ghehore my,
Hoer mine sonden, ic seg se dy.
Ic ben dat besondechste wiif,
Die nie ter werelt ontfinc lijf.
Ghenade miins, genade, here,
25 Mine sonden rouwen mi sere.
Hen was nie man gheboren,
Mochtic, hine bleef met mi verloren.
Want ic den man noiit en sach,
Mochtic vulbringhen, hi met mi was.
3o Ghenade miins, gheweldech here,
Mine sonden rouwen mi sere.
Ic was behaghel ende fier,
In mi was roem ende dangier,
Ic hadde onwert oemoedichede,
35 In mi was alle ledichede.
Genade, genade, geweldich here,
Mine sonden rouwen mi sere.
Inne horde misse no getide,
Ic was in ledicheden blide,
40 Ic hadde onwert dijn gebot
Ende dijn gewerke, al waerstu god.
Genade, genade, geweldich here,
Mine sonden rouwen mi sere;
Here, mine sonden rouwen mli,
45 Ic wilre afstaen, dat seggic di.
Inne mochte di geseggen niet,
Algader dat mi -de werelt riet.
Genade, genade, geweldich here,
Mine sonden rouwen mi sere.
To

,

5o Du seits, hens niemen in die mesdaet,
Maer staet hijs af ende suect raet,
Hine si quite, comt hi te di;
Of dit waer es, ghehore mi!"

Jesus' intocht in Jeruzalem.
i Alse onse here quam 'tote Oliveten,
Een berch was alsoe geheten Tween jongeren hi dese tale seide,
Die hi vercoren hadde beide:
„Gaet alle beide en luttel voert
5 Te Iherusalem binnen der poert;
Eene eselinne sel di venden daer,
Haer voelin met, ic seggu waer.
Ontbentse -ende brincse tote mi;
Dat ic u segge, ic wille dat si;
io Segt het geboet u god."
Die iongeren doen beide sijn gebod;
Sine waren traghe no lat,
Si liepen stappans in die stat.
Sie daden dat hen was bevolen;
15 Sie vonden deselinne ende haer volen.
Deselinne stont daer ember gereet,
Soe wie sose hebben mochte hi reet; 7
Sie was der werelt al gemene,
Sie hadde .vc. heren allene.
20 Hort hier grote oetmoedichede,
Die onse here van hemel dede,
Dat hi soegedaen vee ontboet;
Wilde hi, dies waer hem lettel noet.
Sine iongheren brachten tote hem
25 Deselinne van Iherusalem
Ende seid'en: .,here, oft ghijt gebiet,
Ghedaen hebwi, dat gi ons hiet."
Onse here hine scaemde hem niet,
Deselinne hi sadelen niet ne liet,
3o Hine wilde stegereep, breidel no spore,
,

So hens = het en es, er is; 4 en = een; 30 stegereep =
stijgbeugel.
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No ghereide, no voerboech vore;
Hy ne wilde hernasch no diere gesmide,
Peller, sindael, goutbort no si-de.
Hi hadde onwert roem ende prijs,
35 Hi was vader van paradijs.
Sine Tongeren gingen tenen rade:
Sie namen haer cleder, haer gewade,
Sie leidense stappans onder hem.
Dus voer onse here tot Iherusalem.
4o Alse tfolc in die stat vernam,
Dat daer die gods scone gereden quam,
Hem quam iegen groet ende clene,
Ionge ende oude, alle gemene.
Jonge ende oude, wijf ende man
45 Namen hare cleder dan
Ende worpense midden den rinc,
Daer deselinne, daer god op reet, ginc.
Sie volgden processie viere ende viere,
Sie spleten risere van oliviere,
50 Die doen bloeiden in dien tide,
Sie worpense onder deselinne blide.
Doe dus ons here daer was ontfa(en,
Ende dese processie was ghedaen,
Al tfolc dat daer gegadert was
55 Sanc met hoger stemmen ende las:
„Willecome, geweldich here ende man!"
Dit riep elc kint al daer het ran ;
Sie songen alle die daer waren,
Maer god, die daer quam gevaren,
6o Weende vele sere al dat hi mach,
Alse hi die stat binnen sach.
Doe hi voerden tempel quam,
So groten rouwe dat hi daer nam,
Dat siin herte waende scoren,
65 Als hem die sorghe quam te voren.
31 v o e r b o e e h = borstriem; 33 p e 11 e r = sierlik dekkleed;
s i n d a e 1 = zijden kleed; g o u t b o r t = riem met goudborduursel.
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Het Heilig Avondmaal.
Doen quam die witte Donderdach.
Onse here stont op daer hi snachs lach;
Sine iongheren hi gegadert heeft.
Soete tale hi hen allen segt:
5 „Kinder" seit hi, „gaet bat voert
Omtrent ende binnen der poert.
Kinder" seit hi, „hoert na mi:
Dat ic u segge, ic wille dat si:
Coept ons spise ende niet te vele,
io Suect ons ene reyne sele,
Daer wi tavont ons in rechten
Sonder striden ende vechten,
Daer gi tavont in paeschen et,
Ende ic met u, dat es de wet."
15 Sie daden alle sinen wille:
Si gingen in die stat ende swegen stille;
Elc cochte spise daer hise vant,
Ende gereidense al te hangt.
Alst inden avont quam wel spade,
20 Tonsen here quamen sie te rade:
„Here, weltijt wildi eten ga-en ?"
Onse here seit: „als gi wilt, saen."
Sie gingen stappans, sine letten niet,
Sie daden -dat hen haer mester hiet:
25 Sie rechten die tafele, kersen daer op,
Broet, scotelen ende enen cop.
Alse midden hare werscap saten,
Daer sie gemeenlike in paescen aten,
Onse here seide ene tale te hen,
3o Daer elc toe dede sinen sen:
„Kinder" seit hi, „ic ben u vrient,
Mi hebdi vele wel gedient;
Ic hebbe u lief ende gemint,
Maer uwer een es sduvels kint.
35 Hi es vermesamt ende verloren,
1

4 segt 1. seegt; io sele = sale; ii hem rechten =
z'n verblijf houden; 21 w e l t ij t= wanneer; 27 w e r s c a p = maaltijd ; 35 vermesamt = vervloekt.

22

Hem ware beter, ne ware hi geboren.
Hi et met mi, hi lacht, hi spelt,
Sine gedachte hi wel mi helt.
Ic segt hem, ic wist veel eer,
4o Eer hi nie gepensde dit seer.
Hi es vreisam ende fel,
Mi te verradene es hi snel.
Die wile vruchticende wachte,
Die wrede gaet wt in derre nachte;
45 Hi es ewelike verloren,
Donreyne hille heeft hi vercoren,
Hi es onwetticb ende versworen,
Hem waer beter ne waer hi geboren.
Hi sal mi verraden saen
5o Den joden, die mi selen slaen;
Mi selense geselen ende vaen,
Mijn lijf salre in sijn verdaen."
Onse here en seide niet meer;
Sine iongeren hadden alle seer,
55 Elc stont op ende seide: „benix iet?"
Onse here seide: „negi niet".
Elc wiste wel dat hijs quite was
Sonder allene donwettege Iudas.
Hi seide techterst: „here, benict dan ?"
6o Onse here antwerde : „dat segstu, man;
Judas" seit hi, „du ets met mi,
Ic sal verraden sijn van di;
Dijn verradenesse dat es groet,
Du saltre om hebben die bitter doet."
65 Onse here nam een broet te hant
Ende seinei met siere heiliger hant;
„Kinder" seit hi, „neemt alle nu
Van desen brode, dat seggic u;
Et dit broet al sonder vaer,
7o Het es mijn vlesch, ic segge u waer."
Hi nam den cop daer na te hant
In sine gebenedide rechte hant;
41 v r e i s a m = gevaarlik; 55 ben ik 't misschien?; 56 n e g i =
neen, gij ; 66 s e i n e t = zegende 't.
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„Kinder seit hi, „dits mijn bloet,
Drinct et, dit willic dat gi doet."
75 Alse ghedroncken hadden daer af,
Eene 1 soppe hi eiken gaf,
Ende oec ene soppe ontfinc Iudas ;
Die soppe sine verdoemnesse was.
„Dit es mijn vlesch" seit hi „ende mijn bloet,
8o Ic wille dat gi dese wise doet ;
Ende doese inden name mijn,
Dus sal messe gesongen zijn."
Dat was deerste wile die noyt was,
Dat men messe sanc ofte las;
85 Die dach was ter goeder tijt
Salich, heilich, gebenedijt.
Als dit was ghesciet ende gedaen,
Sie stonden op vander tafelen saen;
Sine waren niet sat in scine
90 Noch droncken oec van wine.
Onse here hi dede wale,
Hi nam J. becken ende ene dwale ;
,,Kinder" seit hi, „sit te ringhe nu,
Dat ic wille doen, gedoeget u."
95 Hi nam claer water al te hant,
Ende goet int becken met siere hant;
Hi dwoech haer voete met bliden wille,
Oetmoedelike si swegen stille.
Alse hi te Peters voeten quam
ioo Ende als hise in sine hande nam,
Peter bevede ende was verveert;
„Here" seit hi, „trect achterwert;
Gi sijt onse here, wi sijn u knechte,
Gi en selt onse voete niet dwaen met rechte;
103 Van u, gi sijt so salich here,
Ne solen wi niet ontfaen dese ere.
Hoe soudi comen te dwaen onse voete?
Ghi sijt so minlic ende so soete;
Wildi oec aengaen uwen wille,
6 s o p p e = brok brood, in de wijn gedoopt; 92 d w a 1 e = doek;
q4 g e d o e g e t u = sta (het) toe; 109 0 e c = echter.
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i io Doet u gebod, ic swighe al stille.
Gi sijt so wetende ende soe vroet,
le weet wel -lat gijt doet om goet."
„Peter" seit hi, „ne dwoegicse niet dy,
Du en souds niet hebben lof met my;
115 Ghedoech di, Peter, ende swich al stille
Laet mi volbringhen minen wille."
„Here" seit Peter, „ic ben ghestilt;
Doet van mi, al dat gi wilt;
Ocht gi wilt, dwaet met mijn hovet,
12o Al dat gi mi doet, ic love't."
Doen seide onse here: „gi sijt mijn vrient;
Kinder" seit hi, „ic hebbe u gedient;
Ic hebbe Bedwegen uwe voete,
Oetmoedelicende soete.
125 Dit boekin hebbic u gegeven;
Also lange als gi sult leven,
Seldi dus doen dies hebben noot;
U Toen daer af sal wesen groot.
Maer enen scedic buten u,
130 Ghiereghe Iudas, dat bes-tu."
Als ludas dit horde ende sach,
Hi geet bi siden so hi ierst mach;
Hi ginc ten ioden al met nachte;
Als hise vant, hem was vele sachte.
135

Onse here bleef -daer -ende sine vrient,
Dien hi had-de stappans gedient.
Hi seide hen allen soete tale,
Hi nam orlof scone ende wale:
„Kinder" seit hi, „lieve vrient,
140 Wetti twi ic u hebbe gedient ?
Waer omme gingic u voete dwaen?
Dat willic u segghen saen:
Ghi heet mi meester ende here,
Gi segt wel, gi doet mi ere.
145 Ie hebbe Bedient u allen hier
119 ocht = indien; met = ook;
t w i = weet gij waarom.

132

geet = gaat;

140

wetti
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Oetmoedelike sonder dangier;
Dus willic dat gi onderlinghe,
Sijt in plaetsen, sijt in ringhe,
Weest oetmoedichende gevriende;
150 Bedie waest dat ic u diende.
Al dat ic segge dats waerhede;
Ic seggu wats oetmoedichede:
Oetmoedichede dat es J. rijs,
Dat eiken leet int paradijs.
1 55 Oetmoet es J. vrouwe alre docht;
Soe Wiese hout in siere iocht,
Minen vrede dien gevic u,
Dien hout ember ende nu.
Ic ben verde, trouwe ende raet,
i6o Verde bevelt al overdaet."
In dese maniere, in derre wijs
Sermoende onse here van paradijs
Sinen iongeren, die waren daer;
Al dat hi seide, dat was waer.

Jesus' klacht tot de Dood in de
hof van olijven. 8
i

Doe sprac onse here toter doet,
Al was hi god, sijn anxt was groet:
„Ay doet, die niemen -en spaers,
Die over bosche ende water vaers,
5 Ay torment, ay bitter doet,
Du does miere herten wenen bloet.
Ay doet, dune spaers coninc no grave,
Al es hi rike, al heeft hi have,
No jonc no out, no wijf no man;
io Ay bitter doet, wat salic dan!
Ay doet, twi heefstu mi gemint!
Ia ne benic god, Marien kint.
Ay doet, ic ben in de gewout dijn,
Wat salic doen, wat sals siin ?
15 Ay doet, du heefs al dattu welt,
1 55 docht = deugd; 156 iocht = voorspoed; 159 verde =
vrede; i 6o b e v e 1 t = voorkomt; I 5 w e 1 t = wilt.
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Du heefs mi in diere gewelt ;
Al wasic van Marien geboren,
Doet, van dan heefstu mi vercoren.
Ay bitter doet, hoe du best fel!
20 Doet en quaet och doet en wel,
Hi moet tusschen dine hande gaen;
Ay bitter doet, soe toetic selve saen."

De gevangenneming van Jesus.
Die ioden quamen al te haat,
Ende sloegen gemeinlike hare hant
Ane onsen here van paradijs;
Sijn herte wert couder dan J. ijs.
5 Sie trockene alle wel iammerl'ike,
Sie stietene sere onsuverlike;
Daer en was negeen, al dat hi mach,
Hine gaf onsen here stoet ofte slach.
Sie onwerden alle gode onsen here,
io Sie geselden sijn vlesch vele sere,
Dat sine herte spou bloet,
Soe wee was hem, al docht hem Boet.
Sie spouwen hem in sinen mont,
Sie hosten op hem als ware J. hont,
15 Sie maectene seer ende ongesont,
Daer hi tusschen hen allen stont.
Sie voerden hem weder alst ware . j . dief,
Elc sloech op hem ende hief,
Ende haer cnapen die waren daer,
20 Sloegen haer hande in sijn haer.
Sinen iongeren was vele wee,
Sie scieden alle alst ware vee,
Alsoe alst god hen hadde geseit.
Elc daer hi vloe vele sere screit.
25 Sie waren in anxte ende in noet,
Eic ontsach die bitter doet;
Hi hadt geseit, sie waren ververt.
Met hen droeghen sie oec .ij. swert.
1

s

u van dan = van toen af ; 20 e n = een; 9 o n w e r d e n = beschimpten; 14 h u s t e n = joegen.
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De verlochening door Petrus.
i Onse here nam die ore van den knecht,
Die Pieter af sloech in tgevecht,
Dar die knape vor hem stont,
Hi settetse weder an, hi wart ghesont.
Alse dese miracle was ghesciet
5 De joden lietens dar omme niet,
Si namen daer alle onsen here,
Die in groeter anxenen was sere.
Si leedene wech in sbisscops sale,
Dar sach hi sine viande wale.
zo Alse hi dar quam, altehant
Doe riep-en si alle: „dits een triwant."
Pieter hi quam achter ghegaen,
Dar men den meester leedde ghevaen;
Nochtanne trac hi achterwaert,
15 Bedienens hi was altoes vervaert.
Toeter sale so quam hi voren,
Dar een meisijn hilt de doren.
Si saclighene ende wards gheware
Ende quant tehem, hi wart in vare.
20 „Man, ic weet wel sonder waen,
Dat ic di sach ghistren ghaen
Metten man, die hier es ghevaen.
Siet men di hier, men sal di slaen.
Seghe mi man, seghe mi nu:
2,5 Wat seghesturof, of wanen bestu?
Bestu leec of bestu pape?
Of bestu des mannes cnape ?"
Pieter antworde dien wive dan:
„Ic ne kenne niet den man.
30 Met hem ne bemmic niet ghewone,
No van hem ne hebbic niet te done.
Waric e heweest dies mannes knecht,
Ic ne quame niet in dit ghevecht."
Dar loeghende Pieter doe wel sere
lI triwant = schurk; 15 bedienens = omdat; 27 wat zegt
gij ervan? of van welke partij zijt gij ?

BEUKEN, Vanden levene ons heren.
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35 Ene warf sinen rechten here.
Hi sach al omme hare entare
Ende ghinc bi den viere inde sale.
Doe quam een iode te Pietre ghegaen,
Dar hine bi den viere sach staen;
4o Hi riep: „horstuut man, du dincs mi dul,
Du dincs mi rieslleden alle vul.
Du heefs ghedaen groet overdaet;
Ic ne sie de wile dat men di vaet !
Hier es een man ghevaen nu hier,
45 Een quaet truwant, een pautenier,
Die ons lieght ende maect sijn spot:
Hi seght dat hi es coninc ende ghod.
Wi weten wel van di bi boere,
Biden ghelateende bider voere,
5o Dattu sijn gheselle best
Des mannes, die seght dat hi es Kerst.
Bedie dat wi dit weten wel,
Vlie saen, dat nes di neghen spel.
Siet men di hier staen of te ga-en,
55 Sekerleke, men sal di vaen."
Pieter daer ieghen sere swert,
Dat hi ne wille no ne ghert
Niet te wetene van dien man,
Dar die iode af seide hem dan.
6o Pieter seide: „mi ne roect wat ghi segt,
No wat talen op mi ghi legt;
Ic ne kinne des mannes niet,
No mi ne roect wat hem ghesciet."
Alse Pieter dit hadde gheseit,
65 Twewarf haddi gheloeghent, godeweit.
Het ne leet ene wile niet dar naer,
So quam een man gheloepen al daer
Ende riep duvels: „man, wat staestu hier?
45 r i e s h e d e n v u 1= vol dwaasheid; 43 Als ik je nu nog niet zie
gevangennemen; 45 t r u w a n t en p a u t e n i e r = schurk, bedrieger;
48 b o e r e = ui 4i4ç kenteken; 49 v o e r = manier van doen;
53 neghen = negheen, geen; 6o mi ne roect = 't kan mij
niet schelen; 6i noch waarvan gij mij beschuldigt; 65 g o d e w e i t =
god weet het, voorwaar.
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Wachtstu -desen pautenier ?
7o Dien wi nu hier hebben ghevaen,
Die onse afgode heeft ondaen.
Du best een ries, saghemen di hier,
Men worpt di staphans in dit vier."
Pieter swoerre ieghen houde,
75 Ende seide, dat hi niet ne woude
Gheloeven andien nuwen ghod,
No an sine tale, no an sijn ghebod.
Alse Pieter dat hadde gheseit,
Drie warf haddi gheloeghent, godeweit.
8o Staphans op die wile dar naer,
So crieu en hane wel sere daer.
Pieter beghonste te wenne betterleke,
Ende pensde dar ombe sekerleke,
Dat hem sijn meester hadde gheseit:
85 Dat hi driewarven, godeweit,
Eer hane criewe, sins loghenen soude.
Dies wart hi dar gheware wel houde.
„O wach ! " seide Pieter, „besondecht lijf!
Waremme hebbic gheloechent, quaet caitijf!
go Ic was die eerste die seide boude,
Dat ic ne niet begheven ne soude.
Nu bemmic deerste die loeghende sijns;
Ghenade ghod, ghenade mijns!"
Hi weende doe utermaten sere,
95 Om dat hi gheloeghent hadde sinen here.

De geseling.
i Nu hort noch vort van onsen here,
Hoe hi -doe was ghegheselt sere,
Daer hi an -die columbe stoet
Ende storte dar sijn helech bloet.
Alsene Pylatus dus heeft
Ghelevert, dan hi orlof gheeft,
So wie daer es, die soe vele mach,
72 ries = dwaas; 73 staphans = terstond; 74 hou de = terstond ; 8i crieu = kraaide; 82 wenne = wenen.
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Dat hi Ihesuse geve stoet ofte slach.
„Kinder" heit hi, „gaet te hem noch;
To Die niet en slaet, hi worpe doch;
En ontraet u niet, maar maect u bout;
Ic gheve u orlof, eest ionc, eest out,
Soe wie so mach den man gesla en,
Hi sal sijn al ongevaen."
15 Daer en was niemen diet nu liet,
Alst hen dus Pylatus hiet,
Hi en sloech, mochte hi, onsen here,
En sloech hijs niet, hi werpen sere.
Onse here gaf wel menegen sucht,
20 Daer na so werp so menich wocht.
Hoe onsachte Ihesus suchte gaf,
Daer so menich colve slach
Op hem he f f etende sleet;
Wiemen daer sijns en meet.
25 Deen riep den anderen: „vanc, slach !"
Ihesus antwerde: „ay lase, o wach!"
Doen riepen dandere: „stoet herde, hijs god!
En hendert hem niet, hi maect sijn spod."
Hoe wee was siere herten te moede,
3o Daer so menege scarpe roede
Stac in sine soete huut,
Datter dat bloet sepelinge ran wt.
Daer die iode warp ofte sloech,
Als Ihesus suchte, die iode loech.
35 Doen quam geloepen een out iode.
Die van gheselenne was herde moede,
Ende brachte met hem .j. mantelkijn,
Ende hinct Ihesuse an die scouderen sijn.
Doen quam een ander iode gegaen
4o Tonsen here, die stont gevaen,
Ende brachte met hem een roedekijn,
Ende gaeft Ihesuse in de hant sijn.
Doen, riepen si: „hadde hi ene crone,
Scarp van dorne, soe waer hi scone;
,

20 w o c h t betekent waarschijnlik wicht, booswicht; 23 h e f f e n
ende slaen = s1aen; 24 meet = spaarde; 28 en = het en.
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45 Dan waer hi coninc na sijn recht!"
Doe quam een wel onwert knecht
Ende brachte dorne wel gereet,
Scarpe, ruwe. Een iode geet
Ende maecter af ene scarpe crone
5o Onsen here vanden trone,
Ende settese hem op sijn hoeft saen;
Ihesus nicte die was gevaen.
Een iode die crone so vaste perst,
Die op sijn hoet hilt de heilige Kerst,
55 Dattere dat bloet ute ran;
Vele onsachte suchte Ihesus dan.
Ihesus hadde alsoe menege wonde,
Alsoe meneghen doren hi beconde.
Nu begonsten si op hem te berne
6o Fellijc, ende oec te scerne ;
Sie knielden ende maecten haer spod
Ende riepen: „her coninc, her god!
Ghi sijt onse coninc ende onse here.
Met rechte doen wi ti dese ere."
65 Elc iode stont erre als J. hont,
Hen scumden de tande in den monnt.
Si waren verwoet ende dul,
Sie waren alle venijns vul.

Jesus' toespraak tot het kruis.
i Die veile dat men cruce maken sonde,
Onse here sine bedinge spreken woude;
Hi knielde ter erden; al daer hi lach,
Hi suchte sere al dat hi mach
Ende sprac ten cruce scone ende vale,
Dit was ten cruce sine tale:
„Cruce, -di heb ic begheert,
Cruce di heb ic wel weert,
Cruce, du biste ghebenedijt,
io Cruce, du worts ter goeder tijt.
52 nicte = boog; 58 beconde = voelde; 59 berne = razen;
h erre = kwaadaardig.
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Ic ben god, Marien sone ;
Ic sal an di noch eer noene
Sterven ende laten mijn leven
Om mijn volc, het is bescreven.
15 Cruce, du waers tote nu ghehaet,
Men hilt di over al voer quaet,
Du sals voert an sijn ghemint,
Al daer ie sal sijn bekint.
Cruce, ic heb an di vercoren
20 Te sterven om die sijn verloren.
Ay cruce, al heb ic u so waert,
Hoe sere is mijn harte vervaert,
Dat si an di sal sonder waen
Scoren, cliven harde saen.
25 Om dat ic sterven sal an di
Cruce, so soute wesen vri,
Dattie ghemene werelt al
Di vleien ende aenbed'en sal.
Cruce, du soute wesen stilt
30 Ieghen die duvels ghewelt.
Cruce, an di sal menich man
Gheloven ende nemen teken an.
Cruce, du soute sijn gheeert,
Ende dinen name sal sijn ghemeert;
35 An di sal ic storten mijn bloet;
So wie di eert, hi es vroet.
Cruce, ic gheve voert an leen,
Dat wijf no man si en gheen,
Die op di roept met harten ghenade,
40 Ist dach, ist nacht, ist vroe, ist spade,
Es hi in node of in torment,
Datten die duvel niet en schent,
Hine si seker, co^ene ende vri
Ieghen elken viant, dat gheve ic di.
45 Cruce, en had ic di niet versoren,
Die werelt waer ewelie verloren.
Ay cruce, heilich ende goet,
En-de ic vmmer an di sterven moet.
48 y m m e r = in elk geval.
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De goede moordenaar.
Dit horde de dief ter rechter hant,
Ende antwerde sinen geselle te hant:
„Geselle" seit hi, „du best sod,
Dattu dus sprecs tot dinen god.
5 Ic ontrade dattu wel sere
Dit arnen souts van onsen here.
Dat machte sien an sijn gelaet,
Dat niet en es om sine mesdaet ;
Hi es suete, dat hi swicht stille,
io Daer bi wetic dat het es sijn wille.
Dat hi met ons dus es verdaen,
Dat heeft hi al om dat gedaen,
Dat hi wilt te sinen wille
Breken, roven donreine hille.
15 Geselle, ic seg di oppenbaer,
Ic wilt oec weten overwaer,
Dat hi dese pine heeft vercoren
Om siin volc, dat es verloren.
Ic ende du hebben mesdaen,
20 Die onwet hebben gedaen;
Met groten rechte waren wi gevaen,
Wet es, dat wi dus sijn verdaen.
Ay god" seit hi, „geweldich here,
Mine sonden rouwen mi sere.
25 Al hancstu met ons dieven hier,
Du en waers dief no pantenier.
Geweldich god, dattu hier hancs,
Dat es dijns willens, dat es dijns dancs.
Dijn oetmoedichede es soe groet,
3o Dattu doechs dese bitter doet
Ane -dat cruce, om onsen wille
Ende om de ghene, die sijn in de hille.
Ay god, geweldich here mijn,
Ochtic dorste soe coene sijn,
35 Dat ic di ghenade bade,
1

6 a r n e n= boeten voor; 7 g e l a e t= wijze van doen; 28 dat e s
d ij n s d a n c s = dat is vrijwillig.
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Hoe gerne quamic di te rade.
Ochtic mochte -die hande mijn
Ontkenden, hoe saen soude ie sijn
Gevallen voer dine voeten, here,
40 Want mine sonden rouwen mi sere.
Ghi sijt genadich ende soe Boet,
So wat dat enich man mesdoet,
Berouwes hem, wilt hijs af staen,
Here, gi verghevet hem saen.
45 Here, mine sonden rouwen mi,
Ic wilre afstaen; dat se g gie di:
Ochtu noeyt miracule dades,
Dattu mi nu saen bergdes.
Ie aensie die wile dat mijn lijf int;
50 Soe node benic in dit tormint.
Oetmoedich god van hemelrike,
Die pine doegs om arme ende rike,
Ghehore mi in derre noet,
Mijn herte clivet, ie blive doet.
Here, gehore die bede mijn
Ay, machic met u behouden syn.
Die in sonden es bevaen,
Wilt hijs berouwenesse hebben saen,
Wilt hijs afstaen, comt hijs te rade.
6o God verghevet hem sine mesdade.
Ghi sijt god, Marien sone;
Ghi selt sijn eer heden noiene
Met groter bliscap inden trone
Met uwen vrienden, die sijn so scone.
6 Dies biddic di, geweldich Kerst,
Gedincke mijns al daer du best,
So dat saen de siele mijn
Moete met uwen vrienden sijn.
47 ochtu noeyt = indien gij ooit; 65 geweldich Kerst =
machtige Christus.

Maria's klacht.
Hoert groet seer met groten rouwe:
Het quam Maria, onse Vrouwe,
Ende die ewangeliste sente Jan
Quam met hare, een serich man,
Daer Ihesus an -den cruce hinc,
Al was hi gods soene ende coninn.c.
Maria claghede wel sere
Haer kijnt, onsen lieven here;
In deser manieren, in deser wijs
10 Claghede si gode van paradijs:
„Ay lieste kijnt, hoe hancstu hier!
Du ne waers noyt dief noch pautenier!
Lieve kijnt, wie was so bout,
So fel, so wreet, so so't, so stout,
s Die di an desen cruce hinc;
En bistu niet god, ewelijc coninc!
Lieve minne, mocht iet. ghescien,
Dat di mine oghen mochten sien
Van desen cruce verloest!
20 Io ne bistu alder werelde troest!
Lieve kijnt, du hancst als een dief
Ic had di utermaten lief;
Ic sie dijn doot, ic sie dijn einde.
So serich was noyt moeder van kijnde.
25 Gabriel die troeste mi,
Doe hi mi boedscapte di;
Mer segghen hi des niet en woude,
Dat men di dus crucen soude.
Hi makede mi hoeghelec ende blide,
3o Als hi mi boedscapte in dien tide;
Dies ghewoech hi niet en twint,
Dat -dus sonde comen, lieve kint.
Lieve kijnt, doe ic di droech,
Dicke speel-dicende loech,
35 Dat ic daertoe was vercoren,
1

17 iet = op enige wijze; 31
dat het.

ghewoech = gewaagde; 32 dat =
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Dat du van mi wilts sijn gheboren.
Nu ben ic een tserichste wijf,
Die oyt in aertrijc ontf inc lijf.
Alse ic di droech, wel lieve kint,
40 Met alder werelde was ic ghemint.
Wie zal mi nu doen goet ende eere,
Alse du bist doot, wel lieve here?
Al hadstu mi daer toe vercoren,
Dattu van mi wilts sijn gheboren,
45 Ic was ende ben -dijn dienstwijf,
Du deeds mi eere al mijn lijf.
Ic hoerde dicke Gabriele,
Dinen bode ende inghele vele,
Die mi wisten, sij troesten mi,
5o Lieve kijnt, dat was omdi.
Als du waers jonc, du ne waers niet fel,
Mer minen wille daetstu wel.
Hadstu hongher ofte dorst,
Lieve kijnt, ic gaf di mine borst.
55 Lieve kijnt, doe du mochs gaen,
Dat ic di hiet, was ghedaen;
Nu en heitic di nummermeer,
ic sie di sterven, dats mi groet seer.
Des denct mi wel, omoedich heer,
6o Dat ic met rouwen noch met seer
Noyt was bevaen doe ic di droech,
Mer ummer speeldic ende loech.
Lieve kijnt als ic van di ghelach,
Hoe wael dats mi behaghen mach,
65 Want ic en hordde rouwe noch seer;
Sal ic di spreken nemmermeer ?
Gheweldighe here, wel lieve kint,
En had ic di. niet so seer ghemint,
So en had ic niet so bitter seer;
7o Sal ic di cussen nemmermeer?
Nenic niet, dat wetic wel:
Dese joden sijn so fel,
36 w i 1 t s = w i 1 d e s, wilde; 49 die mij erkenden (eerden) als de
Moeder des Heren; zij bemoedigden mij.
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Sagen si mi comen to di,
Sij souden saen gaen blouwen mi.
75 Dat loevedic wel, liet men di gaen,
Dat sij mi souden crucen saen.
Lieve kijnt, dits iamer groet,
Dat ic di die bitter doet
Sie ghedoghen voer mi,
8o Die mi die liede segghen van di.
Met rechte claghic dijn groet seer,
Inne ghewindi nemmermeer.
In darre om di niet lude suchten,
Om dat die ioden horen mochten.
85 Alsewel mochtic swighen stille,
Alse claghen, lieve, dinen onwille.
Swighen, aerrn, hoe mochtic swighen!
Tkijnt en sal ic nemmermeer ghecrighen.
Dorstic di comen, lieve kijnt, so bi,
go Dat ic taste die voete van di,
Dat mi die ioden niet en saghen,
Hoe rouwelike soudicse claghen.
Mochtic tasten die naghelen groet,
Die di brenghen, lieve kijnt, terdoet,
95 Die di steken in dine voete
So iammerlike, vele onsoete.
Tasten, aerm, of icse taste!
Wat hulpet di, si staen so vaste,
Sij sijn so lanc, so stranc, so groet,
Too Sij brenghen di, lieve kijnt, terdoet.
Lieve kijnt, ic en mach niet meer
Spreken om dit grote seer,
Dat in mi is om dinen wille,
Mijn hert ontsinct mi, ie swighe stille.
io5 Nochtan, lieve kijnt, mochtic saen
Claghen tvernoy dat di is ghedaen,
So sonde mine herte sonder waen
Te haer seleen comen saen.
Lieve kijnt, dat ghedinct wel mi,
110 Dat drie coninghe om di
74 blouwen = slaan ; 82 Inne = i c ne; ook 84 in.
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Quamen van verre
Bi tekene van der sterre,
Ende deden offerande menichf out :
Mirra, wieroc ende gout.
115 Doe was ic blide doe dit ghesciede ;
Nu is mine herte of si briede.
Lieve kijnt, hoe swart is dijn moet,
Hoe groet torment is di becont,
Hoe bloedich sijn dine hande,
120 Waer sijn dine witte tande,
Hoe sijn dine hande ende dine voete
Doerslaghen, doergaet, harde onsoete;
Hoe harde rint dat bloet daer wt
Ende wt uwer witter huut.
125 Lieve kijnt, hoe seidic dit!
Ic seide, dine huut waer wit,
Al was si wit, si is nu swart,
Wel cout, wel ru ende wel hart,
Lieve minne, gheweldighe here,
13o Die naghelen steken di so sere;
Hoe valuwe sijn die lippen dine,
Ic dede die dine an die mine;
Waer sijn dine claer oghen ghevaren,
Die claer als een carbonkel waren.
135 Lieve kijnt, salt niet ghescien,
Dat sij selen op mi sien ?
Wel lieve kijnt, wel soete minne,
Dat waen ic wel in tuinen sinne:
Dors-tic comen so bi di,
14o Di souds te sachter sijn ende mi.
Te sachter, aerm, omoedich heer!
Die naghelen steken di so seer,
Hoe mocht di sachte ghescien!
Du ne machs horen noch sien.
145 Lieve kijnt, ghi waert so scone,
Nu heb di ene scarpe crone !
Die u perst, ;die u torment,
116 b r i e d e = onv. verl. t. v. braden;
138 daarvan houd ik mij overtuigd.

122

d oer ga e t = doorboord;
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Dat dat bloet daer ute rent.
Al dat du doghes, al dat di daert,
150 Gaet mi so na ter herten waert,
Dat si wel mach wenen bloet;
So seer daert mi, dat men di doet.
Lieve bl oeme, lieve minne,
Ic sie dijn hoeft ende dijn kinne
155 Vallen op dine scouderen nu.
Lieve kijnt, wat ghedoghestu!
Lieve minne, ie en mach niet meer
Claghen om dit grote seer,
Dat mi dwinghet om diner wille."
i 6o Die maecht Maria swech al stille.
,

Maria's voorspraak.
i Jhesus, onse here, hoerde altoe,
Hoe en sijn moeder claghede doe,
Ende hoe -die goede sente Jan
Sijn moeder troest, als hi best can.
5 Als hi dit hoerde ende sach,
Sprac hi oetmoedelike alse hi mach:
„Ay lieve moeder, soete vrouwe,
Ie hanghe hier met groten rouwe;
Al hanghe ic an den cruce hier,
io In was noch dief noch pautenier.
Ghisternavont was ic ghesocht,
Ende verraden ende vercocht;
Doe sloeghen mi onsachte seer
Die iod en, al was ic haer heer.
15 Lieve moeder, mislaet u niet:
Mijn torment, dat ghi hier siet,
Doghe ic doer der gheenre wille,
Die nu bernen in die hille
Dat heeft u Jan gheseit,
20 Die hier bi u staet ende screit,
Hoe ic doghe dus bitter doet,
Daerna sal comen bliscap groet.
Lieve moeder ende ghetrouwe,
,
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Alder werelt moeder ende vrouwe,
25 Nu sal mijn volc hebben bekint,
Dat iet met herten hebbe ghemint,
Dat ic om hem dese noet
Ghedoghe ende -die bitter doet,
Moeder, ic en mach niet meer te di
30 Spreken, mijn hert ontsinket mi;
An di moeder, neem ic orlof;
Die di eert, hebbe minen lof;
Die di eert endedoet ere,
Sal int paradijs wesen here;
35 So wie so sal in hemelrike,
Eest paep of clerke, aerme of rike,
Metten inghelen blide sijn,
Dat selen doen die beden dijn.
Dit leen, lieve moeder, ghevic di,
4o Dattu heves ghehoert van mi,
Ende du Jan, ghetrouwe vrient,
Die vor hem allen mi heefs ghedient,
Mine moeder bevelic di;
Alselief alsdu heves met mi
45 Te comen boven in den trone
En-de daer tewesen met mi scone,
Eer mine moeder met alre macht,
Neem waer tehaer met alre cracht.
Ghi sijt beide suver, maghet,
5o U gheselscap mi wael behaghet.
Ian, ic segghe di overwaer,
Sekerlike ende openbaer:
Wie so doet mire moeder eere,
Sal int paradijs wesen. here;
55 So wie soet is, eest man of wijf,
Hi sal hebben dewelike lijf."
Sijnre moeder in deser wijs
Beval Ihesus van paradijs.
Hierna soude wij alle leren,
6o Dese vrouwe sonde wij eeren,
Die dus die goede sente Ian
Ontfinc in sijnre hoeden dan.
39 1 e e n = macht.
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De kruisafneming.
Blide was Maria ende sinte Ian,
Nichodemusende Ioseph dan,
Ende ginghen alle viere saen,
Daer Ihesus lach anden cruce verdaen.
5 Als daer dese geselscap quam,
Ioseph in sine hant ene tanghe nam,
Die tanghe was suver ende rene,
Als daer toe hoerde, 'ende clene.
Die naghele, die stac in Ihesus voete,
To Die trac bi ute vele soete,
Ende die in_..si.ne_ hande staken dan,
Die trac hi ute soe hï best can.
Doe quam I(oseph ende Nychodemus,
Als dus ontnichelt was Ihesus,
15 Ende onse Vrouwe ende sinte Jan;
Die namen onsen here dan
Ende hievene vanden cruce sachte;
Dese viere daden al hare machte.
Onse Vrouwe begonste te wenen onsachte
20 Ende wert van rouwen harde onmachte;
Sie wranc haer hande ende suchte sere,
Sie clagede iammerlike onsen here;
Haer was wee ende vele onsachte,
Sie droechde Ihesus wonden sachte.
25 Doen sprac Maria, onse Vrouwe,
Met groten sere, met bitteren rouwe:
„Mijn herte droech di, lieve here,
Wat wonder eest, al suchtic sere."
Doen nam Maria balseme soete
3o Ende salvede die wonden an sine voete,
Ende in sine hande ende in sine side,
Dit dedse gherne, al wasse onblide.
Doe nam se ene witte dwale,
Die sinte Jan daer bi bilt wale,
35 Ende wonden daer in, onsen here,
Wel suverlike met groten sere.
Ioseph hadde -des nachts gewaect
Ende hadde een scoen graf gemaect
1
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In enen witten merbelsteen,
4o Alsoe clare als een yvorijn been.
Dat graf was in enen lochtene dan,
Daer en quam wijf no man.
Doe quam loseph ende dandere man,
Onse Vrouwe ende sinte Ian;
45 Dese viere namen onsen here
Ende leidene in een graf, wenende sere.
Doe namense enen groten steen,
Die swaer was, claer als yvorbeen,
Ende leidenne op dat graf lende recht;
5o Dese daden Ihesuse al sijn recht.
Als dese viere dit hadden gedaen,
Si namen an Ihesuse orlof saen,
Ende hadden claghen vele groet
Om onsen here, die daer lach doet.
55 Als si waren in dese claghe,
Het was spade in goeden vriendaghe.

De hel.

9

De hille staet in een dal,
In derre wijs als ic u seggen sal:
David, die prophete, ons orconde gheeft,
Dat die hille twe stade heeft;
5 Dene stat boven, dandere onder steet,
Beide siinse stinckende ende leet.
Die onderste stat es iammerlike,
Alsoe sal sie wesen ewelike.
Daer es suchtinghe, rouwe ende bitter seer,
zo Daer weent men ende crit eminermeer,
Daer es carminghe emmer ende hantgeslacli,
Daer eist vroech ende spade altoes nacht.
Elc kaitijf roept al dat hi mach:
,,Twi werdic ie, eylaes, o wach!"
I

41

1 o c h t e n = tuin;

14

helaas, waarom werd ik geboren!
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1,5 Daer es onder vlamme ende vier so heet,
Dat eiken kaitijf es ghereet,
Waer hi in enen iseren berch gedaen,
Hi gloeide ende smolte saen.
Bi dien viere staet ene beke,
20 So coat, so swert, so grueleke,
Half die zee, waer sier in gedaen,
Sie vervorse te yse saen.
In dat vier dat -daer es so heet,
Hanghen ketele wel ghereet,
25 Daer sonder inde kaitivighe zielen
In barren, wallen ende wielen.
Ende in die coude, swerte beke
Tormenten zielen eweleke.
Die beke es bitter als venijn,
3o Hoe wee es hen dier inne sijn!
Nu sijn sie int hete vier,
Dan worpt mense in die beke onghier.
Dit torment, dit bitter seer
Doeghen daer die kaitive emmermeer;
35 Padden, slanghen, sarpente, draken,
Die sielen te verslindene si haken,
Die tote nu in dat pec wielen,
Ende daer tormenten sere hare zielen.
Die kaitive adie daer sijn verloren
4o Roepen: „twi worden wi ye gheboren,
Sondeghe, onsaleghe, vermesamt lijf!"
Dat crit vele lude elc caytij f .
Die slanghen ende die sarpenten
Hebben in de helle dese renten,
45 Dat si den kaitiven al in een
Sugen dmarch wt haren been.
Daer bi es soe groten stanc,
So vuul, so better, so stinkende cranc,
D'at tonghe vertellen niet en mach.
5o Die daer sijn, criten nacht ende dach.
Daer woent in dat vuul ondier
i6 ghereet = bereid; 21 sier = zij er; 22 vervorse = bevroor; 26 branden, koken en gloeien; 44 renten = macht.

BEUKEN, Vanden levene ons heren.
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Als die vissche int water hier.
Die sielen die daer in sijn,
In desen stans, in dit venijn,
55 Sie criten sie suchten al in een,
Dit lijf hebbense ende el negeen.
Niet lijf, maer die bitter doet,
Die daer es sonder inde groet;
Dats emmer doet al sonder lijf,
6o Daer en levet gheen caitijf.
Voert so sijnre vele onghedwelte
Vc. hamere op aenbelte,
Die daer sonder inde slaen ;
Dit horen si allen sonder waen,
65 Vroech ende spade, nacht ende dach.
Daer crit men: „aylase, o wach!"
Voert eyst so donker ende so swart,
So stinkende, gruelijc ende so hart,
Dat men donkerheit tasten mach;
jo Soe groet torment nie man en sach.
In die dicke donkerhede,
In die swarte caitivichede,
So crit elke siele: „ay lase, caitijf!
Twi wardis ye, vele sondich lijf!"
75 Maer voert so ligghen drake fel,
Die sonder inde en doen niet el,
Maer laten ute hare kelen gaen
Vlammen ende vier, vele ongedaen.
Die vlamme es donker, swert ende heet,
8o Sie es den sielen emmer gereet;
Inder felre draken kelen
Sijn die caitiveende emmer selen.
Daer sijn fornaeyse, gloeyende heet,
Langhe, diepe, wijtende breet;
85 Daer staen die duvele emmer gereet,
Ende worpen die sielen in dat heet.
Daer haer die siele pijnt tonsculene,
Dan beghennen die duvele tulene,
6i o n g h e d w e 1 t e == onophoudelik; 8~ wanneer de ziel poogt weg
te schuilen; 88 t u 1 e n e = t e h u 1 e n e, te huilen.
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Ende hebben crauele vele gereet,
go Vaste, sware, gloeiende heet,
Ende houden die caitivighe sielen;
Hen waer beter dat sie wielen.
Beter? arme! daer en es nemmer raste,
No vroech no spade, no dach no nachte,
95 Daer es torment ende bitter seer
Sonder inde ende emmermeer.
Daer berret die moeder metten kinde
Serichlike sonder inde;
Daer en claecht die moeder niet haer kint,
loo Elc te claghene genoech daer vint,
No de vader sinen sone,
Elc heeft daer genoech te doene.
Dit torment ende al dit seer
Sal daer wesen emmermeer.
Tos Dit sal al loghen sonder inde,
Elc die gode niet en minde,
Die ieghen wet hebben gedaen
Ende te rade niet hebben gegaen.
So wie tachterst wert verwonnen
110 In mesdaet, als in hoeft sonden,
Ende dies berouwenesse niet en heeft
Al die wile dat hi leeft,
Al dit seer sal hi hebben swaer.
Ic wilt wel segghen over waer,
115 Dat en sal sijn coninc no grave,
Dat hem mach helpen sine have.
Maer verdinct hijs in dit lijf,
Hi en sal niet siin ewelijc caitij f ;
Man ende wijf, leec ende clerke,
120 Elc sal daer hebben na sine werke.
iog en aio : wie op 't einde wordt schuldig bevonden aan zonde, namelik
aan doodzonden; 117 v e r d i n c t = doet hij boete.
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De nederdaling ter helle.
i Ihesus was int graf geleit,
Alsoe alsic vore Nebbe geseit.
Drie ridderen laphen vele wale
Daer op gewapent, datmen niet en stale.
5 Sine lichame lach int graf vele stille,
Siin gheest hi quam voer die hille.
Als hi voeg die hille quam,
Een cruce in sine hant hi nam,
Hi stiet die porte dat si boech,
io Ende dat si in stucken vloech.
Die claerheit sloech tote inden gront,
Daer Ihesus voer die porte stont.
Daer nie licht en quam no meer en sal,
Nu quam daer claerheit over al.
15 Die duvele alle in onmacht lagen,
Alse die grote claerheit sagen.
Adam hi was deerste man,
Die Ihesus comste bekinde dan.
Als Adam die claerheit siet,
20 Hi spranc op, hi en lette niet,
Ende riep wel lude: „vule hille,
Du sals hebben dinen onwille:
Ic sie tkint dat es geboren,
Om de ghene die waren verloren,
25 Van Marien, om onsen wille;
Nu saltu siin berovet, vule hille."
Doe riep Adam tonsen here:
„Here" seit hi, „hebt lof ende ere;
Willecome ons allen sijt,
3o Ghi sijt comen ter goeder tijt:
Ic ben hier .vm. jaer
Al seidic meer, ic seide waer Vele cort gebonden, lieve here,
Wel iammerlike, met groten sere,
35 Om mine mesdaet, om u gebod,
Dat ic brac, want gi waert god;
4 men = men en, men hem.
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Doe quam Noe die maecte de arke,
En-de was blide ende riep starke:
„Willecome, lieve here!
4o Nu benic quite van desen sere."
Doe quam gelopen. Abraham,
Als hi ons heren comst vernam,
Ende riep: „willecome, vader mijn!
Nu salic int paradijs sijn."
45 Doe quam Iacob ende sine .xij . sonen,
Si waren blide ende coene,
Ende riepen alle: „willecome, lieve troest!
Willecome ! wi sijn verloest."
Doe quam gelopen Moeyses,
5o Ende was so blide algader des,
Ende en mochs hem onthouden niet,
Hi loech sere als hi Ihesuse siet.
Doe quam die coninc David gegaen,
Ende viel op Ihesus voete saen
55 Ende riep sere lude: „ic nie en sach
Te minen behoef soe bliden dach."
Doe quamen sie met menegher scaren
Ieghen Ihesus comst gevaren,
Ende dancten alle onsen here,
6o Dat hise verloest hadde van dien sere.
Alse Ihesus dus heeft vertroest
Sine vriende, ende verloest,
Hi begroetese soete ende wale,
Ende seide hen allen dese tale:
65 „Lieve vrient, hebt minen verde,
Ic ben u vader ende tl herde;
Lieve vrient, om uwen wille
Hebic gedaen sere minen onwille.
Om u torment dat gi hadt groet,
7o Hebic gesmaect die bitter doet,
Ende om -de gene die siin ende selen,
Ic en weet hoe sijt mi lonen selen.
Dat gi mi oeyt hebt gemint,
Dat seldi nu hebben bekint.
si

onthouden = inhouden.
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75 Nu cornet alle vele scone
Met mi boven inden trone;
Daer sijt met mi ewelike
In dat soete hemelrike."
Als Ihesus dit hadde geseit,
8o Elke siele op sine voete leit,
Ende weenden alle vele sere
Van bliscapen, die seide onse here.
Elc nam anderen bider haat
Ende volgden Ihesuse al te hant,
85 Singhende hoghelike aldus:
„Sanctus, sanctus dominus."
Dies moeten wi hier alle verdien,
Dat wise moeten horen ende sien,
Die met Ihesuse singhen dan;
go Dies moete verdienen wijf ende man.
Die duvele alle in onmacht lagen
Van Ihesus claerheit, als sise sagen.
Als hen dit licht beglonste ontgaen,
Si stonden op, vele sere ontdaen.
95 Deen nam stake ende brander,
Dandere craule, de derde tangen;
Doe riepense alle: „wi sijn ontdaen,
Volghen wi onser priden saen ! "
Die duvele riepen alle gemene:
Too „Wach, wach! onse hille blijft allene!
Volgewi! volgewi al te hant!
Slaen wi aen onse pride onse hant!"
Si liepen, hen halp niet,
Elc was serich als hi dit slet;
1o5 Ende die meester duvel was,
Als hi van loepene moede was,
Hi seide: „gesellen, staet al stille
Laet mi nu doen al minen wille.
Mi wondert herde wat manne dit es,
110 Die der hem onderwinden des;
95 b r a n d e r = brandende stukken hout; 98 p r i d e n = prooi;
d e r= durft.
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Hi en dunct mi geen eerdts man.
Ic sal hem vraghen wat hi can,
Twi hi dus sin(en wille
Heeft ghedaen in onse hille,
115 Hoe hi ons allen heeft ververt
Sonder wapen ende sonder swert.
Lachter heeft hi ons gedaen.
Wiet es, willic hem vraghen saen.
Hi dunct mi condich ende fier;
120 Sonder orlof quam hi hier."
Doen riep die duvel tonsen here:
„Horstut, du does mi grote onere,
Dattu sonder orlof quames
Te mire hillen, ende du names
125 Mine zielen, die metti gaen ;
Ghi selse weder gheven saen!
Al haddise noch allo verre geleit,
Geef se weder eer enich sceit ! "
Als dit die duvel hadde geseit,
130 Ihesus sprac ten sielen: „ontbeit,
Ie wille antwerden desen quaet,
Die mi dus toe sprect sonder raet.
Duvel" seit hi, „doe dat ic wille:
Niet narre en comt ons, staet al stille!
135 Dat ic quam voer dine hille,
Dat was mijns dancs ende mijn wille.
Het en besteet oec niet te mi.
Dat ix orlof name an di.
Du en maegs mi verbieden niet,
14o Dat ic an dine porte stiet.
Du waers wilen claer ende scone
Met mi boven inden trone.
Ic ben dijn god, ic ben dijn here,
Ic werp di in desen bitteren sere;
145 Om dine grote behagelhede
Warpic di in dese serichede."
„Here" seit hi, „en cans geloven niet.
119 c o n d i c h = overmoedig; 138 dat ik daarvoor aan u toestemming
zou vragen; 145 behagelhede = trots.
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Gi wet algader dat gesciet;
Ghi segt waer: ic was wilen scone
150 Met u boven inden trope.
Ic was behaghel ende fier;
Daer om benic in de helle hier.
Nu hebdi mi verbolghen sere,
Dat gi mi doet dese grote onere,
1 55 Dat gi -dus reyne roeft mijn rike,
Dat ddaer en blijft no arm no rike;
Dat ghi mi nemt den selven man,
Dien ic metten appel wan;
Dat ghi mi al de ghene roeft,
16o Die ghi mi selve hadt geloeft.
Wat goeder rechtingen es hi dan,
Die sijn gelof niet houden en can ?
Al sidi god, gi doet onwet,
Ghi ontoet dat gi hadt geset;
165 Gi roeft mi dies al oppenbare,
Dat ic hebbe ghehadt .vm. iare.
Als A-dam die bi staet,
Hadde ghedaen sijns wij f s raet,
Soe dadi van hem uwen wille
17o Ende worpt-ene saen in mine hille,
Daer hi siin sonde emmermeer
In mijn torment, in mijn seer.
Niet hi allene, maer alle gemene,
Man ende wijf, groet, ende clene ;
175 Nu brecti dat ghi hadt geset,
Gi doet onredene, gi doet onwet."
Ihesus onse here antwerde gheeft,
Als die duvel geseit heeft:
„Duvel seit hi, „ic horde dine tale,
i8o Dies willic di antwerden wale:
Ie ben god van hemelrike,
Ic gesciep al erterike,
Ic was ende emmer wesen sal,
Ic maecte den hemel ende ertrike al.
1 55

r e y n e = algeheel;

161

r e c h t i n g h e n = rechtvaardigheid.
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185 Eene scone stad haddic g emaect,
Vele bequame ende wel geraect;
Binnen der stad soe waest so goet,
Dire binnen hadde sinen voet,
Hem dochte dat hi nemmermeer
190 En mochte siin in enich seer.
Die stad was deertsche paradijs.
Alle die noeyt waren geboren,
Waren hier omme alle verloren.
Dit was dijn raet, lede viant,
19,5 Dat icse in de hille hadde gesant.
Vule quaet, al dunket di te vroech,
Het dunct mi tijt ende lanc genoech,
Dat dine hille al Bader sake-de
Mine creaturen, die ic makede,
200 Dat die onreyne hille swelgen soude
Al mijn volc, ionghe ende oude.
Dus wildic werden vleeschelijk man
Ane mine moeder Marien dan;
Ende dus quitic mine creaturen
205 Daer met, dat wert mi sere te suren.
Quade viant, nu eist g esciet,
Alsoe als Bijt selve siet.
Al en dunket u niet goet,
Ie hebbe gegeven vleesch ende bloet,
210 Mijns selfs lichame, om haren wille;
Dus quiticse alle vander hillen.
In derre manieren, in derre wijs
Salic mine vriende int paradijs
Setten, dat hen es gereet,
215 Viant, al waert di lief ofte leet.
Ic ben sachte, suete, gemate,
In mi es emmer karitate;
Ie wille nu setten mine vrient,
Die mi wel hebben Bedient,
22o Boven met mi inden trone
Sonder inde, vele scone.
,

194 r a e t = inblazing; 195 zodat ik ze naar de hel zond, verwees;
s a k e d e = roofde.
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Quaet viant, hebdi gehort,
Wat wildi mi nu seggen vort ?"
Die duvel seit: ,,sint dat gi lij t, 10
225 Dat gi sach'te, here, oemoedich sijt,
Qui'tet mi van desen betteren sere,
Al benic duvel, lieve here."
Doe antwerde onse here Ihesus:
„Quaet, du sals enden aldus;
23o Hier ute en comstu nemmermeer,
Maer blijf in dit bitter seer.
Trecket alle saen achterwert!
Ic hete u dat gi ons niet en deert.
Daer en help wenen, doet minen wille,
235 Gaet weder in -die vule hille!"
Stappans daer Ihesus dit hadde geseit,
Elc duvel vliet ende sere screit;
Sie stonden serich ende ververt,
Ende stoven saeri ter hellen wert.
240 Ihesus nam sine vriende te hant,
Elc nam anderen me'tter hant,
Hi leiddese met hem inden trone
Singhende alle vele scone.
Daer singhen si noch hoghelike,
245 Sonder inde euwelike.
Dat wi moeten singhen met hen,
Dies onne ons god. Segt alle: Amen.

Het Laatste Oordeel.
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De Rechtvaardigen.
1 Dan sal Ihesus te siere rechter hant
Die saleghe setten al te hant,
Ende sal segghen: „ghebenedide,
Mine kinder, weest alle blide."
5 Ende sal op heffen sine hant
Ende salse seghenen al te hant.
Dan sal hi segghen: „lieve vrient,
Mi hebdi oeyt wel ghedient ;
224

sint dat = daar; 8 oeyt = steeds.
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Ic wille u leiden vele scone
zo Met mi boven inden trone.
Ghi waket dicke om minen wille,
Mi daeddi eere, lude ende stille,
Ghi saecht gerne minen bode,
Gi hielt vele wel mine gebode,
15 Gi ghinct ter kerken vroech ende spade,
Gi ginct den pape dicke te rade,
Ter goedertijt waerdi geboren,
Met mi so sidi alle vercoren.
Mine kinder gebenedide,
20 Gi horet gherne al u getide,
Den armen stondi dicke bi,
Dat gi hen daet, dat daeddi mi;
Gi waert oetmoedich ende gemate,
Gi hadt 'trouwe ende cantate,
25 In u was trouwe in alle tijt,
Daer om willic dat gi sijt
Sonder inde int eusche rike,
Hier boven in mijn hemelrike.
Daer heeft elke siele haren wille,
3o Daer en swijcht men nemmer stille;
Daer ringt men emmer aldus:
„Sanctus, sanctus dominus."
Lieve kinder, daer willic u
Setten an mine side nu;
35 Daer sal u lichame ende u siele
Ewelike singhen met sinte Michiele."
In derre manieren, in derre wijs
Sal onse here van paradijs
Te doemsdaghe tote ons comen,
4o Na sine gewerke elken doemen.
Daer moeten wi redene geven saen
Van dien, dat wi hebben gedaen.
Nu moeten wi dan die ghewerke
Doen, man ende wijf, leec ende clerke,
45 Dat wi moeten siin met hem
Ewelike in dat hoghe Iherusalem .
ii waket = wakedet;
= eeuwige.

20

horet = horedet; 27 eusche

AANTEKENINGEN.

T . Deze schildering der hemelse vreugde, populair vereenzelvigd met 't paradijs, is opgebouwd uit allerlei traditionele
middeleeuwse motieven.
2. Onder invloed van 'n traktaat van Bernardus van
Clairvaux, werd het besluit tot de Verlossing veelal voorgesteld als 'n overleg in de boezem der Godheid (hier met
Gabriël). De Verlossing gold als 'n loskoop uit de handen
van de duivel. Het is de dramatiese mise-en-scène van de
Verlossing, die een diepe indruk op de Middeleeuwen heeft
gemaakt. Als proces om 't paradijs vormde 't meestal 't
einde van de proloog der misterie-spelen.
Vereenzelviging van God de Vader en de Zoon kwam in
de Middeleeuwen veelvuldig voor. Ze was een gevolg van
de neiging om zich 't goddelike in menselike vormen te
assimileren.
3. De moralisatie bij de boodschap des Engels bewijst,
dat dit leven van Jesus behalve als populair evangelie, tevens
als „katechismus" dienst deed.
4. Het verhaal der geboorte toont verwantschap met de
kunst der vlaamse primitieven. De vergelijking in vs. 56 was
algemeen middeleeuws. Tot welke symboliek in de kerkebouw ze aanleiding gaf, zie J. A. Alberdingk Thijm: De
Heilige Linie; uitg. Werken van J. A. Alberdingk Thijm,
Amsterdam 1909, dl. IV, blz. 128 en 129.
5. De dichter heft 't overleg tot de remoord op de 0vnoNele kinderen aangepast aan de feodale verhoudingen van
zijn tijd. Dat ITerodes hier zelf aan de kindermoord deelneemt, is 'n opzettelike vereenvoudiging om door beperking
van 't aantal handelende personen, de overzichtelikheid te
bevorderen. Dergelike onhistoriese schematiseringen komen
herhaaldelik in 't gedicht voor: zo ook (vs. 59) 't getal
140.000 i.p.v. 144.000 volgens 't epistel van Onnozele-Kin-
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derdag. In volgende tonelen zal men deze tendens: 't Evangelie-verhaal populair te verwerken, herhaaldelik bespeuren.
6. In de Middeleeuwen was Maria Magdalena een zeer
populaire heilige; men zag in haar 't duidelikste bewijs van
Gods eindeloze Barmhartigheid. In deze geest is ook hier
't verhaal bewerkt.
7. Bij 't verhaal van de intocht in Jerusalem las men in
't gemeenschappelik bezit van de ezelin, haar bestemming
voor de armen. Wie haar gebruikte, zorgde dan ook voor
haar: een merkwaardig voorbeeld van gemeenschappelik
bezit. Vgl. Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, uitg. J. David,
-

II VS. 25009 VV.:

Dese Eselinne was ghemene
Den armen, die beesten ne ghene
Ghehueren noch ghecopen mochten;
Ende als si -dan daer mede wrochten,
Moesten hem die liede gheven eten.
8. Jesus' klacht tot de Dood vormt 'n voorproef van de
latere, weliswaar veel meer fatalistiese, dodendansen. In
deze en de volgende passages voelt men duidelik 'n sterke
vermenseliking van de persoon van de Godmens. De schildering van Jesus' lijden neemt dan ook verreweg de grootste
plaats in 't verhaal in. Hierbij is echter zeker niet alles oorspronkelik b.v. 't verhaal der geseling is wel later bijgewerkt. Ook de lange toespraak van de goede moordenaar
is van 'n geest van sterke gevoeligheid doortrokken. Vooral
geldt dit van Maria's klacht onder 't kruis, een z.g. Mar ië^nclaghe, welke teksten als oratorium, als dramaties spel en
als lyries gedicht voorkwamen, en die vooral onder Francis
caanse invloed zeer geliefd werden. Verbonden als ze werden
met een schildering der vroegere moedervreugde, boden ze
gelegenheid alle toonaarden van vreugde en smart te doen
horen. Soms werden dergelike Mariënclaghen ingelast in 't
verhaal van de kruisafneming en de graflegging. Uit deze
laatste voorbeelden ontstond de vermaarde voorstelling der
Pieta. Het is ook in de pathetiese Mariënclaghe dat de
sobere, streng-liturgiese spelstijl 't eerst verbroken kon
worden om uit te groeien tot de zuiverder dramatiese stijl.
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9. Veraanschouwelikingen van de helse tormenten als hier
beschreven werden, kon de middeleeuwer plasties genieten
in de misteriespelen. De nederdaling ter helle werd dan, evenals in dit gedicht, uitgebeeld aan de hand van een in de Middeleeuwen geliefd apocrief verhaal, het Nicodemus-evangelie.
Deze schildering is kennelik beïnvloed door de liturgiese
plechtigheden van Palmzondag. Ze legt de nadruk op de
definitieve overwinning van de duivel door Christus, die als
overwinnaar de hel van haar buit berooft. Het getal 5000
in vs. 31 dient opgevat te worden als een benaderingsgetal
in de middeleeuwse tijdrekening. Zie de Vooys: Middeleeuwse
tijdrekening, Tschr. voor Ned. taal- en letterk., XXIV
21I 2I8.
Io. Het hier volgende beroep van de duivel op Jesus'
barmhartigheid is wel geboren uit 'n gevoel van zuivere
menselikheid als in helle-beschrijvingen vaak werd betoond.
Zo werd ook vaak een tijdelike rust in de helse pijnigingen
verondersteld. Ook Judas werd deze verlichting niet ontzegd.
ii. Met de beschrijving van liet laatste oordeel als slot
is de hele wereldgeschiedenis, evenals in de misteriespelen,
in haar wezenlike trekken getekend.

