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VOORAF

H et is met de overleverinz van het middeleeuws toneel uit deze streken
wonderlijk gesteld. Uit de vraegs periode,, zeg van de twaalfde tot en
met de vijftiende eeuw, zijn maar heel weinig teksten bewaard gebleven
en uit de zestiende eeuw, de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance, is juist een overvloed aan rederijkerstoneelstukken bekend. Aan
het Nederlands toneel uit beide perioden, zowel uit de magere als uit de
vette jaren, is deze bundel gewijd. Hij bevat vijftien bijdragen over belangwekkende aspecten van het Middelnederlands toneel en biedt daarmee een indruk van het onderzoek op dit studieterrein.
De auteurs hebben zich in het najaar van 1999 in een tiental bijeenkomsten te Leiden op hun bijdragen voorbereid. Door deze werkwijze is
de samenhang tussen de verschillende stukken bevorderd. Bovendien is
alle deelnemers aan deze themagroep gevraagd bij de behandeling van
hun onderwerp zo veel mogelijk rekening te houden met het inzicht dat
toneel meer is dan een overgeleverde tekst, dat wil zeggen dat waar mogelijk ook aandacht is geschonken aan de theatrale aspecten van de behandelde spelteksten. Maar ook het opgevoerde toneel zelf is onlosmakelijk verbonden met zijn complexe, cultuurhistorische context. Aandacht voor opvoering en context vormen de rode draden die door alle
bijdragen in dit boek heenlopen.
De meeste deelnemers aan de themagroep waren medioneerlandici,
maar omdat de Nederlandse letterkunde nu eenmaal niet los van andere
vakgebieden kan worden beoefend, waren ook een codicoloog, een musicologe, een theaterwetenschapper, een kunsthistoricus, een historicus,
een germaniste en een romanist als volwaardig lid aanwezig. Deze samenstelling van de groep is de rijkdom van onze discussies en uiteindelijk de kwaliteit van dit boek ten goede gekomen. J.P. Gumbert was zo
vriendelijk in een last stadium een uitgevallen onderwerp te behandelen.
Wij zijn alle deelnemers, ook degenen die om uiteenlopende redenen
niet in staat waren een bijdrage te leveren, dankbaar voor hun inzet. Het
was voor ons een boeiend spel en een voorrecht om zo intensief samen
te werken met een groep deskundigen aan een onderwerp dat ons alien
ter harte gaat.
Het werk aan dit boek heeft plaatsgevonden in het kader van het project Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen (NLCM) aan
de Universiteit te Leiden. Wij zijn de leider van dit project, Frits van
Oostrom, dank verschuldigd voor het initiatief en de mogelijkheden die
hij ons ruimhartig heeft geboden. Wij danken ook Wim van Anrooij die
ons bij de werkzaamheden in Leiden en bij de redactie van de bundel
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heeft begeleid, Saskia Hageman die ons als secretaresse van het
NLCM-project voortreffelijk heeft ondersteund en, heel in het bijzonder, Herman Brinkman die de uitvoerende redactie van deze bundel op
zich heeft genomen.
Hans van Dijk
Bart Ramakers
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SPEL EN SPEKTAKEL
Ter inleiding
Bart Ramakers en Hans van Dijk

Aanleiding

Het toneel verdient een bundel in de NLCM-reeks. Sommige Middelnederlandse toneelteksten behoren tot de hoogtepunten van de Europese
letterkunde en het omvangrijke rederijkerstoneel is een formidabele
bron voor de cultuurgeschiedenis van de vijftiende en zestiende eeuw.
Er mogen uitdeLperiode tot 1500 dan weinig toneelteksten bewaard zijn
gebleven, we weten uit, arehivalia en kronieken dat de Nederlanden
reeds in de veertiende eeuw een rijk volkstalig toneelleven kenden. Het
lag daarom voor de hand na themagroepen over lyriek en epiek, alsmede
over stadsliteratuur, geestelijk proza, literatuur en lekenethiek en yolkstalige literatuur en Latinitas, in het kader van het NLCM-project ook aan
het derde van de drie hoofdgenres aandacht te schenken.

Opzet
Het middeleeuws toneel in de Lage Landen komt verdeeld over vijftien
onderwerpen aan de orde. Anders dan bij voorgaande themagroepen,
werd de deelnemende onderzoekers reeds voor de eerste bijeenkomst
gevraagd een specifiek onderwerp te behandelen, en wel zo dat tegemoet zou worden gekomen aan de twee benaderingswijzen die de inleiders bij de behandeling van het thema voor ogen stonden: de bestudering van het toneel in zijn cultuurhistorische context en de bestudering
van het toneel als theater. Deze benaderingswijzen zullen hieronder,
mede aan de hand van de opgenomen bijdragen, worden toegelicht.
Bij de vaststelling van de onderwerpen werd gestreefd naar spreiding
in genre en tijd. Bovendien moest de onderwerpkeuze recht doen aan de
genoemde benaderingswijzen en tegemoetkomen aan relevante, actuele
onderzoeksvragen. Voor een deel wilden we ook aansluiting zoeken bij
de bijdragen over het middeleeuwse toneel in Een theatergeschiedenis
der Nederlanden, de meest recente inleiding in de Nederlandse toneelgeschiedenis. ' De gedachtewisseling in de themagroep en de verslaglegging in de themabundel waren er op gericht de verschillende onderwerpen zoveel mogelijk op elkaar te betrekken en naast het bespreken van
details, van afzonderlijke teksten en problemen, de grote lijnen aan te
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geven in de geschiedenis van het Middelnederlandse toneel. De deelnemers werden aangemoedigd een of meer toneelteksten in hun onderzoek
centraal te stellen, maar hun werd tevens gevraagd de aandacht vanuit de
tekst te richten op de context en oog te houden voor de dramatische, theatrale eigenschappen van de spelteksten.
Idealiter zou bij de lezer van deze themabundel ook zonder kennisneming van de inleiding een samenhangend beeld van het Middelnederlandse toneel moeten ontstaan. Hieronder wordt het verband tussen de
afzonderlijke onderwerpen en worden de grote lijnen in ieder geval
reeds beknopt aangegeven.

Afbakening
De themagroep hield zich primair bezig met toneelteksten. De afbakening van het corpus voor het Middelnederlandse toneel vroeg om enkele
principiele beslissingen. Strikt genomen ging het om het toneel in het
Middelnederlands, dat wil zeggen het toneel waarvan de tekst behoort
tot een van de dialecten die van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw
werden gesproken en geschreven binnen het gebied van de Lage Landen
(met uitzondering van Friesland). Er viel echter veel voor te zeggen deze
omschrijving niet al te exclusief op te vatten, al was het alleen maar omdat in het oosten en het zuiden met overgdngsgebieden rekening moet
worden gehouden. In cultureel (en wat het oosten betreft ook in taalkundig opzicht) liepen daar in de Middeleeuwen geen scherpe grenzen. Het
bleek daarom raadzaam de toneeltraditie in het aangrenzende Duitse en
Franse taalgebied bij de studie van het Middelnederlandse toneel te betrekken. Om vergelijkbare redenen mocht ook het toneel in het Latijn,
vooral het liturgisch drama, niet buiten beschouwing blijven.
Ook chronologisch was grensoverschrijding toegestaan. In theorie
leidde dat tot een periode vanaf de vroegste signalen met betrekking tot
het toneel in de Nederlanden — de elfde en twaalfde eeuw — tot omstreeks 1620, het jaar dat Hummelen als grens voor zijn Repertorium
van het rederijkersdrama koos.2 In de praktijk lag, blijkens de keuze van
de onderwerpen, de nadruk op de studie van het Middelnederlandse toneel tot omstreeks 1500. Echter: gezien de magere overlevering van toneelteksten voor 1500 werd bij de behandeling van enkele onderwerpen
gebruik gemaakt van materiaal — zinnespelen, kluchten, prozaromans —
uit de periode daarna. Hoewel dus niet geschroomd is de zestiende eeuw
in de beschouwingen te betrekken, wordt het materiaal daaruit overwegend in relatie met het toneel in de voorafgaande periode behandeld.
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Een vergelijkbaar standpunt als dat met betrekking tot de geografie en
de chronologie, werd ten aanzien van het begrip toneel ingenomen. In
enge zin worden daartoe alleen die literaire werken gerekend waarin
sprake is van handeling, rolverdeling en dialoog, en die geschreven zijn
om opgevoerd te worden. Maar de praktijk van het Middelnederlandse
toneel laat zich niet binnen deze moderne definitie vangen. Tableaux vivants en dramatische monologen bijvoorbeeld kenden in principe geen
tekst en handeling, respectievelijk geen rolverdeling, maar kunnen bij
de bespreking van het middeleeuwse toneel niet buiten beschouwing
blijven. Daarvoor waren ze te belangrijk. Ook verschillende vormen van
openbaar vermaak, van ritueel en spel hadden raakvlakken met toneel of
vloeiden daar gemakkelijk in over. In dit verband kunnen we denken aan
folkloristische gebruiken van soms zeer vroege oorsprong die tot in de
Middeleeuwen (en soms nog lang daarna) bleven bestaan.3
Een belangrijk grensgebied bleek verder dat tussen voordracht en toneel, dat voor de Nederlanden nog nauwelijks in kaart is gebracht en
waar aanknopingspunten gevonden worden voor het ontstaan en de opvoeringscontext van bepaalde genres en spelen. Bovendien zijn er spelteksten die als leestekst fungeerden, alsook teksten die er uitzien als toneelteksten maar niet tot een opvoering herleid kunnen worden. Zowel
de inhoud als vertolkingswijze van voordrachtsrepertoire biedt aanknopingspunten voor de vroegste, alleen door archivalia betuigde, volkstalige toneelgeschiedenis van de Nederlanden, die van de veertiende eeuw.
De rederijkers, die er de nadruk op legden de literatuur zuiver uit liefde
tot de kunst te beoefenen, zouden zich hun hele bestaan door negatief
uitlaten over de activiteiten van rondtrekkende dichters en acteurs, maar
het lijkt er op dat de burgerlijke toneelbeoefening in het begin, voor het
ontstaan van de rederijkerskamers, sterk op het repertoire van deze performers heeft geleund.
Al dit soort grensoverschrijding vloeit voort uit het inzicht dat wat toneel uiteindelijk tot toneel maakt, weinig of niets van doen heeft met het
schriftelijk residu, de tekst, maar veeleer met de opvoering, de realisatie
van die tekst in een bepaalde context. De Franse terminologie werkt in
dit verband verhelderend: een gedicht, een heiligenleven, een ridderverhaal werd feitelijk tot toneel wanneer het par personnages ten gehore
gebracht en verbeeld werd.

Overlevering
Een ruime opvatting van het begrip toneel dus. Ondanks dat is de overlevering tot het eind van de vijftiende eeuw als gezegd buitengewoon mager. En daarna is juist sprake van een uitzonderlijke overvloed aan be-
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waard gebleven stukken. We richten ons eerst op de etagere eeuwen.
Evenals elders in Europa staan ook in de Nederlanden voorbeelden van
Latijns geestelijk toneel aan het begin. Het bekendst zijn de Ordo Stellae of het driekoningenspel van Munsterbilzen (ca. 1130), het Maastrichts paasspel (ca. 1200) en het zogenoemde ' Egmontse paasspel'
(vijftiende eeuw).
Het geestelijk toneel in het Middelnederlands wordt vertegenwoordigd door twee van de oorspronkelijk zeven in de vijftiende eeuw in
Brussel opgevoerde Bliscapen van Maria! Eveneens uit de vijftiende
eeuw stamt Elckerlijc, een hoogtepunt uit de Nederlandse letterkunde en
in vele talen bewerkt. Ten slotte moeten nog uit de vijftiende eeuw het
fragment van de rol van Sara uit een Spel van Abraham en Sara en de
fragmenten van een Antichristspel worden vermeld.5 Ook het Spel van
de V vroede ende van de V dwaeze Maegden is mogelijk een (laat-)vijftiende-eeuwse creatie. 6 De Bliscapen en Elckerlijc vertonen reeds kenmerken van rederijkerspoezie en stammen uit de sfeer van de stedelijke
amateurtoneelbeoefening door gilden, broederschappen en rederijkerskamers. Enkele andere vijftiende-eeuwse teksten zijn zeker door rederijkers geschreven. Het gaat om allegorische spelen van uiteenlopend karakter: Quicunque vult salvus esse van de Brugse rederijker Anthonis de
Roovere, vier spelen van de Brusselse rederijker Colijn Caillieu (onder
meer in de belangwekkende verzameling-Leemans) en zeker twee spelen van de eveneens in Brussel werkzame Jan Smeken, allemaal uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw.7
Het oudste volkstalige..toneel wordt gevormd door de abele spelen en
sotternieen uit het handschrift-Van Hulthem: tien toneelstukken uit de
tweede helft van de veertiende eeuw die in het handschrift van circa
1410 zijn opgeschreven als vijf paren. 8 Vier paren worden gevormd door
een ernstig abel spel met een sotternie er op volgend (Esmoreit en Lippijn, Gloriant en Die buskenblaser, Lanseloet en Die hexe, Vanden Winter ende vanden Somer en Rubben); het vijfde paar bestaat uit twee sotternieen (Drie daghe here en Truwanten). Vooral de ernstige abele spelen zijn bijzonder omdat zij in hun soort uniek zijn, zowel in de Nederlandse toneelgeschiedenis als in die van Europa. Behalve de genoemde
stukken staan in het handschrift-Van Hulthem ook nog een losse proloog waarvan de inhoud zo algemeen is dat hij voorafgaand aan ieder toneelstuk kon worden uitgesproken, en een gedicht of lied waarvan onlangs is aangetoond dat het inhoudelijk past bij het abel spel van Lanseloet en dus waarschijnlijk bij de opvoering van dat spel ten gehore is gebracht. 9 Naast de stukken uit het handschrift-Van Hulthem is verder
alleen nog een fragment van een jaargetijdenspel bewaard, het stuk Van
den Somer ende van den Winter dat vermoedelijk omstreeks 1436 in
Gent op een los blad is genoteerd.1°
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Hiermee is de overlevering van het geestelijk en wereldlijk toneel voor
de explosie van het rederijkerstoneel aan het eind van de vijftiende eeuw
opgesomd. Rederijkers waren burgerliike literatuurbeoefenaars die zich
in enkele Zuid-Nederlandse steden al in de eerste helft van de vijftiende
eeuw, maar in de meeste plaatsen pas na 1450 in zogeheten rederijkerskamers verenigden. Veruit het meeste rederijkersdrama — ruim zeshonderd spelen — is overgeleverd in handschriften en drukken uit de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. De medioneerlandicus zal die
periode niet meteen tot zijn terrein rekenen. Toch moet de onderzoeker
van het Middelnederlandse toneel er zich wel in begeven, zeker wanneer
hij inzicht wil krijgen in de aard van het allegorische en komische toneel.
Bij een rijke overlevering als die van het rederijkerstoneel is het ondoenlijk afzonderlijke spelen te vermelden; we beperken ons tot het noemen van de beoefende =es: de zinnespelen, de kluchten en de tafelspelen. 11 Alle drie zijn ruim vertegenwoordigd, maar de, zinnespelen
vormen veruit de omvangrijkste categorie, mede vanwege de grote hoeveelheid wedstriidspeltn die in gedrukte vorm bewaard bleven. Een andere verklaring voor de rijke overlevering van het zinnespel is deprominente positie die rederijkers aan het genre toekenden. Zo dominant was
de allegorische vorm, dat ook epische, historische en bijbelse verhaalstof hierin werd vormgegeven. Hoewel in het Repertorium het jaar 1500
als ondergrens voor de datering van de tekstdragers wordt gehanteerd,
zijn er wel degelijk vijftiende-eeuwse spelen in opgenomen, zoals de
hierboven vermelde uit Brugge en Brussel. Bovendien gelden de rederijkers als conservatief en hun spelen als vormvast. Aan te nemen valt dus
dat het bewaarde zestiende-eeuwse materiaal zeker in formeel opzicht
nog sterk met het verloren vijftiende-eeuwse overeenstemt.
Hoe steekt de toneeloverlevering in de Nederlanden af bij die in de
aangrenzende taalgebieden? Die vraag is van belang om vast te kunnen
stellen of en voorai waar, voor welke genres, de toneeloverlevering lacuneus is. In kwantitatief opzicht valt het resultaat van de vergelijking
negatief uit, althans voor de periode tot 1500; de vloed aan rederijkersspelen daarna steekt juist zeer gunstig tegen het buitenland af. Het gebrek aan spelen tot 1500 wordt bovendien goedgemaakt door de kwaliteit van wat we nog bezitten. Ook tussen het rederijkersmateriaal bevinden zich prachtige stukken. Dat neemt niet weg dat er duidelijke hiaten
zijn. Zo zijn weinig of geen spelen bewaard gebleven in de genres die in
de buurlanden juist zo veel beoefend zijn en thans intensief bestudeerd
worden: passiespelen en cyclische dramatiseringen van de heilsgeschiedenis; spelen of spelcycli van soms zeer grote omvang die verspreid
over meer dagen werden opgevoerd.
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Het ernstige of geestelijke toneel in het Middelnederlands laat zich in
het algemeen moeilijk indelen volgens de traditionele (aan de vroege
Franse literatuurgeschiedschrijving ontleende) categorieen van mysteriespel, heiligen- of mirakelspel en moraliteit. Van de moraliteit bezitten
we in Elckerlijc natuurlijk een bekend voorbeeld. Ook een groot deel
van de zinnespelen laat zich mutatis mutandis in de traditie van de moraliteit plaatsen. Heiligen- en mirakelspelen daarentegen zijn nauwelijks
vertegenwoordigd, hoewel ze blijkens vermeldingen in archieven wel
populair zijn geweest. Het enige mysteriespel wordt gevormd door de
Bliscapen, die echter in vergelijking met de Franse Mysteres bijzonder
kort zijn en nooit samen werden opgevoerd. Afgezien van het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel bezitten we geen enkel passiespel meer.
Er bestaan wel archivalische verwijzingen naar passiespelen, maar die
duiden, voor zover we kunnen nagaan, niet op grootschalige vertoningen in de stijl van de Duitse Passionsspiele of de Franse Passions.0
Voor het bestaan van ander geestelijk toneel — verrijzenisspelen bijvoorbeeld — beschikken we eveneens slechts over archivalische aanwijzingen. Het is voor de Nederlanden dus bijzonder moeilijk tekstuele verbanden aan te wijzen tussen het liturgische, kerkelijke drama en het
volkstalige, geestelijke toneel dat buiten de kerk werd opgevoerd. Om
inzicht te krijgen in de aard en omvang van dit toneel moeten we de archieven in.
In vergelijking met het toneel in de ons omringende landen wordt het
Nederlandstalige materiaal ook gekenmerkt door een geringe tekstomyang. Een gemiddeld zinnespel heeft een omvang van tussen de duizend
en vilftienhonderd verzen. De enig bewaard gebleven Bliscapen, de eerste en de zevende, zijn respectievelijk bijna 2100 en ruim 1700 verzen
lang. Zeker de eerste Bliscap is erg kort, wanneer we bedenken dat dit
spel enkele oudtestamentische taferelen bevat. De geringe omvang
hangt samen met de opvoeringscontext. Toneelopvoeringen in de Nederlanden waren in handen van kleinschalige organisaties: van gilden,
broederschappen en in de loop van de vijftiende eeuw in toenemende
mate ook van rederijkerskamers. Die zouden zich het primaat op spelopi6-eting gaan toe-eigenen. Dat stond de organisatie van grootschalige
opvoeringen met veel acteurs in de weg. Zelf telden de kamers namelijk
te weinig acterende teden . om bijvoorbeeld een omvangrijk, meerdaags
passiespel te realiseren. In de Nederlanden werd de passie daarom voornamelijk opgevoerd in de vorm van tableaux vivants in processies. Verder bestaan er aanwijzingen voor gemimeerde voorstellingen met een
verteller of proloogspreker die het lijdensverhaal voorleest en de verschillende scenes uitlegt. " Voor de reconstructie van het passietoneel
zijn we dus eveneens aangewezen op archivalia.
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Benadering: spel en spektakel
De titel van de themabundel weerspiegelt de twee eerder genoemde benaderingswijzen: de bestudering van het toneel in zijn cultuurhistorische context en de bestudering van het toneel als theater. Met spel kan
zowel de toneeltekst als de toneelopvoering zijn bedoeld, en met spektakel wordt datgene aangeduid waar tekst en opvoering samen toe leiden:
eeitschauwagek de visuele en auditieve ervaring die toneel uiteindelijk
is.
Toneel leent zich uitstekend voor een contextuele benadering zoals
die wordt voorgestaan binnen het NLCM-project. Bij de_cantext kan
men in de eerste plaats denken aan de Aireck,omisving„NORIen oneelstuk thuishoort: het (verzamel)handschrift of de druk waarin het is
overgeleverd, hetzenre waartoe het behoort en het oeuvreyancle auteur.
Maar ook de opvoering van een stuk heeft een eigen context: er is een
aanleiding voor de opvoering, een al dan niet professioneeregeielschap,
een publiek, een ruimte waar de opvoering plaatsvindt. Tenslotte kan
een thematische context worden onderscheiden: de contemporaine theologie, vroomheid en ethiek en allerlei sociale en politieke opvattingen
die in een stuk doorklinken.
Kenmerkend voor het middeleeuwse toneel is de dramaturgie van het
wisselend perspectief en het simultaan, dat wil zeggen tegelijkertijd tonen van handelingen en handelingsplaatsen. " Het draagt een nietLineakonekaristotelisch karakter, waardoor het zich moeilijk laat vatten
in moderne termen van scene, plot en intrige. Middeleeuws toneel is ook
bij uitstek auctorieel. " De didactische doelstelling leidt ertoe dat voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden de handeling ter lering van
het publiek te interpreteren, door het opnemen van prologen en epilogen, het inlassen van `reactieve' na `actieve' scenes, het nadrukkelijk
appelleren aan algemene waarheden en normatieve opvattingen. Het
wisselen van perspectief, de simultandteit, de allegorie, de tableaux vivants, de nadruk op betoog en argumentatie: het zijn eigenschappen
waardoor het middeleeuwse toneel zich van voorafgaande en volgende
periodes in de geschiedenis van het toneel onderscheidt. Aan al deze formele en inhoudelijke eigenschappen zal in deze bundel aandacht worden
geschonken.
Waar de teksten tekortschieten, kan de context uitkomst bieden. Er is
alle reden om van de nood een deugd te maken en voor de vijftiende
eeuw en vroeger naar alternatieve benaderingen van de toneelgeschiedenis te zoeken. De eerste daarvan is het verzamelen en onderzoeken van
archivalische en andere vermeldingen van spelopvoeringen, zoals Neumann heeft gedaan voor het Duitse geestelijke toneel van de Middeleeuwen en zoals het Records of Early English Drama-project (REED) in
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Toronto dat nog steeds doet voor alle toneel en publieke vermaak in
Engeland tot 1642. 16 Voor de Nederlanden — ook de Franstalige — zijn in
de vorige en in het begin van deze eeuw door literatuurhistorici wel de
nodige gegevens over toneelopvoeringen uit stadsrekeningen bijeengebracht, maar van enige systematiek in het verzamelen en aansluiteird
verwerken van deze gegevens tot een coherent beeld is nooit sprake geweest. " Pas zeer recentelijk is de kennis van de vroege toneelgeschiedenis van de Nederlanden door nieuwe studies van de archieven van enkele afzonderlijke steden en zelfs van een heel gewest verrijkt.18
Een tweede benaderingswijze wordt bepaald door het , inzicht dat toneelteksten in de regel bestemd zijn om opgevoerd te worden. Dit impliceert dat toneel, anders dan epiek en lyriek, behalve de tekst ook een
beeld biedt, een felt dat literatuurwetenschappers en filologen meteen
zullen erkennen maar waarmee bij het interpreteren van de overgeleverde teksten niet altijd rekening wordt gehouden. Toch blijkt telkens weer
dat een experimentele opvoering nieuwe inzichten geeft in de compositie, de bedoeling en de functie van middeleeuwse stukken. Wie middeleeuws toneel wil bestuderen, moet het opvoeren, of tenminste zich
voortdurend bewust zijn van het feit dat de overgeleverde tekst slechts
een deel van het hele kunstwerk representeert. Dit theatrale aspect leidt
tot vragen over de opvoering als zodanig, over de opvoeringspraktijk en
mise-en-scene, maar ook tot aandacht voor de structuur van de stukken,
hun register en hun relatie met andere kunstvormen.
Bijzondere aandacht voor de iconiciteit van het toneel is nodig in de
confrontatie met die vorm van middeleeuws theater waaraan geen of
nauwelijks tekst te pas kwam, namelijk het levende beeld of tableau vivant, in het Middelnederlands: toog of figuer. Het beeld — levende beelden, sculpturen, panelen en grafiek — nam in de Middeleeuwen een
evenwaardiger positie in ten opzichte van het woord dan thans het geval
is. Als medium ter vertolking van gevoelens en ideeen op uiteenlopende
terreinen vervulde het een veel exclusievere rol dan in onze tijd, waarin
het geschreven of gedrukte woord veel toegankelijker is, onder meer
vanwege een hogere graad van leesvaardigheid. Zo sterk was de positie
van het tableau vivant dat men het ook tegenkomt in het belangrijkste
dramatische genre: het zinnespel. Maar het meest werd het toegepast als
dramatische versiering in processies en blijde inkomsten, door personages op stellages, op wagens, te voet of te paard. Soms werden daarbij
korte teksten &e_ sproken, de zogenoemde spraken. Vanuit optochten en
ommegangen kwam het tableau vivant in - zirinespelen terecht en vond
het ook toepassing in gemimeerde passievoorstellingen of in zogenoemde toogspelen, aaneenschakelingen van tableaux vivants die door een of
meer sprekers of acteurs in monoloog of dialoog worden toegelicht.19
Recentelijk is de aandacht gevestigd op twee spelen die hier veel van
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weg hebben.' Het gaat om voorstellingen van dynastieke reeksen, waarbij het ene na het andere historisch personage het toneel opkomt of tooggewijs wordt onthuld. Ze beschrijven vervolgens zichzelf of worden
door allegorische personages in een omkaderende handeling beschreven. Zulke reeksen lijken rechtstreeks ontleend aan blijde inkomsten en
processies.
Naast een grote iconiciteit wordt het middeleeuwse toneel en meer
nog het rederijkerstoneel gekenmerkt door een grote muzikaliteit. De
spelen staan op rijm, en vooral in zinnespelen worden ingewikkelde
riimsoorten en strofische vormen — rondelen, refreinen en liederen —
toegepast. Terwijl rondelen meestal het begin en het einde van afzonderlijke scenes markeren, begeleiden refreinen (vaak in de vorm van liederen) de hoogtepunten van het spel, onder meer bij de onthulling van tableaux vivants. Op zulke hoogtepunten (en tussen de scenes door) werd
ook instrumentals muzielc ten gehore gebracht.

De handschriften; het liturgische en Duitstalige toneel
De meest directe context van de overgeleverde toneelteksten vormen de
tekstdragers waarin ze zijn bewaard. Bestudering daarvan kan onverwachte resultaten opleveren bij het onderzoek naar toneel. Het Repertorium van Hummelen (met de aanvullingen) biedt hier een eerste aanzet
maar het bevat helaas weinig codicologische informatie, laat staan gegevens over een typologie van de tekstdragers of de herkomst en gebruikssfeer ervan. Het overgrote deel van het materiaal dat er in beschreven
wordt, bestaat uit rederijkersspelen. Een kleine minderheid daarvan is
uit enkelteksthandschriften bekend. De meeste echter zijn overgeleverd
in verzamelhandschriften van kamers (met daarin spelen van uiteenlopende auteurs uit dezelfde kamer of stad) of van individuele auteurs (in
autograaf of afschrift). De handschriften uit kamerbezit lijken dienst te
hebben gedaan als `nette' archief- of moederexemplaren waarvan rollen
konden worden afgeschreven, dat wil zeggen smalle, op en of te rollen
stroken met alle spreekbeurten van den personage. Een klein aantal van
zulke rollen is trouwens bewaard. Weer andere handschriften hebben
een smal folio' formaat en wekken daardoor de indruk als de
schriften te hebben gefungeerd. Gebruikssporen kunnen op de preciese
bestemming van een handschrift wijzen. Sommige handschriften — de
Leuvense Bliscap-fragmenten, maar ook zestiende-eeuwse handschriften als de verzameling-Van der Stoct — lijken als. eesboek dienst te hebben gedaan.21 Een vergelijking met de codicologie van het Frans- en
Duitstalige toneel, waarbinnen reeds een typologie van toneelhandschriften is ontwikkeld, ligt voor de hand.'
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De handschriftelijke overlevering van spelteksten en hun codicologische kenmerken maken in verschillende bijdragen aan deze themabundel essentieel onderdeel uit van de beschouwing, te beginnen met die
van Ike de Loos en Carla Dauven-van Knippenberg over respectievelijk
het liturgisch drama en het Duitstalige toneel. Vooral in het stuk van
musicologe De Loos speelt de codicologische context een voorname rol.
Immers, liturgische spelen zijn niet overgeleverd als afzonderlijk handschrift maar als onderdeel van liturgische boeken van uiteenlopende
aard: ordinaria, missalen, hymnaria, antifonaria en evangeliaria. De
plaats die ze innemen zowel binnen deze codices zelf als binnen de liturgische praktijk waarvoor die codices bestemd waren, zegt veel over de
ouderdom, de herkomst en de toepassing van de spelen.
Vernieuwend aan de aanpak van De Loos is dat ze bekende liturgische drama's als de eerder genoemde Ordo Stellae van Munsterbilzen
en het Maastrichts paasspel plaatst in de context van het kerkelijke jaar
en van andere liturgische handelingen en gebruiken met een dramatisch
karakter. Ze illustreert die met citaten uit liturgische handschriften afkomstig uit de Nederlanden en biedt ons aldus een blik op de liturgie als
voedingsbodem voor het middeleeuws toneel: `Daar waar de liturgie de
belangrijkste gebeurtenissen uit de evangelien herdacht, ontstond min of
meer vanzelf de behoefte aan het opnieuw beleven en uitbeelden daarvan.' Aan het eind van haar bijdrage legt ze een verband met het vroegste geestelijke toneel in de volkstaal.
Tot die laatste categorie behoort het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel — niet te verwarren met het eerder genoemde Latijnstalige Maastrichts paasspel — dat ons geografisch en taalkundig naar de grenzen van
het Middelnederlandse toneel voert. Bij een internationaal genre als het
liturgisch drama is invloed uit omliggende landen en streken bijna vanzelfsprekend. Maar ook voor het volkstalige drama, zeker dat van een
relatief klein taalgebied als het Nederlandse, ligt het voor de hand te
zoeken naar verbanden met het toneel elders. Neumann veronderstelde
reeds dat wat aard en inhoud van het drama betreft het oostelijk deel van
het Nederlandse taalgebied in de veertiende en vijftiende eeuw samen
met de aangrenzende Duitse streken een apart Nederrijns toneellandschap vormde.23 Voor de geestelijke letterkunde zijn de contacten in de
streek langs Rijn en Maas reeds nagegaan. Het Maastrichts (Ripuarisch)
passiespel biedt de mogelijkheid zulke contacten ook voor het vroege
geestelijk toneel vast te stellen. Het wordt doorgaans niet tot de Nederlandse toneeltraditie gerekend, maar volgens germaniste Carla Dauven-van Knippenberg hoort het daarin wel degelijk thuis.
Ze opent haar bijdrage met een overzicht van de studie van het Duitstalige geestelijke toneel in de Middeleeuwen. Gelet op de rijke en ook
vroege overlevering daarvan — zo'n kleine tweehonderd teksten en
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tekstfragmenten rond het paas- en kerstfeest — en de aanzienlijke kritische traditie dienaangaande, is zo'n overzicht goed te maken. Het biedt
aanknopingspunten voor een reconstructie, op basis van analogie, van
de vroegste geschiedenis van het Nederlandstalige geestelijke toneel,
die bij ontstentenis van primair tekstmateriaal moeilijk zonder vergelijking met anderstalig drama geschreven kan worden.
Dauven-van Knippenbergs stuk sluit nauw bij dat van De Loos aan, in
de eerste plaats om de relatie tussen volkstalig en liturgisch toneel, die
ook zij aan de orde stelt, maar tevens vanwege het belang dat zij toekent
aan de studie van het handschrift en van codicologische gegevens, vooral die betreffende het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel, waaraan het
tweede deel van haar artikel is gewijd. Dit spel komt voor in een verzamelhandschrift waarin ook de Limburgse sermoenen zijn opgenomen.
Terwijl het paasspel in Maastricht gelokaliseerd kan worden, lijkt het
passiespel in de buurt van Aken te zijn ontstaan. Opmerkelijk is de bewuste vermenging in de laatste tekst van Duitse en Nederlandse vormen
en woorden, waaraan een auctoriele intentie ten grondslag lijkt te liggen. Ten aanzien van de gebruikssfeer van het spel in zijn overgeleverde
vorm — in een verzamelhandschrift met preken en traktaten — veronderstelt Dauven-van Knippenberg dat het diende ter stichtelijke lectuur,
wellicht in combinatie met beeldmeditatie. De bewerking die de oorspronkelijke speltekst daartoe onderging en de finesses van de meditatieve gebruikswijze behoeven echter nog nader onderzoek.
Voor veel middeleeuwse toneelhandschriften staat de gebruikswijze
nog allerminst vast. De meeste spelen zullen ooit wel eens zijn opgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat de specifieke handschriftelijke vorm
waarin ze zijn overgeleverd altijd met de opvoeringspraktijk verband
houdt. Voor rollen en regiehandschriften mag dat gelden, maar voor
leeshandschriften — de naam zegt het al — ligt een andere gebruikssfeer
voor de hand. Een typologie van het overgeleverde handschriftelijke
materiaal is dan ook een belangrijk desideratum. Codicoloog J.P. Gumbert heeft helaas niet meer dan een codicologische oogopslag aan de
Middelnederlandse toneelhandschriften kunnen wijden. Voornamelijk
op basis van gegevens uit het Repertorium van Hummelen komt hij tot
een globale indeling van de handschriften naar formaat, en onderscheidt
hij grofweg tussen lees- en opvoeringshandschriften. Een uitputtende
typologie is uiteraard pas dan mogelijk wanneer de codicologische analyse wordt gecombineerd met een tekstueel-filologische. Zoals Gumbert
terecht aangeeft: `er zou daar een mooi onderzoeksproject liggen'.
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Het Franstalig toneel
Er mocht dan sprake zijn van sterke linguIstische banden tussen het Nederlandse en het Duitse taalgebied, in staatkundig en cultureel opzicht
waren de verschillen groot. We bezitten dan wel die unieke, zij het aan
een onbekende bron ontleende, verwijzing naar een opvoering in Aken
van een ridderspel door gezellen uit Diest, toch lijkt van geYnstitutionaliseerde contacten tussen Duitse en Nederlandse gezelschappen geen
sprake te zijn geweest. 24 Die bestonden er duidelijk wel tussen Nederlandse en Franse groepen. Met een deel van het Franse taalgebied waren
de Nederlandstalige gewesten staatkundig verbonden. Bovendien bestonden in het Franstalige deel van de Bourgondische erflanden en het
noorden van Frankrijk rederijkerskamers en vergelijkbare organisaties.
Franstalige toneelgezelschappen namen zelfs deel aan wedstrijden en
festiviteiten in Nederlandstalige steden.25
Een vergelijking van de Nederlandstalige met de Franstalige toneelcultuur, van genres, tekst en context, was dan ook een voor de hand liggend onderwerp voor de themagroep. Romanist Jelle Koopmans nam
het voor zijn rekening. Hij perkte het geografisch meteen in tot NoordFrankrijk. Er bestond in de late Middeleeuwen namelijk geen Franstalig
toneel dat voor Frankrijk of het Franse taalgebied als geheel kenmerkend was. De toneelcultuur in het noorden, in steden als Atrecht (Arras),
Bergen (Mons), Doornik (Tournai), Dowadi (Douai), Kamerijk (Cambrai), Namen (Namur), Rijsel (Lille) en Valencijn (Valenciennes), waarvan er enkele binnen de grenzen van het huidige Belgie liggen, week
duidelijk of van die in zuidelijker regionen, in het bijzonder die in het
grote Parijs.
De overeenkomst qua organisatie en inhoud van het toneelleven boven en beneden de taalgrens woog veel zwaarder dan het verschil qua
tong. Zo vormde de taal geen barriêre om elkaars wedstrijden en feesten
te bezoeken. Meer nog dan het Duitse kan daarom het Franse toneel, en
kunnen met name archivalische gegevens uit Franstalige steden, ons
helpen ons een voorstelling te maken van de vroegste geschiedenis van
het toneel in het Nederlands, vooral van het wereldlijke segment daarvan. Voor onze begrippen zijn de dertiende-eeuwse spelteksten van
Adam de la Halle uit Atrecht van onvoorstelbaar vroege datum: de oudste Nederlandse — de abele spelen — gaan immers (dat vermoeden we althans) niet verder terug dan de tweede helft van de veertiende eeuw, en
hetzelfde geldt voor onze archivalia met attestaties van spelen. De ouderdom van het Franstalig materiaal maakt het mogelijk daartussen
voorbeelden aan te treffen van `gespeelde' epiek of lyriek, van het hierboven reeds aangeduide verschijnsel dat men een chanson de geste of
gedicht par personnages ging vertolken. Wereldlijk repertoire werd, zo
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blijkt uit de archieven, ook in de Franstalige steden door rondtrekkende
professionals gebracht: een parallel met de onlangs door Brinkman gepresenteerde gegevens over het vroege beroepstoneel in de Nederlanden."
De abele spelen
Tot het repertoire van die rondtrekkende professionals zullen zeker ook
ridderspelen als de abele spelen en kluchten als de sotternieen in het
handschrift-Van Hulthem hebben behoord. Niet alleen vormen die het
vroegste toneel in het Middelnederlands (zelfs behoren ze Europees gezien tot het vroegste wereldlijke toneel), ze vormen tevens het enige
professionele repertoire dat uit de Nederlandse Middeleeuwen bewaard
bleef. Hun stof lijkt ten dele — zeker waar het de drie ridderspelen Esmoreit, Gloriant en Lanseloet betreft — aan hoofse teksten ontleend, maar
de thematiek wijst in de richting van een publiek van stedelingen. Ook
de acteurs kunnen stedelingen zijn geweest, leden van een reizend (professioneel) ensemble of van een stadsgebonden gezelschap. Wat hun
stofkeuze betreft, tonen de stukken veel overeenkomst met de sproken
en boerden, die eveneens in het handschrift-Van Hulthem zijn overgeleverd. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de acteurs in dezelfde hoek
moeten worden gezocht als de sprekers van dit voordrachtsrepertoire.
We weten uit archivalia en uit de uitlatingen van rederijkers dat
fessionele toneelgezelschappen oqk gedurende de rederijkerstijd actief
waren. Men noemde ze welsamerspelers omdat hun opvoeringen binnenshuis plaatsvonden, in ieder geval in een afgesloten ruimte, waar
toegangsgeld kon worden geheven. 27 Ofwel beheersten deze camerspelers van oudsher verschillende kunsten ofwel trokken ze met beoefenaars van andere kunsten op, want in archivalia en andere documenten,
alsmede op afbeeldingen, komen ze veelal voor samen met goochelaars,
acrobaten en poppenspelers. Vooral de laatste associatie is van belang.
Er is ten aanzien van enkele prozaromans reeds vroeg verondersteld dat
deze de tekst zouden bevatten van poppenspelen. 28 Voor den daarvan,
Jan van Beverley, lijkt deze veronderstelling niet onaannemelijk. In
ieder geval maakte poppenspel deel uit van het professionele vermaak
aan de middeleeuwse hoven en hadden deze spelen vaak de ridderwereld
als onderwerp, net als de abele spelen en vele prozaromans. Jan van Beverley vertelt een heiligenleven, een genre dat eveneens populair was als
lees- of voordrachtstekst in hoofse kringen.
Vanwege hun overlevering vroeg in de tijd en in een zeer bijzonder
handschrift, zijn de abele spelen bakens in de vroege toneel- en literatuurgeschiedenis van de Nederlanden. Er is in het verleden al veel on-
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derzoek verricht naar wat het oorsprongsveld van de abele spelen wordt
genoemd. 29 In deze themabundel komen ze in twee bijdragen aan bod.
Allereerst in die van Willem Kuiper over de oorsprong, betekenis en
functie van de eigennamen in de drie ridderspelen. Met behulp van het
Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten
van het Meertens-Instituut te Amsterdam, is Kuiper nagegaan in welke
Middelnederlandse verhaalteksten de persoons- en plaatsnamen uit
Esmoreit, Gloriant en Lanseloet voorkomen.
Hij maakt aannemelijk dat aan geen van de drie den epische bron ten
grondslag heeft gelegen en dat de auteur geen specifieke intertekstualiteit nastreefde. Hij ontleende eigennamen en verhaalelementen aan uiteenlopende epische teksten en aan de Brabantse historiografie, in het
bijzonder die over de Eerste Kruistocht. Hij kende de Middelnederlandse epiek (en wellicht ook een deel van de Middelfranse) op zijn duimpje.
Hij moet daarom wel uit kringen van voordrachtskunstenaars komen,
maar toont zich in die mate een zelfstandig toneelauteur, dat hij de regels van het toneel boven die van de voordracht stelt. Een abel spel is
dus niet zomaar een voortzetting van epiek met andere middelen, een
verhaal par personnages, om die uitdrukking maar weer te gebruiken,
maar een zelfstandige, vanuit de mogelijkheden en beperkingen van het
toneel gedachte, creatie. Op het vlak van de thematiek is overigens al
langer duidelijk dat de epische verhaalstof in de abele spelen ter vertolking van nieuwe — stedelijke — ideologische inzichten werd gebruikt."
De hypotheses over de aard en gebruikssfeer van het handschrift-Van
Hulthem zijn divers: stalenboek van een stedelijk scriptorium, priveleeshandschrift van een particulier eigenaar, repertoireboek van een professionele groep of archief van een vroegstedelijk literair gezelschap.31
Er valt voor alle vier mogelijkheden wat te zeggen. Ook een combinatie
van elementen uit de verschillende hypotheses is denkbaar. De derde en
vierde hypothese openen perspectieven voor een vergelijking tussen het
dramatisch register van de evident als toneelspelen te identificeren teksten — de abele spelen en sotternieen — en andere, al of niet aan deze
spelen grenzende, teksten in het handschrift. Het feit dat voor de opvoering van bijvoorbeeld Lanseloet van Denemerken door het dubbelen van
rollen niet meer dan twee acteurs nodig waren, maakt nog aannemelijker
dat dit abel spel door voordrachtskunstenaars werd gespeeld. Tevens
valt te vermoeden dat ook de elders in het handschrift aanwezige dialogen en disputaties kunnen zijn gespeeld. Nader onderzoek kan uitwijzen
dat nog veel meer voordrachtsliteratuur mogelijkheden tot dramatische
opvoering bood. Een zeer interessante casus in dit verband is Dat
ewangelium van Paeschen van Willem van Hildegaersberch, dat de dialoog van de engel en de drie vrouwen bij het graf verbaliseert, of moeten
we juist zeggen: dramatiseert?32
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De tweede bijdrage waarin de abele spelen ter sprake komen, is die van
Dieuwke van der Poel. Waar Kuiper ze bespreekt in het licht van literaire bronnen — een in zekere zin traditionele aanpak — plaatst Van der Poel
ze in de context van archivalische gegevens, een binnen de medioneerlandistiek veel recentere benadering. Uit haar inventarisatie van gepubliceerde vermeldingen van spelopvoeringen tussen de late veertiende
en het midden van de zestiende eeuw komt het beeld naar voren van een
brede toneelcultuur, met zowel geestelijk als wereldlijk repertoire. Hoewel de tekstuele overlevering anders doet vermoeden, domineert het
geestelijk drama — maar liefst 90 procent van de vermeldingen! Dat een
toneelcultuur als de Duitse, met veel geestelijk toneel, ook ten onzent
heeft bestaan, lijkt dus heel aannemelijk.
Binnen het wereldlijk segment domineren de ridderspelen. Ze doen
dat ook op de lijst van spelboeken in het archief van de Gentse processiebroederschap Sint-Kathelijne ter Hoeyen uit 1532. 33 De spelen zelf
gingen verloren en we weten niet of ze door de broederschap werden opgevoerd. De formuleringen van de titels wijzen er in ieder geval niet op
dat het hier om spelen van rederijkers ging. Mogelijk betreft het dus ouder, vijftiende-eeuws materiaal dat gezien de themakeuze een professionele oorsprong kan hebben gehad. De vroegste vermelding van een ridderspel — uit 1373 — stamt uit Oudenaarde en betreft het spel van Strasengijs, dat vermoedelijk een verschrijving of verbastering is van Trasengijs. Een spel met die titel komt ook voor op de Gentse lijst.
Daarachter gaat een ridderverhaal schuil over de heer van Trazegnies,
waarvan de inhoud ons alleen nog bekend is uit een vijftiende-eeuwse
Franse prozaroman. We stuiten hier dus opnieuw op de samenhang tussen toneel, prozaroman en epiek. Van der Poel spitst haar verhaal op
deze casus toe. Hoe internationaal het episch toneelrepertoire was, blijkt
uit vergelijking ervan met de Franse Miracles de Notre Dame en de vijftiende-eeuwse lijst met titels van vastenavondspelen die door de Cirkelbroederschap in het Noord-Duitse Lubeck werden opgevoerd. 34 De aard
en inhoud van de laatste zou sterk door het contemporaine Vlaamse (in
het bijzonder Brugse) toneel zijn beinvloed.

In de stad: broederschappen, kamers en kopiisten
Drie bijdragen maken studie van vijftiende-eeuwse toneelteksten en toneelcultuur in een stedelijke context. De eerste, van W.M.H. Hummelen, is gewijd aan de Brusselse Bliscapen van Maria. Die vormen de enige bewaard gebleven cyclus van heilshistorisch toneel in het Middelnederlands. Ze behoren weliswaar niet tot de in het Duits en Frans zo rijk
overgeleverde passie- en verrijzenisspelen, maar ze dramatiseren toch
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niet onbelangrijke, binnen de liturgie gevierde, momenten uit het leven
van Christus en Maria. De twee van de oorspronkelijk zeven Bliscapen
die ons resten, zijn overgeleverd in een archiefhandschrift dat weer een
kopie is van een verloren regie-exemplaar. De dialoog en de toneelaanwijzingen, met name die met betrekking tot de uitvoering van muziek,
bevatten belangrijke aanwijzingen voor de opvoeringspraktijk van het
geestelijk toneel in de vijftiende eeuw. We hebben bovendien te maken
met de vroegste spelen die door een stedelijke vereniging in het kader
van een stedelijke manifestatie werden opgevoerd, namelijk vanaf 1448
door het Grote Gulde van de Voetboog na afloop van de processie van
Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel. Weliswaar vertonen de Bliscapen als
gezegd reeds kenmerken van rederijkerspoezie, de opvoering ervan
kwam pas in de tweede helft van de zestiende eeuw in handen van een
van de Brusselse kamers.35
Hoewel over de toneelinrichting weinig met zekerheid te zeggen valt,
wijzen de spaarzame handschriftelijke en archivalische gegevens op een
opvoering op een langwerpige stellage met verschillende mansiones:
een overeenkomst met het Franse toneel. Hummelen werkt voorarde pi:
rallel met de opvoering van de mysteres en passions verder uit. De mise-en-scene van de Bliscapen relateert hij aan de notitie in het Brusselse
handschrift van de termen pause en selete, die respectievelijk duiden op
zang en instrumentale muziek. De toepassing daarvan hing samen met
typische eigenschappen van het middeleeuwse toneel, in het bijzonder
met de simultandteit daarvan. De plaatsen van handeling (onder meer in
en ter hoogte van de genoemde mansiones) werden naast elkaar yoorgesteld en de wisseling ervan betekende dat de personages zich over het toneel moesten verplaatsen, zeker wanneer men van de hemel naar de hel
ging, standaardlocaties die zo ver mogelijk uiteen, dus aan de randen
van de stellage, gesitueerd waren. Zo'n verplaatsing wend met muziek
gemarkeerd. Maar ook diende die om de aandacht te vestigen op aangrijpende en verheven momenten die vaak met pantomimische handeling
– epaard gingen. Uit Hummelens stuk blijkt hoe deze dramatiseringen
z
van heilshistorische momenten met liturgische betekenis de sfeer ademen van mysterie, dienst en viering, niettegenstaande de komische
scenes die er óók in voorkomen.
Die sfeer is vanzelfsprekend een heel andere dan die van wereldlijk
toneel als de abele spelen, maar ook antlers dan het directere, op instructie en didactiek gerichte religieuze toneel van de rederijkers, dat halverwege de vijftiende eeuw reeds in Brussel moet zijn gespeeld. We tasten
nog goeddeels in het duister over de vijftiende-eeuwse geschiedenis van,
de rederijkers en het toneel dat ze opvoerden. De gebrekkige tekstoverlevering en de achterstand in archiefstudie zijn daar debet aan. In de afgelopen decennia is echter internationaal het inzicht gegroeid dat de ge-
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schiedenis van het middeleeuwse en vroegmoderne toneel niet langer
uitsluitend op basis van teksten kan worden beoefend, maar dat aanvullend en in sommige gevallen zelfs uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van archivalia om tot een juist inzicht to komen in de aard en betekenis van drama en theater. Ook is de overtuiging thans algemeen dat
niet meer van een nationale toneelcultuur kan worden gesproken, die als
zodanig ook bestudeerd kan worden, maar dat de studie van het toneel
zich op afzonderlijke regio's en meer in het bijzonder op afzonderlijke
steden moet concentreren, opdat rekening kan worden gehouden met lokaal bepaalde condities voor de opvoering en de inhoud van de spelen.
Stelt Hummelen een toneeltekst centraal en besteedt hij zijdelings
aandacht aan de lokale, Brusselse, omstandigheden van de opvoering
daarvan, Johan Oosterman neemt in zijn bijdrage het toneelleven van
een andere stad, Brugge, in zijn voile omvang onder de loep. Hij relateert zijn stadsstudie aan teksten en activiteiten van locale auteurs, van
plaatselijke broederschappen en rederijkerskamers. Hij steunt daarbij
voor een aanzienlijk deel op eigen archiefonderzoek. De keuze voor een
grote stad in het zuiden is niet toevallig. Een duidelijke scheiding tussen
oost en west voltrok zich in de Nederlanden vanaf het einde van de vijftiende eeuw door de opkomst van de rederijkerskamers, die geconcentreerd waren in het zuid-westelijk deel ervan: eerst in de steden van
Vlaanderen en Brabant, later in die van Holland en Zeeland. In het zuiden lag de bakermat van de rederijkersbeweging. Uit Vlaamse en Brabantse steden is ook het vroegste dateerbare toneel in de volkstaal afkomstig. De oudste kamer, Den Boeck in Brussel, werd vermoedelijk
reeds om en nabij 1400 opgericht. Korte tijd daarna ontstond in Brugge
de kamer van De Heilige Geest. De eerste Gentse kamer, De Fonteine,
werd relatief laat, in 1448, gesticht. Vroege stichtingen duiden op een
vroeg literair leven dat, zoals voor Brussel en Brugge is vastgesteld,
zich orienteerde op de culturele smaak en voorkeur van de daar gevestigde vorstelijke en adellijke hoven. 36 Hier werden boeken geschreven,
verzameld en gelezen en kwamen genres en thema's middels een proces
van annexatie en adaptatie uit de wereld van het hof in die van de burger
terecht. Het toneelleven in de genoemde steden — en daar rekenen we
ook theatrale versieringen in processies en blijde inkomsten toe — weerspiegelde de culturele, religieuze en politieke voorkeur, ideeen en belangen van een bovenlaag van de bevolking.
Als gezegd beschrijft Oosterman het Brugse toneelleven in de breedte. Achtereenvolgens komen ter sprake: Quicunque volt salvus esse, het
enige vijftiende-eeuwse spel dat uit Brugge bewaard bleef en van de
hand van stadsrederijker Anthonis de Roovere is; een soort tafelspel dat
mogelijk eveneens door hem geschreven werd; dialooggedichten die
dienst deden in processies en blijde inkomsten; optredens van beroeps-
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spelers; liturgisch drama en volkstalige passiespelen. De gegevens over
de laatste bevestigen opnieuw dat geestelijk toneel zoals we dat vooral
uit Duitsiand en Frankrijk kennen ook in de Nederlanden werd gespeeld.
Verder komt naar voren hoe naast het stadsbestuur met name religieuze
broederschappen als het Gilde van Onze-Lieve-Vrouw van de Sneeuw
het toneelmecenaat ter hand namen — een parallel met de situatie rond de
Bliscapen in Brussel.
Met de aanleiding en de opdrachtgever en de subsidient van spelen en
opvoeringen wisselden ook het genre en de stofkeuze. Bij een huwelijksviering binnenshuis paste een kort spel van Iomische aard, bij de
riidaltijdVin een broederschap eveneens, maar hierbij kon ook een mirakelspel over de gildepatroon nodig zijn. Tableaux vivants in processies
en blijde inkomsten vroegen om korte dialogen (de reeds eerder genoemde spraken), met vastenavond wilde men kluchten zien, en naar
aanleiding van politieke gebeurtenissen — oorlogen, overwinningen,
vredesverdragen, vorstelijke gebOOrten, liuwelijken en sterfgevallen —
werden overwegend allegorische stukken geschreven, al dan niet met
een vrolijke, droevige of satirische lading. In zoverre het officiele feestvierigen
betrof, konden die gepaard gaan met optredens in competitie,
verband, om prijs zoals het heette.
Over de preciese inhoud van al dat toneelrepertoire blijven we, althans voor de vijftiende eeuw, in het duister tasten. Er bleven immers
nauwelijks spelteksten bewaard. Voor Gent is de vijftiende-eeuwse
overlevering nog geringer. We bezitten alleen het fragment van een Zomer-en-Winter-spel van omstreeks 1436, dat vanwege zijn inhoud —
denk aan het abel spel met dezelfde thematiek — maar meer nog vanwege de fase van spelgenese die het vertegenwoordigt — tussen eerste versie en definitieve tekst in — de aandacht trekt. Bovendien kennen we zijn
scribent, de Gentse beroepskopiist Geraard van Woelbosch. Herman
Brinkman geeft het in deze bundel voor het eerst diplomatisch uit en
komt door analyse van correcties, van doorhalingen en toevoegingen tot
de hypothese dat Van Woelbosch niet de auteur van het spel was, maar
de afschrijver en bewerker, die misschien voor zijn eigen gezelschap of
in opdracht van een andere groep een provisorische tekst poetisch en
dramatisch fatsoeneerde en er vermoedelijk aansluitend nog de rollen
van de afzonderlijke personages uit afschreef.
Het is een historische sensatie om als het ware over de schouder van
Van Woelbosch mee to kijken hoe een speltekst voor opvoering gereed
werd gemaakt. Het lag voor de hand dat schrijvers om-den-brode als hij
niet alleen bij het afschrijven maar ook bij het herschrijven en zelf
schrijven van toneel betrokken waren. Kopiisten schreven letters, maar
waren ook geletterd, bezaten ontwikkeling, opleiding, en vervulden met
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bbekhandelaren en drukkers (beroepen die ze soms met hun schrijfarbeid combineerden) een spilfunctie in het literaire leven in de steden.
Van Woelbosch kan goed zelf een van die in rekeningpolten go vaak genoemde "zhesellen van den kerke', 'van den spele',:van der stede' of
`van der poorte' zijn geweest, die voorde oprichting- van cre'fideiljferskamerS*Telbrile spelopvoeringen verzorgden. Of zo'n groep deed vanwege zijn kunde en talent een beroep op hem. Het blijft in hoge mate
giswerk. Meer archiefonderzoek is nodig om de organisatie van het stedelijk toneelbedrijf in Gent — en elders — in kaart to brengen.

Toneel in druk, prozaromans en amoureuze spelen
Onderzoek van archivalia is een contextuele benadering. Een andere is
de studie van niet-dramatische teksten, althans van teksten die op het
eerste oog geen of een onduidelijke relatie bezitten met drama en theater. Tot deze groep teksten behoren in de eerste plaats enkele prozaromans. 37 Het gaat hierbij om verhalen, in hoofdzaak wereldlijk van aard,
waarvan een deel speelt in de ridderwereld. Soms betreft het oude ridderepiek, waarvan een prozabewerking is gemaakt. Nu is het opmerkelijk dat sommige prozaromans toch weer berijmde gedeelten bevatten,
rederijkersverzen, berijmde dialogen zelfs, die door middel van clauskoppen zijn gestructureerd, precies als in een originele toneeltekst. De
literatuurgeschiedenis heeft lange tijd aangenomen dat het bij deze prozaromans om bewerkingen van echte spelen ging die, aangezien de
meeste prozaromans verschenen in de eerste helft van de zestiende
eeuw, wel uit de voorafgaande vijftiende eeuw moesten stammen.
Voor sommige ervan kan een oorsprong als dramatische tekst inderdaad worden aangenomen, maar bij andere, waaronder Mariken van
Nieumeghen, lijkt het er veeleer op dat de berijmde gedeelten, zelfs de
dramatische dialogen, geen voorwerp maar resultaat van bewerking zijn
geweest.' Daarin onderscheiden de Nederlandse prozaromans zich nadrukkelijk van die in de ons omringende talen. De bewerkingstechniek
was als volgt: een oorspronkelijk in proza of rijm gestelde tekst die niet
voor opvoering was bestemd, werd dramatisch bewerkt, evenwel niet
ten behoeve van een opvoering maar ter stimulering van een dramatische leeswijze, waarbij het gelezene als het ware op een denkbeeldig podium werd geprojecteerd. Zo vertrouwd was het laatmiddeleeuwse publiek met toneel en voordracht dat het teksten die voor lezing waren bestemd, kennelijk graag in gedialogiseerde vorm tot zich nam.
In zijn bijdrage aan de themabundel beziet Dirk Coigneau de relatie
tussen toneel en prozaroman in het Licht van een andere verhouding: die
tussen toneel en drukpers. Tot 1540 (en nog lang nadien) verschenen
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_maar weinig toneelteksten in druk. Rederijkers bewaakten angstvallig
het kopijrecht van hun spelen, maar dat is niet de enige verklaring voor
de geringe oogst aan toneeldrukken. Evenzeer een rol speelde de dramatische complexiteit van het ernstige zinnespel, dat in gedrukte vorm —
dus zonder het beeld van de opvoering — moeilijk te volgen was, moeilijker althans dan bijvoorbeeld de veel overzichtelijker geconstrueerde
Historie van Lantsloet of de weliswaar allegorische maar toch lineair
vertelde Elckerlijc.
Dat het laatmiddeleeuwse publiek vertrouwd was met toneel, graag
toneelteksten las en zelfs niet voor opvoering bestemde teksten in een
dramatisch bewerking aangeboden kreeg, opent nieuwe onderzoeksperspectieven. In de eerste plaats wordt men nieuwsgierig naar de wijze
waarop toneel in de vorm van een leestekst, in handschrift dan wel in
druk, werd gerecipieerd. Gebeurde dat door stillezen of hardop lezen, in
groepsverband of individueel? " En welke andere teksten dan prozaromans werden op een theatrale manier — dat wil zeggen op een manier die
lijkt op die van het toneel — overgedragen? Dat voert ons weer naar het
repertoire van sprooksprekers en minnezangers en van al die andere
voordrachtskunstenaars — mimi, joculatores en histriones of hoe zij in
het Latijn of in de volkstaal ook werden aangeduid — die om den brode
de hoven en steden afreisden.
Een groep toneelspelen die voornamelijk in druk is overgeleverd,
wordt gevormd door de zogenoemde `oudere episch-dramatische spelen
met romantisch-klassiek gegeven'. Annelies van Gijsen heeft er haar
bijdrage aan gewijd. Het gaat, op den uitzondering na, om stukken over
een mythologische of in ieder geval in de Oudheid spelende liefdesrelatie. Ze hebben de vorm van het allegorische zinnespel. Deze amoureuze
spelen zijn om verschillende redenen interessant. In de eerste plaats bieden ze, middels vergelijking met de opvoeringshandschriften die van
sommige bewaard bleven, de mogelijkheid na te gaan hoe toneel in druk
ten behoeve van een lezend publiek werd bewerkt. In de tweede plaats
verschaffen ze inzicht in de wijze waarop klassieke thema's en ideeen in
het rederijkerstoneel werden gebruikt. Dat tot deze groep zowel stukken
uit de vijftiende als uit de zestiende eeuw behoren, maakt het bovendien
mogelijk de omgang met de klassieken diachroon te bestuderen.
Van Gijsen laat zien dat vroeg-humanistisch gedachtegoed (om precies te zijn uit het door Ficino herontdekte en vertaalde Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos) zowel de liefdesconceptie zelf als de uitbeelding daarvan in de personages en de mise-en-scene van enkele
amoureuze spelen heeft beInvloed. Ze draagt zodoende een nieuw argument aan ten bewijze van de stelling dat de Renaissance in de Nederlandse letterkunde niet na maar met de rederijkers begon — en dat reeds
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in de vijftiende eeuw. Bovendien blijkt uit haar stuk hoe ingenieus men
in Brussel, waar verschillende van deze spelen gesitueerd moeten worden, met de zinnespelvorm en de rederijkersstellage wist te werken. Dat
de auteurs ter plaatse, Colijn Caillieu en Jan Smeken, zo sophisticated
met inhoud en vorm omgingen, hoeft gezien de aanwezigheid van een
hof en een omvangrijke burgerlijke elite in de stad niet te verbazen. Er
was in Brussel een publiek voor zulk toneel. Verder blijkt dat zij goed
op de hoogte waren van het Franstalig toneel en de literatuur van de
rhetoriqueurs.

Allegorie, preek en beeldende kunst
Uit de eerder vermelde titellijst uit Lubeck kan niet alleen de thematische reikwijdte van het Nederlandse toneelrepertoire worden afgeleid.
Ook blijkt dat de thematiek verschuift. Tot in het derde kwart van de
vijftiende eeuw is sprake van een voorkeur voor epische verhaalstoffen.
Vanaf de jaren tachtig kan een allegorische tendens worden waargenomen. Ook in het Nederlandse repertoire gaat de allegorie overheersen.
Met het ontdekken van het toneel als middel voor catechese en voor meningsvorming op sociaal en politiek gebied, beginnen personificaties en
allegorische handelingsmotieven aan hun opmars door de toneelliteratuur.
Het allegorisch principe was oud en samen met het al even beproefde
middel van de dialoog kon het in toneelvorm voor instructie en opiniering van grote groepen leken worden ingezet. Aangezien de allegorie
een in oorsprong klassiek-retorisch procede was en ook de dialoog reeds
in de Oudheid veel werd gebruikt, verwondert het niet dat tijdens de
noordelijke Renaissance — vanaf ongeveer de tweede helft van de vijftiende eeuw — de reeds bestaande middeleeuwse belangstelling voor
beide middelen verder werd aangewakkerd. Binnen de burgerlijkstedelijke rederijkerij met haar sterk competitieve cultuur, binnenskamers en daarbuiten, tijdens stedelijke en interstedelijke wedstrijden,
zouden allegorie en dialoog en in toenemende mate ook betoog en dispuut steeds beter gedijen.
Het genre waarin beide hun grootste bloei bereikten was het zestiende-eeuwse zinnespel, maar in zijn vijftiende-eeuwse voorloper, de zogenoemde moraliteit, waren beide reeds met succes gecombineerd. Uit
Van Gijsens bijdrage blijkt hoe goed de allegorische vorm zich leende
voor de combinatie van klassieke stof en didactiek. Zinnespel en moraliteit komen als genre nog uitvoeriger aan bod in het stuk van Bart Ramakers. De mogelijkheid tot veelzijdige lering maakt het allegorisch toneel
tot representant bij uitstek van het lekentoneel in de Nederlanden. De al-
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legorische en argumentatieve vorm reikt, getuige Vanden Winter ende
vanden Somer, terug tot in de abele spelen. Ramakers' behandeling van
het allegorisch toneel richt zich op de overlevering en benadering ervan.
Door de toepassing van allegoric en betoog raken zinnespelen en moraliteiten aan andere tekstgenres die veelal eveneens in didactische context gebruikt werden en op verwante wijze — vooral weer door voordracht — akoestisch voltooid werden. Dit repertoire vraagt om een aanpak waarbij de talige, met het betoog samenhangende elementen in het
perspectief worden geplaatst van de visuele, uit de allegoric voortvloeiende eigenschappen, en omgekeerd.
Hoezeer het allegorisch toneel verwant is aan vormen van betoog en
verbeelding, blijkt uit het omvangrijke toneeloeuvre van Cornelis Everaert uit Brugge. Het gaat hier om de vroegste zestiende-eeuwse verzameling rederijkerstoneel, met spelen geschreven tussen 1509 en 1534."
De ernstige spelen in dit corpus zijn allegorisch van aard en zeer argumentatief. Ze sluiten qua vorm en thematiek aan bij de vijftiendeeeuwse toneeloverlevering uit zowel Brugge als Brussel en bieden derhalve vergelijkingsmateriaal voor een spel als Quicunque vult salvus
esse van De Roovere, dat eveneens catechetisch-didactisch van aard is.
Preken, pleiten en disputeren waren vaardigheden die middeleeuwse
auteurs zigh op schoien _en...universiteiten elm maakten en die zowel
mondelingals schriftela werden geoefend en in praktijk gebrachL Uit
sommige spelen treden ,de retoricale of pcieticale opvattingen van de
auteurs zeer duidelijk aan het licht. Soms worden ze zelfs expliciet verwoord. Vooral de rederijkers hebben zich bezonnen op de aard en de
motivatie van hun literaire arbeid. Nelleke Moser geeft daar in haar bijdrage over Everaerts Maria ghecompareirt byde claerheyt een voorbeeld van. We hebben hier to maken met een wedstrijdspel, waarin Maria vergeleken wordt met het licht. Die vergelijking of comparatie wordt
door allegorische personages op argumentatieve wijze volbracht, waarbij invloed vanuit de middeleeuwse preektheorie aanwijsbaar is. Dat
blijkt uit de structuur van het spel, maar tevens uit het natuurlijk, figuurlijk en schriftuurlijk uitleggen of beargumenteren van de genoemde vergelijking. Kennelijk — vorm en inhoud van de spelen maken het aannemelijk — bereikte universitaire kennis ook een vermeende leek als Everaert. Bijzonder voor zijn comparaties is het soms hoge aantal tableaux
vivants die als een vorm van figuurlijk bewijzen werden beschouwd. De
slottoog in het bewuste spel was een zeer spectaculaire: Maria, zwevend
tussen hemel en aarde met de drievuldigheid — Vader, Zoon en Heilige
Geest — boven haar.
Het voor didactische spelen kenmerkende stijlmiddel van de allegoric
werkte in de vorm van symbolische kostuums, attributen en handelingspatronen zowel langs verbale als visuele weg. Uit de comparaties van
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Everaert blijkt het &rote belang en het spectaculaire effect van tableaux
vivants, die meestal aan het eind van het spel werden onthuld. 41 Het kon
om een enkele toog maar ook om een reeks van togen gaan. Soms bestond de gehele handeling uit een opeenvolging van dergelijke losse
beelden of werd ze daar in ieder geval sterk door bepaald. Om zulke
beelden verder te kunnen `invullen' moeten we een beroep doen op de
plastische kunsten, op de iconografie en, om ze vervolgens te kunnen interpreteren, op de iconologie. Ner&ens raken beeldende kunst en toneel
elkaar zo sterk als in het tableau vivant, en het ligt dan ook voor de hand
in dit genre een belangrijke schakel tussen beide kunsten te zien. Het is
hier niet nodig 'de kip of het ei'-discussie te voeren over de vraag of de
beeldende kunst het toneel volgde of andersom het toneel de beeldende
kunst. Er was sprake van wederzijdse beInvloeding. Maar vooral deelden toneel en beeldende kunst dezelfde inspiratiebronnen en doelstelEngem waardoor hun thematiek, hun werking en perceptie zo sterk overeen konden stemmen.

Het spel in opvoering
Tegenover de exponent bij uitstek van het ernstige toneel, het allegorische zinnespel, staat de klucht, de vertegenwoordiger van het komisch
toneel. Ook aan dit genre is een afzonderlijke bijdrage gewijd. Herman
Pleij neemt die voor zijn rekening. Kluchten zijn in hoofdzaak overgeleverd in zestiende- en begin zeventiende-eeuwse handschriften en drukken. Ze werden bij uiteenlopende gelegenheden gespeeld, vaak na een
zinnespel, en hebben sterke wortels in de stedelijke vastenavondviering,
die tot voor 1400 terugreikt. Naast de kluchten zelf is er dus ook aanleiding aandacht te schenken aan de kluchtcultuur. 42 Kluchten konden net
als zinnespelen instrument zijn van sociale, politieke en religieuze satire, zeker in de periode van de reformatie. Van de klucht bezitten we
uiteraard al vroege voorbeelden in de sotternieen uit het handschriftVan Hulthem. Ook binnen de komische literatuur, met name die die
voor gebruik op vastenavond was bedoeld, kunnen genres worden aangewezen die op de wijze van het toneel werden voorgedragen. In het
Middelnederlands kennen we ze alleen nog maar in latere, gedrukte en
daarom bewerkte vorm, zoals spotsermoenen en -mandementen, maar
ze moeten al in de veertiende eeuw hebben bestaan.
Pleij behandelt de kluchten dit keer minder vanuit ideologisch en
meer vanuit dramatisch oogpunt, namelijk als spectaculair theater of
schouwspel, als — om de eerder genoemde omschrijving te gebruiken —
de visuele en auditieve ervaring die toneel uiteindelijk is. Net als het allegorische behoeft ook het komische toneel visuele en akoestische vol-
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tooling om op waarde en betekenis geschat te kunnen worden. Wanneer
die voltooiing niet fysiek gerealiseerd kan worden, en we niet als toeschouwers een opvoering kunnen bijwonen, moeten we in ieder geval
als lezers proberen de speltekst mentaal, in gedachten, te ensceneren. In
zijn beschouwing, die zich met name richt op de zestiende-eeuwse
klucht van de Dove Bitster uit de Haarlemse collectie-Trou Moet Blijcken, legt Pleij de nadruk op de lichamelijkheid van het komisch toneel,
op het feit dat wat als komisch, als lachwekkend ervaren werd, samenhing met fysieke actie, met de werking, vooral in overdreven, onbehoorlijke of beschamende wijze, van het lichaam, van zintuigen, ledematen
en geslachtsdelen. Die onderdelen werden dan ook gretig getoond. Het
laat zich allemaal samenvatten in de zeven v's: vechten, vloeken, vrijen,
vreten, veinzen, vermommen en verkleden. De laatste twee hebben
strikt genomen niets met lichaamsfuncties te maken, maar met datgene
wat het lichaam bedekt, met kleding dus. In zoverre die seksespecifiek
was en samenhing met seksespecifiek gedrag, kon het wisselen daarvan
— travestie — toch komische effecten bewerkstelligen, die ook weer samenhingen met het overtreden of omkeren van de norm of het normale.
Daarvan geeft Pleij uit het Haarlemse spel en andere stukken mooie
voorbeelden.
Hij vergroot de aannemelijkheid van zijn interpretaties door ook contemporain beeldmateriaal en een contemporain ooggetuigenverslag van
twee kluchtvoorstellingen in zijn analyse te betrekken. We naderen zo
heel dicht de historische opvoering, hoewel ook die altijd maar een van
vele mogelijke voltooiingen van de tekst kan zijn geweest. Ook hedendaagse opvoeringen, zelfs als die op reconstructie gebaseerd zijn, zullen
nooit het ultieme antwoord verschaffen op de vraag wat ooit te zien en te
horen was. Maar pure reconstructie hoeft dan ook niet de enige motivatie te zijn voor het heropvoeren van historisch toneelrepertoire, ook dat
uit de Middeleeuwen. Men kan het evenzeer om didactische (ten behoeye van het onderwijs), cultuurpolitieke (ter bewaring van het nationale
erfgoed) en niet in de laatste plaats om artistieke redenen doen, om, zoals theaterwetenschapper Rob Erenstein in deze bundel schrijft, 'het benadrukken van de eeuwige actualiteit van teksten waarin existentiele
problemen aan de orde worden gesteld'.
In de laatste bijdrage aan deze bundel schetst Erenstein de moderne
opvoeringsgeschiedenis van het Middelnederlandse toneel, dat wil zeggen in de laat-negentiende en twintigste eeuw. Die liep parallel met de
herontdekking van de historische letterkunde en het ontstaan van de moderne filologie in het algemeen. Voortrekkers daarvan — mannen als Te
Winkel en Leendertz .— komen in dit verband ter sprake. Pioniers van de
eerste heropvoeringen waren onderwijzers, docenten en studenten —
amateurs dus en vertegenwoordigers uit de educatieve sector. Kort na de
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eeuwwisseling ging het beroepstoneel met middeleeuwse stukken in de
weer. Met opvoeringen van Elckerlijc, Lanseloet van Denemerken en
Mariken van Nieumeghen — bijna altijd deze drie, met soms nog een ander abel spel en de Bliscapen van Maria — werd toendertijd zelfs de vernieuwing van het Nederlandse toneel ingezet. In Vlaanderen hadden
zulke producties vooral grote betekenis voor het Vlaamse emancipatiestreven. Van een echte opvoeringstraditie was sprake bij de jaarlijkse
productie van Elckerlijc in het Holland Festival. De opvoeringsgeschiedenis van het middeleeuwse repertoire kent naast een beperkte keuze uit
de beschikbare stukken nog enkele constanten: de aantrekkingskracht
die het nog steeds uitoefent op makers van jeugdtheater en de verbazing
van recensenten over de mogelijkheden die dit repertoire theatermakers,
ook professionele, nog altijd weet te bieden. Die verbazing duidt op onbekendheid met de stukken en op de reputatie van onspeelbaarheid en
onaantrekkelijkheid die het middeleeuws toneel kennelijk nog steeds
aankleeft. Erenstein wijst er aan het eind van zijn stuk op dat juist het tegenwoordig zo populaire locatietheater een geschikt kader biedt voor
opvoeringen van historisch repertoire. Daarin zouden openluchtvoorstellingen van Middelnederlands toneel zeker kans van slagen hebben.

Uitleiding
Het aangeven van grote lijnen is in de studie van het middeleeuwse toneel omstreden. Men heeft in het verleden al te gemakkelijk een organische, darwinistische verklaring gegeven voor het ontstaan en de ontwikkeling van het middeleeuwse toneel. Het liturgisch drama zou de kiem
zijn geweest waaruit almaar langere, complexere en massalere spelen
groeiden, uitmondend in omvangrijke, meerdaagse passie- en mysteriespelen.43 Deze voorstelling van zaken is niet vol te houden. Toenemende
lengte, complexiteit en massaliteit hebben als grote lijnen afgedaan, wat
niet wil zeggen dat tussen bepaalde vormen — liturgisch drama en geestelijk toneel in de volkstaal bijvoorbeeld — geen nauwe, deels ook causale verbanden kunnen worden aangewezen. Maar veel ontwikkelingen
blijken toch ook uit het toeval en uit lokale en regionale omstandigheden
te verklaren. Verder wisselden, om bij het voorbeeld van daarnet te blijy en, liturgisch drama en volkstalig geestelijk toneel elkaar niet af, maar
bleven beide naast elkaar bestaan. Het is ook moeilijk voorstelbaar dat
buiten de kerk niet altijd een traditie van toneelspelen heeft bestaan, al
was het maar in de vorm van ritualistisch-folkloristische gebruiken.
Daarvoor lijkt de menselijke Spieltrieb gewoon te sterk. Verder zijn grote tekstomvang en massaliteit bepaald geen kenmerken van het Middelnederlandse toneel gebleken. En wat de complexiteit betreft, die is ook
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in eenvoudige, korte spelen niet afwezig, als we tenminste de moeite nemen naast de tekst ook het beeld in onze analyse te betrekken.
De lengte, complexiteit en vele andere aspecten van het middeleeuwse toneel die hierboven werden aangeroerd, hangen samen met het stedelijk karakter van het middeleeuwse toneelleven. Als er den grote lijn
in de geschiedenis van het Middelnederlandse toneel te ontdekken valt,
is het wel die van de stad `als der gesellschaftliche Ort der Realisierung
geistlicher wie weltlicher Spiele, im organisatorischen Sinne als institutioneller Trager der Spielauffahrungen und in ideologischer Hinsicht als
eine Art Resonanzboden der in den Spielen angesprochenen Themen
und vermittelten Lebenslehren'. " Voor de stedenrijke Nederlanden met
hun vele broederschappen, rederijkerskamers en rondtrekkende groepen
van professionele entertainers, lijkt dit in nog sterkere mate te hebben
gegolden dan voor de ons omringende taalgebieden.
Een andere lijn die zich bij de studie van het middeleeuwse toneel en
die zich ook in deze bundel aftekent, is het hoge dramatische gehalte van
middeleeuwse tekstsoorten in het algemeen: 'a pervasive theatricality
was characteristic of the Middle Ages, to the extent that it often renders
excessively difficult, and sometimes futile, our efforts to distinguish and
categorise poetic texts and genres that share fundamentally homogeneous techniques of performance'. 45 Grensoverschrijdende studie van het
middeleeuwse toneel in de Lage Landen houdt dus niet alleen in dat taalgrenzen worden overgestoken en dat naast primaire teksten ook archivalia worden bestudeerd, maar tevens dat steeds meer de grensvlakken met
andere genres worden verkend en dat eveneens voor deze de aard en wijze van de opvoering of de performance wordt nagegaan. Immers, spel en
spektakel waren overal te vinden.
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Evenals als elders zijn in de Lae Landen een aantal liturgische drama's, voornamelijk paasspelen, bewaard gebleven. Als onderdeel van
de eredienst, die in de vele kerken .en kloosters het dagelijks leven beheerste, vormden zij een ritueel dat een vaste plaats in de jaarlijkse
cyclus had. Deze spelen moeten niet gezien worden als losse elementen
tussen de gebeden en psalmen door; ze waren ingekaderd in een dramatische structuur die in de gehele liturgie aanwezig was. Daar waar de
liturgie de belangrijkste gebeurtenissen uit de evangelien herdacht, ontstond min of meer vanzelf de behoefte aan het opnieuw beleven of uitbeelden daarvan. De oudste getuigenissen hierover stammen al uit het
Jeruzalem van de vierde eeuw en komen uit het reisverhaal van de
Spaanse pelgrim Egeria, die een lange tocht naar het Heilig Land ondernam en haar zusters berichtte over wat ze meemaakte. ' Haar verslag bevat een uitvoerige beschrijving hoe op Palmzondag alle gelovigen in
processie optrekken naar Jeruzalem; kennelijk was dit volledig nieuw
voor haar.
Eeuwen later blijkt ook de Westerse liturgie doordrenkt te zijn met
dramatische elementen. Op vele momenten in het liturgisch jaar werd
een bijbels gegeven uitgebeeld door middel van rituele handelingen, in
omvang varierend van een simpel gebaar tot een compleet zangspel.2
Het gaat hier om gebruiken die van kerk tot kerk en van bisdom tot bisdom konden verschillen. De processies voorafgaand aan de mis waren
meer dan eens zo ingericht dat er een scene uit het evangelie neergezet
werd, maar zonder dat er sprake was van een liturgisch spel. Een enkele
keer, zoals in de Goede Week, waren er speciale aanwijzingen voor het
lezen van de passies, doorgaans opgetekend in ordinarii en in zogenoemde genoteerde missalen, missalen die – in tegenstelling tot de normale missalen voor de priester – voorzien waren van muzieknotatie en
uitgebreide rubrieken en die kennelijk gebruikt werden door een ceremoniemeester. Het betreft hier veelal korte handelingen, die doorgaans
niet onder 'drama' of `toneel' gerekend worden; er was vaak geen
spreek- of zangrol, dus ook geen dialoog, maar de handelingen werden
begeleid door koorzang of door een lezing. Wel manifesteert zich hierin de gevoeligheid van de liturgie voor drama, voor de behoefte om bijbelse gebeurtenissen opnieuw zichtbaar te maken. Tegen de achtergrond van deze gevoeligheid moeten de eigenlijke liturgische spelen gezien worden, die grotendeels gedragen werden door (gezongen) dialoog,
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en waarbij kleding en attributen waren voorgeschreven.
Verreweg de meeste hier bedoelde gebruiken waren gebonden aan
feesten die samenhangen met het evangelie. Deze horen vrijwel allemaal tot het Temporale van het liturgisch jaar, bestaande uit de kerstkring, die van de Advent tot en met Driekoningen loopt, en de paaskring, van Septuagesima tot en met Pinksteren. Daar komen nog enkele
feesten bij die tot het Sanctorale gerekend worden, zoals MariaBoodschap (25 maart) en Maria-Purificatie (2 februari). De vele laatmiddeleeuwse devotiefeesten zoals Sacramentsfeest, dat op de tweede
donderdag na Pinksteren gevierd wordt, vallen hierbuiten. De hier volgende bloemlezing – geordend volgens het evangelie, van MariaBoodschap tot en met 's Heren Hemelvaart – geeft enig inzicht in de
veelheid van liturgische gebruiken en liturgische en para-liturgische
spelen in de Lage Landen.

Maria-Boodschap
Hoewel het feest van Maria-Boodschap op 25 maart gevierd wordt,
heeft ook de Advent een sterke Annuntiatiegedachte – logisch, want het
uitzien naar de Verlosser staat centraal in deze periode. Dit kwam vooral
tot uiting in de 'Gulden Mis' (Missa Aurea), die opgedragen werd op
Quatertemperwoensdag in de Advent. Dit was een plechtige mis, die
kon worden opgeluisterd met een liturgisch spel. Aan het begin van de
mis namen twee jongens, een als Maria en een als Gabriel, plaats op
twee podiumpjes. Tijdens de evangelielezing (Lk 1: 26-38, de passage
waarin Maria's zwangerschap aangekondigd wordt) pakten ze hun rol
op, te beginnen bij Gabriels groet Ave Maria [=Wees gegroet Maria].
Bij de woorden Spiritus Sanctus superveniet in te [=De heilige Geest zal
over u komen] kon een duff boven het podium van Maria gehangen worden.'
Ofschoon deze mis wijd verbreid moet zijn geweest, ook in de Lage
Landen, is er in liturgische handschriften weinig of niets van terug te
vinden. Doorgaans was de Gulden Mis een vroegmis, prive ingesteld en
eventueel ondersteund door een fundatie die het spel bekostigde. Het
spel is derhalve voornamelijk bekend uit laatmiddeleeuwse stichtingsdocumenten en rekeningen. In steden als Brugge en Doornik is het tot
het einde van de achttiende eeuw in gebruik geweest.
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Driekoningen – De «Ordo Stellae» van Munsterbilzen
Het bezoek van de drie Wijzen aan het pasgeboren kind en het optreden
van Herodes zoals beschreven in het Mattheus-evangelie, heeft een van
de uitvoerigste zangspelen van de Lage Landen opgeleverd: de Ordo
Stellae van Munsterbilzen, ook wel het Driekoningenspel van Munsterbilzen genoemd, of, gezien het feit dat Herodes er een hoofdrol in heeft,
het Herodesspel. Het bevindt zich achterin een negende-eeuws
Samuhel-Evangeliar, dat voor 1130 in bezit gekomen is van de benedictinessen van de Sint-Amorabdij in Munsterbilzen, waar een lijst van
kloosterzusters en de Ordo Stellae werden toegevoegd. 4 Het precieze
moment van optekenen is onduidelijk, maar het moet kort na 1130 geweest zijn. De notatie bestaat uit lijnloze neumen zoals men die vaker
vindt in die periode en in dat deel van het diocees Luik2Het spel eindigt
nogal plotseling en lijkt niet helemaal of te zijn. Wel lag het van meet of
aan in de bedoeling van de schrijver om het spel van muziek te voorzien;
bij het schrijven van de tekst is reeds extra ruimte voor de notatie gelaten op plaatsen waar de melodie een coloratuurtje heeft.6
Het spel is uniek, maar het staat wel in een traditie van driekoningenspelen en het heeft een aantal scenes gemeen met het elfde-eeuwse spel
van Freising. 7 Als auteur van het spel is door Smits van Waesberghe
Theodericus van Sint-Truiden genoemd. Dat is niet onmogelijk maar
evenmin bewijsbaar, en er zijn enkele details die zijn ideeen tegenspreken. Theodericus was vanaf 1082 monnik van het benedictijnerklooster
Sint-Truiden, niet ver van Munsterbilzen. VOOr het einde van de elfde
eeuw verbleef hij, in verband met perikelen in de abdij, een tijd in ballingschap in Gent; vervolgens was hij abt van Sint-Truiden van 1099 tot
zijn dood in 1107. 8 Hij werd geroemd om zijn literaire kwaliteiten, terwijl zijn opvolger, abt Radulphus, te boek stond als iemand met een
groot muzikaal talent. Deze Radulphus heeft rond 1100 de notenbalknotatie in Sint-Truiden geIntroduceerd en Theodericus moet deze gekend
hebben. 9 Zou het spel uit Sint-Truiden afkomstig zijn, dan zou men in
plaats van de lijnloze neumen de veel comfortabelere notenbalknotatie
verwachten; die kan immers zonder verdere hulp van blad gelezen worden. Juist voor een dergelijk spel, dat grotendeels uit onbekend repertoire bestaat, is dat veel gemakkelijker. Lijnloze neumen zijn immers niet
meer dan een geheugensteuntje voor de zangers; de melodieen moeten
nog steeds met voor- en nazingen aangeleerd worden. Ook is het einde
van de elfde eeuw, de periode waarin Theodericus leefde, aan de vroege
kant voor een tekst die grotendeels, zelfs de rubrieken, in hexameters is
gevat. Wijzen deze hexameters er niet eerder op dat het een product van
de Renaissance van de twaalfde eeuw is, waarin vaker op deze dichtvorm werd teruggegrepen? Het feit dat het spel na 1130 opgetekend is,
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meer dan twintig jaar na de dood van Theodericus, strookt evenmin met
een dergelijk vroeg tijdstip van ontstaan; het ligt immers niet voor de
hand dat een dergelijk complex spel eerst mondeling werd doorgegeven.
Waarschijnlijker is dat het spel van Munsterbilzen kort voor de vervaardiging van het handschrift gecomponeerd is, dus rond 1130.
Een liturgische inkadering van het spel van Munsterbilzen is niet te
geven. Voor dit en vele andere driekoningenspelen geldt dat ze niet in liturgische boeken zijn opgetekend, of in elk geval niet in een liturgische
context. Daaruit volgt dat het strikt genomen geen liturgische spelen
zijn. 10 Dit zal de reden zijn dat driekoningenspelen unieker zijn dan bijvoorbeeld paasspelen, die zuiver liturgisch waren en als een complex
van zang en ritueel ongewijzigd werden doorgegeven. Dat het spel van
Munsterbilzen geen deel van de liturgie uitmaakte, blijkt tevens uit het
opschrift, waarin aangegeven wordt dat het spel begint na een Benedicamus Domino, de afsluitende formule van de koorgetijden. Buitendien is
de inrichting van het spel niet liturgisch. De karakterschildering en gestiek die veel minder gestileerd zijn dan in liturgische spelen, en het feit
dat Herodes een woede-uitbarsting heeft, maken het spel tot een theater-zangspel dat in een liturgisch kader niet kan functioneren. Wel zullen de opvoerders clerici en koorjongens geweest zijn, en zal het in een
kerk opgevoerd zijn; ook dat blijkt uit het genoemde opschrift. " Echter,
al is het niet direct een liturgisch spel, het sluit wel naadloos aan bij dat
genre. Het is volledig gezongen, zonder gesproken passages of recitatief; het is deels vrij gecomponeerd, met enkele gezangen die aan het
gregoriaanse repertoire ontleend zijn.

Maria-Purificatie – een uitgebreide processie
Dit feest draagt verschillende namen. De middeleeuwse handschriften
hebben het opschrift In Purificatione Mariae, dat wijst naar de rituele
reiniging van de jonge moeder veertig dagen na de bevalling; het wordt
dan ook gevierd op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis. In de yolksmond heet het Maria Lichtmis naar de lichtritus, die in de kaarsenwijding tot uiting komt. De officiele naam is tegenwoordig Opdracht van
de Heer (In praesentatione Domini). Het is deze naam die het meest toepasselijk is bij de gebeurtenis die op deze dag herdacht wordt, namelijk
het feit dat Jozef en Maria het kind, om het aan de Heer op te dragen,
naar de tempel brachten, waar de profeet Simeon aanwezig was, die het
in zijn armen nam en het herkende als de Messias (Lk 2: 22-40).
Deze opdracht werd uitgebeeld in de processie voor de mis. 12 Dergelijke processies bleven veelal beperkt tot de kerkruimte of het claustrum,
maar bij grote feesten trok men naar buiten door de stall om weer in de
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kerk te eindigen, waar vervolgens de mis begon. Bij het feest van MariaPurificatie symboliseerde het betreden van de kerkruimte aan het einde
van de processie het moment dat het kind in de tempel gebracht wordt,
en wel met simpele middelen: door een Mariabeeld binnen te dragen,
zodat Maria, traditioneel afgebeeld met kind op de arm, het Christuskind de tempel indroeg. In de Utrechtse Mariakerk ging dit als volgt:
Et ante ianuam meridionalem ebdomadarius, cum processione veniens, accipiet ymaginem beate virginis in manibus, incipiens ant.
Cum inducerent.13
[=En voor de zuiddeur zal de priester die die week dienst heeft,
terwijl hij met de processie meeloopt, het beeld van de heilige maagd
in zijn armen nemen, terwijl de antifoon Toen ze het kind Jezus de
tempel binnenbrachten ingezet wordt.]
Deze gewoonte is wijd verbreid, maar er zijn varianten, bijvoorbeeld in
de handschriften van de Utrechtse Dom, waar men geen Mariabeeld
maar een liturgisch boek droeg, zodanig dat tegelijk de ontmoeting met
Simeon uitgebeeld werd:
Et interim unus ex presbyteris senior in vice sancti Symeonis accipiat
plenarium in ulnas et portet in aecclesiam pro puero Christo. Et
ingrediendo cantor imponat ant. Cum inducerent puerum cum psalm°
Benedictus dominus deus Israel:4
[=En ondertussen neemt een van de oudere priesters, in de rol van de
heilige Simeon, het missaal in zijn armen en draagt het de kerk in als
het Christuskind. En bij het binnenkomen intoneert de cantor de
antifoon Toen ze het kind Jezus de tempel binnenbrachten, met de
psalm Gezegend de Heer, de God van Israel.]

De Goede Week
De Goede Week is de climax van de Vasten, uitlopend in Goede Vrijdag, en gevolgd door Pasen, het feest van de verrijzenis en de verlossing, het hoogtepunt van het liturgisch jaar.
Gedurende de gehele Goede Week, van Palmzondag tot en met Goede
Vrijdag, worden de gebeurtenissen uit de evangelien herdacht, van de
intocht in Jeruzalem tot en met de kruisdood en begrafenis. Op Palmzondag wordt de intocht van Christus en zijn leerlingen in Jeruzalem gevierd. De woensdag staat al vanaf oude tijden in het teken van het verraad van Judas en het daaropvolgende doodvonnis. " Witte Donderdag
heeft een dubbel karakter; naast de droefheid van de lijdensweek is er
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een feeststemming in verband met het herdenken van het Laatste
Avondmaal en de instelling van de Eucharistie. De vrijdag, de dag van
de kruisiging, is een dag van diepe rouw.

Palmzondag
Op Palmzondag wordt de intocht in Jeruzalem herdacht. Al in de vierde
eeuw, zo blijkt uit het reisverslag van de pelgrim Egeria, was in Jeruzalem zelf een uitgebreide processie bekend, waarbij de stoet van de Olijfberg naar de stad trok, aldus de intocht nabootsend. 16 Naderhand werd
deze gewoonte in het westen overgenomen, waarbij men van een hoogte
buiten de stad naar de stad zelf trok, onder het zingen van passende antifonen en met koorjongens die vanaf de toren de hymne Gloria laws et
honor zongen – de aanwezigheid van kinderen wordt uitdrukkelijk vermeld in Mattheus 21:15. " Een uitgebreide beschrijving is bekend uit de
tijd van Lanfranc, aartsbisschop van Canterbury in de elfde eeuw. Hierbij werd de geconsacreerde hostie als representatie van Christus 's ochtends in alle vroegte buiten de stadsmuren gebracht, opdat later op de
dag de processie 'met Christus in hun midden kon optrekken naar Jeruzalem' .18
Gedurende de Middeleeuwen werd deze intochtsprocessie overal gehouden en aanwijzingen ervoor zijn in alleliturgische handschriften te
vinden, zij het dan dat men niet meer buiten de stad begon; de intocht in
Jeruzalem werd nu gesymboliseerd door het binnentreden in de kerk.
Evenals bij Maria-Purificatie vond het geheel plaats in een processie
voorafgaand aan de mis, onder het zingen van antifonen die het bijbelverhaal vertelden. Veel elementen uit het bijbelverhaal, zoals de palmtakken en de kleren die op de weg uitgespreid werden, waren aanwezig.
De aanwezigheid van kinderen kwam tot uiting in de refreinhymne Gloria Taus et honor, die traditioneel door jongens gezongen werd; soms,
bijvoorbeeld in de ordinarius van de Leuvense Pieterskerk, werd expliciet aangegeven dat dat vanaf een hoge plaats moest gebeuren:
Finita oratione, procedant ad processionem decantando hanc antiphonam Dum appropinquaret, Ante quinque, Cum audisset, Occurrerunt,
Ceperunt, postea cantent pueri aliqui, sex aut plures, alta voce in turri
ecclesie Gloria laus .19
[=Na het gebed gaat de processie verder, onder het zingen van de
antifonen Toen de beer Jeruzalem naderde, Viii dagen, Toen het yolk
hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, Het yolk liep hem tegemoet,
De menigten begonnen te loven; vervolgens zingen enkele jongens,
zes of meer, met luide stem vanaf de kerktoren Lof en eer zij U.]
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Het uitspreiden van de kleren vinden we terug in het missaal van de
Utrechtse Dom, in een toevoeging in de marge. Het voorschrift luidt dat
een van de scholieren zijn manipel, een armdoek die deel uitmaakt van
de liturgische kleding, op de grond werpt:
Hic scolaris proiciat manipulum cum ant. Pueri Hebreorum vestimenta postea Pueri Hebreorum tollentes ramos.2°
[=Hier werpt een scholier een manipel naar voren met de antifoon De
zonen Israels spreidden hun kleren uit en daarna De zonen Israels,
oliffiakken dragend.]
Er zijn in de Goede Week enkele momenten waarop de liturgie een symbolische lading krijgt, die niet direct dramatisch te noemen is, maar die
wel bijdraagt aan de intensiteit van de lijdenstijd. In deze week fungeerden alle vier de passieverhalen als evangelielezing in de liturgie, te beginnen met de Mattheuspassie op Palmzondag en eindigend met de Johannespassie op Goede Vrijdag. De Lucaspassie had een plaats op
woensdag, de dag die in teken staat van het verraad van Judas en het beramen van het doodvonnis van Christus. De Lucaspassie werd soberder
gelezen dan de eerste twee passies, die van Mattheus en Marcus, die
aanvingen met de begroeting Dominus vobiscum en de aanhef Passio
domini nostri Jesu Christi secundum Mattheum (of secundum Marcum).
De handschriften bevatten voorschriften om op woensdag de aanhef en
groet weg te laten, en een enkele maal staat de reden hiervan vermeld,
zoals in een Gronings missaal van omstreeks 1200:
Quod isto die passio domini sine salutacione pronunciatur significat
iudeorum pravum consilium contra dominum et discipulorum silencium propter tristiciam passionis dominice. Et legatur passio sine salutacione et sine titulo sic Appropinquabat.'
[=Dat vandaag het lijdensverhaal zonder groet uitgesproken wordt,
symboliseert het onheuse beraad van de Joden tegen de Heer, en de
stilte van de discipelen wegens het verdriet om zijn lijden. De passie
moet worden gelezen zonder groet en aanhef, aldus: In die tijd
naderde ... (Lk 22: 1 en verder).]
Ook op Witte Donderdag is er een moment in de liturgie waarin een vaste handeling moet worden weggelaten, namelijk het geven van de vredeskus. Dit gebruik is overal bekend, maar slechts een enkele keer wordt
dit toegelicht, zoals in de Ordinarius Traiectensis die aan de parochiekerk van Ootmarsum heeft behoord:
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Ne datur osculum pacis, propter hoc quia Judas osculo tradidit dominum nostrum Ihesum Christum.22
[=De vredeskus wordt niet gegeven, omdat Judas met een kus onze
heer Jezus Christus verraden heeft.]

Goede Vrijdag
In vele boeken uit het diocees Utrecht vinden we een bijzondere aanwijzing voor het lezen van de Johannespassie op Goede Vrijdag. Hierbij
werd op steelse wijze het verdelen van kleren van de gekruisigde uitgebeeld:
Deinde legatur passio domini absque salutatione, nec ibi portentur
candelae vel thuribulum. Antequam legatur ponatur syndo sub
aevangelio et aliae duae sindones ponantur super altare, et in eadem
passione ubi legatur Partiti suns vestimenta mea sibi scindant duo
clerici syndones hic vel inde desuper altare more furum et secum
afferunt. Secundum lohannem non pronuntiatur; Dominus vobiscum
neque Passio domini dicitur sed tantummodo: Egressus est Ihesus
cum discipulis suis trans torrentem Cedron.23
[=Vervolgens wordt het lijdensverhaal van de Heer gelezen zonder
groet, ook worden er geen kandelaars en wierook gedragen. VOOr het
lezen wordt een doek onder het evangelie gelegd en twee andere
doeken op het altaar. En in deze passie, daar waar gelezen wordt Mijn
kleren hebben ze onder zich verdeeld (Joh 19: 24), scheuren twee
clerici de doeken die hier en daar op het altaar liggen op de manier
van dieven, en nemen ze weg. Volgens Johannes wordt niet gezegd,
noch Het lijdensverhaal van onze Heer, maar slechts Toen Jezus met
zijn leerlingen naar de overkant van de beek Kedron gegaan was (Joh
18: 1 en verder).]

Van Goede Vrijdag naar Pasen – Graflegging en Verrijzenis
Goede Vrijdag en Pasen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Vanaf de tiende eeuw heeft zich in de Westerse liturgie een praktijk ontwikkeld, waarbij een rituele graflegging en verrijzenis plaatsvinden. Vanaf
deze periode beschikte een kerkgebouw over een rustaltaar, ook wel sepulcher of 'tieing graf genoemd. 24 Op Goede Vrijdag werd de eucharistie en soms ook het kruisbeeld in processie naar deze plaats gebracht als
betrof het een begrafenis – de Depositio Hostiae of Depositio Hostiae et
Crucis. Op Paasochtend in alle vroegte en stilte werd deze weer to voor-
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schijn gehaald – de verrijzenis was een felt. Vervolgens werd bij het
lege graf de verrijzenis verkondigd – de essentie van het paasspel.
De depositio wordt aldus omschreven in de ordinarius van de Utrechtse Oudmunster:
Osculata et adorata cruce duo presbiteri deferunt ad altare corpus Domini, qui representant Ioseph et Nichodemum, qui corpus Domini
tulerunt ad sepeliendum.25
[=Na de kruisverering wordt het lichaam des Heren weggebracht naar
het altaar door twee priesters, voorstellend Jozef en Nicodemus, die
het lichaam van de Heer wegdroegen om het to begraven (vgl. Joh 19:
38-42).]
Ook in de ordinarius van de Maastrichtse Onze-Lieve-Vrouwekerk
wordt de depositio genoemd:
Postea sacerdos intret locum sepulchri et ibi reponat crucem sub panno, quem diaconus tulit, et custodiatur cum reverencia usque in noctem Resurrexionis, et ille pannus, acceptus a Maria Magdalena pro
sudario, ostenditur populo et inponitur altari per totam ebdomadam.26
[=Vervolgens betreedt de priester de plaats van het graf en bergt daar
het kruis onder een doek die de diaken brengt, en dit wordt bewaard
met eerbied tot in de Paasnacht. Deze doek, aangenomen van Maria
Magdalena als de zweetdoek, wordt aan het yolk getoond en
gedurende de hele week op het altaar gelegd.]
De beschrijving van de visitatio sepulchri op Paasochtend volgt verderop in het handschrift. Fraai is de wijze waarop de relatie tussen de graflegging en de verrijzenis tot uiting komt. De doek die het kruis sinds
Goede Vrijdag bedekte, is het sudarium, de zweetdoek die volgens het
Johannes-evangelie bij de begrafenis om het hoofd van de dode gewikkeld was en die op Paasochtend los werd aangetroffen in het graf. 27 Deze
doek werd veelal als symbool van de verrijzenis beschouwd:
[...] r. Dum transissit sabbatum. Quibus finitis, persone constitute et
ordinate per cantorem, facient visitationem sepulchri, sicut consueturn est, in ecclesia. Et post visitationem peregrini recipient sudarium
a Maria Magdalena, et ante chorum stantes et in altum levantes ostendent eum populo in signum Resurrexionis Christi. Tunc cantor incipiet alta voce vel in organis Te Deum laudamus [...]28
[=[...] het responsorie Toen de sabbat voorbij was. Als dit beeindigd
is, verrichten de personen die daartoe door de cantor aangewezen
zijn, het bezoek aan het graf, zoals de gewoonte is in onze kerk. En
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na het bezoek nemen de pelgrims de zweetdoek aan van Maria
Magdalena en staand voor het koor, terwijl ze hem omhoog houden,
tonen ze hem aan het yolk als teken van de verrijzenis van Christus.
Dan begint de cantor met luide stem of op het orgel het U, Heer, loven
wi.i.]
Pasen is het hoogtepunt van het liturgisch jaar, en het is dan ook geen
wonder dat het aantal paasspelen de andere liturgische spelen verre
overtreft. Ook in de Nederlanden zijn verschillende paasspelen bewaard
gebleven. Paasspelen worden meestal ingedeeld in drie soorten, naargelang hun grootte: type 1, waarin slechts de engelen en de drie vrouwen
optreden, type 2, waarin ook de apostelen voorkomen, en type 3, waarin
de verrezen Christus verschijnt. 29 De eenvoudigste spelen beslaan
slechts enkele regels: een kleine dialoog tussen de vrouwen die gekomen zijn om het lichaam van Jezus te balsemen en de engel die de verrijzenis verkondigt. Een voorbeeld is het paasspelletje uit de Utrechtse
Mariakerk, bewaard gebleven in verschillende handschriften waarvan
het oudste uit de twaalfde eeuw dateert. " Het gaat vergezeld van de simpele rubrieken Ad sepulchrum [=bij het graft als plaatsaanduiding, en
mulieres [=vrouwen] en angelus [=engel] voor de personages. Een wat
groter spel is te vinden in een laat-twaalfde-eeuws missaal uit het Groningse Helium. ' Het volgt de Duitse traditie, wat vooral tot uiting komt
in de scene van de thingerlauf, de twee apostelen die naar het lege graf
hollen. 32 Grotere paasspelen, die van het derde type, zijn te vinden in een
handschrift van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht van rond
1200, in een vijftiende-eeuws hymnarium dat tot voor kort aan de benedictijner abdij van Egmond werd toegeschreven, en, fragmentarisch, op
een losse speelrol uit Delft uit 1496.33

De opbouw van de paasspelen
Geen van de in Nederland aangetroffen paasspelen kan zich erop beroemen een volledig Nederlandse creatie te zijn. De spelen van het eerste en
tweede type zijn min of meer identiek aan de vele andere spelen die elders in gebruik waren; ook de twee grote spelen die integraal bewaard
zijn, het `Egmonds' spel en dat uit Maastricht, zijn opgebouwd uit materiaal dat ook elders bekend was.
De paasspelen van type I wijken niet noemenswaard van het bijbelverhaal af. De dialoog tussen de engelen en de vrouwen die het graf bezoeken, zoals in het paasspelletje van de Utrechtse Mariakerk, staat weliswaar niet letterlijk in de evangelien, maar het is wel herkenbaar. Het
eindigt met de opdracht tot verkondiging van de verrijzenis zoals enkele
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evangelisten die in de mond van de engel leggen: Ite nunciate quia surrexit dicentes [=Gaat heen en meldt dat hij verrezen is], gevolgd door de
afsluitende antifoon Surrexit dominus de sepulchro [=De Heer is verrezen uit het grafi.
Ook de paasspelen van type 2, zoals die met de Jungerlauf, wijken
niet van de bijbel af, zij het dan dat deze variant alleen door de evangelist Johannes verhaald wordt (Joh 20: 1-10). Hier wordt ook de identiteit van de twee hollende apostelen duidelijk: Simon Petrus en de andere,
de door Jezus beminde leerling, die traditioneel met de evangelist Johannes zelf geYdentificeerd wordt. De twee discipelen komen, evenals in
het bijbelverhaal, zelf niet aan het woord; ze worden toegesproken door
de vrouwen die vertellen wat ze gezien hebben (Ad monumentum venimus gementes [=Wij kwamen zuchtend bij het graft) en zetten het dan
op een lopen, ondersteund door een handelingsbegeleidende antifoon,
gezongen door het koor: Currebant duo simul [=De twee renden tegelijk]. In het graf treffen ze de zweetdoek aan, die vervolgens aan het
yolk getoond wordt, en hiermee wordt de verrijzenis verkondigd.
De spelen van het derde type veroorloven zich meer vrijheid ten opzichte van het bijbelverhaal. De marktkoopman uit het `Egmonds' spel
bijvoorbeeld is aan een middeleeuws brein ontsproten. In Marcus 16: 1
wordt weliswaar kort gerefereerd aan het kopen van welriekende kruiden, maar een koopman wordt niet vermeld. Ook de klacht van de vrouwen die aan de marktscêne voorafgaat is niet bijbels, evenmin als de sequentia Victimae paschali laudes, gebruikt als dialoog tussen de discipelen en Maria Magdalena. Deze scenes zorgen voor evenwicht in het
geheel waarin de verschijning van Christus aan Maria Magdalena centraal staat.34 Vervolgens komt de ontmoeting van Christus met de
Emmatisgangers, en dan volgt de slotscene, waarin ieders aandacht wederom gevestigd wordt op de kern van de zaak: het lege graf. Dit gebeurt
echter op een onlogische manier. Ondanks de voorgaande scenes, waarin de leerlingen en de Emmatisgangers allang weet hadden van het paasgebeuren, geeft de engel de opdracht aan de vrouwen: Cito euntes dicite
discipulis quia surrexit Dominus [=Gaat snel heen en zegt de leerlingen
dat de Heer verrezen is]. Dit grote spel eindigt zoals de kleine, met datgene waar het in een liturgisch paasspel om draait: de verkondiging van
de verrijzenis.

De liturgische inkadering van de paasspelen
Voor de uitvoeringspraktijk van de liturgische spelen moeten we in de
eerste plaats te rade gaan bij de handschriften waarin ze zijn opgetekend. Veelal zijn dit liturgische handschriften, waaruit valt af te lezen
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op welke plaats en op welk moment in de liturgie de spelen plaatsvonden.
Het Utrechtse spelletje van type 1 is opgetekend in twee antifonaria,
waarvan het oudste uit de tweede helft van twaalfde eeuw dateert. Het
volgt, zoals gebruikelijk, op de metten, de nachtdienst, en komt hier organisch uit voort. De lezingen van de paasmetten bevatten het evangelie
van de verrijzenis, becommentarieerd door de kerkvaders; de laatste lezing wordt gevolgd door het responsorie Dum transisset sabbatum
[=Toen de sabbat voorbij was}, waarin verteld wordt hoe de drie vrouwen na de sabbat 's ochtends vroeg met balsem naar het graf gingen.
Hier sluit de dialoog tussen de engelen en de vrouwen naadloos op aan.
Het geheel wordt afgesloten met het Te Deum, de lofzang waarmee normaal gesproken de metten beeindigd worden.
Het spel uit Helium is op dezelfde manier ingekaderd. Ook al betreft
het een missaal, de rubrieken geven aan dat het spel volgt op de metten-responsories, en afgesloten moet worden met een Te Deum.
De spelen van het derde type staan niet altijd op een vaste plaats in
een liturgisch boek, en daarom kost het iets meer moeite om ze liturgisch te plaatsen. Het Maastrichts paasspel is rond 1200 neergeschreven
op enkele bladen die nu zijn ingebonden bij een evangeliarium van de
Maastrichtse Onze-Lieve-Vrouwekerk. " Het spel zelf verraadt niets van
de liturgische functie, maar de hierboven genoemde aanwijzingen uit de
ordinarius van deze kerk doen dat wel. Uit alles blijkt dat het spel voiledig is ingebed in de liturgie. Het volgt, evenals de twee kleinere spelen,
op het laatste responsorie Dum transisset sabbatum van de metten. De
handelingen worden uitgevoerd door clerici, binnen een liturgisch kader, in een liturgische ruimte. Buitendien bestaat er een relatie tussen de
graflegging en het paasspel: de doek die bij de graflegging over het kruis
gelegd wordt, fungeert als sudarium, zweetdoek, en is dus de doek die
aan het yolk getoond moet worden en die vervoigens gedurende een
week op het altaar zichtbaar zal blijven. Ook hier eindigt het spel met de
verkondiging van de verrijzenis, en evenals in het `Egmonds' spel doorbreekt deze de logische gang van zaken; ze wordt gedaan door Maria
Magdalena, samen met de peregrini, de Emmausgangers, die in deze
scene niet thuishoren.
De twee overblijvende spelen zijn veel jonger, namelijk vijftiendeeeuws. Van het Delftse spel is alleen een fragment over, namelijk een
tekst van de kruidenkoopman, geschreven op een losse speelrol. Hierin
onderscheidt het fragment zich van de andere spelen, die in liturgische
boeken bewaard zijn; het is echter dermate onvolledig dat het niet goed
in context te plaatsen is.
Het Egmonds ' paasspel is wel compleet. Het bevindt zich in een
hymnarium dat sinds jaar en dag wordt toegeschreven aan de Adalbertus-
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Afbeelding 1.
Rijnsburgs graduale (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Ms. II 3825;
olim Fetis 1174), f.113r en 113v: de antifoon Maria Magdalena et Maria Jacobi
et Salome, die de opening vormt van het paasspel uit het Rijnsburgs hymnariumprocessionale (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 J 70).
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abdij te Egmond, omdat het een hymne ter ere van Adalbertus bevat en
de naam Adalbertus in een litanie-hymne voorkomt. Enige twijfel hierover is al eerder geuit, maar recentelijk is volledig vast komen te staan
dat deze toeschrijving onjuist is. 36 Het hymnarium is afkomstig uit de
adellijke vrouwenabdij Sinte Marie te Rijnsburg, gesticht door gravin
Petronilla in 1133.
Het mag niet al te zeer verbazen dat de abdij te Rijnsburg de thuisplaats van het grote paasspel blijkt te zijn. Deze abdij was in de late Middeleeuwen rijker en machtiger dan de Adalbertusabdij, en genoot meer
de belangstelling van de Hollandse graven, die zich er sinds de twaalfde
eeuw lieten begraven. Dat juist hier zo'n groot paasspel op het repertoire
stond, is niet onlogisch. Dat het spel uit een andere abdij, en wel een
vrouwenabdij, afkomstig blijkt te zijn, verandert wel iets. Er zijn enkele
andere handschriften uit deze abdij, waaronder een graduale en een antifonarium uit ongeveer dezelfde periode als het hymnarium, waardoor
een vergelijking mogelijk wordt.
Het spel bevindt zich in een hymnarium, en wel in dat deel van het
boek waar veel processiegezangen in staan. In het antifonarium vinden
we geen sporen van het paasspel, maar in het graduale wel. Hier staat
een vergelijkbare groep processiegezangen bijeen, en temidden hiervan
bevindt zich de antifoon Maria Magdalena et Maria Iacobi et Salome
sabbato quidem siluerunt [=Maria Magdalena, Maria van Jacobus en
Salome, nadat zij de sabbatsrust in acht hadden genomen] (afb.1; tabel
1). Deze antifoon is elders bekend als openingsantifoon van een paasspel en wellicht moet zij ook op deze plaats als zodanig beschouwd worden.37 Dat maakt de context van het spel iets duidelijker. Het hymnarium
bevat alleen die gezangen (of delen ervan) die voor de cantrix en haar
assistentes bestemd waren, het graduale daarentegen bevat de gezangen
voor het koor. In het graduale staat een groter aantal gezangen dan in het
hymnarium; daar staat tegenover dat het hymnarium de refreinhymnen
integraal bevat, terwijl het graduale hiervan alleen de refreinen heeft. De
openingsantifoon is dus voor het koor bedoeld, dat geen deel heeft aan
de handeling zelf, terwijl het spel zelf grotendeels solistenwerk is.
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Tabel 1. De paasgezangen van het processiedeel van het hymnarium en het graduale

Hymnarium: de gezangen voor Pasen, f.163 e.v.

Graduale: de gezangen voor Pasen en/of de
paastijd, f.113 e.v.

* paasspel met rubriek Visitacio marie magdalene

* openingsantifoon van het paasspel Maria
Magdalena et Maria Jacobi
* antifoon Hec est sancta dies, psalmvers Hec
est dies quam fecit
* antifoon Hec est clara dies
* processieantifoon Vidi aquam egredientem,
vers In die resurrectionis mee
* processieantifoon Cum rex glorie Cristus infernum debellaturus
* processiehymne Salve festa dies (alleen refrein)
* processieantifoon Sedit angelus ad sepulchrum, vers Crucifixum, vers Recordamini

* processiehymne Salve festa dies (integraal)

Ook dit paasspel hoort in een volledig liturgische context uitgevoerd to
worden. De gezangen die na de openingsantifoon in het graduale volgen, zijn wellicht bestemd voor de processie van de plaats waar het spel
gezongen is (waarschijnlijk het sepulcher) terug naar de koorbanken
waar de liturgie voorgezet werd, wellicht ook voor andere processies uit
de paastijd. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat het spel aan het einde van de metten werd opgevoerd, maar er zijn ook geen bewijzen tegen.
De plaatsing van het spel in de abdij van Rijnsburg laat nog een andere conclusie toe. Dit graduale is bestemd voor de kloosterzusters. Het is
jammer genoeg arm aan rubrieken, maar we mogen aannemen dat de
vrouwen eruit zongen tenzij expliciet anders vermeld is. 38 Dat de vrouwen zongen in de liturgie spreekt vanzelf; dat was normaal in vrouwenkloosters, en een terloopse verwijzing hiernaar staat al in de dertiendeeeuwse Rijmkroniek van Melis Stoke:
Te Reinsborch leget sie begraven
In een cloester van groter haven,
Daer in woenen swerte nonnen,
De lesen ende singhen connen.39
Het gaat hier om een rijk klooster met zwarte nonnen, benedictinessen,
die goed onderricht hadden ontvangen en zelf hun liturgie zongen. Dat
de nonnen soms samen met de mannen zongen, was al eens gebleken uit
de archivalia, waar melding gemaakt wordt van het zingen van het Liber
Generationis door de kapelaans en de cantrices samen. 4° Ook de openingsantifoon van het paasspel zal `gewoon' door de zusters gezongen
zijn. Daarna volgt het spel zoals we dat kennen uit het hymnarium, beginnend met de klacht van de drie Maria's op weg naar het graf. En er is
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geen reden om aan te nemen dat de zusters hierbij hun mond hielden; de
vrouwelijke rollen van het paasspel zullen ongetwijfeld door vrouwen
vertolkt zijn. Er zullen zeker mannen aanwezig zijn geweest en deelgenomen hebben aan het spel; de rollen van de apostelen, de kruidenkoopman en zeker die van Christus zullen door mannen zijn ingevuld. Bij het
Te Deum staat de expliciete aanwijzing dat het door de cantor ingezet
moet worden – is dit soms een waarschuwing voor de cantrix dat ze deze
keer haar mond moet houden? Er waren wellicht ook jongens aanwezig,
die desgewenst de engelenrollen konden invullen, die wel vaker aan
jongens werden toebedeeld.41 De rollen van de vrouwen zullen echter te
Rijnsburg door vrouwen zijn gezongen.

Hemelvaart
Evenals bij Maria-Purificatie en Palmzondag kon ook met Hemelvaart
de processie voor de mis uitgebouwd worden, en wel zodanig dat er eigenlijk een klein liturgisch spel ontstond. Het duidelijkst is dit te vinden
in de Zutphense kapittelkerk van Walburgis, opgetekend in de ondermarge van het antifonarium van de kerk, waarschijnlijk bij een zestiende-eeuwse reparatie van het handschrift:
Nota: Processione ante missam redeunte in medio ecclesie finito
versu Recordamini, provisores incipiant ant. 0 rex glorie. Qua finita
presbyter respondet, stans in gradu super chorum, Non vos relinquam.
Quo facto chorus cantat Oramus domine. Quo finito respondet
Rogabo. Deinde provisores incipient Presta hoc genitor. Quo finito
presbyter respondet Ascendo ad patrem etc. Post hoc pueri incipiunt
Viri galilei etc!'
[=Let op: als de processie voor de mis teruggekeerd is in het midden
van de kerk en het vers Herinnert u zich beeindigd is, zetten de provisoren de antifoon 0 koning der glorie in. Als deze uit is, antwoordt
de priester, staand op de trap boven het koor, [de antifoon] Ik zal u
niet verlaten, waarna het koor [de hymnestrofe] Heer, wij bidden u
zingt. Hierna antwoordt [de priester met de antifoon] Ik zal vragen
aan mijn Vader. Vervolgens zetten de provisoren [de hymnestrofe]
Verhoor ons, Schepper in. Daarna antwoordt de priester [met de antifoon] Ik stijg op naar mijn Vader enz. Hierna zetten de jongens [de introYtus] Mannen van Galilea in.]
Het spel is op de simpelst denkbare manier samengesteld: het is een potpourri van bestaande gezangen, die alle ontleend zijn aan de koorgetijden: enkele antifonen en twee strofen van de hemelvaartshymne Festum
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Afbeelding 2.
Het hemelgat van de Walburgiskerk to Zutphen, midden in de Hemelvaartschildering in het gewelf. De apostelen en Maria hebben zich verzameld rond de Heiland, die zojuist is opgestegen; de voeten zijn nog net in beeld (Foto: H. van Bosheide, Zutphen).
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nunc celebre. Het speelde zich of op de trappen van het koor en eindigde
met de antifoon Ascendo ad patrem, precies onder de gewelfschildering
van Hemelvaart, en het is goed denkbaar dat er na afloop een Christusbeeld omhooggetrokken werd door het gat in het gewelf (afb.2). Daarmee had de Hemelvaart zich voltrokken, en de volgende scene, die samenviel met de introYtus van de mis, was die van Handelingen 1:10-11,
waarin de opstijgende Heiland nagekeken werd door de verbaasde discipelen, plotseling in het gezelschap van engelen (gespeeld door jongens),
die met de introitus van Hemelvaart het spel afsloten: Viri Galilei, quid
admiramini aspicientes in caelum [=Mannen van Galilea, wat staat u
verwonderd naar de hemel te kijken?]. De processie is afgelopen, de mis
is begonnen.
Het Zutphense hemelvaartspelletje is niet uniek. Een vergelijkbaar
spel is bekend uit de LebuInuskerk te Deventer, waar eveneens een hemelgat bestaat, temidden van schilderingen van engelen en wolkenslingers, en iets dergelijks zal op veel meer plaatsen opgevoerd zijn. Hemelgaten zijn in elk geval bekend uit verschillende kerken, waaronder de
Utrechtse Dom.43

Conclusies
Uit het bovenstaande blijkt dat in de Lage Landen, evenals elders, een
scala van mogelijkheden bestond om momenten uit het evangelic in de
liturgie uit te beelden. Er was een voortdurende neiging om de liturgie te
dramatiseren, of beter gezegd, de gebeurtenissen in de vorm van rituele
handelingen opnieuw te laten plaatsvinden. Daarbij geldt dat er maar
weinig materiaal van eigen bodem tussen zat. Zouden we alles wegstrepen dat ook bekend is van elders (en doorgaans ook nog uit oudere bronnen), dan zou er maar weinig overblijven, wellicht alleen wat kleine gedeeltes uit de Ordo Stellae van Munsterbilzen en uit de paasspelen van
type 3. Omdat er materiaal uit bestaande spelen verwerkt is, komen verschillende textuele en muzikale vormen door elkaar voor: proza en poetische teksten, vrije compositie en bestaande gregoriaanse gezangen.
Er zijn eigenlijk maar twee momenten in het liturgisch jaar waar we
van `toneel' kunnen spreken, en dat zijn Driekoningen en Pasen. Alleen
in het para-liturgische driekoningenspel en in de liturgische paasspelen,
zeker die van type 3, is er sprake van een rolverdeling, en wordt het verhaal gedragen door handeling en dialoog. In de vele symbolische handelingen die hier genoemd zijn, bestaat de impersonatie uit niet meer dan
een simpele aanduiding: tijdens het lijdensverhaal op Goede Vrijdag
moesten de clerici de altaardoek weghalen more furum [=op de wijze
van dieven]. Met Maria-Purificatie werd het missaal gedragen door een
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oudere priester in vice sancti Symeonis [=in de rol van de heilige Simeon]. In de paasspelen van type 1 geven de handschriften veelal uiterst
simpele aanduidingen: mulieres [=vrouwen] en angelus [=engel]. Dit
waren clerici of koorjongens. Hadden deze attributen bij zich? Waren zij
verkleed? Werden de vrouwenrollen in falset gezongen? Wellicht verschilde dit van kerk tot kerk. In de Jiingerlaufuit de paasspelen van type
2 heeft het koor een functie bij het dragen van de handeling. Hier komt
een scene voor die wordt begeleid en toegelicht door het koor, namelijk
de apostelen die naar het graf hollen onder de antifoon Currebant duo simul [=De twee renden tegelijk]. De twee apostelen zeif spreken hier
geen enkel woord; van dialoog is geen sprake. Een dergelijke scene lijkt
een onvolkomen vorm van toneel te zijn. Buitendien valt op te merken
dat deze spelen weinig origineel zijn; er kunnen grote groepen van min
of meer identieke spelen afgebakend worden: het Franse type, het Duitse type, enzovoorts. 44 De eerste taak van deze spelen was het vervullen
van hun rituele functie op Paasochtend: het verkondigen van de verrijzenis. Liturgie hoeft immers niet origineel of creatief te zijn.
Slechts in het Driekoningenspel van Munsterbilzen van omstreeks
1130 en de twee grote paasspelen van Maastricht en Rijnsburg, neergeschreven rond 1200 en in de vijftiende eeuw, is sprake van volledig uitgebouwd toneel. Het verhaal wordt geheel gedragen door de spreek- (of
beter: zang-)beurten; handelingsbegeleidende gezangen zijn er niet.
Buitendien veroorloven deze spelen zich een veel grotere vrijheid ten
opzichte van hun bron, het evangelie, en daardoor zijn ze, al verwerken
ze identiek materiaal, oorspronkelijker dan de kleinere spelen. Van de
grote paasspelen zijn geen twee precies gelijk, zoals er ook geen twee
driekoningenspelen precies gelijk zijn.
Pasen en Driekoningen vormen tevens twee van de thema's waarop
volkstalig kerkelijk toneel in de Lage Landen gebaseerd is. De oudste
verwijzing naar een verrijzenisspel is afkomstig uit Dendermonde van
1391-1392.45 Veelal werden dergelijke spelen opgevoerd op het kerkhof,
in de Paasweek maar niet per se op Paaszondag, zoals liturgische paasspelen. Een driekoningenspel is wellicht rond het einde van de veertiende eeuw opgevoerd in Damme, en in 1403-1404 in Gistel. Ook uit het
einde van de veertiende eeuw stamt een vermelding van een passiespel,
gespeeld op Beloken Pasen (de zondag na Pasen) op de brink in Deventer.
Kort daarop, rond 1430, worden in verschillende steden rekeningposten voor oudtestamentische spelen gevonden.47 Niet altijd echter zijn de
rekeningen zo expliciet, dat duidelijk is wat er precies gebeurde. De
Zutphense stadsrekeningen van 1396-1397 vermelden bij Oncost van
wijne een uitgave op Paesschen totter spolingen in der groter kircken.48
Deze spolingen werd kennelijk opgevoerd op Pasen, en in de `grote
46
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kerk', de kapittelkerk van Walburgis, maar wel voor last van de stad.
Was het een verrijzenisspel? En voor welke gelegenheid was het Abraham-en-Sara-spel dan bestemd, waarvan een fragment in het Stadsarchief Zutphen bewaard wordt?49 Op grond van de gewelfschilderingen in,
de Walburgiskerk is wel verondersteld dat ook in deze kerk een liturgisch paasspel bekend was. " Dit, noch het tegendeel, valt to bewijzen,
maar in elk geval zal dat spel niet in de stadsrekeningen beland zijn;
waarom zou de stad immers meebetalen aan een puur liturgisch gebeuren?
Deze aanwijzingen voor laat-veertiende-eeuwse spelen zijn, waar het
de Lage Landen betreft, de oudste gegevens over volkstalig religieus toneel. Oudere gegevens ontbreken; mengvormen tussen Latijnse en
volkstalige spelen zijn niet bekend. Waaruit heeft precies het grensvlak
van het Latijns gezongen liturgisch drama en volkstalig (gesproken? of
wellicht doorspekt met liederen? volkstalige of Latijnse?) niet-liturgisch drama bestaan? Uit het Anglo-Normandische taalgebied hebben
we het twaalfde-eeuwse Jeu d'Adam, deels bestaand uit lezingen en responsories, deels uit volkstalige elementen. Uit het Duitse taalgebied
hebben we het Carmina Burana-handschrift van rond 1230, dat naast
enkele Latijnse spelen (op bijbelse thema's, zoals een verrijzenisspel en
een hemelvaartspel) ook een gemengdtalig passiespel, het Grosse Benediktbeurer Passionsspiel, bevat." Hiervan zijn echter plaats en tijd van
opvoeren onzeker. Bij enkele volledig Latijnse spelen uit dit handschrift
staat aangegeven dat ze in de kerk gespeeld moeten worden; bij het verrijzenisspel staat zelfs het moment: Cantatis matutinis in die pasche [=
als de metten van Pasen gezongen zijn]. " Bij het Passionsspiel staat zoiets niet. Enerzijds bevat het spel een groot aantal liturgische gezangen,
anderzijds enkele volkstalige liederen – het is opmerkelijk dat een dergelijk dramatisch spel voor een groot deel is opgebouwd uit gezangen
die niet voor een drama bedoeld zijn. " Het spel is niet liturgisch, maar
werd mogelijk wel door clerici uitgevoerd; zij kenden al die liturgische
gezangen immers toch al.
Uit de Lage Landen van voor de late veertiende eeuw weten we echter
niets. Uit de bewaard gebleven bronnen kunnen we niet anders dan constateren dat het volkstalig religieus toneel vanaf het eind van de veertiende eeuw zijn opmars gemaakt heeft door de Nederlanden, en gevarieerder van thematiek was dan het liturgisch en para-liturgisch drama.
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BIJLAGE
Termen en begrippen
Literatuur betreffende liturgies Brinkhoff 1958 etc.; Harper 1991.
Antifoon: oorspronkelijk is dit een liturgisch gezang voor de koorgetijden, dat gezongen wordt in combinatie met een psalm. Ze kan uit Naar
context gehaald worden en gebruikt in bijvoorbeeld een liturgisch of Para-liturgisch spel. Later in de Middeleeuwen duidt de term `antifoon'
ook wel een zelfstandig liturgisch gezang, zonder psalm, aan.
Antifonarium, antifonale: boek met alle gezangen voor de koorgetijden.
Eredienst: zie Liturgie.
Graduale: boek met alle gezangen voor de mis.
Hymnarium: boek met hymnen voor de eredienst. In de praktijk werd
een hymnarium vaak gecombineerd met een aantal andere gezangen,
bijvoorbeeld processiegezangen.
Koorgetijden, koorgebed: het geheel van acht diensten per etmaal (zeven dagdiensten en een nachtdienst), zoals dat voorgeschreven was voor
religieuzen (zowel monniken als kanunniken), om hun plicht te vervullen wekelijks alle 150 psalmen te bidden. De dagdiensten waren: lauden
(ochtenddienst), de kleine uurtjes overdag (de prime, terts, sext en
none), de vespers (avonddienst) en de completen (dagsluiting). De
nachtdienst, tegenwoordig ook wel lezingendienst genaamd, was de
metten; deze dienst was de langste en kon ongeveer twee uur duren.
Hoewel het oorspronkelijke voorschrift luidde dat de nachtdienst midden in de nacht gehouden moest worden, verschoof hij in de loop der tijd
naar de vroege ochtend.
Lijnloze neumen: de oudste vormen van muzieknotatie, waarbij de noten
nog niet op een notenbalk uitgezet waren, maar in de open ruimte boven
de lettergrepen stonden. Hierbij is het verloop van de melodie wel ruwweg zichtbaar, maar zijn de intervallen niet exact weergegeven. Deze
neumen konden dus niet voldoen om een onbekend gezang aan te leren.
In de 12e eeuw maakten ze (althans in de Lage Landen) plaats voor de
notenbalknotatie, waarbij de intervallen precies vastgelegd waren, en
een melodie dus zonder verdere hulp van blad gezongen kon worden.
Litanie-hymne: een hymne (liturgisch gezang in de vorm van een strofisch lied), waarbij in elke strofe, net als in een litanie, een of meer heiligen worden aangeroepen, waaronder vaak de patroonheilige van het
huis of heiligen waarvan relieken bewaard werden. Omdat deze heiligen
voor elke kerk of elk klooster verschilden, kan soms aan de hand van een
litanie of een litanie-hymne de herkomst van een handschrift bepaald
worden.
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Liturgie: ofwel eredienst, het geheel van religieuze diensten, met alle
bijbehorende rituelen, schriftlezingen, en gebeden. De christelijke liturgie in de Middeleeuwen omvatte de mis en het koorgebed (ook wel `officie' genoemd), die beiden volgens een vaste jaarcyclus gevierd werden,
en daarnaast een aantal diensten die buiten deze cyclus vallen, zoals votiefmissen (bijvoorbeeld missen ter ere van het H. Kruis of het H. Sacrament, missen in tijd van pest of oorlog), requiemmissen, Maria-loven,
enzovoorts.
Metten: zie Koorgetijden.
Notenbalknotatie: zie Lijnloze neumen.
Ordinarius: boek met voorschriften voor de gehele ordo van dienst van
een bepaalde kerk. Ordinarii bevatten, meer dan andere liturgische boeken, gedetailleerde aanwijzingen voor processies, kleding, liturgische
handelingen, enzovoorts.
Quatertemperdagen: de seizoensvastendagen die viermaal per jaar gehouden werden, namelijk rond Pinksteren, in september, in december
(gedurende de Advent) en in maart (in de Vasten), telkens op een achtereenvolgende woensdag, vrijdag en zaterdag.
Responsorie: liturgisch gezang in de vorm van een refrein met een of
enkele verzen. Een responsorie volgt na een lezing, en dient ter overweging ervan. Responsories komen vooral voor in de metten, omdat deze
dienst de meeste lezingen bevat.
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Inleiding
In het Duits is een betrekkelijk groot aantal religieuze toneelstukken
bewaard gebleven. ' De catalogus van de Duitstalige geestelijke spelen,
door Rolf Bergmann in 1986 gepubliceerd, noemt zo'n kleine tweehonderd teksten en tekstfragmenten en bovendien nog circa honderdvijftig
Marienklagen, meer of minder gedramatiseerde klaagzangen van Maria
onder het kruis. 2 Thematisch zijn deze stukken meestal ingebed in de
loop van het kerkelijk jaar; het zijn vooral spelen rond het paasfeest
(passie, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) en het kerstfeest. Daarnaast
zijn ook eschatologische onderwerpen met grote voorliefde voor het toneel bewerkt. Deze spelen behandelen het einde van de heilsgeschiedenis en omvatten antichristspelen, spelen over de vijf wijze en de vijf
dwaze maagden (Zehnjungfrauenspiele) en spelen over het Laatste Oordeel. Dan zijn er spelen over de ten-hemel-opneming van Maria en over
Marialegenden. De laatstgenoemde stukken gaan vaak over zondaars
die een pact met de duivel sluiten en op het laatste nippertje toch nog
worden gered door tussenkomst van Maria. Ook heiligenlegenden over
Katharina, Dorothea, Alexius, Mauritius zijn als toneelstukken overgeleverd. Vaak betreft het de patroonheilige van een parochie of gilde
waarvoor het stuk werd opgevoerd. Uit het Oude Testament zijn de verhalen over Susanna, Jacob en Ezau, Simson en over David en Goliath
gedramatiseerd evenals het scheppingsverhaal. Maar dat laatste komt
ook voor als onderdeel van passie- en sacramentsdagspelen, net als de
scenes met de profeten die de verlossing van de mensheid uit de ban van
de duivel voorspellen. 3 Ten slotte zijn er nog enkele moraliteiten overgeleverd en een spel over de val van Jeruzalem en een op apocriefe bronnen berustend spelfragment over het kind Jezus.4
In principe is het Duitse, geestelijk toneel van de Middeleeuwen simultaantoneel, zowel wat inhoud als wat opvoering betreft. s Dat betekent
dat verschillende handelingen tezelfdertijd op verschillende plaatsen ten
tonele worden gebracht. Zo zit Maria Magdalena in het Donaueschinger
Passionsspiel bijvoorbeeld genoeglijk in haar locus te schaken met de
soldaten van Pilatus, terwijl elders op het toneel Christus en zijn discipelen door Simon de Farizeeer worden uitgenodigd om bij hem te komen
eten of, een ander voorbeeld, worden in het Alsfelder Passionsspiel het
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Laatste Avondmaal en het Paschamaal van de joden als contrast tegelijk
naast elkaar uitgebeeld. 6 De handeling springt heen en weer van het ene
naar het andere tafereel!Het simultane karakter van dit toneel wordt opzettelijk benut om goed en kwaad tegenover elkaar te plaatsen, wat ook
blijkt uit de opstelling van de loci of mansiones. Dit zijn de tuizen' van
de acteurs, die zich alien gedurende de hele voorstelling zichtbaar voor
de toeschouwers op het toneel bevinden. 8 Zij acteren deels in, deels voor
hun locus. De loci zijn symbolisch gerangschikt: tegenover de hemel is
de hel, met daartussen het aardse, dat ook weer is verdeeld in den kant
waar de vijanden van Christus zich bevinden, en edn kant, waar de christicolae thuis zijn.9 De toeschouwer weet dus al hoe hij een personage
moet beoordelen, wanneer het aan de handeling gaat deelnemen.
Behalve de bewaard gebleven spelteksten zelf getuigt een groot aantal vermeldingen van opvoeringen in stadsrekeningen, kronieken, dagboeken, enzovoorts, van een levendige toneeltraditie. Deze zijn lang
niet volledig, maar wet systematisch verzameld en in 1987 gepubliceerd
door Bernd Neumann.° De meer dan 3500 vermeldingen bieden een
schat aan informatie, die nog lang niet voldoende is bestudeerd. Maar de
onderzoeksresultaten tot nu toe hebben er al toe geleid dat enkele algemeen geldende opvattingen moeten worden herzien. Zo blijkt het Nederduitse gebied, waaruit maar weinig spelen zijn overgeleverd, toch,
anders dan tot dusver werd aangenomen, een zeer bloeiende toneelpraktijk te hebben gekend. Bovendien kan uit de vermeldingen worden afgeleid, dat er in de Middeleeuwen op toneelgebied veel raakvlakken met
de Nederlanden hebben bestaan."
Een van de meest recente resultaten is nog niet gepubliceerd, maar al
wel bekend gemaakt op een conferentie over middeleeuws toneel, die
begin 1999 in Keulen werd gehouden. 12 Dieter Trauden en Bernd Neumann brachten verslag uit van hun vergelijking van de overgeleverde
spelteksten met de vermeldingen van opvoeringen. Hun conclusie luidt
dat die vermeldingen in veel gevallen geen betrekking hebben op de
spelteksten die er nog zijn. Op grond hiervan veronderstellen zij voorzichtig dat de bewaard gebleven teksten wellicht een meerwaarde hebben gehad boven de `gebruiksteksten' die verloren zijn gegaan. Nader
onderzoek naar deze hypothese is noodzakelijk.

Opvattingen over de oorsprong van het toneel
Het geestelijk toneel in de volkstaal vindt zijn oorsprong in de liturgie.
Dit wil niet zeggen dat in een geleidelijke ontwikkeling uit een kleine
kiemcel binnen de liturgie groot, meerdaags, toneel met steeds sterkere
neiging tot het komische zou zijn ontstaan. Eerder moet men zich voor-
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stellen dat de vaardigheid tot toneelspelen nauw samenhangt met het
performatieve aspect van de liturgie: volkstalig geestelijk toneel staat
als het ware op de schouders van de liturgie en het Latijnse liturgische
drama. De religie heeft het karakter van dit liturgisch drama bepaald en
die is voor vrijwel het hele avondland het rooms-katholieke christendom. De taal van het oudste bewaard gebleven toneel is dan ook de taal
van die religie, het Latijn. '3 Pas later komt naast het Latijnse liturgisch
drama geestelijk toneel in de diverse volkstalen tot stand. Ook dit is aanvankelijk nauw met de rooms-katholieke kerk, haar leer en haar doelstellingen verbonden. Middeleeuws geestelijk toneel is dus van huis uit
katholiek, Europees toneel.
Deze fundamentele karaktertrek zou wel eens remmend hebben kunnen werken op de belangstelling van editeurs en onderzoekers voor dit
genre. Het literair-historisch onderzoek stond in zijn beginperiode nu
eenmaal vaak in het teken van de (beruchte) vorming van een nationale
identiteit. Elke natie wilde een eigen heroic age in haar literatuur oproepen. In dienst van deze nationalistische aanpak bloeide de wetenschappelijke omgang met de literatuur in de volkstaal, met als belangrijk doel
de cultivering van het nationale zelfbeeld. Deze aanpak doet echter geen
recht wedervaren aan de genealogie van het genre noch aan de culturele
geografie van de Middeleeuwen. Zo lijkt de eerste onderzoeker van het
Duitstalig toneel in de Middeleeuwen, Johann Christoph Gottsched
(1700-1766), verheugd to zijn, dat de wortels van de Duitstalige toneelkunst niet religieus van aard waren. In zijn tijd waren de oudste, bekende toneelteksten namelijk de komische vastenavondspelen van de Neurenbergse handwerksman en dichter Hans Rosenpltit (ca.1400-1460).
Volgens Gottsched bewijzen deze stukken dat het toneel ontsproten is
aan de geest van het eigen yolk, net als dat volgens hem in het klassieke
Griekenland het geval was geweest. Daardoor onderscheidde dit genre
zich van bijvoorbeeld de hoofse roman of de minnezang, die afhankelijk
waren van vreemde invloeden:
Haben die Franzosen ihre geistlichen Passionsspiele, die sie «Mysteres» nennen, und die noch vil einfaltiger klingen, [...] so dOrfen wir
uns nicht schamen, die ersten Versuche unserer dramatischen Gedichte sehen zu Lassen; dagegen weder sie, noch die Italiener, noch
die Spanier oder Englander etwas gleich altes aufzuweisen haben.
[...] Die Zeit hat uns nur diese eine Probe des damaligen komischen
Witzes aufbehalten: und so zureichend dieselbe ist, den Vorzug der
Deutschen, vor allen ihren Nachbarn in diesem Stticke zu zeigen; so
vergntigt bin ich, daB mir dieser Beweis davon glticklicherweise in
die Hande gefallen ist."
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Het lijkt er veel op dat juist dat aanvankelijk zo positief opgevatte ontbreken van internationale verstrengeling zoals die bij de epiek en de lyriek voorkomt, later een belemmering is geworden voor comparatistisch
onderzoek. Zo meent nog in de jaren zestig van de twintigste eeuw Joachim Bumke in zijn beschouwing over de Romaans-Duitse literaire
betrekkingen in de Middeleeuwen dat alleen bij de Latijnse paas-tropus
sprake is van overeenkomst tussen de representanten ervan in beide
gebieden. " Al uit het liturgisch toneel zouden eigen ontwikkelingen
blijken. Wanneer dan het volkstalig toneel opkomt, is volgens Bumke de
scheiding definitief: 'Man fiihrt die deutschen Dramen des Spatmittelalters direkt auf lateinische Vorformen zuriick, ohne franzlisische Zwischenstufen'. En hierin staat het drama niet alleen, want de onderzoeker
constateert: le weiter man sich von der weltlichen Unterhaltungsliteratur
and den hOfischen Gattungen der Bliitezeit entfernt, urn so geringftigiger werden die Bertihrungen zwischen den volkssprachigen Literaturen.' Men kan zich afvragen, of een dergelijk standpunt niet het gevolg is van het ten tijde van Bumkes publicatie vrijwel geheel ontbreken
van wetenschappelijk onderzoek naar de niet-hoofse genres. Want hij
geeft toch ook toe, `daB im Einzelfall Anregungen aus Frankreich gekommen sind.' Deze beinvloeding vond echter volgens Bumke, anders
dan bij meer hoofse genres, plaats via de opvoeringen. 16 Daardoor viel
middeleeuws toneel volgens de toenmalige afbakening van het vakgebied buiten het terrein van de literatuurhistOricus.
Na deze korte afdwaling naar meer modern onderzoek wordt de aandacht weer gericht op de beginfase van het literatuurhistorisch onderzoek. Het geestelijk toneel in de volkstaal was voor het eerst in 1760 in
een literair-historische publicatie behandeld door de bibliothecaris van
het huis van de Saksische hertogen te Gotha, Gottfried Christian Freiersleben. Hij bespreekt de kroniek van Petrus van Erfort, waarin een opmerkelijk voorval in het jaar 1321 wordt vermeld. Volgens die kroniek
werd in dat jaar te Eisenach een spel over de vijf wijze en de vijf dwaze
maagden opgevoerd. Een van de prominente toeschouwers was Frederik
I, der Freidige, Markgraaf van MeiBen (1257-1323). Toen deze zag, dat
de vijf dwaze maagden ondanks de voorbede van Maria en alle heiligen
toch werden verdoemd, ontstak hij in woede en twijfelde aan het geloof:
`Que est fides Christiana, si peccator precibus beate Marie dei genitricis
et omnibus sanctorum non debet veniam obtinere?' [=Wat betekent het
christelijk geloof als een zondaar door de voorbeden van de zalige Maria, de moeder Gods, en van alle heiligen geen genade kan krijgen?].
Grote geleerden, zo zegt de kroniekschrijver, probeerden Frederik op
andere gedachten te brengen, maar hij week niet van zijn standpunt. Vijf
dagen en vijf nachten duurde de woede van de markgraaf waarna hij een
beroerte kreeg, niet meer kon spreken en ten slotte na een driejarig ziek-

60

DUITSTALIG GEESTELIJK TONEEL

bed stied. " Deze vermelding, die met betrekking tot het toneel van de
Middeleeuwen een van de meest geciteerde is geworden, maakte de
volkstalige speeltraditie honderd jaar ouder. Gottsched legde meteen het
verband tussen het Eisenachs spel van de vijf wijze en de vijf dwaze
maagden en de vastenavondspelen van Rosenpliit: 'so wird es meine Leser desto weniger Wunder nehmen, daB diese Kunst, dramatische Vorstellungen aufzufiihren, sich erhalten, and allmahlich fortgepflanzt
babe.' 18
Met deze opmerking heeft Gottsched de basis gelegd voor een evolutionistische opvatting over het ontstaan van het toneel, die maar moeilijk is uit te roeien, ondanks alle bemoeienissen van onderzoekers in binnen- en buitenland: de vroegste opsmuk van de liturgie met tropen en
dialooggezang in het Latijn zou geleidelijk zijn uitgegroeid tot de meerdaagse volkstalige toneelmanifestaties op openbare plaatsen in de stad.
Osborne B. Hardison en Helmut de Boor, die in de jaren zestig de vroegste Latijnse spelen hebben onderzocht, kwamen echter na zorgvuldige
studie van het overgeleverde bronnenmateriaal tot de conclusie dat de
diverse vormen van gedramatiseerde opsmuk van de liturgie geen ontwikkeling van eenvoudig naar meer gevarieerd liturgisch drama te zien
geven. '9 Zij veronderstellen op grond van de chronologie van de teksten
veeleer dat verschillende typen van liturgisch drama nadst elkaar hebben
bestaan en dat er eerder sprake is van regionale bijzonderheden. Bovendien heeft hun onderzoek aangetoond dat de dramatische elementen in
de liturgie niet de eerste fase hebben gevormd van het religieuze toneel
in de Middeleeuwen. Dat wil volgens hen echter niet zeggen dat bij het
ontstaan van het geestelijk toneel geen gebruik zou zijn gemaakt van de
dramatische elementen in de liturgie. " Zo vindt men vaak genoeg in toneelspelen gebeden of preken, processies of engelen die met kaarsen
Christus begeleiden.21
Een bijzonderheid binnen het Duitse onderzoek van het geestelijk toneel is het grote belang dat wordt gehecht aan een exacte terminologie.
Men probeert zo duidelijk mogelijk onderscheid te maken tussen Tropus, Feier en Spiel. In samenhang met het paasfeest wordt de term
Ostertropus gebruikt als het gaat over een uitsluitend muzikale weergave van de tekst van de visitatio sepulchre, en wel alternatim gezongen
door twee halve koren. De troop dient om de liturgie (de getijden of de
mis) een feestelijk tintje te geven en was gedurende de hele Middeleeuwen erg populair. 22 Wanneer de tekst door individuele zangers in een dialoog wordt vertolkt, is er sprake van een Feier. Ook komen er in de Feier een aantal nieuwe taferelen bij. Zolang echter de uitbeelding van aspecten uit het heilsverhaal binnen het kader van het kerkelijk ceremonieel staat, blijft het een Feier. Het kader van het kerkelijk ceremonieel
blijft bestaan, zolang de tegenwereld, het niet-heilige, buiten beschou-
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wing blijft. Zodra echter die tegenwereld een plaats in de handeling
krijgt, is er sprake van een Spiel. De Boor geeft de volgende definitie
van Spiel:
Was im liturgischen Bereich keinen Platz mehr findet, gleichgilltig ob
es lateinisch oder volkssprachig gedichtet ist, ob es noch von
Geistlichen und im kirchlichen Raum dargestellt wird, oder ob es
unter Teilnahme von Laien als Darstellern und auf Offentlichen
Platzen aufgeftihrt wird."
De laatste tijd wordt echter weer de vraag gesteld, of die precieze onderscheiding wel terecht is. Jan-Dirk Willer is van mening dat drama en liturgie in het vroege geestelijk toneel dusdanig verstrengeld zijn dat een
scherpe scheiding tussen de bestanddelen onmogelijk is.24 Inderdaad
leert de liturgiegeschiedenis, dat de Frankisch-Germaanse inbreng in de
westerse liturgie getypeerd kan worden als `concreet en zintuigelijk
waarbij het accent ligt op visualisering, verbeelding en veruitwendiging.' 25 Tegen deze achtergrond is dramatisering van het liturgisch ritueel dan ook niets bijzonders. Het nieuwe, dat de Tilburgse liturgiehistoricus Louis van Tongeren in dit toneel ziet, is de realistische benadering
van de bijbelse verhalen, die nu `als het ware functioneren als een draaiboek'.26 Het woord van het verhaal wordt door nabootsende handeling
zichtbaar en begrijpelijk gemaakt. Hierin ligt het wezen van de nieuwe,
realistisch dramatiserende vorm van godsdienstige beleving van het
heilsverhaal, die weldra ook gebruik zal maken van de volkstaal.
Rolf Bergmann heeft, voortbouwend op de inzichten van Hardison en
De Boor over het liturgisch spel, in 1972 de ontstaansgeschiedenis van
de vroegste Duitse passiespelen onderzocht. 27 Door deze fundamentele
studie is bewezen, dat de evolutionistische ontstaanstheorie van het
geestelijk toneel in de volkstaal niet houdbaar is. Nauwkeurige analyse
van alle tot dan toe bekende speelteksten qua overlevering, datering, lokalisering en inhoud brengt aan het licht, dat de passiespelen onafhankelijk van de liturgie, dus ook onafhankelijk van het liturgisch spel, de
Osterfeier, zijn ontstaan, en wel min of meer gelijktijdig op verschillende, geografisch ver van elkaar verwijderde locaties. De spelen zijn, met
uitzondering van het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel en de fragmenten van het Kreuzensteinse passiespel, niet met elkaar verwant.28
Inhoudelijk kunnen ze het heilsverhaal vanaf de schepping van de wereid tot en met het Laatste Oordeel omvatten, terwijl volkstaal en Latijn
tot het einde toe door elkaar kunnen voorkomen. 29 Dat einde van de passiespelen wordt gesitueerd in de zestiende eeuw, wanneer de invloeden
van Reformatie en Humanisme steeds groter worden. Het roomskatholieke, middeleeuwse toneel is dan achterhaald."
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In tegenstelling tot de meeste spelen van de dertiende en veertiende
eeuw is bij die van de vijftiende en zestiende wel degelijk sprake van
verwantschappen. Barbara Thoran, die de inhoud en de compositie van
de paas- en passiespelen onderzoekt, is van mening dat men de overgeleverde toneelstukken kan ordenen op geografische gronden. Zij onderscheidt zogenoemde Spielkreise. 31 De Spielkreise van de tweede generatie van het geestelijk toneel blijken samen te vallen met de indeling van
het Duitse taalgebied volgens dialecten: het Alemannische gebied, het
Middelduits-Hessische gebied, het Tiroolse gebied en tenslotte nog enkele losstaande Opperduitse spelen. ' Thoran suggereert dat invloed van
het ene spel op het andere ook over vrij grote geografische afstanden
kon plaatsvinden. Deze suggestie wordt echter door de resultaten van
het archiefonderzoek door Bernd Neumann weersproken. Zijn vergelijkende analyse van de vermeldingen van spelen en de spelen zelf uit Tirool en Saksen toont aan, dat uitwisseling van teksten en rekwisieten
slechts binnen een beperkt gebied plaatsvond. Hij pleit daarom voor een
nieuwe invulling van het begrip Spielkreis.33

Overige aspecten van het onderzoek
De genealogische chronologie van de spelen, de geografie van het genre
en de onderlinge verhouding van de stukken lijken dus in grote lijnen
vast te staan. Wat echter nog steeds een punt van discussie blijft, is het
probleem van de drijfveer achter het ontstaan van het geestelijk toneel.
Tijdens de reeds genoemde conferentie over middeleeuws toneel in
Keulen stond die vraag — overigens niet voor het eerst sinds er wetenschappelijk onderzoek naar dit genre wordt gedaan — in het middelpunt
van de discussie. Uitgangspunt van de discussie was de plotselinge,
vaak zeer venijnige en als het ware aanstekelijke verschijning van een
tegenwereld, de wereld van het kwaad die tegenover de wereld van de
gelovige wordt geplaatst. De dramatische handeling die tot dusver was
gericht op opsmuk van de liturgische viering krijgt rond het midden van
de dertiende eeuw een nieuwe, andere dimensie. Volgens Hansjiirgen
Linke verandert op dat moment de functie en wordt toneel een didactische methode bij uitstek. 34 De toeschouwer krijgt vOOrgeleefd hoe hij
zich godsvruchtig dient te gedragen en wat er gebeurt als hij zich niet
aan die regels houdt. Deze aanschouwelijke wijze van uitbeelding van
het heilsverhaal met de duidelijke doelstelling de recipient te onderwijzen in een christelijke levenswandel, hangt nauw samen met de missionaire werkzaamheden van nieuwe religieuze ordes als franciscanen en
dominicanen vanaf het midden van de dertiende eeuw.'
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De uitbeelding van de tegenwereld is vaak op het scabreuze af, maar, zo
zegt Linke, het Schweinische staat steeds in functie van de heilsleer. Het
dient om de poel des verderfs van het ongeloof des te sterker met de godvruchtige wereld der gelovigen te contrasteren. 36 Rainer Warning denkt
hier anders over. Volgens hem moet het opduiken van een tegenwereld
in de vrome wereld der gelovigen worden verklaard door de eeuwenlange onderdrukking van archetypisch, heidens substraat sinds de kerstening. De areligieuze tegenwereld breekt in de wereld van de religie
in. Daar, waar `goed' en `kwaad', religie en door die religie onderdrukte
machten, op elkaar stuiten, leidt dat tot discrepanties. Die zouden dan
door de kerk op haar beurt zijn geInstrumentaliseerd. Religie en liturgie
aan de ene en toneelspel aan de andere kant zouden dus niet zo zeer aan
elkaar verwant zijn, maar veeleer elkaars tegengestelden. 37 Walther
Haug probeert in zijn lezing tijdens de Keulse conferentie deze twee
standpunten met elkaar te verzoenen door erop te wijzen dat de contrasterende uitbeelding van de tegenwereld zeer goed als didactisch middel
dienst kan doen.38 De studie van de herkomst en de intensiteit van die tegenwereld kan baat hebben bij onderzoeksmethoden van de culturele
antropologie.
Een aantal studies heeft betrekking op het visuele aspect van het toneel. Hierin staat de relatie met de beeldende kunsten centraal. Het gaat
meestal niet om nationaal begrensd onderzoek. In het begin van de twintigste eeuw kwam de Franse kunsthistoricus Emil Male tot het inzicht,
dat de toenemende realistische uitbeelding van het heilsverhaal in de
beeldende kunst van de Middeleeuwen is veroorzaakt door de mysteriespelen. 39 Al snel kwam tegen zijn spraakmakende these verweer. In
dit debat gaat het meestal om de vraag, wat er eerder was: 'le renouvellement des arts' of het grote geestelijk tonee1. 4° Frederick Pickering, die
de religieuze kunst van de late Middeleeuwen beschouwt als uitvloeisel
van een gemeenschappelijke godsdienstbeleving, van een `gemeinsame
geistige Luft', spreekt over `typologische Grausamkeiten', die zowel in
de literatuur als in de beeldende kunst voorkomen. Ook James H. Marrow ziet, in navolging van Pickering, zowel de beeldende kunst als ook
het geestelijk toneel van de late Middeleeuwen als spiegels van de exegese.41 De laatste tijd wordt bij het vergelijkend onderzoek de nadruk gelegd op het interactieve proces tussen beide kunstuitingen. 42 Een ding is
duidelijk: internationaal is het interdisciplinaire onderzoek naar de relatie tussen beeldende kunst en middeleeuws geestelijk toneel een populair onderwerp. Dat komt stellig doordat in beide kunstuitingen abstracte inhouden worden gevisualiseerd. Bovendien bevatten sommige toneelstukken zeer uitvoerige regieaanwijzingen, die zo plastisch zijn dat
de huidige lezer automatisch aan de beeldende kunsten denkt. De precieze relatie moet echter van geval tot geval worden bekeken. Zo beschrijft
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een aanwijzing in het Donaueschinger Passionsspiel (ca. 1485) de zogenoemde Judascommunie tijdens het Laatste Avondmaal op een bijzondere manier: op het ogenblik, dat Jezus aan Judas het brood reikt, moet
hij een zwarte, fladderende vogel in zijn mond nemen. 43 Die geeft dan
aan dat de duivel in hem is gevaren. Vergelijkend onderzoek heeft uitgewezen, dat een dergelijke uitbeelding al in het Stuttgarter Psalterium
(ca. 820-830) voorkomt.44
Anders ligt het wanneer een toneeltekst dienst doet als stichtelijke
lectuur. Dan kan het voorkomen dat de lezer zich niet alleen al lezende
voor zijn geestesoog een toneelopvoering moet voorstellen, maar dat de
tekst ook direct verband houdt met de omgeving. Dit lijkt het geval te
zijn bij het Wienhduser Osterspiel-fragment (14e eeuw), want de inhoud
van het spel komt zeer sterk overeen met het iconografische programma
van het klooster Wienhausen, waar het spel waarschijnlijk werd opgeschreven. 45 Het klooster Wienhausen, niet ver van Lubeck, was een cistercienzer nonnenklooster. Nu nog zijn de rijke, vijftiende eeuwse
muur- en plafondschilderingen van het nonnenkoor te bewonderen. Zij
vertonen het hele heilsverhaal vanaf de schepping van het heelal. Spectaculaire vondsten onder de planken vloer van de koorstoelen in de jaren
vijftig brachten onder andere een klein fragment (9 x 11 cm) van een
speeltekst (paasspel) aan het licht. De tekst staat in zo'n nauw verband
met de iconografische afbeeldingen en artefacten binnen dat klooster,
dat het mogelijk is dat het tekstfragment niet als basis voor een opvoering werd gebruikt maar om onder meer de beschouwing van dat heilsverhaal te ondersteunen.46
Dit leidt tot de vraag of de overgeleverde, gedialogiseerde teksten eigenlijk wel toneelspelen zijn. Ook over dit probleem wordt in het Duitse
onderzoek al Lang gediscussieerd. Met name Werner Williams-Krapp
trekt in de inleiding van zijn editie van de Berliner Sundenfall and
Erlosung de samenhang van deze tekst met een opvoering principieel in
twijfe1.47 Dezelfde twijfel uit hij ten aanzien van de meeste andere toneelteksten. Hansjiirgen Linke en Rolf Bergmann verzetten zich heftig
tegen dit standpunt. Zij analyseren de teksten qua vorm en inhoud en
stellen criteria op aan de hand waarvan men snel kan zien of een tekst of
een handschrift voor een opvoering bedoeld is of niet."
Met die categorisering lijkt de vraag naar de functie van de overgeleverde teksten afdoende beantwoord. Toch rijzen er telkens weer nieuwe
problemen wanneer de teksten vanuit een nieuwe invalshoek worden benaderd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de boven genoemde, recente analyse
van de vermeldingen in kronieken en archiefmateriaal over toneelopvoeringen. Ook zou het verhelderend kunnen zijn om de teksten opnieuw vanuit theaterhistorisch perspectief te bezien en de speelbaarheid
van de overgeleverde teksten te bestuderen. 49 Ook, of met name, van die
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Afbeelding 3.
Maastrichts (Ripuarisch) passiespel (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 70
E 5 (olim K 6; Nr. 377), f.233v. Opschrift: Dit is begin, wie unse here die werelt
zen irsten begonde ze machene ende allet des he begerde, ende sprag dus Ego
sum alfa et o.
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teksten waarvan geen opvoeringsvermeldingen bestaan, of waarvan
zelfs bekend is dat zij als stichtelijke lectuur dienden. Men zou zich kunnen afvragen, of hier ook het principe van simultaantoneel wordt gehandhaafd, of de inhoud verschilt, of structurele wijzigingen voorkomen.
Dit soort onderzoeksvragen kan opnieuw aan de orde worden gesteld
nu de meeste toneelteksten in edities toegankelijk zijn en de analyse van
het systematisch archiefonderzoek een licht zou kunnen werpen op het
functioneren van toneel in de Middeleeuwen. " Een nadere beschouwing
van het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel moge illustreren hoe belangrijk het is om bij eenmaal geaccepteerde genre-indelingen en categorieen toch steeds weer to vragen naar de achtergronden van die indelingen.
Het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel
De laatste tekst uit het Haagse handschrift KB, 70 E 5 (olim K 6; Nr.
377) draagt heden ten dage de benaming Maastrichts (Ripuarisch) passiespel. In het handschrift luidt het opschrift van deze tekst — met sierinitiaal:
Dit is begin, wie unse here die werelt zen irsten begonde ze machene
ende allet des he begerde, ende sprag dus Ego sum alfa et o
(f.233v; afb.3)"
Wat volgt is de heilsgeschiedenis tot aan het verraad van Christus door
Judas. Na 1500 verzen breekt de tekst midden in een zin af. Hij is in de
vorm van een speeltekst geschreven en in twee kleuren. De hoofdtekst
en de clauskoppen, die de spreekbeurten aangeven, zijn donkerbruin
maar er zijn ook een soort regieaanwijzingen, uitgevoerd in rood. Die
rubrieken zijn vaak meer of minder verklarende teksten van hetgeen
gaat volgen. Zij vermelden soms uitdrukkelijk dat de volgende tekst gesproken moet worden: unde sprach dus of antwort, enzovoorts. Deze
opmaak van het heilsverhaal heeft ertoe geleid, dat literatuurhistorici de
tekst van meet af aan tot de dramatische poezie hebben gerekend.
Het handschrift Den Haag, KB, 70 E 5, waarin het aldus als speeltekst
gedefinieerde verhaal is opgeschreven, is een verzamelbundel, geheel
geschreven in twee kolommen met 31 regels per kolom. 52 Het grootste
gedeelte ervan (flr-232v) wordt in beslag genomen door een Middelnederlandse vertaling van 32 van de Sankt Georgener Predigten en nog
een zestiental andere tractaten en preken, waaronder teksten van Hade-
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wijch en Beatrijs van Nazareth. Elke preek begint met een versierde initiaal en een gerubriceerd, beschrijvend opschrift. De taal van dit hoofddeel is Limburgs, waardoor deze prekencollectie de naam Limburgse
Sermoenen kreeg. Een tweede, veel kleiner gedeelte van het handschrift
(f.233v-247v) wordt ingenomen door de hier ter discussie staande tekst.
Met betrekking tot de naamgeving van deze laatste tekst in het verzamelhandschrift heerst grote diversiteit. Naast elkaar treft men ter aanduiding van het genre aan: `Paasspel' / `Osterspier en `Passiespel' /
`Passionsspiel'. Ter aanduiding van de herkomst en de taal leest men
`Middelnederlands' of `Maastrichts' of `Ripuarisch' of `Nederrijnsch'.
Vooral de onzekerheid over de herkomst heeft ertoe geleid dat het spel
enigszins tussen de wal en het schip geraakt is. In 1842 schreef Julius
Zacher al in de inleiding bij de eerste editie van de tekst, dat das osterspiel, wahrscheinlich auf der grenze entstanden, im texte wie in den reimen deutsche und niederlandische formen und wOrter mischt'. Maar
omdat het gaat over de 'alteste tiberrest niederlandischer dramatischer
poesie' geeft hij de tekst volledig weer. " Al gauw echter wordt deze
tekst niet meer tot de Nederlandse literatuur gerekend. Nog in de recente
Theatergeschiedenis der Nederlanden zijn het de negentiende-eeuwse
grenzen, die voor deze tekst het onderzoekkader bepalen:
Weliswaar is er uit de veertiende eeuw een `Maastrichts Paasspel'
overgeleverd, maar de tekst ervan is afkomstig uit de buurt van Aken
en behoort eerder tot het Duitse (Ripuarische) dan tot het Nederlandse
taalgebied.54
Steeds weer blijkt dat de tegenwoordige staatsgrenzen de horizon van
het onderzoek vormen en niet of in mindere mate de cultuurhistorische,
die zeker in dit geval niet met de latere politieke grenzen in overeenstemming zijn."
De tekst zelf lijkt subtiel gebruik te maken van zijn meertalige geografische omgeving. Zoals Zacher reeds zag, wordt de lezer geconfronteerd met Duitse en Nederlandse vormen en woorden. Dat is niet het gevolg van een Umschreibung van het ene dialect naar het andere door een
bewerker, maar er ligt opzet van de auteur aan ten grondslag, want het
zijn vooral de passages over het wereldse leven van Maria Magdalena,
die veel neerlandismen bevatten. " Hieraan kan men twederlei uitleg geven. De auteur zou, door met Magdalena's taalgebruik te verwijzen naar
het naburig hof van Brabant, juist het zondige hofleven daar aan de kaak
hebben willen stellen. Een tegenovergestelde verklaring is echter ook
denkbaar: de voorbeeldige bekering van de zondige, meer Middelnederlandstalige Maria Magdalena kan illustreren, dat zelfs de meest verstok-
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te hoveling — als die van het hof van Brabant — de weg tot God kan vinden. Een minutieuze analyse van de contemporaine relaties tussen bijvoorbeeld de hoven van Brabant en Limburg en van de regionale kloostercultuur zou wellicht opheldering kunnen brengen over de vraag,
welke intentie de auteur had toen hij bepaalde rollen en situaties van een
andere taal voorzag. 57 Daarbij moet zeker ook rekening worden gehouden met de politieke situatie in het gebied waar de hoofdtaal van het
Maastrichts (Ripuarisch) passiespel naar verwijst, naar het gebied rond
Aken. Hier was immers — men denke alleen al aan de slag bij Woeringen
(1288) — de politieke situatie in de tijd dat de tekst werd opgeschreven
alles behalve rustig. ' Wat het gebruik van mengtaal in deze tekst in ieder geval wel uitdrukkelijk laat zien, is dat de toenmalige recipient zeer
wel in staat was tot meertalig tekstbegrip. " Met enige weemoed kan
hieraan worden toegevoegd, dat latere onderzoekers daar blijkbaar in
mindere mate voor openstonden. Er is tot nu toe slechts den monografie
over dit interessante gedeelte van het Haagse handschrift KB, 70 E 5
verschenen en die is alleen maar als getypt proefschrift in te zien.6°
Sinds de editie door Julius Zacher in 1842 wordt de tekst `Paasspel'
genoemd. Huidige definities reserveren deze benaming echter voor qua
inhoud en opvoeringstijdstip vrij vast omlijnde spelen. 61 Zij zijn gekoppeld aan de liturgie van het paasfeest en tonen meestal de drie Maria's
en de discipelen aan het lege graf, de opstanding van Christus, de nederdaling ter helle en de verschijningen van Christus. Daarnaast zijn
scenes te zien als de verkoop van de zalven aan de drie Maria's, het verzoek van de joden aan Pilatus om het graf te bewaken en vooral de herbevolking van de hel. Aan de fragmentarische tekst in handschrift Den
Haag, KB, 70 E 5, die met de schepping van het heelal begint, ontbreken
juist de paasscenes. De tekst breekt immers of bij het verraad door Judas. Er is in het voorafgaande ook geen enkele aanwijzing die naar de
ontbrekende passages verwijst. Het is echter niet ondenkbaar dat het
spel ook het gebeuren op de paasdag heeft gekend. Evenmin is het ondenkbaar dat het is doorgegaan tot en met het Laatste Oordeel. Maar zowel de eerste als de laatste denkbeeldige voortzetting van het fragment
is puur hypothetisch. Vermeldingen omtrent een opvoering van het spel
zijn tot op heden evenmin bekend, laat staan vermeldingen van een opvoering als opsmuk van het paasfeest. Een ding staat echter vast: de
tekst zoals overgeleverd in handschrift Den Haag, KB, 70 E 5,
f.233v-247v, behoort volgens bovenstaande definitie niet tot het genre
`paasspel'.62 Wanneer men ervan uit mag gaan dat het bij genoemde
tekst, die zoals later gebruikelijk bij veel speelteksten, tweekleurig is
opgeschreven, inderdaad om een speeltekst gaat, dan is de benaming
`passiespel' eerder van toepassing. Een passiespel is volgens de huidige
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definitie een spel, dat de verlossing van de mensheid door Christus aanschouwelijk maakt. Het is niet gekoppeld aan een bepaald feest van het
liturgisch jaar en kan het hele heilsverhaal omvatten.63
Er is nog een andere reden om dit spel niet Maastrichts paasspel te
noemen. Er is namelijk nog een toneelstuk, uit het begin van de dertiende eeuw, bewaard gebleven, dat volkomen terecht deze naam draagt.64
Het is overgeleverd in een evangeliarium van de Onze-LieveVrouwekerk te Maastricht, heeft uitsluitend Latijnse tekst en omvat
scenes die typerend zijn voor een paasspel: de visitatio sepulchri, de
hortulanus-scene, en de peregrinus-scêne. Het begin van dit spel met
waarschijnlijk de mercator-scene is verloren gegaan.65 Dit Maastrichts
Paasspel is het oudste Latijnse paasspel, dat in het gebied van de Duitse
kerkprovincie is overgeleverd. 66 Vooral de peregrinus-scene verraadt
het karakter van een toneelstuk: de acteurs in deze scene treden namelijk
niet plaatsvervangend maar imiterend op (in habitu peregrinorum). Dit
wordt gezien als een van de belangrijkste verschillen tussen Feier en toneel. 67 Het Latijnse Maastrichts paasspel is dus gekoppeld aan de paasviering en is tevens localiseerbaar te Maastricht.
Anders ligt het bij het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel. De plaatsnaam staat hier slechts voor de vindplaats, want voor het handschrift
naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag werd gebracht, lag het in
het klooster Maagdendries te Maastricht. De taal wijst erop dat de tekst
hier niet is ontstaan, maar meer in de buurt van Aken. De normerende
artikelen in Bergmanns catalogus en in het Verfasserlexikon voegen derhalve de taal waarin het fragment is geschreven, toe aan de plaatsnaam.
Een belangrijk argument om de positie van het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel in de geschiedenis van het genre opnieuw te bezien,
voert de Leidse codicoloog J.P. Gumbert aan in zijn bijdrage aan de
feestbundel voor Jan Deschamps. Gumbert neemt hierin het handschrift
Den Haag, KB, 70 E 5, onder de loep.68 Voor wat betreft het gedeelte
met het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel komt hij tot de opzienbarende conclusie, dat het spel niet — zoals tot dusver algemeen werd
aangenomen — op een later toegevoegd katern is opgetekend. 69 Volgens
zijn waarnemingen staat het begin van het passiespel (f.233-236) op hetzelfde perkament, dat ook voor de Sermoenen werd gebruikt; het heeft
bovendien dezelfde prikking als het hoofddeel van het handschrift. Hoewel de tekst door een andere hand is geschreven en de bladen anders dan
voor de Sermoenen met inkt zijn gelinieerd, meent Gumbert volkomen
terecht: `Hieruit blijkt — het is van belang dat vast te stellen — dat het
Paasspel [sic!] dus niet geheel onafhankelijk daarvan is ontstaan en pas
later bijgebonden.' " Zelfs al meent een scepticus dat enkel en alleen het
feit dat de schrijver van de toneeltekst op lege, resterende perkamentbladen van een bestaande codex begint te schrijven, nauwelijks tot herover-
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weging over ontstaansgeschiedenis en functie van de tekst noopt, toch
laten enkele opmaak-criteria een sterkere binding met de overige teksten
uit het Haagse handschrift vermoeden. Zo past de schrijver de vormgeving van zijn toneeltekst in hoge mate aan die van de preken en tractaten
aan. Ook de speeltekst is in twee kolommen genoteerd, het aantal regels
per blad is hetzelfde. De tekst is eveneens van een gerubriceerde, de inhoud in het kort weergevende boventitel voorzien, de eerste letter is
fraai versierd en beslaat verscheidene regels. Een vluchtig kijkende lezer zou het verschil tussen de vroeger genoteerde preken en de later geschreven gedialogiseerde tekst wellicht nauwelijks registreren.
Ook Gumberts datering van deze redactie van het passiespel berust op
nieuwe inzichten. Weliswaar meent hij, dat de speltekst iets later dan de
Sermoenen is opgeschreven, maar de schrijfwijze vooral van de /e/ laat
hem tot de voorzichtig geformuleerde conclusie komen, `dat een voorlopige datering van het Paasspel [sic!] vroeg in de 14de eeuw veel waarschijnlijker is dan een "ca. 1390"'. 71 Deze datering en samenhang met
de Sermoenen laten de vraag rijzen, met wat voor soort tekst men hier eigenlijk te doen heeft. Bergmann gaat er in zijn catalogus vanuit, dat het
Maastrichts (Ripuarisch) passiespel een leestekst zou zijn. In zijn onderzoek naar de oudste volkstalige passiespelen stelt hij vast dat het spel
geen afschrift is van een ouder, reeds bestaand toneelspel maar een autograaf. 72 Men zou zich kunnen afvragen of het aannemelijk is, dat een zo
vroege vertegenwoordiger van zijn genre — het geestelijk toneel —, overgeleverd in een vrij nauw codicologisch verband met andere teksten uit
dit verzamelhandschrift die als stichtelijke lectuur dienden — preken en
tractaten —, meteen al met het oog op een gemodificeerde gebruikersfunctie werd opgeschreven? Met andere woorden: mag men aannemen
dat een zo vroege toneeltekst door zijn notatie van opvoeringstekst tot
leestekst wordt gemaakt? Temeer daar gedialogiseerde leesteksten als
stichtelijke lectuur niet echt iets bijzonders zijn. Hrotsvita von Gandersheim (*ca. 935) schreef al in de stijl van Terentius vrome 'comedies'
zonder ook maar in de verste verte aan een opvoering van haar stukken
te denken. Maar toch beschouwden de tijdgenoten haar werken als dramateksten op grond van de dialoogvorm.73
Bekijkt men de rubrieken van het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel nader dan wordt de lezer in vergelijking met andere passiespelen
geconfronteerd met enkele eigenaardigheden. Zo staan zij herhaaldelijk
in de — eerder voor narratieve teksten gebruikelijke — verleden tijd. Ook
wordt een nieuwe episode vaak ingeleid met woorden als hie macht vnse
here of hie sengent die engelen of hie wirt Lucifer virstosen, enzovoorts.
Dit soort formuleringen doet denken aan de woord-beeldmeditaties, die
sinds het midden van de twaalfde eeuw in het kader van de vernieuwing
van monastieke regels vanuit Bourgondie ook het Maasgebied bereik-
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Afbeelding 4.
Hildegard-Gebetbuch (Bayerische Staatsbibliothek, Codex-Latinus Monacensis
935), f.14v. De verkondiging aan de herders met de rubriek: Hi kundet der engel
den hirten daz vnser herro geborin ist (Foto: UB Groningen, uit HildegardGebetbuch 1987).

73

CARLA DAUVEN-VAN KNIPPENBERG

ten.74 In het kader van die nieuwe spiritualiteit ontstaat in het MaasRijngebied een type gebedenboek, waarin bij ieder gebed een passende
afbeelding staat.
Een van de oudste boeken van dit type is het Hildegard-Gebetbuch.'
Dit gebedenboek zou voor de manier waarop in het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel nieuwe episoden worden ingeleid, wel eens verhelderend kunnen blijken. Het gebedenboek wordt aan Hildegard von Bingen
toegeschreven en is in de buurt van Trier ontstaan. Het wordt rond 1180
gedateerd. Hoewel Hildegard waarschijnlijk niet de schrijfster van het
boek is, zou het toch goed kunnen zijn dat het in haar naaste omgeving
tot stand gekomen is. 76 Ook hier treft men, meestal op de versozijde, een
bladgrote miniatuur aan die hoort bij een Latijns gebed op het tegenoverliggende blad. Het nieuwe van dit gebedenboek is niet alleen de
vorm. Een ander vernieuwend element is dat het aardse leven van Christus uitdrukkelijk in het perspectief van de heilsgeschiedenis wordt geplaatst. Daarom begint het gebedenboek, net als later het Maastrichts
(Ripuarisch) passiespel, met het scheppingsverhaal en eindigt het met
het Laatste Oordee1.77 Door een latere hand zijn in de eerste helft van de
dertiende eeuw op een willekeurige vrije plaats op het blad, bij de afbeeldingen korte, verklarende teksten in de volkstaal bijgeschreven
(afb.4).78 Deze bijschriften lijken sterk op de rubrieken die in het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel nieuwe episodes inleiden. Ter illustratie
kan hier slechts een enkel voorbeeld worden geciteerd:
Hie deit der engel den hirden kunt dat Jesus geboren si
(passiespel, vs.297 a)
Hi kundet der engel den hirten daz vnser herro geborin ist.
(Gebetbuch, f.14v)
Het zou te ver gaan in deze context en detail in te gaan op de inhoud van
de gebeden en de afbeeldingen in het Hildegard-Gebetbuch en die te
vergelijken met het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel. Het is echter
een veelbelovend spoor, temeer daar het gebedenboek 66k lijkt samen te
hangen met de Limburgse sermoenen. " Het wijst erop dat samenhangende presentatie van beeld en tekst populair was bij de teboekstelling van
de heilsgeschiedenis. Maar bovendien kan langs deze weg wellicht de
functie, de Sitz im Leben, van de laatste tekst in handschrift Den Haag,
KB, 70 E 5 worden achterhaald. Het spreekt vanzelf dat onderzoek naar
het verband tussen het eerste deel van de tekstcollectie in dit handschrift, de Limburgse sermoenen, en het tweede deel, het Maastrichts
(Ripuarisch) passiespel, eveneens belooft te kunnen bijdragen aan nadere kennis hierover.
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Deze bespreking van het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel maakt
duidelijk, dat de gebruikelijke genre-indelingen en categorieen, die in
het eerste gedeelte van deze bijdrage werden geschetst, aan heroverweging toe zijn. Staat het geestelijk toneel werkelijk zo dicht bij de liturgie,
als wordt aangenomen? Of moet men aan andere wortels van het genre
denken, aan een soort voordracht, die Maurice Accarie jeu mimonarratifnoemt?" Hij doelt hiermee op de voordracht van passieverhalen
door professionele voordragers (Passions des Jongleurs) die al naar gelang de beschikbare mankracht meer narratief of meer gedramatiseerd
en met een rolverdeling konden worden gepresenteerd. " Volgens Accarie is het dan ook niet zo zeer de invloed van het liturgisch spel, maar de
traditie van representation van epische verhalen, met name bijbelse, die
het literaire karakter van de vroege passiespelen zou bepalen. Met betrekking tot de tekst, die Maastrichts (Ripuarisch) passiespel wordt genoemd, kan men de vraag stellen of deze niet eerder in die traditie te zien
is: als een gedialogiseerde tekst op weg naar toneel, of als stichtelijk
heilsverhaal, ook te gebruiken als toneel. De overleveringscontext
rechtvaardigt deze vraag. Maar toch blijft ook van belang dat de regio
waar het spel is ontstaan, het Maas-Rijn-gebied, al vroeg zelf liturgisch
toneel kende en dat het door zijn meertaligheid ook open kon staan voor
het eerder als genre tastbare Franstalige toneel. Een opvoering van een
spel als het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel behoort dus zeer zeker
tot de mogelijke achtergronden van deze tekst. Als besluit — dat geen
enkele medievist zal verwonderen — moge nog een citaat van Maurice
Accarie de situatie verduidelijken: 'Nous sommes dans l'impossibilite
de &fink des genres pur.' 82 Dit lijkt meer dan ooit van toepassing op het
Maastrichts (Ripuarisch) passiespel: de overleveringscontext suggereert dat het in de functie van een meditatieve tekst werd genoteerd, wellicht voor privd-devotie want het gaat om een tekst uit een prachtcodex,
zeer zorgvuldig geschreven en rijk versierd, echter de gedialogiseerde
vorm en de tweekleurige notatie doen denken aan een toneeltekst. Een
analyse van de inhoudelijke samenhang met de Limburgse sermoenen,
maar ook een analyse van het performatieve karakter zal wellicht een
duidelijker beeld kunnen scheppen van de intentie(s) van deze intrigerende tekst.
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Een codicologische oogopslag
IP. Gumbert

In een bundel over Middelnederlands toneel is een codicologische kijk
onmisbaar. Maar helaas ontbreekt die; en niet omdat de redactie vergeten was ervoor te zorgen. Het enige wat bier gegeven kan worden, is een
vluchtige blik door een codicoloog, die het materiaal niet kent en (door
omstandigheden) geen gelegenheid had zich er, al was het maar door foto's, ook maar enigszins mee vertrouwd te maken. Jammer. Maar misschien is het volgende toch niet geheel onvruchtbaar.
Een voornaam aandachtspunt in het moderne onderzoek van het middeleeuwse toneel lijkt de vraag te zijn in hoeverre men aan de uiterlijke
gedaante van het handschrift het `teksttype', het specifieke gebruiksdoel
van het handschrift kan aflezen: auteursexemplaar, archiefexemplaar,
regisseursexemplaar, spelersrol, leeshandschrift. Dit doet enigszins
denken aan de pogingen om voorlees- en zelfleeshandschriften te onderscheiden, pogingen die goeddeels gestrand zijn: handschriften zijn multifunctioneel, en er is geen simpele correlatie tussen dat waar het geschikt voor is, of ons voorkomt te zijn, en dat waar het voor bedoeld is,
en dat waar het voor gebruikt is. Dat geldt voor toneelhandschriften ongetwijfeld ook. Maar toch is de situatie daar anders dan bijvoorbeeld bij
versromans of preken. Het is dan ook niet voor niets dat men voor toneelhandschriften in het Frans en Duits `typologiedn' heeft kunnen opstellen, en dat daarbij ook de uiterlijke vorm een rol speelt. Primair echter is bij de onderscheiding van de `typen' toch de tekst: is de tekst compleet, bevat hij regieaanwijzingen, zijn er wijzigingen aangebracht, zijn
er illustraties? Is zo'n typologie ook voor Nederlands materiaal mogelijk? Ten eerste: het Nederlandse materiaal is — vooral voor de vroege
tijd — veel beperkter; ten tweede: het is veel minder bestudeerd. Er zou
daar een mooi onderzoeksproject liggen; maar voorlopig ligt er bijna
niets.
Voor het zestiende-eeuwse materiaal biedt het repertorium van Hummelen een voor deze kijk nauwelijks bruikbare ingang: codicologische
aspecten worden er zo goed als niet in behandeld. Toch is er wel iets
naar aanleiding van dit boek op te merken.

76

J.P. GUMBERT

4i

.0101,
./..561.1.-

44,44ft 40, "type--1'
' 2 ....44.754.4.ear 1. 4 •vwd....,,,
r
/14,46120.- fy4.0. ft 1,
P.. 440
W.
`7;44 „de., i' Mt*. 4-13.710' Ji".
C'',.'hift.-A.';:i..,-,
....."
4 9.9- (3
,,,,%-;,,,,A,....."-7...-zi“;440,... tip.c.44,44,;.- fit? ,,b40e- 4(;.,..it-,
f..-.)
4 4 41 ill 4.4,4%," I
.r..-4. ,r — re.bes–
,,,„„ ,......,,z74/ii ,,,,,Z4...NI...low. irl.'ive, A, , -54 ,04.1-2 otrief.*,
0."1", 4114t".174.7 4'12 •"..*"111' ass:**0• 4.:,444:,
.
lisfee 4..t., "At:7
s;.1
i szI,47.* (t.fr 044T

4..t.t

* 50-

re 4.4, /1411.4* 4.1%f.k. A- 11::g4:41.0". i 44.,trit
„yPI,
7,--

....v...i-

limer.-49 0.4/41,....4-'04tes,..
4...> 44,44.
, 44,5i,
4:*- ""f
pp, .4.4.--, :
.
,,....ii. IA 4.047 44,4‘
1644--,4-4,0,d,-4-eal.. 1 44....tr,,, '
4,,,,,,.,..7

Afbeelding 5.
Opening van het tafelspel van Grooten Honger ende Goeden Appetijt uit Collectie-Trou Moet Blijcken, Boek I (Haarlem, Societeit Trou Moet Blycken), f.69v.
Boek I heeft een oblong-formaat: de breedte is groter dan de hoogte (Foto: collectie Afdeling Nederlands, KU Nijmegen).
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Formaten en eenheden
Ten eerste: voorzover afmetingen worden opgegeven, zijn die in bijna
alle gevallen ongeveer 30-33 x 20-22 cm of 20-22 x 14-16 cm. Dat is
niet vreemd: de boekjes zijn ongetwijfeld van het meestgangbare papier
gemaakt, en dat heeft ongeveer de maten 42-44 x 30-33 cm (iets groter
dus dan ons A3-formaat; de overeenkomst is overigens toeval). Vouwt
men zo'n vel eenmaal, haaks op de lange zijde, dan krijgt men een boek
in folio, dat dus 33 x 22 meet; vouwt men het nog een keer, haaks op de
eerste vouw, dan krijgt men eenviartb ) van 22 x 16. Het zou een repertorium als dat van Hummelen veeloverzichtelijker maken als deze formaataanduidingen gehanteerd waren. (Het ware dan wel te wensen dat
men eindelijk ophield de formaataanduidingen van de negentiende-eeuwse bibliothecarissen te gebruiken, die met de feitelijke aard van
de boeken niets te doen hebben en bovendien van grotere papieren uitgaan – en dat men aan het begin van het repertorium uitlegt wat men met
de termen gaat bedoelen!) Zou men dat doen, dan zou men zien dat van
de elf nog bestaande delen van de verzameling van `Trou moet blijcken'
te Haarlem (Hummelen 10A-R) acht folio, twee quarto zijn; de verzameling van de Tiolieren' te 's-Gravenpolder (Hummelen 1U) telt 13 folio's, 12 quarto's (met als bijzonderheid dat twee stukken (de nrs. 17a-b,
23 a-b) in een folio- en in een quarto-handschrift zijn overgeleverd).
Slechts twee handschriften hebben een afwijkend formaat; zij zijn
oblong, dat wil zeggen dat de breedte groter is dan de hoogte (= de rug).'
Men kan dit formaat verkrijgen door het standaardvel eerst evenwijdig
aan de lange zijde te vouwen, en dan haaks op die vouw; dat Levert
oblong quarto, 16 x 21, en zo is boek I van de Haarlemse collectie
(afb.5). Vouwt men eerst haaks op de lange zijde, dan evenwijdig aan
die vouw, en tenslotte weer haaks op de laatste, dan krijgt men oblong
octavo, 10 x 16, en dat is het formaat van Den Haag, KB, 72 J 48 (Hummelen 2 20). Het oblong formaat is in de zestiende eeuw gebruikelijk
voor zangboeken, schrijfmeesterboeken en andere relatief elegante
boektypen; in de Middeleeuwen bestond het, naar het schijnt, niet (wanneer, waar en waarom het ontstaan is, is mij niet bekend).
Ten tweede kan men bij ettelijke van de handschriften met meer teksten vaststellen dat niet elke tekst een eigen codicologische eenheid is.
Reeds bij nr. 1A1-2 eindigt het eerste spel op f.69r, en het tweede begint
op f.69v. Er is dus geen bladgrens tussen de twee, laat staan een katerngrens; en die moet er zijn, als het oorspronkelijk zelfstandige eenheden
waren, die los en onafhankelijk konden functioneren. En van handschriften die direct iets met een opvoering te maken hebben, zou men
toch verwachten dat ze maar een tekst bevatten. Conclusie: als twee teksten zonder bladgrens op elkaar aansluiten, is dat een vrijwel zekere
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aanwijzing dat het een leeshandschrift, niet een uitvoeringshandschrift
betreft (wat, zoals al aangeduid, niet betekent dat het niet toch eens voor
een opvoering gebruikt kan zijn). Dit geldt voor een groot gedeelte van
Hummelens repertorium: 1B (nr. 4-5 op f.75r-v; bij nr. 7-8 valt de overgang zelfs op den bladzijde; en verder de overgangen 6-7, 8-9, 9-10), 1C
(1-2), lE (1-2), 1F, 1J, 1K, 1L, 1N, 10A-I, 1W, 1Y, 1Z. Enkele gevallen
zijn minder duidelijk. Zo begint bij de Leidse verzameling Van der
Morsch (1P) elk van de 17 spelen op een recto, terwijl het vorige spel op
het vorige verso, of het vorige recto, eindigt. Maar dat bewijst nog niet
dat er een katerngrens is: het kan ook zijn dat de schrijver graag altijd op
een recto begint. Codicologisch onderzoek van de katernbouw moet hier
uitmaken of het inderdaad losse stukken betreft, die bijeengebonden
zijn, of werk dat over katerngrenzen heen gaat. Het felt echter dat na de
nrs. 1, 3 en 5 mder dan een verso blanco is gebleven doet vermoeden dat
het inderdaad, althans ten dele, om katerngrenzen tussen losse delen
gaat. (Dat Hummelen bij de overgang 4-5 de blanco bladen bij het volgende, niet bij het voorgaande item trekt, is hopelijk een vergissing.)
Zeker hebben we met losse stukken te doen bij de collecties die tegenwoordig los zijn 1D (17 stukken, nu over drie bibliotheken verdeeld), 11
(3 aparte fascikels), 1U (de collectie van 's-Gravenpolder). Alleen in
zulke gevallen, of daar waar losse stukken later in den band zijn verenigd, is het zinvol de vraag te stellen of de handschriften met een directe opvoeringspraktijk te maken hebben. Maar het kan ook dan evengoed
om pure leeshandschriften gaan!
Er is nog een aanwijzing dat het om een lees-, niet een speelhandschrift gaat: als het toneelstuk in den codicologische eenheid met andere
teksten optreedt. Ook hiervan biedt Hummelen voorbeelden, bijvoorbeeld 1F, waar nr.2 op f.252r eindigt, en op f.252v `stukken van verschillende aard, o.a. liedekens' beginnen. Maar ook hier is nader codicologisch onderzoek onontbeerlijk. En het laatste woord blijft aan de analyse van de tekst.
Het oudere materiaal staat niet in Hummelen; maar men zal onmiddellijk aan het handschrift-Van Hulthem denken: een folio codex, waar
de toneelspelen niet als aparte eenheden en samen met andere teksten
zijn opgenomen.

Afwijkende formaten
Er zijn nog twee boekvormen die een aparte bespreking verdienen. Ten
eerste zijn daar de smalle formaten. Het ene (van de gangbare) ontstaat
door een standaardvel eerst haaks op de lange zijde te vouwen, en daarna evenwijdig aan die laatste vouw; dat Levert dus een boek van ca. 30 x
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Afbeelding 6.
Regiehandschrift Plaijerwater (Antwerpen, Archief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Hs. nr. 422 (1*)). Men spreekt van een 'half folio'of
`smal folio' formaat.
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11 cm op. Men noemt dat wel 'half folio' of `smal folio', omdat het even
hoog is als een folio, alleen smaller; technisch juister is `hoog quarto',
omdat elk blad een kwart van het oorspronkelijke vel is, alleen hoger
dan gewoon quarto. Overeenkomstig ontstaat, door een vouw haaks op
de lange zijde, een tweede vouw haaks daarop, en een derde evenwijdig
aan die laatste, het formaat 21 x 8, wat dus een `smal quarto' of, mijns
inziens juister, een `hoog octavo' is. Een fraai voorbeeld is het handschrift van Playerwater (Hummelen 2 29; afb.6).2 Met het commentaar
van Hans van Dijk: 'Het formaat en andere uiterlijke kenmerken van de
codex, zoals het slecht verzorgde schrift [...] en het ontbreken van aflijfling, rubricatie [...] wijzen erop dat het een zeer eenvoudig gebruikshandschrift betreft' kan men het eens zijn. Maar dat het, juist op grond
van deze kenmerken, een regiehandschrift zou zijn, is geenszins dwingend. Als het dat is, dan op andere gronden.
De smalle formaten zijn altijd gebruikelijk geweest, van de Karolingische tijd af, zij het altijd in een minderheidspositie. Er is nooit onderzoek naar deze boekvorm gedaan, maar mijn indruk is, dat het niet een
vorm is die specifiek met praktisch gebruik geassocieerd is, zelfs hoewel het anderzijds duidelijk is dat zij in de administratie bijzonder gangbaar is. Er zijn gevallen bekend van dikke en niet speciaal praktische
boeken in zulke formaten. En hoewel het zo is dat een dun katern in smal
formaat minder makkelijk verfomfaaid raakt, en makkelijker in een
mouw to steken is, dan dezelfde hoeveelheid tekst in een nog dunner katern van gewoon formaat, is dan toch de keuze voor de smalle vorm ingegeven door de omvang van de tekst, meer dan door de behoefte aan
praktisch gebruik. Ook is een belangrijk punt, dat het smalle formaat
goed past voor tekst in korte versregels; op standaardformaat zou men
dan twee kolommen moeten hebben toepassen. Hoe dan ook, er bestaan
smalle handschriften zonder direkt gebruiksdoel, hoewel ik dat tot mijn
spijt nu niet 'hard kan maken'.
Een andere bijzondere vorm is de rol, in Hummelen vertegenwoordigd door de exemplaren uit 's-Gravenpolder; voor Nederland kan men
daaraan nog de rol (met muziek) van de Phisicus uit het Delftse paasspel
toevoegen. 3 Zo'n rol omvat de tekst van den speler. Deze vorm lijkt zo
vast verbonden met het toneel, dat onze term voor de rol die iemand
speelt — in het stuk, of in het leven — ervan is afgeleid. Toch is de rol in
de Middeleeuwen een heel gangbare en niet functioneel beperkte of gefixeerde vorm, ook al is zij, evenals de smalle formaten (en andere afwijkende boektypen) in het onderzoek sterk onderbelicht. Er zijn rollen
met teksten met een stamboom-structuur, zoals de tientallen exemplaren
van de Engelse koningskronieken; er zijn wapenrollen van herauten, rollen met kalenders, tabellen van landmaten, kookboeken, medische, juridische en alchimistische teksten, een Engels-Frans woordenboek, een
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Vergilius, berijmde heiligenlevens, gebeden, reisbeschrijvingen, muziek, zowel kerkelijk als werelds; sinds twintig jaar weten we dat de
Minnesang zijn eerste neerslag vaak in rolvorm vond, maar ook Galicische lyriek en Middelnederlandse sproken zijn in rolvorm overgeleverd.
Sommige rollen zijn vele meters tang, de meeste zijn kort, soms maar
een paar decimeter; sommige zijn zeer luxueus uitgevoerd, de meeste
normaal tot bescheiden. Kortom: de rol is een praktische en gangbare
vorm, vooral geschikt voor teksten die te klein zijn om een behoorlijk
katern, laat staan een heel boek te vullen; door het oprollen wordt een
klein vet een compact en goed hanteerbaar voorwerp. Als korte toneelteksten op rollen worden geschreven, dan niet omdat het toneelteksten
zijn, maar omdat het korte teksten zijn. En als een tekst in een rol staat,
is er geen aanleiding om 'de vraag naar de functie van zulke rotten' te
stellen.4
Dat er geen directe relatie tussen de uiterlijke vorm en het gebruiksdoel bestaat, blijkt ook uit het felt dat overeenkomstige teksttypen in
verschillende gedaanten kunnen voorkomen. Zo zijn de originaux van
Franse mysteriespelen 'de format in-folio (exceptionnellement en demi
in-folio, dit aussi "format agenda")' (dat is dus een smal formaat); het
enige bewaarde abrege [=regie-exemplaar] is folio; de auteursrollen
zijn rotten of quarto-katerntjes. Voor het Duitse toneel citeert Linke vijf
Dirigierrollen: twee daarvan zijn rollen, drie zijn katernen, en wet een
Oktav, twee Schlankquart. Van het ruime dozijn Rollenauszuge dat hij
noemt is er den een dik boek. Van de handschriften met volledige speelteksten — die dus deels opvoerings-, deels leeshandschriften zijn — zijn
ongeveer twee derden smalle formaten. Bergmann qualificeert het
Innsbrucker handschrift van 1391, dat smal quarto is, toch niet als een
Auffiihrungshandschrift.5

Conclusie
De niet verrassende conclusie blijft, dat een simpele typologie van toneelhandschriften naar hun uiterlijke vorm niet mogelijk is. Het komt
toch neer op een onderzoek van de tekst van het handschrift door een filoloog; dat kan de codicoloog niet. Hij kan alleen helpen kijken — en
soms leuke, maar ongerechtvaardigde conclusies op losse schroeven
zetten.
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Drama in de Noord-Franse steden
Jelle Koopmans

De toneelcultuur van het huidige Noord-Frankrijk en Franstalig Belgie
in de late Middeleeuwen is nooit als zodanig onderzocht. Toch geeft de
documentatie daar aanleiding toe. Een bijdrage over Franstalig toneel
net over de taalgrens heeft een natuurlijke plaats in deze bundel, gezien
het belang voor het Nederlandstalige toneel: het taalcriterium is immers
voor toneel slechts ten dele van belang, en de traditie, ook in Nederland
diep geworteld, van `nationale' literatuurgeschiedschrijving heeft voor
de (late) Middeleeuwen, waarin de moderne grenzen nog niet getrokken
zijn, een beperkte relevantie.
Bovendien heeft de bestudering van de Franstalige toneelcultuur tegen de zuidgrens van de Nederlanden een groot belang voor ons begrip
van de Franse toneelgeschiedenis. Geschiedenissen van het Franse toneel plegen dat toneel als een eenheid te behandelen (en daarbij Franstalig Belgie uit te sluiten). ' Wel heeft Rey-Flaud in zijn geruchtmakende
Cercle magique getracht een regionale indeling van mysterietradities uit
de vijftiende en zestiende eeuw te maken, waarin 'les mystêres du Nord'
een aparte plaats krijgen. 2 De geschiedenis van het Frans toneel in de
Middeleeuwen is die van de overgeleverde teksten, waarbij nu eens uit
de Midi, dan eens uit het Anglonormandisch repertoire, dan weer uit het
Atrechtse en tenslotte heel veel elementen (teksten) uit Parijs bijeen gesprokkeld worden om de wording van een nationale dramatische traditie
te illustreren. Is het wel zo dat het Atrechts profaan drama uit de dertiende eeuw en Parijse kluchten uit de vijftiende eeuw iets met elkaar te maken hebben? Wat traditioneel als Frans middeleeuws toneel gezien
wordt, is in feite een heterogene traditie, niet alleen uit het huidige
Frankrijk afkomstig (denken we aan het Anglonormandische Jeu
d'Adam, uit Engeland dus, maar in het Frans) en niet alleen in de Franse
taal gesteld (denken we aan het Occitaans). De geschiedenis van de dramatische cultuur over de taalgrens is qua omvang minstens even belangrijk is als het `Nederlandse' corpus en daarmee vele malen te groot als
onderwerp voor een artikel. Een algemenere vergelijking tussen 'Nederland' en `Frankrijk', tussen `Franstalig' en `Nederlandstalig' is er een
tussen ongelijke termen, bij de huidige stand van onderzoek a priori zinloos en hier al helemaal niet op zijn plaats.
Dat blijkt bijvoorbeeld al als we beseffen dat het bewaarde kluchtenmateriaal voor 50 % bestaat uit Parijse drukken van rond 1510-1520,
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voor 25 % uit late Lyonese drukken en voor 25% uit teksten uit een laat
(1575) Rouaans repertoire-handschrift. Is dat zomaar als representatief
te beschouwen? Met andere woorden: als er in de vroege vijftiende eeuw
ergens sprake is van een opvoering van een farce, mogen we dan aannemen dat het een zelfde soort tekst geweest zal zijn? Zijn bewaarde teksten representatief, of juist uitzonderingen? Het zou, vreemd genoeg,
een vernieuwing zijn om de bewaarde Parijse kluchten uitsluitend te
zien als een Parijse aangelegenheid. Terecht hebben Hindley en Mazouer dan ook gewezen op het belang van lokale toneelhistorische studies
zoals die in de late negentiende eeuw bestonden, maar de omvang van
het materiaal en de ongelukkige organisatie van het modern universitair
bedrijf staan die voorlopig in de wee Tegelijkertijd is in sommige
gevallen misschien een lokale optie juist het vruchtbaarst (zoals voor
Parijs en Lyon het geval lijkt) en in andere gevallen een meer regionale
optie (Normandie en het Noorden, waar een ruime interstedelijke uitwisseling bestond). Dat is een ruim perspectief waarop de lezer niet zit
te wachten.
Het meest haalbaar is de contouren van het probleem te schetsen met
betrekking tot de steden in het `grensgebied': tussen Frankrijk en Bourgondie, tussen Franstalig en Nederlandstalig. Ik wil hier enige thema's
kort bespreken, voornamelijk rond de organisatie van het culturele leven, want daarin is het dat de `noordelijke' traditie zich het duidelijkst
onderscheidt van de 'rest van Frankrijk'.
Een aantal ontwikkelingen in het Franstalig toneel van de Middeleeuwen kan gesitueerd worden in de Noord-Franse steden. Te denken valt
met name aan de ontwikkeling van het wereldlijke drama in de dertiende
eeuw en het concipieren van passiespelen in meerderejournees. Aan die
typisch regionale cultuur, die deels duidelijk banden heeft met de situatie in de Nederlandstalige Lage Landen (het profane drama) en deels
uitsluitend van belang is voor de Franstalige traditie (de meerdaagse
passiespelen), wordt meestal te weinig recht gedaan. Aantoonbaar is dat
enkele essentiele vernieuwingen in het volkstalige toneel in de Franse
taal hun beslag hebben gekregen in de Waalse, Picardische en Henegouwse gebieden, juist daar waar een uitwisseling met de Germaanse talen en culturen bestond.4

Vroege ontwikkelingen
Een speciale plaats is weggelegd voor Noord-Frankrijk in de emancipatie van het volkstalig toneel, want daar, en alleen daar, komt het eerste
wereldlijk drama in de volkstaal van de grond, te beginnen in Atrecht.
De Confrerie des Bourgeois et des Jongleurs speelt een sleutelrol. Er
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ontstaat een bloeiend verenigingsleven, met poezie en para-drama, en
soms zelfs echt toneel, in samenwerking tussen burgers en `echte' literatoren, de jongleurs. Op 5 december 1200 is er Jean Bodel en zijn Jeu de
saint Nicolas (1533 verzen: niet zomaar een aanzet, maar een avondvullend stuk). Begin dertiende eeuw stuiten we op de Courtois d'Arras: de
overgeleverde tekst telt tien narratieve passages en geen clauskoppen
(die wel gemakkelijk to reconstrueren zijn), maar toch is het echt drama,
namelijk een bewerking van Verloren Zoon-parabel, met veel aandacht
voor het fascinerende kwaad. Courtois d'Arras is een tegenspraak: uit
een boerenprovincie als Atrecht komt immers geen courtois. Courtois is
het type van de simpele boerenjongen die in het grote Leven verzeild
raakt, een personage met grote toekomst, en we vinden in het stuk ook
de eerste lyrische introspectie-monoloog in het Frans. De eerste echte
klucht in het Frans, Le garcon et I 'aveugle, dateert van rond 1275 en
komt uit Doornik: een wreed spel waarin een gore knecht een ook niet
geheel kosjere blinde belazert. Het thema wordt in latere spelen, ook in
religieuze mysteriespelen, uitgebreid hernomen, alsook in Lazarillo de
Tormes. Dat werelds drama ontwikkelt zich dus in een beperkt gebied in
het Noorden, in de dertiende eeuw.
Een andere sterke vernieuwing aldaar: in de nacht van 4 op 5 juni
1276, een jaar later dus, speelt men in Atrecht het Jeu de la Feuillee van
Adam de la Halle, een puur profaan, raadselachtig stuk. Of we echt van
toneel kunnen spreken is de vraag, want duidelijk is dat de voorstelling
is `geplakt' over een bestaand ritueel, en datzelfde ritueel is ook nog
eens het onderwerp van het stuk zelf. Daarbij is het heel wel mogelijk
dat de speeltijd en de gespeelde tijd (een nacht) samenvielen en het stuk
niet continu, maar gefractioneerd, gespeeld is. De gelegenheid voor dit
stuk was de grande beuvee: het jaarlijks banket van de confrerie, en de
handeling vond plaats rond een maaltijd! Dezelfde Adam de La Halle
zou in 1282 in Napels (!) een puur profaan stuk geschreven hebben: het
operette-achtige Jeu de Robin et de Marion. Zulks meldt in elk geval
zijn neef Jean Madot in zijn Jeu du Pelerin. De Feuillee is in feite een
conge, een afscheidsgedicht, maar dan uitgevoerd par personnages;
Robin et Marion is een pastourelle, maar dan par personnages (en eigenlijk was Bodels Jeu de saint Nicolas al een heiligenlevenparpersonnages). Afhankelijkheid is er van lyrische genres: toneel is een gedicht
uitgevoerd met andere middelen in een zelfde kader. Par personnages
wordt later dan ook de standaardterm voor toneelmatige activiteiten:
rolverdeling en impersonatie werden als essentieel gezien en het toneel
onderscheidt zich zo van de lyriek. Denken we aan de miracles de Notre
Dame (lyrisch) die in veertiende-eeuws Parijs worden omgevormd tot
miracles de Notre Dame par personnages (toneel). Wij denken, in retrospectief, dat het om jets wezenlijk anders gaat (geen poezie, maar to-

85

JELLE KOOPMANS

neel), maar toen voelde men het misschien als een andere uitvoeringspraktijk (niet den performer maar meerdere) van eenzelfde, lyrisch of
narratief, genre. Die genrekwestie komt later nog terug. In eerste instantie valt vooral op hoezeer de primitieve toneeltraditie afhangt van de
podzie; toneel lijkt een andere, nieuwe vorm, om podzie te presenteren.
Het is dan ook binnen het kader van de poetische verenigingen en hun
competities, dat de eerste poesies par personnages gaan meestrijden om
een aparte prijs. In Bergen bij voorbeeld is er in 1406 sprake van de rhetoriciens; in 1431 vindt in elk geval een podziewedstrijd plaats; in 1469
is er een wedstrijd in podzie par personnages. 5 In 1417 is in Laon ook al
sprake van een compagnie de gens d 'Eglise nommee rhetorique (en er
komen ook anderen uit Bohain).6 Zo zou de ontwikkeling ongeveer
plaats hebben kunnen vinden.
Een geTsoleerd geval is de Prise de Neuville: een parodistisch chanson de geste! De Vlaamse gemeenschap, werkzaam in de textiel, besluit
het kasteel van Neuville aan te vallen. Het is een burleske tekst in krom
Frans. Er is sprake van impersonatie omdat de jongleur zich voordoet als
een Vlaming die slecht Frans spreekt: de aandacht verschuift dus van de
presentatie van een tekst naar de representatie van een personage. De
tekst is er om de figuur van de onbeholpen brabbelende jongleur neer te
zetten.8 Dat opent weer een nieuw hoofstuk: de overgang van ‘gepresenteerde' narratieve tekst naar de `representatie' van een personage in
speelteksten voor den acteur. 9 Die kwestie is niet aan de orde, maar we
zullen nog enkele gevallen tegenkomen waarin de band tussen chanson
de geste en toneel aantoonbaar is.
Voor die bijzondere wording van het werelds toneel in NoordFrankrijk zijn verschillende verklaringen naar voren geschoven. De speciale positie van de streek, waarin urbanisatie en verburgerlijking de
creatie van een `stadsliteratue mogelijk maakte, het genie van Adam
de La Halle als schepper van de nieuwe vorm, en het verenigingsleven
met de Confrerie des bourgeois et des jongleurs in Atrecht. Ook in de
verspreiding van de dichtersverenigingen, de puis, nemen de NoordFranse steden een opmerkelijke plaats in, waarbij met name de zottenpaus als voorzitter opvallend is, omdat die in de toneelorganisatie steeds
weer terugkomt.
Rousse, die de vroege ontwikkeling van de kluchtspelen in zijn trouwens nimmer gepubliceerde proefschrift uitgebreid aan de orde stelt,
ziet in de bespreking van zijn bronnen twee duidelijke tendensen: steden
met een parlement hebben een Basoche, een jonge balie; NoordFrankrijk daarentegen heeft wijkverenigingen en Jongerenabdijen.'°
Mogelijk bestaat er een verband tussen de podzieverenigingen als de
puis en de ontwikkeling van de dramatische poezie, of, preciezer nog,
tussen gedichten en podzie par personnages. Dat overigens veel toneel
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als gespeelde poezie beschouwd werd, blijkt uit de belangrijke vernieuwingen in de formes fixes en de versificatie binnen de toneelpoezie!"
De minimale, en verstandigste, optie vooralsnog is wellicht om de
bloei van het verenigingsleven in Noord-Frankrijk als voornaamste determinant voor de ontwikkeling van het drama naar voren te schuiven.
Dat bloeiend verenigingsleven is tevens een bepalende factor geweest in
de ontwikkeling van een aparte feestcultuur met bijbehorende competities in de late Middeleeuwen.

Wedstrijdcultuur en Passiespelen
Eigen aan de Noord-Franse steden is immers vooral een cultuur van
feesten en wedstrijden. Wat volgens Chartier specifiek is voor Artois en
Vlaanderen is dat men de feesten buiten hun kalenderpositie vierde om
elkaars feesten te kunnen blijven bezoeken. Stedelijk uitruil was dus
min of meer karakteristiek voor die streken. '2 Een dergelijke uitwisselingscultuur blijkt ook duidelijk uit de poetische correspondenties van
de Noordelijke rhetoriqueurs en componisten (Jean Molinet, Philippe
de Fenin, Anthoine Busnois, Loyset Compere).
Een serie voorbeelden: in Kamerijk hebben we op 2 mei 1400 cornpagnons juans es escus c 'est assavoir d'Amiens, de StQuentin,
d'Arras. " In Atrecht krijgt de zottenpaus, de abbe de Liesse veel geld
om naar andere steden te gaan en om andere gezelschappen te ontvangen: hij gaat in 1501 naar de Roi des sots in Rijsel, in 1510 naar Bethune. De Prince d 'Amour gaat in 1521 naar Valenciennes en, als vervanger
van de Abbe de Liesse, naar Doornik. In 1490 organiseert hij uitgebreide
feesten, met onder meer jeux de personnages enjeux sur cars. In 1494 is
er een uitgebreide ontvangst met andere groepen. In 1533 wordt hij gebruikt pour entretenir les anchiennes et bonnes amities des villes
prochaines. Uit 1534 hebben we een beschrijving van de gasten in
Atrecht: uit Kamerijk en Dowaai. Maar te Doornik in 1499 worden farces diffamatoires gespeeld. Een wel heel opmerkelijk geval komt uit
Valenciennes waar Hubert Cailleau — inderdaad: de auteur van de beroemde aquarel — zich tijdens de Passion de Valenciennes moet verontschuldigen omdat er belangrijker werk te verrichten is in de contacten
met naburige steden! " De feestcultuur in de Noordelijke streken van
Frankrijk was beroemd. " Die wedstrijdcultuur is niet elders bekend uit
de Franstalige wereld, maar sluit aan bij wat we van de Vlaamse steden
weten.
In 1526 speelt men in Bethune een moralite de l'homme humain devant Abbe de Sens Leger en plusieurs moralites et farces. In hetzelfde
jaar speelt de broederschap van Sint Jacobus een Jugement du roy
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d'Aragon. In 1439 visiteert Meester Anthoine Hameron, student te Leuven, te Bethune de jeux de personnages die de compagnons jueurs uit
verschillende steden gespeeld hebben om de prijs te winnen. In 1431 is
er een wedstrijd in Atrecht waaraan Kamerijk, Dowaai en Valenciennes
deelnemen. " Te Bergen vindt in 1469 een wedstrijd plaats met een prijs
voor een jeu de personnages van 500 a 600 regels waarin het best een
hemels of aards onderwerp behandeld wordt. De rhetoriciens uit Bergen
geven acte de presence in Gent in 1498. 18 In 1423 te Wavrin krijgen de
jueurs de personnages uit Bethune de prijs.
De jaarlijkse processie te Rijsel dijde in de vijftiende eeuw uit: in de
middag ging men mysteriespelen vertonen en 's avondsfarces. Uit 1463
is een proclamatie van de zottenabt bewaard, waarin prijzen uitgeloofd
worden voor spelen: 's ochtends moet het par signes, en na de maaltijd
met 300 regels of meer tekst. Men vraagt een stuk ontleend aan de Bijbel, een heiligenleven of passie of andere Romeinse historian uit oude
kronieken. Bovendien moet dit in bonne et vraie rhetorique gesteld en al
meer dan zestien jaar niet meer in de stad vertoond zijn. Ook zijn er prijzen voor het geestigste en vrolijkste jeu de folie dat dan echter al 99 jaar
niet meer in de stad te zien geweest mag zijn. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet de tekst van de spelen op Sacramentsdag tussen
drie en vier uur voorgelegd worden. 19 De cyclus van 99 jaar is uiteraard
burlesk, maar de cyclus van zestien jaar wekt verbazing.
Op elf augustus 1455 ontmoeten de schuttersgilden uit de Lage Landen elkaar te Doornik, met prijzen voor de beste entrées en de beste
comedies (sic! De Franse lexicografie geeft een veel latere datum voor
de term comedie om toneel aan te duiden). Rijsel en Oudenaarde winnen
de prijzen bij de entrées; Rijsel presenteert de beste comedie [...] en
langue francoise en leper de beste en langue flamande. ' Een dergelijk
festival wordt ook in Kamerijk georganiseerd in 1448, dan nog alleen
met voorstellingen par signes door de abt van L'Escache-Profit. 21 In.
1515 te Bethune spelen de Cullevriniers ter gelegenheid van het huwelijk tussen Karel V en prinses Renee van Frankrijk een Jeu de la paix en
la main de Dieu en de Alliez [...] les bergers traictant de ladicte alliance, een soort primitief pastoraal drama, waarin de herders de politick becommentarieren! De Guingans spelen le jeu de Bon Temps?' Petit Frait
dat van de blauwe mutsen, Saint Martin dat van de padres en de Abt a
qui tout fault en de vrede die (Franse) lelien draagt; de (jonge) balie
speelt het spel van Nequaquam. Een rijk repertoire, dat hier in gilde- of
in wijkverband georganiseerd is. Of, om het andersom te formuleren:
een sociale organisatie in broederschappen en compagnies die aan de
basis ligt van het toneel-gebeuren.
Er is echter ook een andere kant aan die toneelcultuur, een aspect dat
nu juist geen vergelijking met het Nederlandstalig toneel rechtvaardigt,
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Afbeelding 7.
Tweede dag van de voorstelling van het passiespel van Valenciennes. Geboorte
van Maria en presentatie in de tempel. Tekening van Hubert Cailleau, 1547 (Parijs, Bibliothêque Nationale, Ms. Rot. 1-7-3).
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namelijk de ontwikkeling van de grote Passie-mysteries. Het idee om de
Passie-mysteries groter op te zetten zou best eens geworteld kunnen zijn
in de Noord-Franse toneelcultuur. Eustache Mercadd is de eerste die
rond 1435 in zijn Passion d'Arras (en de erop volgende Vengeance: de
wrake Gods middels de plundering van Jerusalem in 70 na Christus)
kiest voor een opzet in meerdere journees (namelijk vier). Arnoul
Grdban (Parijs, rond 1450) en Jean Michel (Angers, 1486) volgen dit
model en het heeft zeker ook invloed gehad op de late Passies, zoals de
Passion en rime franchoise (twintig journees) en de Passie van Valenciennes uit 1547 (vijfentwintig journees) (afb.7). Natuurlijk zijn ook elders in Frankrijk zulke `monsterspektakels' opgevoerd, maar alles wijst
erop dat de formule in Atrecht ontwikkeld is door Eustache Mercade.
Diens Vengeance is bovendien sterk verankerd in Bourgondische wereld: we weten van voorstellingen in Amiens (1446), Abbeville (1458,
1463), Aire-sur-la-Lys (1459), Lille (1484), Mechelen (1494). Filips de
Goede schrijft dat Passie, Verrijzenis en Wrake niet alleen in Aire, maar
in heel de Artois veel gespeeld worden.23
Latere reprises van de Passie in Noord-Frankrijk echter gaan niet alleen terug op de formule, maar ook op de tekst van de componist Arnoul
Greban of de revisie van Grdbans tekst door de arts Jean Michel. Die
twee Passies worden dan ook, waarschijnlijk terecht, beschouwd als de
`klassieke"Franse' mysteries. Er zijn veel bewaarde teksten en nog
meer geattesteerde voorstellingen. Voor ons gebied van belang : Valenciennes (tweemaal), Amiens en Bergen (1501). Dankzij het Livre du
regisseur is Bergen 1501 de best gedocumenteerde voorstelling, maar
het is opmerkelijk dat die Passie niet verder naar het Noorden getrokken
is. Bergen nodigde Jean Molinet uit, want die dineerde met koning Herodes, de herders en tweeentwintig anderen in de herberg 'Het Hert'.
Cohen meldt dat uitnodigingen uitgingen naar Rijsel en Dowaai, Kamerijk, Amiens, Atrecht en Doornik, Valenciennes, Ath en Braine. 24 Cohen
begrijpt dat Vlaanderen niet uitgenodigd wordt: daar snapt men geen
Frans, maar hij verbaast zich erover dat leper, Brugge, Gent en Brussel,
waar men het Frans wël machtig was, niet uitgenodigd waren.
Die twee tradities, de wedstrijdcultuur verankerd in het verenigingsleven en de creatie van grote Passies, vormen de meest in het oog springende bijdrage van de Noord-Franse stedelijke cultuur aan de ontwikkeling van het toneel. Alvorens we komen te spreken over de organisatie
van het toneelleven, moet er eerst lets over de terminologie gezegd worden.
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Afbeelding 8.
Moriskendans. Roman de Jean de Paris et Roman d'Appolonius (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Ms. 9632-33), f.168.
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Termen en genres
Het belang van de aanduiding par personnages is hierboven al aangestipt. Van enig belang is zeker de morisque: in strikte zin een dans,
maar een dans met rolverdeling, soms met tekst, soms vormgegeven als
een drama; in enkele gevallen is de tekst overgeleverd. 25 De iconografie
rondom de morisque is uitermate rijk, ook in de Lage Landen (afb.8).26
Een andere term, die eigen aan de streek lijkt te zijn, is parture. In niet
alle verwijzingen overigens is duidelijk of er sprake is van toneel. Hance
(Hans?) Crachre, een joueur de posture, wordt Oink beloond: 9 pond
voor een spel in Atrecht (posture hier te corrigeren in parture). Jeux de
parture was een staande term om dramatische activiteiten aan te duiden
en dat al sinds de veertiende eeuw: in 1386 spelen de compagnons uit
Dowaai voor Karel VI al jeux de parture. ” In Doornik, op 9 april 1434,
als een magister in de theologie een preek wil houden, komen Pieret Moreil en Herchon le Francq en hun gezellen, uit Boulogne, opduiken met
hun kar om een jeu de parture te spelen en de preek te verhinderen.28
Ook op 28 februari 1458 komen er compagnons jouans de parture naar
Doornik. In 1460 ligt er een geschreven requeste voor van de anciens
princes d'Amour,29 die over voldoende geld beschikken wil om parture
te gaan spelen in Kenout voor de festiviteiten georganiseerd door Madame de Charolais. Een specifiekere en interessantere beschrijving dateert
van achttien jaar later: de compagnons uit Valenciennes komen naar
Doornik en spannen een beschilderd doek met de geschiedenis van
Orson van Beauvais3 ° in de herberg 'Het Hert', en na de maaltijd remonstrerent ycelle histoire par personnaiges en, dat meldt de bron nog, was
het eerste jeu de parture gespeeld in Doornik sinds het begin van de oorlog.3' Een jeu de parture is hier dus een par personnages gespeeld stuk.
Parture heeft ook andere betekenissen: persoon, dialoog-gedicht en, natuurlijk partuur (een team, op de kaatsbaan); een grappig incident vindt
plaats in Rijsel in 1559 als men slaags raakt na des jeuz de mommerchance et de ticquetat pour ung pattart le parture: Mummenschanz en
trictrac voor een cent per parture.32

VOOr en ná het eten
Zojuist zagen we al bij het verhaal van Orson de Beauvais dat eerst een
tapijt getoond werd, en na het eten de personnages, en dat brengt ons op
een volgend punt: de organisatie van voorstellingen en vooral de scheiding tussen voor en na de maaltijd (zie ook hierboven Rijsel in 1463). In
Therouanne wordt op 4 februari 1494 (n.st.) een Jeu du Saint Sacrement
gespeeld, een Sacramentsspel, voor het diner par signes, na het diner
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par parolles." In Bergen, in 1501, worden de journies van de Passie ook
verdeeld in een sessie voor en een sessie na het diner, volgens Cohen om
aan te sluiten bij de lokale praktijk. Bordier interpreteert dit eerder als
een consequentie van de toenemende complexiteit van de materie. 34 Te
Bethune wordt in 1509 eenjeu de personnages uit de Romeinse geschiedenis (getiteld: de koning van Gascogne! Inderdaad: zeer Romeins!) gespeeld, en na de maaltijd een farce door Jean de Ewiers met tien of
twaalf compagnons; in hetzelfde jaar is er ook een Jeu du fait de Justice
(met wagenspelen), hetgeen op het bestaan van meer gepolitiseerde toneelvormen lijkt te duiden. In Doornik krijgt men in 1537 toestemming
de levens van Petrus en Paulus te spelen, sauf apres souper, hetgeen
waarschijnlijk wil zeggen dat de farce niet doorgaat! Deze typische opvoeringspraktijk, rond een maaltijd, zou nader onderzoek verdienen; ze
lijkt me vooralsnog eigen aan de regio. Waarschijnlijk valt er een relatie
te leggen met de tafelspelen van de rederijkers. Het is zelfs heel goed
mogelijk, dat juist vanwege het bestaan van confreries met rituele maaltijden er een solide basis bestond voor een feestcultuur met toneelvoorstellingen, die juist daarom rond een maaltijd gegroepeerd werden, maar
dat blijft speculatief.
Of er veel uitwisseling tussen Frans- en Nederlandstalig toneel bestond, weten we niet. Wel meldt Steenbergen dat De Castelein in zijn
Baladen van Doornycke verwijst naar een Apostelspel opgevoerd in
Doornik (wellicht in het Frans); inderdaad laten in februari 1541 Jehan
Seneschal et autres joueurs des Actes des Apotres hun spel daar visiteren." Als 'week' gegeven valt toe te voegen dat Ramakers meldt:
`Zeven tableaux vivants met scenes uit de Handelingen der Apostelen
werden in de loop van de jaren veertig en vijftig aan het programma toegevoegd'.36 Die beweging is parallel aan of geinspireerd door de stijgende populariteit van het Mystere des Actes des Apotres (editio princeps
1538, latere edities Parijs; opvoeringen in Bourges 1538 en in Parijs
1541, met cartons van Rafael voor tapijten naar dit thema te Fontainebleau voor Frans I; overigens verdient het spoor `tapisserie en drama'
nadere studie).
Belangrijk is de eerdergenoemde Vengeance van Eustache Mercadd,
verbonden met Bourgondische adel. Die werd in 1468 in Rijsel gespeeld
en ze werd tien jaar later hernomen in Mechelen voor Filips de Schone
door zes Rijselse acteurs (het stuk telt honderdtien sprekende rollen en
tweehonderd figuranten). Rijsel betaalde de reis en Thurien Blouet, die
dertien rollen schreef, maar wel in het Frans. 37 Wat er in Mechelen nu
precies gespeeld is, weten we niet: het zal om een sterke reductie moeten
gaan als met dertien geschreven rollen volstaan kan worden, die door
zes acteurs gepeeld kunnen warden.'
Er zijn ook hardere attestaties. In 1476 krijgt ene Gherard Staes in
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Dowaai betaald voor eenjeu de sotye dat hij enflamencq gespeeld heeft
op Onnozelenkinderendag, en voor de kosten van paard en wagen die
hem door de straten trokken, zoals men gewoon is te doen. Dat het stuk
in het Vlaams is, verdient wel aparte vermelding. Het spelen op meerdere plaatsen vinden we ook bij Philippe de Vigneulles in Metz: Et fut par
eulx jue en XVI lieu."
Een aparte plaats wordt ingenomen door het schooldrama. Al vroeg
bestond in de Nederlanden de lovenswaardige gewoonte kinderen Frans
te leren en daarbij was het toneel natuurlijk een uitgelezen instrument.
In 1533 speelt de Walsche meester Filips van Halle met zijn leerlingen
een spel in Walsch; vergelijkbare berichten komen uit Utrecht (1536:
een batement van de Waelsche scoelmr.) en Gouda (1537 een spul in
Walsch; 1548: Nicasius Amala speelt de Verloren Zoon; 1549: Nicasius
Amala, Walssche meester, speelt op vastenavond).4°

Professionalisering van het toneel
Uiteindelijk lijkt de taalgrens vaag, maar is er geen gezamenlijke traditie. Binnen de typische interstedelijke uitwisseling ontstaat wel een
graad van specialisatie in het toneelbedrijf. De term compagnons joueurs duidt op meer dan occasionele groepen. Zijn het profs? De rolbezetting (vijf a zes personages) en de samenstelling van de groepen (zo'n
vier a vijf personen) wijzen enigszins in die richting. Brinkman heeft de
problematiek van het eerste professioneel toneel in een recent artikel
weer hoog op de agenda geplaatst: in 1475 verdient ene Mathis Cricke
met Coppin en Josse, bedienden en dienstmeiden zijn bestaan door jeu
de personnages te spelen en chambre.41 Een systematisch onderzoek in
Noord-Franse archieven moet, dunkt me, zijn tentatieve conclusie onderschrijven: er waren kleine groepen, van een man of vijf, die zich specialiseerden in drama-producties; zij deden dat om den brode, ze deden
dat in verschillende steden in de regio en in sommige gevallen deden ze
niets anders dan dat. Het mysterie van de kamerspelers is eenvoudig op
te lossen als alle attestaties van joueurs en chambre verzameld worden
(en het zijn er vele). Dat, echter, is stof voor een ander artikel.
De kamer van Dowaai speelt in 1421 voor Filips de Goede eenjeu de
farse. In 1431 verzorgt de rhetoriqueur Michaut Taillevent farces voor
Filips de Goede. 42 In 1432 eindigt Mechelen als eerste en Oudenaarde
als tweede in de wedstrijd te Gent voor de geboorte van Filips' zoon. In
1433 krijgt Phlot d'Enfer, een arme drommel die kluchtspeler is, zes
pond `vanwege alle moeite en kosten die hij gehad heeft vanwege die
kluchten'. In 1434 spelen Bolequarre en Perrin Boisquement, joueurs
d'apertise, de farces et danseurs de morisque voor Filips in Parijs (weer
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morisques en apertises als toneel); in 1435 krijgen Maitre Mouche en
compagnons, joueurs d'apertise, acht pond en tien stuivers omdat ze in
Brussel voor Filips gespeeld hebben. 43 Cohen meldt botweg dat, daar
Brussel nog geen centrum van Franstalig toneel was, het wel eens beroepsacteurs uit Parijs kunnen zijn geweest. Dat lijkt overdreven, want
een zekere professionaliteit bestond al. Zo spelen in 1476 voor het `Gouden Hoofd' in Bergen acteurs histoires, comedies et tragedies (weer die
termen comedie en tragedie lang voor ze op toneel horen to duiden, volgens de lexicografen tenminste), die eerder al gespeeld hebben in Luik,
Atrecht, Bapaume, Brussel en andere steden. 44 Jehannin de Lille, Petit
Jean, Philippe de Douay, Willemot de La Rue en Jeannet le Jay, joueurs
de farces, woonachtig in Kamerijk krijgen dertien pond en acht stuivers
in 1438, omdat ze naar Atrecht gekomen zijn en verschillende farces en
moralites gespeeld hebben ter gelegenheid van het feest van Helbin
Hambaut, de zottenabt. Voor de bijeenkomst van 1456 in Bethune laat
men de spelen komen uit Atrecht, Kamerijk en elders.' " In Sint-Omaars
woonden in 1439 Jacot David, Jehan de Verry, Jehan de Beauvais, Guillaume de Barvilliers en Guillaume Guiot danseurs de morisque et joueurs de farces, de aloude combinatie dus. 46 Maar de grote ster in
Sint-Omaars is Jean Descamps alias Wastellet. In 1444 speelt hij bijvoorbeeld jeux de personnaiges en rime. In 1478 is de informatie lets
preciezer: Jacques le Bruc speelt het spel van Celui qui ne fut Hue ne
Wautier voor vijf personnages. Het spel laat zich niet identificeren,
maar sluit waarschijnlijk aan bij andere farces die identiteitsproblemen
en afstammingsproblemen aan de orde stellen. Bovendien verzorgt hij
een jeu de sotti de Pouret et de Agripart de Saint Ricquier, eveneens
voor vijf personnages. Jean Descamps verzorgt een jeu du paste de maises langues, vermoedelijk een allegorisch toneelstuk. Ook speelt ene
Griboval een duivel in een jeu de sottie. Er zijn ons helaas geen sotties
met duivels bekend.

Een voorbeeld: Namen
Tenslotte lijkt het aardig een schets van een plaatselijke ontwikkeling to
geven.47 Daarbij zou ook het Franstalig toneel in het huidige Belgie nadere aandacht verdienen. Kijken we bijvoorbeeld naar het geval Namen,
voornamelijk op basis van rekeningen. In 1439 zijn er vier schapen voor
de compagnons qui fissent le jeu, wat nog weinig specifiek is. In 1447
speelt men een Nativite, een jaar later zijn er jeux op twee juli. In 1449
verzorgt Saladon Gribalde een Passion par figures met negentig compagnons, evenals in 1450. 48 In 1451 dijt dit spektakel langzaam uit: dan
speelt men een Passiespel met tweehonderd personages, waarbij onder
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andere vermeld wordt dat Aymery le chanteur de jeste betaald is pour
avoir ordonneit et fait deux fours d'escripture, le jour de la Visitation?.
Dat er een traditie van chanteurs de geste was blijven bestaan, was bekend; dat die jongleurs zich bezighouden met Passiespelen is een nieuw
element. Het betreft wel alleen de tekst: de schoolmeester en de omroeper verzorgen de repetities. In 1452 is het programma weer wat uitgebreider: dan spelen driehonderd personages onder leiding van Jean
Caulier, de schoolmeester, een Passiespel, terwijl tezelfdertijd elders in
de stad een Mystere du Jugement gespeeld wordt." In 1456 speelt Caulier op de markt van Namen een passion. In datzelfde jaar zal hij overlijden en weigert zijn weduwe de teksten terug te geven als ze er niet voor
betaald wordt. Ene Simon is betaald om de rollen te schrijven van de
Passion et Jugement van Aymery, die 5300 regels belopen (zo'n 5 a 6
uur spel). Dezelfde Simon heeft in hetzelfde jaar de rollen geschreven
voor een Passie van 1500 regels. In 1457 wordt maistre Emery le chanteur betaald pour avoir escript pluiseurs jeus, Cant du jugement par parolles comme d'autres materes. " Drie jaar later is het opnieuw Jean
Caulier die de leiding heeft over een passie met driehonderd personages;
in datzelfde jaar krijgt hij betaald pour avoir escript et billeteit le jeu de
Nostre Dame de Cambron [..] joue a Saint-Denis, parmi le pappier
qu'il lira pour ledit jeu. In 1456 is het helemaal raak, want dan speelt
men een Passion, Jugement et Couronnement de la Vierge waarin maar
liefst achthonderd personnages optreden. In 1462 spelen de Minderbroeders in de Kerk een Driekoningen-mysterie en in 1463 worden mysteres
par figures uitgevoerd: op de markt van Fêvres Onze Lieve Vrouwe in
de tempel, haar huwelijk, de Annunciatie, Visitatie, Geboorte, Drie Koningen, Besnijdenis, de vlucht naar Egypte en de Slachting der Onnozelen; op de podia (hourdemens) van de markt van Namen de Passie, Hemelvaart en in Saint-Remi het Oordeel, de Gesine ('bevalling') en honing van Onze Lieve Vrouwe. " In 1476 zijn er mimes, onder andere le
martyre de msgr SRemi (sic! Remigius is niet als martelaar bekend). Tot
dusverre is er alleen sprake geweest van religieuze onderwerpen; wereldlijk drama vinden we pas vermeld in de zestiende eeuw: in 1518 een
Moralite des quatre fils Aymon (alweer de chansons de geste!) en in
1520 histoires, farses et recreations, hetgeen des te opvallender is omdat in 1519 voor het eerst sprake is van joueurs de rhetorique in Namen.
In Laon is in 1517 sprake van een compagnie de gens d'eglise de Soissons, nommee Rhetorique.52
Deze Naamse oogst is in meerdere opzichten interessant en heeft iets
emblematisch. We zien heel duidelijk hoe de mode van de grote Passiespelen zich ontwikkelt (eerder hebben we gezien dat Eustache Mercadd
het genre van de meerdaagse Passie inluidt in Atrecht rond 1430; de
klassieke Passie van Greban is van rond 1450; de Greban-bewerking
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van Michel van 1486). Ook ontkracht dit beeld de stelling van Ramakers
dat de grotere Passies eenmalig waren en frequenter opgevoerde passies
wellicht een kleinere omvang hadden. " We zien ook dat er, in de persoon van Jean Caulier, een specialist is en dat er een band tussen chanson de geste en toneel blijft bestaan.
En somme, ook al beschikken we niet over teksten, noch over enige
zekerheid of de teksten vergelijkbaar zouden zijn met wel bewaard materiaal, zien we een aantal duidelijke tendensen. Binnen Frankrijk kan
niet over den `nationale' toneelcultuur gesproken worden; veeleer moeten er lokale en regionale culturen onderscheiden worden. Parijs, met
zijn studenten-, juristen- en drukkerscultuur, is een geval apart, maar
wel het best gedocumenteerd. De Noord-Franse steden moeten zeker
apart bekeken worden. In hoeverre die specifieke toneelcultuur aanknopingspunten vertoont met de ontwikkeling van vroeg volkstalig toneel
in Atrecht en Doornik in de dertiende eeuw, verdient nader onderzoek.
In de Noord-Franse steden zijn wederzijds bezoek en wedstrijdcultuur
aan de orde van de dag. Bij spelen in een context van processies zien we
een duidelijke dagorde: 's ochtends tableaux, 's middags serieuze wedstrijdstukken en 's avonds lachen geblazen. Domesticatie en upgrading
van populaire manifestaties door steeds actievere stadsbesturen vormen
een constante op het sociale vlak. Het bestaan van groepen van joueurs
de farce die dan ook nog apertises en morisques kunnen spelen duidt
enerzijds op een toenemende professionalisering en anderzijds op toneel
als onderdeel van een soort variete-theater.
De Noord-Franse steden hebben een eigen, aparte dramatische cultuur gekend die zich in veel opzichten misschien eerder laat vergelijken
met de Nederlandstalige toneelcultuur dan met wat elders in Frankrijk
plaatsvond. In andere opzichten echter heeft ze een specificiteit ten opzichte van zowel de Nederlandse als de Franse traditie. Die originaliteit
ligt bijvoorbeeld op het vlak van de Passiespelen, maar ook op de organisatie van spelen in een tweeslagsysteem: voor en na de maaltijd. De
vroege ontwikkeling van een beroepstoneel, niet voor honderd procent
hard te maken maar wel waarschijnlijk, contrasteert duidelijk met het
amateurisme in de omliggende gebieden. Gegevens ontbreken om dat
direct terug te koppelen naar de vroege wording van het werelds drama
in de Noord-Franse steden, maar het is wel verleidelijk, daar er in het yerenigingsleven en in de festival- en wedstrijdcultuur een institutionele
basis lag. De mode van de grote Passie-spektakels in meerderejournees,
tenslotte, tussen Atrecht in 1435 en Valenciennes in 1547 vormt hierin
een abstruus gegeven omdat de voor de hand liggende invloed op het
Nederlandstalig drama simpelweg niet heeft plaatsgevonden.
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OORSPRONG, BETEKENIS EN FUNCTIE VAN DE
EIGENNAMEN IN DE ABELE SPELEN ESMOREIT,
GLORIANT EN LANSELOET VAN DENEMERKEN

Willem Kuiper

V

oor zover bekend zijn de abele spelen Esmoreit (van Sesilien), Gloriant (van Bruuyswijc) en Lanseloet van Denemerken geen rechtstreekse
gedramatiseerde bewerkingen van bestaande (Middelnederlandse epische) teksten. ' In theorie zou er in een boekband een fragment van een
hypothetische Roman van Esmoreit gevonden kunnen worden, maar tot
die tijd wijst de kansberekening de andere kant op. De Middelnederlandse epiek is nagenoeg volledig geediteerd, beschreven en op eigennamen
geexcerpeerd, en daarbij is geen tron' gevonden.2
Inhoudelijk echter is er een onmiskenbaar grote overeenkomst met de
contemporaine epiek. Wie vertrouwd is met de dertiende- en veertiende-eeuwse verhalende literatuur herkent voortdurend elementen — the-.
mata, motieven, eigennamen — die daaraan ontleend lijken te zijn. Analyse daarvan zou ons inzicht kunnen verschaffen in de literaire horizon
van de auteur, zijn werkwijze en zijn intentie. Een grondige bespreking
van alle motieven die in de drie abele spelen de revue passeren in combinatie met de teksten waaraan zij ontleend (zouden kunnen) zijn of refereren, zou een boek vergen. Daarom is in deze bijdrage gekozen voor
een specifiek element: de eigennamen (antroponiemen en toponiemen).
Zijn die eigennamen door de auteur zelf bedacht of zijn ze ontleend aan
andere teksten? En als ze uit andere teksten overgenomen zijn, gebeurde
dat met een intertekstuele bedoeling? En indien dat het geval is, was die
bedoeling generisch of specifiek.3

Esmoreit
De Esmoreit is een hoofd met meer dan den kruin. In zijn eerste monoloog (r. 31-57) spreekt Robbrecht, neef van de koning van Sesilien, zijn
ontgoocheling uit over het feit dat zijn oude oom tegen elke verwachting
in een zoon en erfgenaam verwekt heeft, en dat het koninkrijk nu aan
zijn neus voorbij zal gaan. Vandaar Robbrechts besluit het kind te doden.
Ondertussen ziet meester Platus, de sterrenwichelaar van de Saraceense koning van Damast, in de sterren dat er in het christenrijk een
kind geboren is dat het koninkrijk Damast zal overmeesteren. De ge-
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dachte aan koning Herodes dringt zich op. Besloten wordt het kind te
zoeken, maar niet om het te doden. Integendeel, door een Saraceense opvoeding denkt meester Platus het noodlot in zijn voordeel om te kunnen
buigen. Zijn opzet zou ook gelukt zijn als niet uitgerekend de koningsdochter van Damast verliefd geworden was op de `vreemdeling'.
De hofastroloog Platus doet sterk denken aan zijn collega aan het Saraceense hof van Jeruzalem in de curieuze roman Seghelijn van Jherusalem. Ook deze voorspelt de geboorte van een kind dat het rijk verkerstenen zal, maar dit keer is de koning zelf de verwekker. Dat het kind desondanks de godsdienst der christenen is toegedaan, komt omdat zijn
moeder, de koningin, in het geniep christen is. Het was een beroep op de
ware God die haar zwanger deed worden, na vruchteloos tot de Saraceense afgoden gebeden te hebben. Ook komt er in deze roman een cruciale wisseltruc voor: de koningin wendt voor dat haar zoon dood geboren is, waarna het kind bij pleegouders opgroeit tot het achter zijn ware
identiteit komt.
Als Robbrecht en Platus elkaar ontmoeten, geeft Robbrecht echter
een heel andere reden op, waarom hij zich van het kind wil ontdoen: hij
heeft in een droom gezien dat het kind zijn dood zal zijn (vs.168-169).
Dat doet weer denken aan het kind Merlijn in de Historia regum brittani(a)e. De magiers van koning Vortigern — die zijn neefjes tracht te doden om zich het koninkrijk toe te eigenen — zien in de sterren dat er een
kind geboren is dat hun dood zal zijn, en daarom laten zij koning Vortigern het kind opsporen om het te doden.
De onmogelijke geboorte — de koning van Sesilien was menselijkerwijs gesproken te oud — doet denken aan Joachim, de vader van de moedermaagd Maria. Voor het publiek zal duidelijk geweest zijn dat het
kind een missie in de heilsgeschiedenis te vervullen had, anders word je
niet zo geboren. Dat moet dan, mede gelet op Gloriant, de herovering
van het Heilig Land zijn.
Evenals in de andere abele spelen heeft niet elk personage een eigennaam:
- koning van Sesilien
- koningin van Sesilien, dochter van de koning van Hongherien
- Esmoreit, hun enig geboren zoon
- Robbrecht, neef van de koning van Sesilien
- koning van Damast, waarschijnlijk weduwnaar
- Damiet, enig geboren dochter van de koning van Damast
- Platus, hofastroloog te Damast
Als wij de tekst van de abele spelen, zoals overgeleverd in het handschrift-Van Hulthem, accepteren als in voldoende mate representatief
voor de tekst van het origineel, dan betekent dit dat ook in de auteurs-
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tekst c.q. de regisseurstekst de koning noch de koningin van Sesilien een
naam droeg. Realiseren wij ons ook dat de abele spelen toneelteksten
zijn, en kijken wij naar de wijze waarop de verschillende personages
functioneren dan zien wij dat sommigen grotere rollen hebben dan anderen. Het heeft er alle schijn van dat het wel of niet hebben van een eigennaam te maken heeft met het vervullen van een hoofd- dan wel een bijrol. Misschien mogen wij zelfs een stap verder gaan en veronderstellen
dat de dragers van een eigen naam individuen' zijn, terwijl de naamlozen een type voorstellen, en in voldoende mate geYdentificeerd worden
door hun functie. Deze personages zullen er door hun kleding en attributen uitgezien hebben als 'de koning' of 'de koningin', en kennelijk was
dat voldoende.
De naam Esmoreit is (samen met verhaalstof) met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid ontleend aan (de Middelnederlandse vertaling/bewerking? van) de lijvige Oudfranse avonturen- en kruisvaartroman Baudouin de Sebourc.4 Zo lijvig en complex is deze roman dat alleen al het maken van een samenvatting een opgave van formaat is! Dat
deze roman als bron van inspiratie dienst gedaan heeft, blijkt uit het gegeven dat in Baudouin de Sebourc naast Esmoreit nog andere abele spelen-eigennamen voorkomen: Abilant, Afrique, Alexandre, Damas, Damiette, Danemarche, Gerard, Gloriant, Godefroi (= Godevaert), Hongrie, Lancelot, Normandie, Robert (= Robbrecht), Rouge Lion, en Sicile. De link met Baudouin de Sebourc werd al door C.A. Serrure gelegd,
maar er is — bewust? — weinig mee gedaan, zowel om de originaliteit
van de abele spelen te koesteren alsook omdat de abele spelen-auteur
wel de eigennamen maar niet of nauwelijks de context heeft overgenomen.6 Zou hij ontleend hebben zoals de Moriaen aan de Walewein ontleend heeft, er was geen enkel probleem. Maar in geval van de abele spelen en Baudouin de Sebourc lijkt er geen sprake van enige vorm van specifieke. intertekstualiteit.
De naam Damiet kan niet anders dan op de Egyptische havenstad Damiate slaan, die een hoofdrol speelde in de Vijfde en Zevende Kruistocht. In 1219 werd Damiate voor het eerst veroverd, maar de stad bleef
niet behouden. Tijdens de Zevende Kruistocht werd Damiate op een
wonderbaarlijke wijze opnieuw veroverd door koning Lodewijk de Heilige van Frankrijk (A.D. 1249), maar dit succes werd een jaar later gevolgd door de overgave van het expeditieleger te Fariskoer (Mansoera).
Dit Waterloo moet net als Roncevale een open wond in het geheugen
van de christenheid geweest zijn. Door Esmoreit Damiet tot vrouw te laten nemen wordt de stad bij wijze van spreken definitief ingenomen.7
De naam Robbrecht is te algemeen bekend voor een ondubbelzinnige
referentie aan een bepaalde Robbrecht. s Datzelfde probleem doet zich in
Gloriant voor met de naam Godevaert. Projecteert men de abele spelen

100

WILLEM KUIPER

op een kruisvaart-decor dan zou men met een beetje goede wit in Robbrecht en Godevaert spraakmakende helden uit de Eerste Kruistocht
kunnen herkennen: Robrecht van Normandien dan wel Robrecht de
Vries en Godevaert van Bouillon. Maar even goed kan Robbrecht ontleend zijn aan de roman Joncker Jan uut den Vergiere, die vrijwel zeker
door de abele spelen-auteur gekend en gebruikt is, en met wie de Esmoreit het vondeling-motief gemeen heeft.9
Dat Robbrecht in Esmoreit een negatief personage is, doet er vermoedelijk niet toe. "' Zijn naamgenoot, de vader van Sanderijn in Lanseloet
van Denemerken, is een uitgesproken positief personage. Robbrecht
moet zeer waarschijnlijk beschouwd worden als een vertrouwd klinkende, en voor een dergelijk personage passende naam.
Met Platus wordt vrijwel zeker aan de Griekse filosoof Plato gerefereerd, al kan er sprake zijn van contaminatie met de auteur Plautus. Dat
Plato bedoeld wordt, leid ik of uit een passage in de Heimlicheid der
heimlicheden, waarin Plato aangewezen wordt als een exemplarisch
astroloog, die zijn kennis en kunde aanwendde om onheil of te wenden."
Het daar besproken experiment met het `gifmeisje' slaagde; door nutritura werd haar natura daadwerkelijk veranderd. En ook vinden wij hier
de rechtvaardiging van Platus' poging het dreigend onheil te voorkomen.
In het stuk komen de volgende toponiemen voor:
- Baldarijs
- Damast
- Hongherien
- Sesilien
- Torkien
De naam Baldarijs komt twee keer voor, en wel in rijmpositie (vs.184,
214). Het is een `geveinsde' naam, net als Rawast in Lanseloet van Denemerken. Het is immers absoluut niet Platus' bedoeling Robbrecht te
vertellen waarheen hij Esmoreit zal meenemen. Daarom bedenkt Platus
een naam die Saraceens genoeg klinkt om Robbrecht gerust te stellen. In
feite is Baldarijs een persoonsnaam, de vermiddelnederlandsing van de
tovenaar Baudris, uit het Oudfranse chanson de geste Maugis
d'Aigremont. Opmerkelijk is de verschrijving van de kopiist in vs.214.
Eerst schreef hij blan maar expungeerde dat en schreef vervolgens balderijs. Uit een eerdere verschrijving in de tekst maak ik op dat de kopiist
de tekst kende, en dus uit zijn geheugen een woord haalde waarvan hij
dacht dat het er zou moeten staan, maar bijtijds bemerkte dat hij zich
vergist had. Welk woord kan er voor in zijn geheugen gelegen hebben?
Voor mogelijk houd ik Blandas, een legendarische Saraceense havenstad die twee keer exclusief genoemd wordt in Floris ende Blancefloer.
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Op basis van Rawast en de overeenkomst tussen Gloriant en Floris ende
Blancefloer veronderstel ik deze roman bekend bij de auteur van de abele spelen.
Damast is de zeer gebruikelijke middeleeuwse benaming voor Damascus in Syrie, na Jeruzalem de tweede stad in het Heilig Land. Ter
hoogte van Damascus lag de uitgang van het Aards Paradijs, Abraham
woonde er en Paulus werd er bekeerd. Tot de desastreus verlopen aanval
op Damascus tijdens de Tweede Kruistocht (A.D. 1148) leken de kruisvaarders onoverwinnelijk. Het fiasco was het begin van het einde: de val
van Saint-Jean d'Acres (A.D. 1291).
Hongherien is het christenkoninkrijk Hongarije. Het land speelt een
rol in de geschiedenis van Brabant, omdat de Franken — nazaten van
Francio, zoon van Hector van Troyen — daar enige tijd vertoefd hebben.
Maar of hieraan geappelleerd wordt, waag ik te betwijfelen. Ook uit de
geschiedenis van Brabant is bekend de fameuze Lijsbeth van Doringen
(Elisabeth van Thuringen, (gest. 1231)), de voorbeeldig verduldige
dochter van de koning Andreas II van Hongarije.I2
Sesilien is het koninkrijk Napels, het zuiden van Italie met het eiland
Sicilie.
Torkien is Turkije, het door de Saracenen bezette deel van Klein
Azie, vroeger onderdeel van het Oostromeinse rijk.

Gloriant
Van de drie abele spelen het simpelste. Evenals in Esmoreit speelt het
zich zowel in het Nabije Oosten als dicht bij huffs af. In Bruuyswijc leeft
een jonge hertog Gloriant die zich te goed voelt voor een relatie met een
vrouw, en die daarom in strijd met het landsbelang weigert zich voort te
planten. En in Abelant woont de Saraceense princes Florentijn die o zo
graag een man zou willen hebben, maar tot haar verdriet niemand kan
vinden die goed genoeg is. Als Florentijn van Gloriant hoort, stuurt zij
haar vertrouweling Rogier met een gelijkend portret naar Bruuyswijc,
waarop Gloriant op het eerste gezicht verliefd wordt. De dreiging dat hij
net als Narcissus voor zijn hoogmoed gestraft zal worden, wordt niet bewaarheid. Evenals Floris — in Floris ende Blancefloer — begeeft Gloriant zich naar Abelant, vindt daar Florentijn, maar wordt verraden door
Floerant, neef van Rode Lioen, de vader van Florentijn. Met hulp van
Rogier slaagt Gloriant erin uit zijn gevangenis te ontsnappen en de terechtstelling van Florentijn te voorkomen. Samen gaan zij terug naar
Bruuyswijc, en zij leefden nog lang en gelukkig.
Ten tijde van de vervaardiging van de abele spelen moeten er meerdere chansons de geste en romans geweest zijn, waarin bezongen en be-
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schreven werd hoe een christenridder zich om wine van een Saraceense
prinses moederziel alleen in het hol van de (Rode) leeuw begaf, en tegen
elke kans in niet alleen een goed heenkomen vond, maar ook nog de uiteindelijke bezitter van haar en haar stad werd. Waar de auteur exact zijn
inspiratie heeft opgedaan is daarom moeilijk na te gaan, maar Floris
ende Blancefloer en Heinric en Margriete van Limborch kunnen vrijwel
zeker tot zijn literaire horizon gerekend worden.
In Gloriant komen de volgende personages voor:
- Gloriant, hertog van Bruuyswijc
- Gheraert van Normandien, zijn oom
- Godevaert, raadsman van Gloriant
- Roede Lioen, koning van Abelant
- Florentijn, dochter van Roede Lioen
- Rogier, vertrouweling en bode van Florentijn van Abelant
- Floerant, neef van Roede Lioen
- de beul van Abelant
Gloriant is een sprekende naam: hij wordt bezield door gloria, hier te
vertalen als `eigen roem'. Waar Lanseloet in Lanseloet van Denemerken
nog te jong is om zelfstandig de macht uit te kunnen oefenen en zich de
bemoeizucht van zijn moeder moet laten welgevallen, is Gloriant eigen
baas. Met alle gevolgen van dien: hij misbruikt zijn jeugdige overmoed
door puur egocentrisch denken en is ziende blind en horende doof voor
het landsbelang dat hem wordt voorgehouden door zijn oom Gheraert
van Normandien en zijn raadgever Godevaert. In de loop van het stuk rehabiliteert hij zich door zijn dapper gedrag en zijn opofferingsgezindheid. De naam Gloriant is geen onbekende naam, en daarom is er geen
prototypische Gloriant aan te wijzen. Feit is dat de naam ook voorkomt
in Baudoin de Sebourc en dat de vrouwelijke hoofdpersoon in de roman
Joncker Jan uut den Vergiere, die door de auteur van de abele spelen gebruikt werd voor Lanseloet van Denemerken de naam Gloriande draagt.
De combinatie Gheraert + Normandien lijkt op die van Lanseloet +
Denemerken. Gheraert appelleert aan de Karel-epiek, met name aan
Gheraert van Vianen of Gheraert van Rousillon, terwij1Normandie riekt
naar de wereld van koning Artur, al komt ook in de wereld van het chanson de geste de naam Normandie voor.
Godevaert is zo'n bekende naam in het Brabantse dat onmogelijk kan
worden uitgemaakt of er aan een specifieke Godevaert gedacht moet
worden. Zo kon men denken aan de Brie Brabantse hertogen van die
naam die het publiek gekend kan hebben van de Grimbergse Oorlog.
Zeker is dat `onze' Godevaert vroeger een groot strijder was, want hij
versloeg de vader van Roede Lioen voor de muren van Abelant. Niets
belet het publiek daarom te denken aan de exemplarische Brabantse
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kruisvaarder en eerste koning van Jeruzalem: Godevaert van Bouillon.
Roede Lioen is de letterlijke vertaling van Rouge Lion, Saraceens
vorst van het legendarische Abilant. De naam is vrijwel zeker ontleend
aan Baudouin de Sebourc. Het is heel goed mogelijk dat de naam Roede
Lioen bekend was bij het publiek, en dat de auteur van de abele spelen
zijn Gloriant als het ware in de literatuur van zijn tijd invlocht, alsof het
stuk deel uitmaakte van de kruisvaart-cyclus.
De naam Florentijn oogt niet als typisch Saraceens, maar wordt ook
in de Roman van Florigout voor een Saraceense prinses gebruikt. Omdat
de neef van haar vader Floerant geheten is, zou men kunnen veronderstellen dat Florentijn een vrouwelijke afleiding daarvan is. Met de stad
Florence lijkt de naam noch de prinses iets van doen to hebben.
Rogier is niet alleen geen Saraceense naam, het is — althans in het
Middelnederlands — ook geen literaire naam. In de Brabantse historiografie is de naam echter zeer gebruikelijk.
Floerant is evenmin een typisch Saraceense naam, maar wel literair,
en hij komt vaker voor. Mogelijk heeft de abele spelen-auteur de kakelbonte roman Florent ende Durant gekend, die helaas zeer fragmentarisch bewaard is gebleven.B
Geen personage maar wel de drager van een eigennaam is Eysenbaert, broer van de vader van Roede Lioen, gedood in de strijd voor
Abelant door Gloriants vader, samen met twee neven van Roede Lioen.
De naam Eysenbaert klinkt niet Saraceens, en komt twee keer in rijmpositie voor. In de Middelnederlandse epiek is deze naam verder niet teruggevonden, en het is onduidelijk waar de abele spelen-auteur hem
vandaan gehaald heeft. " Als hij hem ontleend heeft aan het Anglonormandisch chanson de geste, Gormont et Isembart — het unieke fragment
wordt in Brussel bewaard — dan heeft hij enkel en alleen de naam overgenomen en niets uit de context."
Veelbetekenend is de naam van het paard van Gloriant, Vaelentijf.
Hier moet een dwingende referentie aan Roelant verondersteld worden,
maar er wordt niets mee gedaan! Behalve de naam van diens paard is er
niets dat aan het Roelantslied doet denken. Er is slechts sprake van de
strijd tussen christenen en Saracenen, waarbij de Saracenen vooralsnog
aan de winnende hand zijn. Zij immers hebben Abelant en Damast in
hun bezit, maar als het aan de auteur van de abele spelen ligt, zal daar
niet door geweld, maar door de liefde een eind aan komen. Esmoreit zal
verhaaltechnisch gesproken koning van Damast worden en Gloriant koning van Abelant.
In het stuk komen de volgende toponiemen voor:
- Abelant
- Antiotse
- Averne
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- Babeloen
- Bruuyswijc
- Josepat
- Nasarene
- Noermandie
- Vranckerijc
Abelant is een niet bestaande stadstaat ergens in het Saraceense, zeer
waarschijnlijk ontleend, samen met de vorst Roede Lioen, aan Baudouin
de Sebourc.
Antiotse is Antiochie, het huidige Antakya in Turkije. Belegering en
val van de stad behoren tot de hoogtepunten van de Eerste Kruistocht.
Na de inname komt Antiochie in handen van Bohemond van Apulie, zoals hij in Die alder excellenste cronycke van Brabant heet. Apulie maakt
deel uit van het koninkrijk Sicilie, en Bohemonds naam wordt in een
adem genoemd met die van Godevaert van Bouillon en Robrecht van
Normandien. In de wereld van het chanson de geste is Antiochie overbekend van het kruisvaartgedicht Chanson d'Antioch, waarvan ook een
Middelnederlandse bewerking, zij het zeer fragmentarisch, bewaard is
gebleven.'
Het koninkrijk Averne werd traditioneel als Auvergne geduid — al
was dat ten tijde van het ontstaan van de abele spelen geen koninkrijk —
maar tegen deze opvatting is bezwaar gemaakt door Wim van Anrooij
en Remco Sleiderink: Averne zou begrepen moeten worden als het koninkrijk Navarra. " Nu is het inderdaad waar dat sommige Middelnederlandse teksten Spaanse toponiemen bevatten, waarschijnlijk als gevolg
van Oudfranse chansons de geste die zich afspelen op het Iberisch
schiereiland. Zo moet hier to lande — getuige onder andere het tweede
stuk van de Ferguut — het nu vergeten chanson de geste Folque de Candie (zeer?) bekend geweest zijn. " Maar anders dan in het tweede stuk
van de Ferguut, dat een aantal Spaanse eigennamen bevat, is er geen
tweede naam in de abele spelen die richting Spanje wijst. 19 Wel is er een
Gheraert van Noermandien in de Gloriant en is in hetzelfde stuk de Saraceense prinses Florentijn(e) zo hoog dat ze zelfs de koning van Vranckerijc zou kunnen trouwen.
Nader onderzoek wijst uit dat de associatie Averne = Navarra van
Duitse bodem lijkt. De kroongetuige van de Navarra-factie is de heraut
Beyeren die zowel in zijn Wapenboek Gelre (begonnen ca. 1395) als in
zijn Kladboek (ca. 1405) spreekt over de koning van Averne, waarbij het
absoluut zeker is dat het om het koninkrijk Navarra gaat. " Averne = Navarra komt ook voor in Karl Meinet en in de Zeitser Karl and Ellegast.
In het werk van Jacob van Maerlant en andere `westelijke' teksten is
Averne echter altijd Auvergne.
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Het digitaal napluizen van Die alder excellenste cronyke van Brabant en
de Brabantsche Yeesten leverde een overeenkomstige passage op, waarin in de Cronyke Navarre staat en in de Yeesten Averne. Er is bovendien
een koning in het spel die de Brabantse zaak is toegedaan, en het speelt
zich of in het jaar 1332. 21 Omdat Auvergne in de Brabantse historiografie bekend is — een dochter van hertog Heinric I van Brabant huwt de
graaf van Alverne22 — en consequent als `graafschap' wordt aangeduid,
is er geen andere conclusie mogelijk: de koning van Averne is de koning
van Navarra."
Babeloen is in dit snort teksten praktisch zeker het Egyptische Cairo,
de hoofdstad van het rijk der Fatimiden en ten tijde van de kruistochten
het centrum van het rijk van de legendarische Saladin.
Bruuyswijc, Brunswijk in het oosten van Duitsland, lijkt vrijwel zeker ontleend aan een episch werk van ene Augustyn — in wie men (maar
al te) graag Augustijnken van Dordt herkent — getiteld Der herzog von
Braunschweig. Deze tekst is zeer waarschijnlijk gebaseerd op de liefdesgeschiedenis van Evax en Sibilie in het vijfde en zesde boek van de
Roman van Heinric en Margriete van Limborch, en van oorsprong mogelijk Brabants. 24 Afgezien van de tantaliserende combinatie Godevaert
van Brusewijc in de zogeheten Vlaamse Ayoel speelt Bruuyswijc geen
rol van betekenis in de Middelnederlandse epiek. Opvallend zijn de andere abele spelen-namen in Der herzog von Braunschweig: Avernen,
Babylon, Cecilien en Ffranckrich:
Eyn hirtzoch war zu Brunenczwich
In groissen eren unde rijch
Beyde van gude unde von lande
Unde stont allet yn syner hande
Avernen Ffranckrich unde Brabant
Mijssen Dorringhen Sayssenlant (vs.1-6)25
Josepat is het Dal van Josaphat — vanwaar de doden zullen verrijzen —
bij Jeruzalem en Nasarene is Nazareth in het huidige Israel.
Noermandie en Vranckerijc zijn zo algemeen dat er weinig van gezegd kan worden. De namen functioneren zowel in de Karelepiek als in
de Arturroman. In het Guillaume de Lorris-deel van de Roman de la
Rose heeft Normandie echter een ongunstige bijklank, die in de Brabantse vertaling van Heinric werd overgenomen.26
Hi hadde met hem vele quadien,
Sariante al ute Normandien, (vs.3875-3876)
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Dit zou nietszeggend zijn ware het niet dat eerder in de Middelnederlandse vertaling in afwijking van het Oudfranse origineel van Quade
Tonge verteld wordt:
Quade Tonge so hiet die man,
Daer noit en-doeget en lach an,
Ende was van Normandie geboren. (vs.2897-2899)

Lanseloet
Aan het hof van Denemerken is de zoon van de landsvrouwe verliefd op
een hofmeisje van zijn moeder. Zij is waarschijnlijk een vreemdelinge,
maar onduidelijk is hoe zij aan het hof terecht is gekomen. 27 Hoewel
Lanseloets liefde enerzijds oprecht is, vertoont hij anderzijds door zijn
jeugd de neiging tot ontsporing, die de liefde bij jonge lieden teweeg
brengt. Zijn moeder maakt hier misbruik van door hem over haar dienares te laten beschikken op voorwaarde dat hij zich liefdeloos gedraagt.
In de ijdele hoop dat Sanderijn dit zal doorzien — hij meent het immers
niet — gedraagt hij zich als een tweede Amnon. 28 Sanderijn die uit Lanseloets gedrag niets antlers kan afleiden dan dat zijn liefde voor haar dus
niet oprecht was, besluit het hof te verlaten. In het bos ontmoet zij een
ridder die banger voor haar lijkt dan zij voor hem. Als zij haar identiteit
prijsgeeft, is hij maar al te graag bereid met haar te huwen. Onbepaalde
tijd later is Lanseloet — naar ik vermoed door haar dood — verlost van de
bemoeizucht van zijn moeder en stuurt hij zijn vertrouweling Reinout op
zoek naar Sanderijn, in de hoop haar ervan te overtuigen dat alles op een
misverstand berust, en om haar alsnog een officieel huwelijksaanzoek te
doen. Reinout slaagt erin Sanderijn op te sporen maar krijgt een ondubbelzinnig 'nee!' als antwoord. Omdat Reinout rekening houdt met de
mogelijkheid dat Lanseloet geweld zou kunnen gebruiken, besluit hij op
zijn beurt een andere voorstelling van zaken te geven: Sanderijn zat vast
in een harem in Afrika, ze hield nog altijd van Lanseloet en was hem al
die jaren trouw gebleven, en gestorven bij het horen noemen van zijn
naam. Daarmee hoopt Reinout Lanseloet van zijn schuldcomplex of te
helpen en tevens zijn — ook in de ogen van Reinout — idiote liefde uit het
hoofd te praten. Zijn goede bedoelingen pakken averechts uit: Lanseloet
sterft bij het aanhoren van Sanderijns defloratie-allegorie.
Gelet op de overlevering heeft dit abel spel de meeste indruk op de
tijdgenoten gemaakt. Zijn Esmoreit en Gloriant alleen uit het handschrift-Van Hulthem bekend, van Lanseloet van Denemerken zijn 15 (14
drukken en den handschrift) andere al dan niet fragmentarische bronnen
bekend. 29 De hoofdpersonen Lanseloet en Sanderijn hebben in hun tijd
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een exemplarische status verkregen en hedendaagse onderzoekers verschillen zeer van mening over hoe het spel te interpreteren. 3° In dit stuk
komen de volgende personages voor:
- Lanseloet van Denemerken
- de moeder van Lanseloet van Denemerken
- Sanderijn
- Robberecht, de vader van Sanderijn
- Reinout
- een ridder
- de boswachter van de ridder
Opvallend is dat er maar drie spelende personages met een eigennaam
zijn, blijkbaar zijn de anderen meer types dan individuen.
Ons doet de naam Lanseloet direct denken aan de Arturridder Lancelot, de minnaar van koningin Genoevere. Voor het publiek van de abele
spelen zal die associatie niet zo dwingend geweest zijn, en wel om meer
dan den reden. Om te beginnen is de combinatie Lanseloet + Denemerken er een van twee werelden. Wie Denemerken zegt in het veertiende-eeuwse Brussel denkt aan de held Ogier van Denemerken uit de Karelepiek.31 Die was — evenals de Karelepiek — veel bekender dan de
Arturromanheld Lancelot. Een tweede argument om niet aan de Lancelot te denken is dat niets in het gedrag van deze Lanseloet ons doet denken aan zijn fameuze naamgenoot. Doorslaggevend lijkt het geven van de
doopnaam Lanceloot aan de Saraceense koning Sorborijn bij zijn bekering tot het christendom in de hierboven genoemde roman Joncker Jan
uut den Vergiere. Ook deze tekst bevat geen enkel aanknopingspunt
richting de Lanceloet (van Lac), noch is er liefde in het spel. De naam
lijkt een eerbewijs, een `hoge' naam. Naar mijn mening is dat ook het
geval in het abel spel: een `abele' naam voor een aristocratische jongeman. 32
Sanderijn is een verkleinvorm van Alexander, maar heeft met de wereldveroveraar zelf waarschijnlijk niets te maken, wel met een van de elf
steden die hij allemaal Alexandria noemde: Alexandria in Egypte. Zo
opgevat kan de naam Sanderijn geInterpreteerd worden als een pendant
van Damiet, die naar het Egyptische Damiate vernoemd werd.
Reinout is net als Godevaert en Robrecht een algemene naam, en kan
door het publiek zowel geassocieerd zijn met de graaf/hertog van Gelre
als met de held uit de Karelepiek, Reinout van Montalbaen. Mogelijker
is dat de naam refereert aan de spraakmakende kruisvaarder: Raymond
van St. Gilis, een van de hoofdrolspelers uit de Eerste Kruistocht heet in
de Brabantsche Yeesten en Die alder excellenste cronyke van Brabant
`Reinout' van Sint Gelijs. Na de verovering van Jeruzalem kreeg hij de
zorg over het Heilig Graf, terwijl Godevaert koning van Jeruzalem
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werd. Eerder speelde Reinout van Sint Gelijs een hoofdrol in de strijd
rond Antiochie, en als we de Brabantsche Yeesten hierop naslaan, komen flink wat andere abele spelen-namen tegen: Alexandrie, sconincs
sone van Denemerken, Godevaert, Robbrecht en Rogier."
Dat de ridder geen naam draagt, terwijl hij toch een niet onbelangrijke
rol in het stuk speelt, kan haast niet anders verklaard worden dan door
aan te nemen dat hij voor het publiek als die ridder voldoende duidelijk
overkomt. De Warande Huedere is een verfi apart: het Hulthemse publiek zal vrijwel zeker gedacht hebben as de toen in functie zijnde
Brusselse warande huedere.34
In het stuk komen de volgende toponiemen voor:
- Denemerken
- Averne
- Rawast
- Afrijka
Denemerken is de spelling van het titelopschrift, binnen de tekst treft
men varianten aan. Dat heeft mij ertoe gebracht de mogelijkheid open te
houden dat Denemerken een contaminatie van Der Mercken ---: La Marche zou kunnen zijn." Dat zou mooi sporen met Averne = Auvergne.
Maar nu Averne nagenoeg zeker staat voor het koninkrijk Navarra, vervalt de noodzaak de spellingvarianten te interpreteren als een mogelijke
corruptie van Der Mercken. Omdat in de Brabantsche Yeesten (3, 1253)
sprake is van de kruisvaarder Robbrecht sconincs sone van Denemerken, waarmee Robert Guiscart bedoeld wordt, de Normandier die heerste over het koninkrijk Sicilia, moet Denemerken vrijwel zeker geidentificeerd worden als Denemarken.
Problematisch is de associatie met de Karelepiek-held Ogier van Denemerken, immers het verschil tussen Ogier en Rogier is (ook) niet
groot.
Averne zal in Lanseloet van Denemerken evenals in Gloriant geYdentificeerd moeten worden met het christenkoninkrijk Navarra.
Rawast is net als Baldarijs een `geveinsde' naam, en naar ik vermoed
van eigen vinding (en geen verbastering van de havenstad Rabat in Marokko, gelegen aan de Atlantische Oceaan). De stad is namelijk onvindbaar. Ook kopiisten en zetters hebben er moeite mee gehad blijkens de
vele varianten in de overige overgeleverde versies. 36 De stad zou volgens Reinout in Afrijka gelegen zijn, en Daer was die scone vrouwe
ghepast (vs .848).37
Afrijka kan op het gehele continent slaan, maar betekent meestal dat
gedeelte van de Noordafrikaanse kust dat de Romeinen Africa Minor
noemden. Aldaar is op geen enkele middeleeuwse kaart een stad te vinden waarvan de naam op Rawast lijkt.38
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Conclusie
De auteur van de abele spelen is, gelet op de manier waarop hij te werk
ging, geen systematicus maar een eclecticus. Als een literaire spreeuw
pikt hij bier eens, pikt hij daar eens. Het kan haast niet anders of hij heeft
een aantal contemporaine epische teksten — Baudouin de Sebourc, Floris ende Blancefloer Heinric en Margriete van Limborch, Der herzog
von Braunschweig, Joncker Jan uut den Vergiere — goed gekend en gebruikt om daar verhaalstof en eigennamen aan te ontlenen. Daarnaast
heeft hij geput uit de Brabantse historiografie en daarbinnen vooral uit
de geschiedenis van de (voor Brabant) zo succesvol verlopen Eerste
Kruistocht. Frappant is dat de namen van de helden uit die Eerste Kruistocht her en der in de abele spelen opduiken. Toch is er geen concrete indicatie dat de abele spelen-auteur specifieke intertekstualiteit beoogde.
Wel heeft het er alle schijn van dat hij generische intertekstualiteit nastreefde: zijn stukken ademen de sfeer van de kruisvaartroman, Esmoreit en Gloriant expliciet, Lanseloet van Denemerken impliciet.
Deze manier van schrijven — het grabbelton-model met (voor ons
' systeemloze') ontleningen — is ongebruikelijk voor dertiende-eeuwse
romanschrijvers, maar veel minder zeldzaam in veertiende-eeuwse
chansons de geste als Dieudonne de Hongrie, Florent et Octavien, Theseus de Cologne en het al eerder genoemde Baudouin de Sebourc, die
grotendeels opgetrokken zijn uit reeds bestaande verhaalelementen. Zoals ik tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep geleerd heb, is de
werkwijze van de auteur van de abele spelen kenmerkend voor theater-auteurs. Voor hen was en is de essentie van het stuk de voorstelling,
niet de tekst zoals hij ooit geschreven werd of bewaard bleef.
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Vermeldingen van wereldlijk toneel en de casus van Strasengijs
Dieuwke E. van der Poel

Elke medioneerlandicus isgewend te werken met materiaal dat niet
compleet is: een deel van de Middelnederlandse literaire teksten is niet
overgeleverd. Die handicap doet zich extra gevoelen bij de bestudering
van het Middelnederlands toneel: niet alleen omdat er veel meer voorstellingen zijn geweest dan er thans teksten zijn, maar ook omdat we
nooit meer een middeleeuwse voorstelling op basis van zo'n tekst kunnen bijwonen.
Maar al zijn de voorstellingen zelf voorbij, voor deze fase van de toneelgeschiedenis staan ons allerlei archivalische bronnen ter beschikking, waaruit gegevens gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld vermeldingen van opvoeringen. De belangrijkste bronnen vormen stadsarchieven met rekeningposten die aangeven welke subsidie er aan spelers verstrekt is: vaak gaat het dan om presentwijnen, maar ook geldelijke
bijdragen in de onkosten komen voor. De tijd lijkt rijp voor een project
met als doel het systematisch inventariseren en interpreteren van vermeldingen van (toneel)voorstellingen in de Nederlanden, zoals dat in
Toronto wordt gedaan voor het Engelse toneel (het project Records of
Early English Drama, afgekort: REED). Zo'n grootschalig onderzoek
valt natuurlijk ver buiten het bestek van deze themabundel, maar het zou
een gemiste kans zijn dit type materiaal dan maar helemaal niet te gebruiken.
Al eerder zijn er overzichten gemaakt van archivalische vermeldingen van opvoeringen. De belangrijke overzichten van Worp (1903) en
Van Puyvelde (1922) dateren reeds uit het begin van de twintigste eeuw.
Zij baseerden zich op het werk van vroege literatuurgeschiedschrijvers
als H. van Wijn en W.J.A. Jonckbloet, maar ook op diverse publicaties
van archivarissen en locale historici. In deze overzichten ligt de nadruk
op het toneelleven in de Zuidelijke Nederlanden en met name Vlaanderen. Het zou meer dan een halve eeuw duren voor er opnieuw aandacht
voor deze stukken kwam. Weliswaar publiceerde S. Elte in 1934 een
overzicht vol interessante gegevens uit de stadsarchieven van Zwolle,
maar de belangrijkste aanzet kwam vanaf 1967 door de publicatie van de
stadsrekeningen van Arnhem (1353-1427), Deventer (1394-1434) en
Zutphen (1364-1445/6), die met vrucht geraadpleegd werden door Hollaar en Van den Elzen. Nijsten besprak in 1988 het Arnhemse toneelleven in de daaropvolgende periode: circa 1430—circa 1500; een overzicht
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van vermeldingen van Noord-Nederlands toneel in de periode 13391568 geeft Nijsten 1997. Neumann betrok Oost-Nederlandse steden als
Arnhem, Deventer, Nijmegen, Venlo en Zutphen in zijn grote inventarisatie en studie van archivalische en literaire getuigenissen van de verbreiding van het geestelijk toneel in het Duitse taalgebied uit 1987; in
een artikel uit 1975 over het middeleeuws toneel in het Nederrijngebied
behandelde hij ook het wereldlijk toneel. In 1992 verscheen een belangrijk overzichtsartikel van de hand van A. DabrOwka, die zich daarin
richtte op het wereldlijk repertoire tot en met de vijftiende eeuw (en overigens vooral Vlaamse steden behandelde, in navolging van Worp en
Van Puyvelde). Het stuk is echter in de neerlandistiek zo goed als onbekend gebleven, doordat het gepubliceerd was in het Poolse tijdschrift
Acta philologica. Waardevol is ook Retoricaal memoriaal van Van Boheemen en Van der Heijden: een inventarisatie en publicatie van alle archiefgegevens over rederijkers in Holland tot en met het begin van de
achttiende eeuw, dat echter niet veel gegevens over de periode voor
1500 bevat.'
Uit deze schets van het onderzoek blijkt dat er tot nu toe in allerlei publicaties aandacht aan archivalische bronnen is besteed, maar ook dat
men telkens andere uitsneden uit het materiaal gemaakt heeft, wat betreft genre (wereldlijk/geestelijk repertoire) en afbakening in tijd en
ruimte. Dat alleen al geeft aan dat het bij de huidige stand van onderzoek
niet mogelijk is een overzicht van dit type materiaal te geven dat pretendeert representatiefte zijn. Maar representativiteit is in dezen hoe dan ook
illusoir, ook door andere factoren. De archivalische bronnen zelf geven
een beperkt zicht op de middeleeuwse werkelijkheid: uit rekeningposten
zijn alleen die voorstellingen te achterhalen waarbij de kerkelijke, stedelijke of landsheerlijke overheid een bijdrage of beloning gegeven heeft,
dat wil zeggen de opvoeringen die op de een of andere manier welgevallig waren aan de subsidieverstrekkers. Nu zijn de rekeningen niet de enige bronnen die ons ter beschikking staan: ook inventarissen en juridische stukken kunnen waardevolle informatie bevatten (zoals hierna ook
zal blijken), maar naar dit type bronnen is met betrekking tot toneel nog
weinig onderzoek gedaan. Juist juridische bronnen kunnen echter heel
uitgebreid en daardoor bijzonder informatief zijn, zoals Brinkman onlangs nog heeft laten zien.2
Daarnaast stellen de gebruikte bewoordingen in de bronnen de toneelhistoricus voor problemen: de schrijvende klerken waren nu eenmaal
bezig met het bijhouden van de administratie en niet met het vastleggen van het toneelleven ten behoeve van het nageslacht. Als er al
sprake is van een spel dat gespeeld is, dan hoeft het nog niet om de opvoering van een toneelstuk te gaan, maar kunnen ook dans, muziek,
acrobatiek, optredens van de kinderbisschop, kinderspelen, mommen,
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tableaux vivants en andere vertoningen en festiviteiten bedoeld zijn.3
Deze reeks voorbehouden geeft aan dat er beperkingen zijn, maar dat
neemt niet weg dat het archivalische materiaal wel degelijk een interessante bron is voor onze kennis van het middeleeuwse toneel. Het is thans
de hoogste tijd om te bezien wat er tot nu toe opgedolven is. In wat bier
volgt, heb ik mij geconcentreerd op die reeds gepubliceerde vermeldingen waarin een zodanige omschrijving van de inhoud van wereldlijke
toneelspelen voorkomt, dat het mogelijk is (tot op zekere hoogte) te reconstrueren wat er vertoond werd; andere, niet minder boeiende aspecten als organisatie, spelers, plaats en tijdstip van opvoering heb ik buiten
beschouwing gelaten. Bovendien heb ik me vooral gericht op het toneel
van voor de rederijkers, met 1500 als globale begrenzing.4 De verzamelde gegevens kleuren de context van de toneelspelen uit het handschrift-Van Hulthem.
Vervolgens besteed ik aandacht aan een bijzondere bron: de inventaris van de toneelboeken uit het bezit van de Gentse processiebroederschap Sint-Kathelijne ter Hoeyen, gedateerd op 1532. 5 In het laatste gedeelte van dit artikel zal ik een casus die uit de archivalia naar voren
komt, verder uitwerken. Het gaat dan om drie vermeldingen van respectievelijk het Spel van Strasengijs, tSpel van Tresingis en het Spel van
den Heere van Trasengijs. Onlangs heeft Erwin Mantingh de vraag opgeworpen of deze vermeldingen ons op het spoor kunnen zetten van het
vroege wereldlijk toneelrepertoire en zelfs van een mogelijke verbinding met de abele spelen.6
Voordat we ons richten op het wereldlijk toneel moet echter nog een
laatste omtrekkende beweging gemaakt worden. Het is belangrijk te beseffen dat enerzijds de scheiding tussen geestelijk en wereldlijk toneel
meer zegt over de preoccupaties van latere onderzoekers dan over het
middeleeuwse toneel zelf, en anderzijds dat het zogenoemd geestelijk
toneel een bijzonder belangrijke plaats innam in het toneelleven als geheel. Leerzaam is in dat opzicht een blik op de opsomming die Nijsten
1997 biedt van zo'n 200 vermeldingen van optredens in de Noordelijke
Nederlanden in de periode 1339-1568. Al zijn daaronder veel opvoeringen waarvan de inhoud niet vast te stellen is, het is toch frappant dat
slechts ongeveer 10 procent van de vermeldingen wereldlijke spelen betreffen. Met andere woorden: het wereldlijk toneel is onderdeel van een
brede toneelcultuur, waarin voorstellingen rond Passie en Verrijzenis,
Christus' geboorte, bijbelse en apocriefe thema's, onderwerpen uit het
leven van Maria (de reiniging in de tempel, haar vreugden en smarten)
en diverse heiligenlevens een belangrijke plaats innemen.7
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Vermeldingen van toneelvoorstellingen
De vroegste vermelding van een wereldlijk spel is meteen een zeer opmerkelijke: in de baljuwsrekeningen van Oudenaarde is sprake van een
vechtpartij die in 1373 plaatsvond tijdens een Spel van Strasengijs
(afb.9).8 Het is zeer waarschijnlijk dat het hier gaat om een stuk van dezelfde inhoud als tSpel van Tresingis dat in 1447 in de stadsrekeningen
van Dendermonde voorkomt en als het Spel van den Heere van Trasengijs dat voorkomt in een inventaris uit 1532 van de boucken van den
Spelen van het Gentse processiegenootschap Sint-Kathelijne ter Hoeyen. Mogelijk is de inhoud van dit spel nader te bepalen met behulp van
de vijftiende-eeuwse Franse roman Histoire de Gillion de Trazegnies.
Mantingh heeft uitdagende vragen gesteld rond een mogelijk verband
tussen het Strasengijs-spel en de abele spelen.9 Reden genoeg om aan
het einde van dit artikel uitgebreider op deze casus terug te komen.
In de stadsrekeningen van Arnhem is in 1395 sprake van een her nyters spil, gespeeld door gesellen; een Neidhartspel komt in Arnhem ook
voor in 1419, 1432, 1448(?), 1521 en 1523. Het gaat hier ongetwijfeld
om een klucht, waarin Neidhart het aan de stok heeft met de boeren. Er
zijn verschillende Duitstalige Neidhartspelen bekend; het oudste, het
zogenaamde St. Pauler Neidhartspiel, is fragmentarisch overgeleverd
en stamt uit de tweede helft van de veertiende eeuw.1°
Eveneens in Arnhem, op Odulphusdag (12 juni) 1401, wordt melding
gemaakt van gesellen die van der roesen gespeeld hebben. Deze post is
meermalen in verband gebracht met de Roman de la Rose-stof, hetgeen
mij echter niet waarschijnlijk lijkt in verband met de enorme lengte en
het overwegend statische karakter van deze tekst. Het zou ook om een
soort toernooi kunnen gaan, zoals Hollaar en Van den Elzen hebben gesuggereerd onder verwijzing naar Duitse bronnen."
In 1404 spelen de gezellen te Arnhem van den wijnter ende somer,
een onderwerp dat uiteraard aan het abel spel doet denken, maar dwingend is het verband niet, aangezien het thema van de strijd tussen winter
en zomer verschillende verschijningsvormen kende. Niettemin is het opvallend dat deze vermelding contemporain is met het ontstaan van het
handschrift-Van Hulthem. In Zwolle is in 1514 de wijnter ende somer te
zien geweest en in 1539 in Den Bosch een spel van den winter en de zo12
mer.
In 1411 is er in Arnhem een beloning voor den ghesellen die der coninc ende keyser speel spoelden opten Olden merct. De inhoud van dit
stuk is niet bekend.13
Meer houvast biedt een vermelding in de stadsrekeningen van Brugge
(1412-1413), waar ghesellen een bijdrage in de kosten ontvangen als zij
een spel van Amys ende van Amelis spelen op de Burg. " Het verhaal van
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de twee vrienden die elkaar onvoorwaardelijk trouw zijn, heeft in de
Middeleeuwen een grote verspreiding gekend. " Het lijkt me waarschijnlijk dat het hier genoemde stuk meer in het bijzonder een dramatisering
was van de episode waarin Amelis zijn beide kinderen doodt, opdat hij
met het bloed de melaatse Amijs kan genezen, hetgeen ook lukt en waarna de kinderen springlevend blijken te zijn. Dit mirakel komt ook voor
in de Miracles de Notre Dame als d'Amis et Amille lequel Amille tua ses
deux enfans pour gairir Amis son compaignon (23). 16 Het stuk lijkt zich
te bevinden op het snijvlak van wereldlijk toneel en mirakelspel.
Berucht is de vermelding dat in 1412 gezellen uit Diest te wagen ende
te peerde Aken binnnengingen om een spel van Lancelot op te voeren:
het lijkt hier te gaan om het abel spel, maar de middeleeuwse bron waarop dit teruggaat is onbekend. De vermelding is ook daarom opmerkelijk
omdat het een vroeg voorbeeld zou zijn van (professionele?) spelers die
ver van huis een opvoering geven. Ook de archieven van Zwolle lijken
een (veel latere) verwijzing naar Lanseloet van Denemerken te bevatten,
waarbij bovendien opmerkelijk is dat in de titel verwezen wordt naar de
vrouwelijke hoofdfiguur: het spel van Sandrijn (1549 en 1550)."
In Leuven heeft men in 1421 een voorstelling op het Sint Pieterskerkhof van den stride van Woerinc (de slag bij Woeringen). Gaat het om
een tableau vivant? Of is de veldslag werkelijk nagespeeld, wellicht als
een soort toernooi? Het naspelen van een veldslag is geen unicum: in
Lubeck heeft men in 1500 de slag van Hemmingstedt op de planken gebracht, nauwelijks twee weken nadat deze had plaatsgevonden.'8
In Aalst spelen in 1421 de ghesellen van der stede een spel op de
markt in personaigen vander kerstenen ende heydenen. Behalve een indicatie van de hoofdpersonen geeft deze omschrijving niets prijs over de
inhoud. ' 9
In Geraardsbergen wordt in 1423 op Sacramentsdag door een groot
ghedeel van den jonghen ghesellen van der poert een spel op de markt
opgevoerd van der batailge van Roelande ende Oliviere. Dezelfde stof
wordt een twintigtal jaren later in Deinze op de planken gebracht: in
1444 is tspel van den wijghe van Ronchevale gespeeld door de Ghesellen van der Kercken, aansluitend op de Mariaprocessie op 15 augustus.2°
In beide gevallen wordt de stof van het Roelandslied uitgevoerd op een
kerkelijke hoogtijdag. Waren deze spektakels verwant aan de opvoering
van de slag bij Woeringen in Leuven in 1421?
Te Deinze is op vastelavond 1431 een Spel van Arnoute gespeeld
voor de Markthal. 21 Een indruk van de stof Levert een groep rijmteksten,
sommige in dramatische vorm uit Veelderhande geneuchlijcke dichten
(1600), waarin het leven van de zwervers van de Aernoutsorde op ironische wijze gepresenteerd wordt. Het gaat hier dus om typisch vastelavondvermaak. Pleij situeert de oudste teksten van dit type rond 1500;
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de vermelding van de opvoering in 1431 laat zien dat de traditie al eerder bestond.22
In Oudenburg worden in 1434 twee stukken op de markt opgevoerd
die in de bron in een adem genoemd worden: teen van broeder Janne
ende Tandre van den verloorne coninc. Wat de inhoud ervan was, blijft
onduidelijk.23
In 1438 werd te Tielt een spel over de bekering van een ridder opgevoerd: Item up den Groot-vastenavond verteert bi den heere, bi der wet
ende andren vergadert zijnde omme de Bekeeringe te zien spelene van
den Ruddere, twelke een goed exempel was, want costume es, dat men
up dien dag vergadert omme d'abatemente te ziene ende recreatie te
habbene. 24 Het lijkt hier om serieus toneel te gaan, dat misschien ook
eerder `geestelijk' dan `wereldlijk' genoemd moet worden. Een aardig
aspect van deze relatief uitgebreide optekening is dat eruit blijkt dat men
het in Tielt in 1438 als een traditie beschouwde om op Groot-vastenavond bijeen te komen om een voorstelling bij te wonen.
In de stad Geldern is in 1445 een spel gespeeld dat omschreven wordt
als oeverlaten ende nederlanten: wat hiermee bedoeld is en om wat voor
een snort spel het ging, is in duister gehuld.25
In 1445 is er in de stadsrekeningen van Aalst de volgende betaling genoteerd: Ghegeven in hoofscheden eenen gheselle van binnen der stede
die een notabel spel ghedicht hadde van den afcomst van den kinde van
Aelst. Dit is de enige vermelding die ik gezien heb, waarin de maker (en
niet de spelers) van een dramatekst een beloning krijgt. Uit de formulering in hoofscheden kan wellicht opgemaakt worden dat het spel niet in
opdracht van het stadsbestuur is gemaakt, maar dat men er toch wat voor
wilde geven toen het eenmaal of was. Waarschijnlijk is het stuk ook opgevoerd in 1445, al vermeldt de bron dat niet. De inhoud van het stuk betreft blijkbaar de afkomst van Diederik van Aalst (1144-1166), die in de
volksmond het kind van Aalst genoemd werd: het gaat dus om locale geschiedenis. In 1461 is opnieuw een voorstelling over deze stof te zien:
met Pinksteren wordt er op een podium voor het Vleeshuis een spel gespeeld vanden feeten van wapene die 'tkint van Aelst in zinen leven ghedaen hadden in Heyenesse ende elders, ende hoe hem de keysere van
Rome verleent hadde tsweert ende den scat!' Voor dit spel waren maar
liefst zestig personen in touw. Bij festiviteiten ter gelegenheid van de afkondiging van de vrede brachten de ghezellen van Rhetoricke op 3 november 1475 opnieuw het spel vanden kinde van Aalst ten tonele, op de
markt. We zien in Aalst dus Brie keer een vermelding die betrekking
heeft op dezelfde stof. Het gaat om de locale geschiedenis en enig (van
bovenaf opgelegd?) chauvinisme zal niet vreemd zijn aan deze herhaalde opvoering.
In 1459 verblijft hertogin Catharina van Kleef in Venlo in de week
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van Pinksteren, aldaar spoilden men eyn spoil van Tristram voir mynre
gnedigen vrouwen ende Joncfrouwen. 27 Deze vermelding is om verschillende redenen interessant. Het is een getuigenis van een voorstelling
voor een adellijk publiek, dat in dit geval exclusief vrouwelijk is. Het
lijkt om een besloten voorstelling te gaan, speciaal voor dit gezelschap
en ook dat is uitzonderlijk: uit de rekeningen van de graven van Blois en
de hertog van Holland komt juist naar voren dat deze adellijke personen
soms naar toneelvoorstellingen gaan, maar dat de acteurs slechts bij
hoge uitzondering aan het hof komen spelen.28 En tenslotte: ook in dit
geval is het niet vast te stellen of het echt een toneelspel of een ander
soort vermaak is geweest dat in Venlo vertoond is, maar de vermelding
is belangwekkend als getuigenis van de bekendheid van de Tristanstof
in de Nederlanden: van het verhaal van Tristan en Isolde is in ons taalgebied alleen een fragmentarische tekst uit het midden van de dertiende
eeuw bekend, naast vele toespelingen in romans op dit liefdespaar.29
In Deventer speelde men in 1470 klaarblijkelijk een meer kluchtig
spel met de prachtige titel Lysken dat sie enen man hebben wolde die
nae den harnasche roecke, gespeeld op vastelavond, de dinsdag voor
Aswoensdag."
In 1474 was in Bergen op Zoom een spel over de zeven tijdperken te
zien, blijkens de vermelding: Dengenen die in de vastene lestleden
speelden het spel van den VII eeuwen betaelt, ten bevele van burgemeesters ende scepenen voor costen by hen lieden gedaen, tsavons als by gespeelt hebben opten eersten dach 12 st. 31 Waarschijnlijk gaat het hier om
een allegorische verbeelding van de tijdperken waarin de wereldgeschiedenis opgedeeld werd.32
In Tielt had men in 1483 op de dinsdag na Pasen de ghezellen uit
Deinze op bezoek, zij speelden voor de hallen een groet spel van Florijsse ende Blanchefloere. Hoewel de Vlaamse plaatsen Tielt en Deinze
niet ver uiteen liggen (de afstand bedraagt hemelsbreed nog geen twintig
kilometer), is het toch opmerkelijk dat een gezelschap uit de ene plaats
in de andere komt spelen, een gebruik dat we aan het einde van de vijftiende eeuw in de bronnen aantreffen. 33 Daarnaast is natuurlijk de genoemde titel interessant: de welbekende liefdesgeschiedenis van Floris
en Blancefloer, die als verstekst en prozaroman bekend is.
In 1491 speelt men in Ramskapelle (West-Vlaanderen) Van den payse. Waarschijnlijk werd er iets vertoond uit de recente geschiedenis, een
fase uit de strijd tussen de opstandige Vlaamse steden en Maximiliaan
van Oostenrijk.34
In hetzelfde jaar is er in Mechelen een scoen herlyc spel van den Gierigen Buyc, gespeeld door de rederijkers van de Violieren uit Antwerpen. Mogelijk gaat het hier om een spel waarin verschillende acteurs als
de buik en andere lichaamsdelen van de mens optreden, waarbij de
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lichaamsdelen, na aanvankelijke opstandigheid, tenslotte moeten toegeven niet zonder de buik te kunnen. Anderzijds doet de titel ook denken
aan een kluchtig vastelavondspel.35
Het jaar daarop (1492) gaan de rederijkers van de Violieren naar Leuven: eene uutreyse van rethoryken te Leuvene, daer sy, costelyk gefaeltuert, waren spelende een spel van sinnen ende speelden een esbatement
van de VII Asen. 36 Over de inhoud tasten we in het duister.
In 1493 zijn de Antwerpse Violieren succesvol in Brussel: een reyse
van Rethoryken te Bruesele, daer de guldebruers wonnen 't hoochste
van den esbatemente van den Ketelere [..J. Ende Laureys van Ypersele,
onse knape op die tyt, hadde den prys van de beste personagie voer hem
selven.37 Waarschijnlijk was het een klucht: in het Franse drama komt de
keteismid voor als de vrijbuiter met veel seksuele avontuurtjes.38
In 1495 laten de bestuurders van het St. Lucasgilde (waartoe de Violieren behoren) weer een spel opvoeren, dat zo succesvol is dat er een reprise nodig is: sy deden spelen 't spel van den coninc van Argon welt
lanc is xxviij C en was sierlijc en aerdichlyken ghespeelt, so dat de Heeren begeerden dat men noch eens 't selve spel speelen moeste des disendachs na dat des sondaechs op ten half vastendach ghespeelt was. Het
spel wordt opnieuw gespeeld in 1529. " Mogelijk is dit spel verwant met
den van de Miracles de Notre Dame (32), waarin koning Thierry van
Aragon centraal staat. Zijn vrouw krijgt drie zonen, maar haar schoonmoeder laat de zonen verdwijnen en legt er drie honden voor in de
plaats. De jongens worden te vondeling gelegd en groeien voorspoedig
op. De moeder wordt weliswaar gevangen genomen en het land uitgezet,
maar niet vermoord, zoals wel de bedoeling was. Uiteindelijk wordt de
koning herenigd met zijn zonen en echtgenote.
De laatste vermelding voor 1500 vinden we in 1498 te Deinze: daar
spelen de ghesellen van rethorijke van Petegem met Pinksteren een
scoen spel van Gryselle. " Dit stuk sluit inhoudelijk aan bij een wijd verbreide traditie. Het verhaal over Griseldis (die de buitensporige beproevingen die haar man haar oplegt, lijdzaam ondergaat) komt onder andere
voor in Boccaccio's Decamerone; deze vertelling werd door Petrarca in
het Latijn vertaald. In de Franse literatuur wordt 1 'Estoire de Griseldis
(1395) beschouwd als het oudste ernstige toneelstuk. In het Middelnederlands komt het verhaal over Griseldis voor in een handschrift uit de
eerste helft van de vijftiende eeuw (Den Haag, Museum van het boek, 10
F 30), daarnaast is er een prozaroman waarvan de oudst bekende druk
(circa 1500) gemaakt is door Jacob van Breda uit Deventer. In 1518
maakt een priester een drama in drie bedrijven van de Griseldis-stof
voor zijn Gentse leerlingen; dit stuk werd in 1519 te Antwerpen gedrukt.
In Lier voerde de rederijkerskamer De Groyende in 1556 een ander Griseldis-spel op.'
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Op basis van al deze vermeldingen van spelen die minstens een indicatie
van de inhoud bevatten, kunnen geen generalisaties worden gemaakt,
maar er komen wel enkele lijnen uit naar voren. Zo valt op dat het komische toneel een minderheid vormt (Neidhart, Spel van Arnoute, Lysken,
Ketelere en misschien ook Gierigen Buyc). Ten minste een deel van
deze kluchten werden in de vastelavondperiode opgevoerd, maar het is
goed te beseffen dat in deze tijd ook serieus toneel op de planken kwam,
zoals het spel van de bekering van de ridder. 42 Voorts is er een aantal
voorstellingen te noemen waarin de (recente) geschiedenis centraal
stond: Woeringen, het drama rond het kind van Aalst en Van den payse.
Op het grensvlak tussen historische en epische stof liggen Strasengijs en
de verbeeldingen van de slag bij Roncevaux. De genoemde vermeldingen zijn overigens alle uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig. De
grootste groep wordt echter gevormd door spelen die verwantschap vertonen met de ridderepiek: der coninc ende keyser speel, Amys ende Amelis, eventueel Strasengijs en de Roelant-spelen, van den verloorne coninc, Tristram, Floris ende Blancefloer en de Coninc van Argon. Soms
is er stof gedramatiseerd die (waarschijnlijk later) ook als prozaroman
of rijmdruk op de pers gelegd zou worden: Lancelot, de Roelantspelen,
Floris ende Blancefloer en Gryseldis. Daarbij hoeft het niet steeds zo te
zijn dat de speltekst aan de basis van de roman ligt, en zeker niet dat de
prozaroman de directe bron is voor het toneelstuk: de verklaring van de
overeenkomst kan ook zijn dat het gaat om geliefde en wijd verbreide
verhalen die telkens opnieuw bewerkt worden, voor de drukpers en ook
voor toneel. Interessante gegevens voor de relatie tussen prozaroman en
dramatekst zijn overigens de vermeldingen van drukkers als toneelspelers: in Zwolle trad in 1479, 1484, 1492 en 1504 Peter Prenther (Peter
van Os van Breda) op en in Arnhem speelt Tyman de Prenter met zijn
gezelschap het spel van Henrick die Wilde (1523).43
Het overzicht geeft tevens de context waarin de overgeleverde teksten
van de abele spelen gezien moeten worden. In dat verband zijn natuurlijk de vermeldingen van Lancelot en Winter-en-Zomer-spelen interessant, maar ook het feit dat er veel epiek (met koninklijke hoofdrollen!)
gedramatiseerd is. Drie van de genoemde spelen staan inhoudelijk dicht
bij de abele spelen: Strasengijs (waar ik later op terug kom), Floris ende
Blancefloer en de Coninc van Argon. In Floris ende Blancefloer vormen
de hoofdpersonen, als in de abele spelen, een liefdespaar, waarbij de ene
geliefde Christen is en de ander mohammedaans. Een beletsel voor het
huwelijk is het verschil in stand: net als in Lanseloet van Denemerken is
het meisje hofdame en de jongen prins. De vader van Floris lijkt sterk op
de moeder van Lanseloet: beiden willen voorkomen dat hun kind met
een ondergeschikte trouwt. Ook bevat het verhaal het motief van de
scheiding van de geliefden, namelijk wanneer Blancefloer in de harem
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Afbeelding 10.
De inventaris van boucken van den spelen, processiegenootschap Sint-Kathalijne
ter Hoeyen uit Gent (Gent, Universiteitsbibliotheek, Hs. 2471).
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van de Oosterse emir verblijft. Dit zijn slechts voorbeelden, die gemakkelijk uitgebreid zouden kunnen worden."
Ook het spel van de koning van Aragon (zoals we dat vinden in de Miracles de Notre Dame) kan met de abele spelen in verband gebracht worden: het bevat allerlei overeenkomsten met de Esmoreit, zoals de geboorte van een (of drie) prins(en), de kinderroof door een verrader, de
gevangenschap van de moeder en natuurlijk de uiteindelijke hereniging.
Tersteeg, die op deze overeenkomsten heeft gewezen, concludeerde
hieruit dat het mirakelspel op dezelfde bron moest teruggaan als Esmoreit, namelijk het sprookje van de prins wiens wensen altijd uitkomen.
Daarnaast zouden volgens hem andere elementen uit de Esmoreit op
twee andere Miracles teruggaan.45
Ik zoek de verklaring voor de partiele overeenkomsten tussen de abele spelen en teksten als Floris ende Blancefloer en het Franse mirakelspel echter elders. De abele spelen zijn samengesteld uit allerlei bekende
veelvuldig voorkomende motieven die de handeling op spannende wijze
voortstuwen.46 Daaruit hoeft niet geconcludeerd te worden dat er een directe samenhang bestaat, eerder dat de theatermakers gebruik maakten
van epische motieven en van wijdverbreide verhalen zoals Amijs ende
Amelis en Griseldis, omdat zij boeiende stof op de planken wilden
brengen.
In bovenstaande inventarisatie zijn op enkele plaatsen overeenkomsten geconstateerd met de Miracles de Notre Dame en met de spelen uit
de lijst van de Cirkelbroederschap te Lubeck. Deze overeenkomsten zijn
volgens mij Been indicatie voor een directe samenhang tussen de spelen
uit verschillende taalgebieden, wel laten ze zien dat theatermakers graag
reeds succesvolle epische motieven en plots gebruikten.'

De inventaris van Sint Kathelijne ter Hoeyen te Gent
Naast de vermeldingen in rekeningen en dergelijke, staat ons nog een
andere, en zeer rijke, bron ter beschikking: een handschrift waarin de inventaris is opgetekend van het processiegenootschap Sint Kathelijne ter
Hoeyen uit Gent (afb.10). Tot het bezit behoorden ook toneelspelen, opgesomd in een lijst uit 1532. Hier volgt eerst de tekst, waarin een summering is aangebracht ten behoeve van de bespreking:
De boucken van den spelen, ghespecifiert elc bijzonder
1. Item, den bouc van Sente Katheline ghebornesse
2. Item, den bouc. van haerer leghende
3. Item, den bouc van Sente Crispijn ende Sente Crispiaen
4. Item, het spel van den Heleghen Cruce.

122

DE VOORSTELLING IS VOORBIJ

5. Item, het spel van Sente Joos Staes.
6. Item, den bouc van Onser Vrauwen ghebornesse
7. Item, het spel van eender miracule van der conijnghinne van
Cecilien
8. Item, het spel van den conijnc van Arogoen
9. Item, het spel van den Smet van Cameroen
10. Item, het spel van den coninc van Ingghelant ende de quade
moere huut Henegauwe
11. Item, het spel van Sente Ursele
12. Item, het spel van Olivier van Leefdale
13. Item, het spel van den Ridder van Coetchij
14. Item, het spel van den Witten Ridder
15. Item, het spel van den Heere van Trasengijs
16. Item, et spel van Nabugodosor ende Olifernus
17. Item, het spel van Modellus ende Margardijn, heere van Corrinten
18. Item, het spel van eender Nonnen
19. Item, het spel van Lucresia ende Eurialus
20. Item, het spel van den Hertoghe van Bruisewijc
21. Item, het spel van II Cooplien
Het eerste dat opvalt is dat het gaat om boucken van den spelen: dus om
complete toneelteksten in boekvorm, niet om aparte rollen, zoals het
overgeleverde fragment van een Sararol uit een Abraham-spel dat bewaard wordt in het oud-archief van Zutphen. " Het lijkt dus niet te gaan
om teksten die klaarliggen om direct ingestudeerd te worden, maar mogelijk om een verzameling met een archieffunctie: uit deze boucken kan
een toneelstuk geselecteerd worden als er aanleiding is voor een opvoering. Pleij suggereerde dat de broederschap wellicht de hand heeft weten
te leggen op een reeds bestaand repertoire van een beroepsgezelschap.49
Voor de nummers 1, 2, 3 en 6 kan men betwijfelen of dit werkelijk spelen zijn geweest, aangezien deze enkel als bouc worden aangeduid; het
is wel te verwachten dat de broederschap bronnen bezat over de geboorte en het leven van de heilige aan wie deze speciaal was toegewijd. Iets
soortgelijks treft men aan in het handschrift waarin het Spel van den heilighen sacramente van der Nyeuwervaert is overgeleverd. Deze codex,
die stamt uit het bezit van de Broederschap van den Heyligen Sacramente van der Nyeuwervaert (opgericht in 1463 te Breda), bevat niet alleen
het spel, maar ook andere geschriften die voor de broederschap van belang zijn: de kroniek van de vinding van de hostie en de wonderen die in
Niervaart en Breda waren geschied, het regelement van de broederschap, een gedicht dat de voorstellingen op het altaar van de Sacramentskapel in de kerk van Breda verklaart, een gebed ter ere van het
Heilig Sacrament van Niervaart in het Latijn, met een Middelnederland-
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se vertaling, het gedicht Tlof vant heilich Sacrament vander Nyeuwervaert ende van mirakel, toegeschreven aan Anthonis de Roovere, en tenslotte afschriften van schuldbrieven en legaten ten gunste van de broederschap. Ook hier is de tekst van het toneelstuk dus verbonden met andere bronnen die verbonden zijn met de devotie van de broederschap."
Een aantal van de spelen van het Kathelijnegilde is ook van elders bekend. Het spel van den Heleghen Cruce (4) komt als vermelding voor in
1505, 1541, 1542 te Tielt en in 1558 te Rousbrugghe-Haringhe en een
spel van den Invencio van den Heleghen Cruse is geattesteerd te Tielt."
Het spel van den conijnc van Arogoen (8) is hoogstwaarschijnlijk verwant met het spel de kamer De Violieren in 1495 en 1529 opvoerde, en
is zojuist al besproken. Het spel van den Smet van Cameroen (9, lees:
Cambroen) is heel bekend, zoals blijkt uit deze vermeldingen van opvoeringen: 1427 Oudenaarde, 1450 Tielt, eveneens 1450 Eeklo, 1502
Mechelen, 1509 Antwerpen, 1561 Mechelen. Het is een spel dat op een
bekend antisemitisch mirakel teruggaat: een oude smid weet in een gerechtelijk gevecht tegen een jood te bewijzen dat deze laatste een Mariabeeld beschadigd heeft. 52 In het spel van den Ridder van Coetchij (13) is
uiteraard de Roman van de Borchgrave van Couchi herkenbaar, waarvan
fragmenten van een Middelnederlandse versie bekend zijn. Op het spel
van den Heere van Trasengijs (15) dat waarschijnlijk ook is opgevoerd
in Oudenaarde en Dendermonde (zie hierboven), kom ik aanstonds terug. In de titel van het spel van Nabugodosor ende Olifernus (16) zijn de
namen van Nebukadnezar en zijn legeraanvoerder Holofernus te herkennen. De moord van Judith op Holofernus is vaker onderwerp van een toneelstuk geweest: in Zwolle werd een Judithspel opgevoerd in 1543 en
ook twee dramateksten zijn bekend. " Het spel van Lucresia ende Eurialus (19) is interessant omdat het een tamelijk vroeg voorbeeld is van het
doordringen van klassieke stof in het Middelnederlandse toneel. Hetzelfde verhaal heeft mogelijk ook bestaan in de vorm van een Middelnederlandse prozaroman (Jan van Doesborch?). 54 Op bekend terrein komen
we tenslotte met het spel van den Hertoghe van Bruisewijc (20): hoogstwaarschijnlijk te identificeren met het abel spel Gloriant."
De lijst bevat allerlei geestelijke toneelteksten, wat ook te verwachten
is bij een devotionele broederschap. Er zijn drie heiligenspelen (3, 5
(Eustatius) en 11), een stuk met apocriefe stof (16) en twee mirakelspelen (7 en 9). Daartussen zijn er echter ook heel wat wereldlijke onderwerpen, waarvan er acht duidelijk in kringen van de (hoge) adel gesitueerd zijn en daarmee aansluiten op de ridderepiek, maar ook in sfeer
overeen zouden kunnen komen met de abele spelen (7, 8, 10, 12, 13, 15,
17, 20), mogelijk kan hieraan ook het stuk over de witte ridder (14) verbonden worden. Alles bijeen gaat het zeker niet om rederijkersrepertoire. De lijst is een teken dat spelen met epische stof ook in de zestiende
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eeuw gewaardeerd bleven. Het is opvallend dat het komische repertoire
geheel lijkt te ontbreken.56
Nader onderzoek zou wellicht kunnen uitwijzen of de broederschap
de verzamelde spelen werkelijk heeft uitgevoerd. In dat verband is een
brief van Georgius Hompe van belang, die hij in 1542 schrijft aan Ghysebrecht Scerpins, de betaalmeester van het klooster Nonnenbossche bij
Gent. Hompe schenkt het klooster twee boeken (waaronder een Esbatement van den II crijghers) en vraagt Scerpins of deze hem een of twee
esbatementen kan sturen: om een van dien jeghens desen toecommende
Ste Katerinen daghe te spelene, want wy nyet zonderlincx en hebben,
mitsdat de beste esbatementen die wy hebben verre alle ghespeelt zijn
gheweest binnen X of XII jaren herwaerts." Hompe verzoekt dus om een
of twee dramateksten ten behoeve van een opvoering op de naamdag
van Sinte Catherina, aangezien de beste spelen uit de verzameling waar
hij over beschikt, reeds kortelings opgevoerd zijn geweest. Daaruit
blijkt dat er toneelvoorstellingen op Catherinadag waren; helaas is niet
bekend of Hompe verbonden was aan het processiegenootschap
Sint-Kathelijne: dan zou een verband tussen deze speeltraditie en de lijst
van de broederschap gelegd kunnen worden.

Een spel over Gillion van Trazegnies?
Tot nu toe zijn veel spelen de revue gepasseerd en elk van de vermeldingen kan een uitgangspunt voor verder onderzoek zijn. Ik wil hier een
casus verder uitwerken: de vermeldingen uit Oudenaarde en Dendermonde van Strasengijs en Tresingis en een vermelding van een stuk over
dezelfde stof in de Gentse inventaris (Trasengijs). Daarbij moet een eerste voorbehoud zijn, dat het niet zeker is, of het hier steeds om precies
dezelfde tekst gaat; dat de stof van de drie spelen (globaal) overeenkomt
lijkt me wel waarschijnlijk. Op grond van de naam is er een verband gelegd met een Franse prozaroman van later datum, l'Histoire de Gillion
de Trazegnies. Van deze roman geef ik nu eerst een samenvatting:
Gillion van Trazegnies, een ridder van de graaf van Henegouwen, is
getrouwd met Marie van Oostervant, maar het huwelijk blijft aanvankelijk kinderloos. Gillion doet dan de gelofte om naar het Heilige
Land te gaan, indien God hem een erfgenaam schenkt. Wanneer Marie inderdaad in verwachting blijkt te zijn, neemt Gillion afscheid van
haar waarbij hij haar een ring als aandenken schenkt. Hij bezoekt de
heilige plaatsen, maar op de terugweg wordt zijn schip aangevallen,
wordt hij gevangen genomen door de sultan van Egypte en belandt hij
in de gevangenis te Babylonie (Caro).
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Ondertussen bevalt zijn vrouw van een tweeling: Jean en Gerard. De
sultan wil Gillion terechtstellen, maar zijn dochter Gracienne is verliefd op de gevangene geworden en weet haar vader te bewegen om
hem in leven te houden. Als bewaker krijgt hij Hertan, die christen is
en Gillion goed verzorgt. Hertan zorgt er ook voor dat Gracienne Gillion kan bezoeken en de sultansdochter bekeert zich tot het christelijk
geloof.
Dan wordt de sultan aangevallen en gevangen genomen door koning
Isore van Damascus. Op instigatie van Gracienne worden Hertan en
Gillion bewapend; zij leveren slag tegen de troepen van Isore en bevrijden de sultan. Gillion moet vervolgens beloven om bij de sultan te
blijven; hij helpt hem in de strijd tegen een andere vijand, de koning
van Cyprus.
In Henegouwen treurt Marie nog steeds om Gillion, van wie zij al
veertien jaar niets gehoord heeft. Een verrader, Amaury des Mares,
vat liefde voor haar op en belooft haar Gillion te gaan zoeken. Als
Amaury Gillion inderdaad vindt, zegt hij dat Marie gestorven is,
evenals de vrucht van haar schoot. Gillion is zeer bedroefd, ook omdat het geslacht van Trazegnies nu geen erfgenaam heeft.
De sultan wordt opnieuw aangevallen, ditmaal door koning Fabur van
Morienne; deze neemt Gillion in het gevecht gevangen en voert hem
mee naar Tripoli. Hertan gaat hem zoeken en bevrijdt hem.
Ondertussen is de tweeling oud genoeg om wapens te dragen. Zij besluiten hun vader te gaan zoeken en bij het afscheid geeft hun moeder
hun de ring mee die Gillion haar geschonken had. Ook zij gaan naar
Jeruzalem en bieden vervolgens hun diensten aan aan de (christelijke)
vorst van Cyprus. Zij worden gevangen genomen: Jean wordt weggevoerd naar Tripoli, Gerard naar Ragusa in Slavonia, waar de dochter
van de vorst, Nathalie, verliefd op hem wordt.
Terug in Babylonie verricht Gillion nog meer heldendaden voor de
sultan, die hem uiteindelijk de hand van Gracienne schenkt. Gillion,
die lang is blijven treuren om zijn vrouw, maar nu denkt dat hij weduwnaar is, gaat akkoord.
De vorsten die Jean en Gerard gevangen houden, strijden tegen elkaar, hetgeen beslist zal worden in een tweegevecht, waarvoor Jean
en Gerard uitgekozen worden. Tijdens het gevecht herkennen de
broers elkaar en Gerard wendt dan voor dat hij verliest van Jean; dan
zijn de broers weer verenigd. Enige tijd later nemen zij deel aan een
expeditie tegen Babylonie. Daarbij dragen ze de wapens van Trazegnies op hun uitrusting, die uiteraard door Gillion herkend worden, al
begrijpt deze aanvankelijk niet wie de dragers ervan kunnen zijn. Jean
toont echter de ring die zijn moeder meegaf en zo zijn de vader en zijn
zoons eindelijk herenigd. Als Gillion hoort dat Marie nog in leven is,
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besluit hij met zijn zoons, Gracienne en Hertan (deze sterft onderweg) naar Henegouwen te gaan, waar Marie hen blij ontvangt. Marie
en Gracienne trekken zich beiden terug in een klooster, waar zij kort
daarop sterven. Ook Gillion treedt in in een abdij, maar als de sultan
om zijn hulp vraagt, trekt hij opnieuw voor hem ten strijde, waarbij
hij verwondingen oploopt die hem uiteindelijk het leven kosten. Zijn
hart wordt teruggebracht naar Henegouwen, waar het wordt begraven
in een graf tussen zijn beide vrouwen.
Is het mogelijk dat de stof van de genoemde toneelspelen dezelfde is als
die van de Franse prozaroman van Trazegnies? Een eerste probleem dat
zich daarbij voordoet, is dat de Franse tekst omstreeks 1450 geschreven
is; dat is zo'n driekwart eeuw later dan de eerste vermelding van de opvoering in Oudenaarde. Heeft er een eerdere versie van deze stof bestaan
in de Franse letterkunde? Trazegnies behoort met teksten als l'Histoire
des Seigneurs de Gavre, Gerard de Nevers en Gilles de Chin tot een
groep prozaromans waarin de hoofdpersoon een lid van de Bourgondische adel is, vrijwel steeds afkomstig uit het gebied dat thans de grensstreek tussen Frankrijk en Belgie is (Noord-Frankrijk, Henegouwen,
Artois).58 Deze biografische romans zijn gemaakt in het midden van de
vijftiende eeuw, maar sommige gaan terug op een dertiende-eeuwse
tekst (Gilles de Chin en Gerard de Nevers). " Dat er misschien ook een
dertiende-eeuwse Franse versroman van de Trazegnies heeft bestaan, is
op grond van rijmresten wel verondersteld. 6° Misschien is een eerdere
Middelnederlandse Trazegnies-tekst tot ons gekomen in twee fragmenten (Amsterdam, UB, I A 24k) die iets meer dan honderd versregels bevatten. Deze tekst vertoont duidelijke overeenkomst met het verhaal
over Gillion van Trazegnies, maar ook belangrijke verschillen, zodat
volgens mij niet uit te maken valt, of we hier werkelijk met hetzelfde
verhaal te maken hebben.61
En er is nog een probleem wanneer we een verband willen veronderstellen tussen het Middelnederlandse toneel en de Franse prozaroman:
deze behoort tot een specifieke groep Bourgondische romans. Een opvallend aspect van deze teksten is dat zij veel overeenkomsten vertonen
in stijl, personages en motieven. De teksten kunnen in verband gebracht
worden met een plaats van ontstaan: het atelier rond Jean de Wavrin te
Lille. Vermoedelijk produceerde men daar niet alleen kopieen van bestaande teksten, maar werkte men ook oudere versteksten om en maakte
nieuwe verhalen, gebruikmakend van allerlei bekende motieven uit bestaande avonturenverhalen. Zo ontstond daar een samenhangende groep
van semi-historische ridderromans waarin de regionale adel uit vooral
de dertiende eeuw de hoofdrol vervulde.62
Een tekst als Trazegnies is dus duidelijk verbonden met de locale ge-
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schiedenis en heeft als doel de politieke positie van het geslacht van Trazegnies te verbeteren door de wederwaardigheden van een roemvolle
voorouder te vertellen. Waarom zou men in Oudenaarde, Dendermonde
of Gent belangstelling kunnen hebben voor de locale geschiedenis van
het geslacht van Trazegnies?63 Aan de andere kant: uit de Gentse inventaris blijkt wel degelijk belangstelling voor stof uit Noord-Frankrijk (de
Smet van Cameroen (Cambron bij Kamerijk), de Ridder van Coetchij)
en Henegouwen (naast Trasengijs, Den coninc van Ingghelant ende de
quade moere huut Henegauwe).
Een duidelijke aanwijzing voor belangstelling voor de Trazegnies-stof in Vlaanderen is dat Lodewijk van Gruuthuse in 1464 een fraai
geIllustreerd exemplaar van de Franse prozaroman liet vervaardigen.64
Blijkbaar is de locale bepaaldheid van de stof geen onoverkomelijk obstakel; de onzekerheid over het bestaan van een vroege Trazegnies-tekst
blijft wel lastig.

«Trazegnies» en de abele spelen
Het verband tussen het Middelnederlands toneel en de Trazegnies is dus
niet onproblematisch, maar anderzijds is het wel erg aantrekkelijk dit
verband te veronderstellen: de Franse prozaroman vertoont enkele structurele kenmerken die doen denken aan de Middelnederlandse abele spelen, reden voor Mantingh om zich of te vragen of het toneelstuk over
Strasengijs mogelijk ook van hetzelfde `abele' type geweest is. Mantingh noemt met name de ridderlijke sfeer waarin het liefdesverhaal zich
afspeelt en de concentratie van de handeling op twee plaatsen waarvan
er den in het Oosten gelegen is. 65 Worden Mantinghs observaties door
nader onderzoek bevestigd of ontkracht?
Van Dijk heeft een aantal kenmerken genoemd op grond waarvan de
tien toneelstukken die in het handschrift-Van Hulthem zijn overgeleverd, als een hechte groep beschouwd kunnen worden. 66 Deze kenmerken bieden een goed uitgangspunt voor een vergelijking tussen Trazegnies en de drie `romantische' abele spelen. Daarbij zullen de kenmerken
die betrekking hebben op de vorm (zoals versificatie, rijmbinding en gebruik van overgangsmonologen) uiteraard buiten beschouwing blijven.
In de structuur van de abele spelen is er een neiging tot tweedeling
wat betreft de locaties, waarbij de personages in principe aan een van
beide locaties verbonden zijn. In de romantische spelen vormt de liefde
het belangrijkste thema; dit thema is verweven met dat van de bedreigde
dynastie. De mannelijke hoofdpersonen zijn troonopvolgers in christelijke landen; de vrouwen zijn ver weg.
De tweedeling in de plaats van handeling is in grote lijnen terug te
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vinden in Trazegnies: het verhaal speelt zich of in Henegouwen en
Egypte. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat in Esmoreit en Gloriant de plek waar de dame woont, Oosters is (Damascus respectievelijk
Abelant). Daardoor is er ook een verband tussen de plaats van handeling
en de (aanvankelijke) geloofstegenstellingen tussen de geliefden. Het is
frappant dat we diezelfde Oost-West-tegenstelling zien in Trazegnies in
de verhaallijn van Gillion en Gracienne, zowel wat betreft de locatie
(Henegouwen versus Babylonie) als wat betreft de hoofdpersonen
(christelijke man wordt verliefd op Oosterse prinses). Anderzijds is de
tweedeling van de locaties in de prozaroman niet zo strikt als in de genoemde spelen: ook andere plaatsen van handeling (Rome, het Heilige
Land, Tripoli) komen voor als tijdelijke verblijfplaats van de personages.
Ook de thematiek van de liefde die verbonden is met het thema van de
bedreigde dynastie is evident aanwezig in de Franse prozaroman: Gillion had Gracienne nooit ontmoet, als hij niet op pelgrimage gegaan was,
een pelgrimage die hij ondernam omdat zijn gebed om een erfgenaam
verhoord was. Ook elders in de roman speelt het belang van de dynastic
een rol: wanneer Gillion net van Amaury het bericht heeft gehoord dat
zijn vrouw zou zijn overleden, treurt hij niet alleen om haar, maar ook
vanwege het uitsterven van het geslacht. 67 In dit opzicht staat Trazegnies
het dichtst bij Gloriant, waarin genoemde thema's het duidelijkst met
elkaar verbonden zijn: bij aanvang van het stuk weigert Gloriant uit
hoogmoed een vrouw te zoeken en daarover maken zijn raadgevers Godevaert en Gheraert zich nadrukkelijk zorgen, omdat het immers in het
belang van het land zou zijn als Gloriant kinderen zou krijgen (vooral
vs. 37-187). De Esmoreit bevat een andere variant op het thema: daar
wordt de handeling in gang gezet door de verrader Robberecht, die als
neef van de koning gehoopt had zelf troonopvolger te zijn, maar die zijn
droom ziet vervluchtigen door de geboorte van de koningszoon Esmoreit. Het voortbestaan van de dynastic is dus wel een belangrijk motief in
dit spel, maar niet direct verbonden met het liefdesmotief.
Kijken we vervolgens naar de personages. Als gezegd, zijn in de abele spelen de mannen steeds troonopvolger in een christelijk land: Esmoreit is de zoon van de koning van Sicilie, Gloriant de hertog van Brunswijc en Lanseloet prins van Denemerken. Vergelijken we daarmee Gillion van Trazegnies, dan blijkt dat hij wat lager in de hierarchic staat: hij
is een gewaardeerd ridder uit het gevolg van de graaf van Henegouwen
en heeft een eigen kasteel, maar tot de hoogste adel behoort hij niet.
Over de vrouwelijke hoofdpersonen merkt Van Dijk op dat zij `ver weg'
zijn, een wat vage formulering om ook Sanderijn in het rijtje te laten
passen: Damiet en Florentijn zijn Saraceense prinsessen, Sanderijn is
aanvankelijk hofdame van Lanseloet, maar vlucht later naar Rawast, een
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ver land dat niet nader wordt ingevuld. De ridder die Sanderijn daar ontmoet roept bijvoorbeeld geen mohammedaanse goden aan, zoals de personages in de omgeving van Damiet en Florentijn wel veelvuldig doen.
Ook in dit opzicht lijkt Trazegnies het meest op Esmoreit en Gloriant,
waarin de held trouwt met een gekerstende Saraceense prinses.68
Bij een vergelijking van Trazegnies en de abele spelen zijn naast de
zojuist besproken kenmerken ook enkele andere elementen van belang,
opnieuw vooral uit Esmoreit en Gloriant. In deze teksten zijn belangrijke bijrollen weggelegd voor de verrader en de helper. In de Esmoreit is
de verrader uiteraard Robberecht, die Esmoreit als baby verkoopt en
tweespalt zaait tussen de koning en de koningin aangezien hij de vorst
wijsmaakt dat zijn vrouw de pasgeborene vermoord heeft. De koning
gelooft dit, waardoor de koningin vele jaren in de gevangenis moet
doorbrengen en het koningspaar gescheiden leeft. In de Gloriant is Floerant degene die de beide geliefden verraadt, waardoor zij gescheiden
van elkaar gevangen gezet worden. In Trazegnies is de verrader Amaury, die Gillion doet geloven dat Marie nog tijdens haar zwangerschap
gestorven is, waardoor Gillion geen reden meer heeft om naar huis terug
te keren en Marie en de tweeling in onzekerheid blijven verkeren over
het lot van Gillion. Met andere woorden: de verrader houdt man en
vrouw gescheiden (de ouders van Esmoreit, Gloriant en Florentijn, Gillion en Marie), en drijft zo ook een wig tussen ouder en kind (Esmoreit
en zijn ouders, Gillion en de tweeling). Esmoreit gaat op zoek naar zijn
ouders, de tweeling naar hun vader Gillion de Trazegnies, en bij het slagen van deze zoektochten speelt een herkenbaar wapen (op Esmoreits
hoofdband, respectievelijk de uitrusting van de tweeling) een cruciale
rot. De hoofdband kent nog een andere parallel in Trazegnies: Damiet
geeft de band mee omdat mogelijk iemand deze zal herkennen als de
doek waarin ooit de baby te vondeling gelegd werd; evenzo geeft Marie
de ring die haar man geschonken had, mee aan de tweeling als herkenningsmiddel.
Naast de verrader is in de Gloriant ook de helper een belangrijke bijfiguur. Ik doel dan natuurlijk op Rogier die, op verzoek van Florentijn,
Gloriant bevrijdt uit het gevang, hem zijn zwaard en paard teruggeeft en
met Gloriant een plan smeedt om Florentijn te redden en zo het paar te
herenigen waarop zij uiteindelijk gedrieen naar Gloriants thuisland
gaan. Er zijn overeenkomsten tussen deze Rogier en Hertan, die Gillion
helpt waar hij kan, zorgt dat de geliefden elkaar kunnen ontmoeten, en
uiteindelijk met Gillion en Gracienne meegaat naar Henegouwen.
Er zijn, kortom, opmerkelijke overeenkomsten te zien tussen de abele
spelen (in het bijzonder Esmoreit en Gloriant) en Trazegnies. Maar
daarnaast zijn er ook duidelijke verschillen te constateren. Allereerst het
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motief van de bigamie, dat in Trazegnies voortdurend de spanning medebepaalt: het publiek hoopt natuurlijk dat Gillion en Marie eens weer
verenigd worden, maar leeft anderzijds ook mee met de ontluikende liefde van Gracienne en Gillion. Daardoor krijgt het verhaal van de held en
de Oosterse prinses een eigen kleur, maar het gaat om een inhoudelijk
motief en niet om een aspect dat in tegenspraak is met een mogelijke opvoering van de stof van de prozaroman. Ingewikkelder ligt het met de
localisering: als gezegd komen in de Trazegnies veel meer dan twee locaties voor, al zijn Henegouwen en Babylonia de voornaamste plaatsen
van handeling. Daaraan verbonden is dat er nogal wat veldslagen en gevechten plaatsvinden in de roman, terwij1 in de abele spelen dergelijke
krijgshaftigheid zo goed als geheel ontbreekt (alleen Gloriant bevrijdt
Florentijn gewapenderhand). Toch is dit Been werkelijk bezwaar: de
meerdere plaatsen van handeling zijn vooral verbonden aan de verhaallijn van de tweeling die op zoek gaat naar de vader, daarbij gevangengenomen en gescheiden, en vervolgens weer herenigd wordt. Deze verhaallijn is grotendeels een verdubbeling van de hoofdhandeling rond
Gillion en zou in een hypothetisch toneelstuk flunk ingekort kunnen
worden." In dat verband is het opmerkelijk dat in Esmoreit soortgelijke
zoektochten uiterst kort worden weergegeven: de zoektocht van Esmoreit naar zijn moeder beslaat den overgangsmonoloog (vs. 592-613), de
zoektocht van Damidt en Platus naar Esmoreit wordt door niet meer dan
zes regels gedekt (vs.868-873), waarbij mogelijk op het toneel ook enig
stil spel (zoekend en bedelend lopen) te zien was. Door gebruik te maken van theatrale middelen als de overgangsmonoloog en het dekken
door middel van gesproken tekst van handeling die niet op het toneel te
zien is geweest, kan de prozaroman Gillion de Trazegnies heel goed tot
een kortere en opvoerbare toneeltekst herschreven worden."
Wat valt er nu te concluderen uit deze vergelijking tussen de romantische abele spelen en de prozaroman van Gillion de Trazegnies? Vooropgesteld moet worden dat bij gebrek aan een dramatekst van Strasengijs,
Tresingis en Trasengijs en van een vroege versie van de Franse roman,
er niets met zekerheid gesteld kan worden. Op grond van de naamsovereenkomst is wel waarschijnlijk dat er een toneelspel geweest is in de Nederlanden over dezelfde stof als de latere Franse prozaroman.
Ging het daarbij ook om een stuk van eenzelfde type als de abele spelen? Er zijn heel wat overeenkomsten te bespeuren die in die richting
wijzen, maar we moeten ons afvragen wat die overeenkomsten eigenlijk
bewijzen. De geliefden die moeilijkheden (bijvoorbeeld fysieke afstand
of verschil in geloof) moeten overwinnen voordat zij zich kunnen verenigen, kinderen die op zoek gaan naar hun ouders, de verrader die mensen uiteen drijft, de trouwe helper die uitkomst brengt in penibele situaties: het zijn allemaal sterke motieven die bruikbaar en gangbaar zijn in
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verhalen en plots die een spannende opeenvolging van avonturen als basis hebben.' In dat kader past de stof van Trazegnies goed: het is een
spannend avonturenverhaal met een bevredigende afloop. Toch zou het
een ongelukkige voorstelling van zaken zijn, als we Strasengijs zouden
zien als een vijfde abel spel. Beter is de gesignaleerde overeenkomsten
te beschouwen tegen de achtergrond van het overzicht van archiefverme ldingen.
Uit de vermeldingen kwam immers naar voren dat middeleeuwse theatermakers graag gebruik maken van allerlei elementen uit de ridderepiek, elementen die ook in de abele spelen te vinden zijn. Zo bezien zijn
zij, net als Strasengijs, onderdeel van een bredere (maar goeddeels niet
in dramateksten overgeleverde) toneelcultuur waarin met succes gebruik gemaakt werd van motieven die ook in romans telkens voor een
boeiend verhaal zorgden. 72 Met deze constatering wordt de uniciteit van
de abele spelen sterk gerelätiveerd, al blijft onverlet dat de romantische
ernstige spelen uit het handschrift-Van Hulthem vroege vertegenwoordigers van dit type drama vormen, en in dat opzicht bijzonder zijn en
blijven.
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Inleiding
Lo en de Nederlanden met de Esmoreit, de Gloriant en de Lanseloet
van Denemerken internationaal voorop in de overlevering van het
ernstig wereldlijk toneel, in die van het geestelijk toneel komen we helemaal achteraan. Inderdaad, met een paard, dat op nog maar twee van de
zeven benen gaat die het ooit bezat. Tot het zuivere ras van de Passie- en
Verrijzenispelen hoort het ook al niet, want het betreft twee delen van
een cyclus die gewijd was aan de zeven Vreugden van Maria, waarvan
er sinds 1448 elk jaar een vertoond werd door het Voetbooggilde, na afloop van de ommegang van O.L. Vrouwe van de Zavel te Brussel.
In openbaar bezit kwam het handschrift van de Sevenste bliscap pas
in 1882, bij de Eerste bliscap duurde dat nog bijna honderd jaar langer
(1962). Dat heeft de bestudering van deze twee spelen geen goed gedaan, maar een andere factor was vermoedelijk van meer betekenis: de
verering van Maria is tijdens de reformatie een belangrijk twistpunt geweest, met het gevolg dat veel niet-katholieken daar nog altijd weinig
begrip voor kunnen opbrengen. Heropvoeringen van de Bliscapen hebben bij mijn weten dan ook nooit anders dan door en voor katholieken
plaatsgevonden, in tegenstelling tot die van de niet minder katholieke
Elckerlijc.
In tegenstelling tot wat de lezer nu wellicht van mij verwacht, ga ik
geen poging doen om de kwaliteiten van de Bliscapen als toneelstukken
voor het voetlicht te brengen (wat zeker zinvol zou zijn), maar beperk ik
me tot een detail, dat evenwel voor de opvoering van niet alleen de Bliscapen maar ook van vele later geschreven spelen van grote betekenis is.
De belangrijkste termen die in de laatmiddeleeuwse spelen van de
viiftiende en de zestiende eeuw aangeven dat er gemusiceerdmoet worden, zijn selete en pause. Beide komen in de Nederlanden voor het eerst
voor in de Bliscapen. ' In 1907 laten twee coryfeeen van de neerlandistiek, Kalff en Leendertz, zich over betekenis en functie van deze termen
uit.2 Omdat de verschijningsdata van hun publicaties min of meer samenvallen, zijn ze niet op elkaars opvattingen ingegaan.
Hoewel beide auteurs ervan uitgaan dat de Bliscapen. door den auteur
geschreven zijn, houdt geen van beide rekening met de gegevens van de
Eerste bliscap.3 Leendertz niet, omdat hij per slot van rekening alleen de
Sevenste bliscap uitgeeft. Kalff niet, omdat hij al gauw merkt dat hij
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daarmee de betekenis van de Sevenste bliscap als voorbeeld van het
(door hem veronderstelde) gebruik van pantomimes en tableaux vivants
in het Middelnederlandse drama ondermijnt. Kalif gaat niet in op de vragen die hij oproept,Leentlertz geeft wel antwoorden, maar in noten, en
tegenstrijdige. In de eerste noot komt hij tot een stellingname (pause/selete = muziekstuk, zang of vertoning, uitgevoerd in de rust), die hij in de
volgende noot opgeeft voor een andere (pause selete = rust), om in een
adem te eindigen met een overtuigend argument voor nog weer een andere: pausa = muziek. Instrumentale muziek zelfs, meent Leendertz,
zonder dat toe te lichten. En het argument, waar ik zojuist over sprak,
geldt jammer genoeg alleen maar voor wijzigingen die in 1559 door een
regisseur in het handschrift werden aangebracht.4
De uitgever van de eerste wetenschappelijke uitgave van beide Bliscapen tegelijk, Beuken, maakt van Leendertz' geaarzel gebruik om te
kiezen voor de veiligste oplossing: selete = rustpoos. 5 Op de vraag wat
pause is (in de oudste redactie van het handschrift van de Eerste bliscap
reeds aanwezig), gaat hij niet in. In het kielzog van Leendertz laat hij
zijn koers wat dit betreft alleen bepalen door de Sevenste bliscap en aan
latere wijzigingen in het handschrift heeft hij geen boodschap. Zo heeft
in de literatuur over de Bliscapen de vraag naar betekenis van de termen
selete en pause eigenlijk nooit geleid tot grondig onderzoek. Toch is
daar wel behoefte aan, al was het alleen maar omdat pause in de spelen
van de zestiende eeuw honderden malen voorkomt. Als het in de toneelaanwijzingen expressis verbis over muziek ging, kreeg dat, althans bij
Beuken, alle aandacht. 6 Maar dat selete en pause daar in het midden van
de vijftiende eeuw ook al naar verwijzen, werd niet opgemerkt.

Betekenis
Toch is dat uit de tekst van de Bliscapen zelf eenvoudig of te leiden. Op
Maria's verzoek zorgt God ervoor dat (vrijwel) alle apostelen bij haar
sterven in haar huisje bij de berg Sion aanwezig zijn. In de Sevenste
cap worden ze, eerst Sint Jan en vervolgens de rest, in korte tijd op miraculeuze wijze uit alle windstreken bijelkaar gebracht. Engelen nemen ze
in een wolk op en deponeren ze op haar stoep.
Van de twee toneelaanwijzingen waarin dit voorgeschreven wordt,
zet de tweede in met selete en de eerste niet (B10 en B9).7 Dit laatste
houdt verband met het zich simultaan met Sint Jans verhuizing afspelende gesprek tussen de gebueren, zeg maar de kerkgangers, in Ephese. Zij
praten na over Sint Jans preek en vooral over de wonderlijke wijze waarop hij uit hun midden verdween.
Uit het feit dat deze scene niet in de door de auteur geraadpleegde
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bronnen voorkomt maar door hem voor deze gelegenheid speciaal is
verzonnen, kan worden afgeleid dat hij er ook iets speciaals mee voorhad: het (als het ware) afdekken van de zich tegelijkertijd voltrekkende
pantomime. Een dergelijke afdekkende scene ontbreekt bij de verhuizing van de overige apostelen (B10). Bij de verplaatsing van Sint Jan
kon, nu er een afdekkende scene was, selete kennelijk gemist worden.
Dat betekent dat selete iets moet zijn dat hoorbaar is, een duurt en
dat kan fungeren als signaal dat het spel clMrgaat, al wordt er niet gesproken. Het enige dat aan die eisen voldoet en past in een middeleeuws
spel, is muziek,8
Een andere merkwaardigheid van de Sevenste bliscap is dat er verschillende malen een indirecte toneelaanwijzing betreffende muziek
voorkomt. Soms gaat het om een doublure met een directe toneelaanwijzing (vs.1405-1407 en B18). Maar als Maria op haar sterfbed zegt dat zij
de engelen hoort singen ende spelen (vs.1194), is dat geen doublure van
een directe aanwijzing, maar een voor de hand liggende reactie op de
strofe (vs.1167-1178) die, gelet op de vorm, gezongen werd door de ij
ingel, in de tegelijkertijd geopende hemel of in de sterfkamer van Ma9
ria.
Jets vergelijkbaars nu is aan de hand bij de indirecte toneelaanwijzing
in een van de eerste regels van het laatste tafereel van het spel. Daar leiden de apostelen Maria's ten-hemel-opneming of uit de hemelse muziek
die zij horen (vs.1541, 1583-1584). Hun woorden moeten wel verwijzen
naar muziek in het onmiddellijk voorafgaande. De enig mogelijke directe aanwijzing dat er inderdaad gemusiceerd moet worden, is het geYsoleerde selete (B21) tussen dit tafereel en het voorafgaande, dat nog in
Yndia speelt.°
Wat in de Eerste bliscap opvalt, zijn de twee stijlen van de toneelaanwijzingen. " Enerzijds worden de verschillende elementen die er voor
regisseur en acteurs op aan komen, met elkaar verbonden door voegwoorden of zijn ze (deels) opgenomen in bijwoordelijke of bijvoegelijke
bepalingen. Maar anderzijds staan die elementen soms ook gewoon los
naast elkaar en zijn ze door Beuken van elkaar gescheiden door een : of ;
(A2, 3, 14, 16, 17). 12 De aanwijzingen van de laatstgenoemde soort, de
ongecoordineerde (zal ik maar zeggen), bieden opnieuw een ingang tot
het antwoord op de vraag wat pause en selete betekenen.
Het gaat in die ongecoOrdineerde aanwijzingen steeds om twee termen die niet precies dezelfde betekenis zullen hebben. Dat zou immers
onlogisch zijn en in twee gevallen is het ook zonder meer duidelijk
(A14, 17). Voor het ontstaan van dergelijke aanwijzingen biedt het
handschrift van de Sevenste bliscap een goede verklaring. De al eerder
genoemde regisseurs-correcties van 1559 betreffen onder andere drie tableaux vivants (B7-8, 11-12, 15) met bijbehorende pausa's. Nergens
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leidden ze tot doorhalingen van de aanwijzingen die er al stonden en die
verschillende pantomimes betreffen (B6, 10, 14). De regisseur die ze
aanbracht, zag aan het schrift wel wat van zijn hand was en wat er eerst
stond.
Zó zal de legger van het ons bekende handschrift er ook hebben uitgezien. Na de eerste, of tweede opvoering van de Eerste bliscap — met alle
correcties waar die toe leidde(n) — fungeerde die als voorbeeld voor
(wat wel genoemd wordt) het archiefexemplaar van de Zavelkerk, dat
ons via allerlei omwegen heeft bereikt. Uit de fouten die de schrijver van
dat archiefexemplaar maakt, blijkt dat hij werkte zonder veel aandacht
voor de inhoud van het spel. Wat de toneelaanwijzingen betreft, ging hij
niet in de schoenen van een regisseur staan, hij nam eenvoudig alles
over wat niet uitdrukkelijk was doorgehaald. Het onderscheid tussen
wat oorspronkelijk was en wat correctie, viel daarmee weg. Met de onduidelijkheid die hiervan onvermijdelijk het gevolg was, moest een regisseur zich te zijner tijd maar zien te redden. " Zo komt het dat in dit archiefexemplaar verschillende aanwijzingen naast elkaar staan, zonder
dat altijd duidelijk is hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe de oudste
lezing luidde.
Duidelijk is echter wel dat er verschil is gemaakt: tussen selete en
sanc of spel (A2), tussen selete en pause (A3) en tussen pause en sanc of
spel (A16)24 Dat is alleen maar mogelijk indien selete met een van de
delen van sanv of spel orrespondeerten pause met het andere deel. Gegeven de aanwijzingen omtrent het consequent zingen van silete in het
Duitse geestelijk toneel van de veertiende tot en met de zestiende eeuw,
moet in de Bliscapen met selete zang, en met pause instrumentale muziek zijn bedoeld. " Wat overeenstemt met de opvatting van Leendertz
omtrent de pausa's van 1559 16 en met de betekenis van pause in het uit
het eind van de vijftiende eeuw (?) stammende spel Van de V vroede
ende van de V dwaeze Maegden."
In tegenstelling tot de suggestie die misschien van deze conclusie uitgaat, was de afstand tussen selete en pause niet onoverbrugbaar. In de
hemel beyond zich, behalve een engelenkoor, ook een orgel (B20). De
Joden noemen de muziek die bij de begrafenis van Maria te horen was
zelfs orgelen en somtijts snaren II Ende somtijts sang (vs.1406-1407).
Volgens Peter werd Maria's ten-hemel-opneming begeleid door het geluid van sange en melodiosen acoorde (vs.1583) en hierboven wees ik er
al op dat Maria zelf op haar sterfbed hoort singen en spelen (vs.1194).
Ook ter begeleiding van zang zal er wel gespeeld zijn maar de toneelaanwijzingen hebben daar geen aparte term voor. Het verschil tussen silete en pause wordt dan wel heel klein en zo komt men in Franse spelen
dan later ook aanwijzingen tegen als silete d'orgues en pose de canchons.
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Typerend voor deze aanwijzingen is dat de muziek nooit gepreciseerd
wordt. Kennelijk gaat het om muziek ad libitum; hoogstens wordt (in
Franse teksten) de aard van de muziek nog wat nader gekwalificeerd:
ung beau, joyeux silete. Net zoals het Nederlands beschikt over varianten (sanc, spel) vindt men die ook in het Frans: lors se fait en Paradis
grande joye et melodie, lors se dit ung motet au Limbe. " Ook hier zijn
tekst en muziek ad libitum: Yci se poelt faire ung motet qui voelt en PaVoorheelden y an de muziek of liederen die men in zo'n geval
koos, zijn niet bekend.

In functie van de opvoering
Als Schuler spreekt van de 'rein aufftihrungstechnische Natur' van silete, bedoelt hij daarmee niet meer dan dat silete voorkomt daar waar de
speelplaats verandert. N Want dat betekent een onderbreking a, met onrust
onder het publiek, en het bezweren daarvan met silete als gevolg. Hij
gaat voorbij aan de observatie van Mone dat het bij yoorstellingen in de
openlucht joist de verplaatsingen over grote afstanden ziln, die speelhiaten veroorzaken, omdat ook het publiek ging verhuizen. ' Daarom heeft
Schuler ook geen oog voor de eventuele gevolgen die regie-ingrepen in
de mise-en-scene konden hebben voor de muzikale intermezzi.
Wat de Bliscapen betreft is van de mise-en-scene nauwelijks meer bekend dan wat daarover uit de spelen zelf kan worden afgeleid. Ze werden al sinds 1448 opgevoerd op de Grote Markt, op een telkens door de
stad ter beschikking te stellen stellinge [=stellage]. 22 In een rekeningpost
uit het jaar 1486 is sprake van pijperen van deser stadt [...] op 't speelhuys van onser Liever Vrouwen. 23 Daarmee moet het huseken, het mansion van Maria zijn bedoeld, dat vermoedelijk in alle zeven Bliscapen
voorkwam.24 Op de bovenverdieping van dit belanrijke onderdeel van de
mise-en-scene waren dus de muzikanten gehuisvest. Ook bij de voorstelling van andere plaatsen van handeling zal, voorzover dat in aanmerking kwam, van speelhuysen zijn gebruik gemaakt.
In 1556, bij een bezoek van Philips II, deed de opvoeringsruimte een
Spaanse kroniekschrijver denken aan het Colosseum! ' Dat zal wel zo
moeten worden verstaan dat er gespeeld werd op het midden van de
markt, met een toeschouwersruimte rondom, oplopend van de begane
grond via tribunes tot de vensters van de huizen die de markt omringen.
Afgezien van de mogelijkheid dat voor deze opzet incidenteel werd gekozen in verband met de aanwezigheid van hoge gasten, hoeft dit niet te
betekenen dat de verschillende speelplaatsen eveneens in een cirkel
werden opgesteld en niet op een rij, op de stellage van de stad. Het eerste
is (althans in de zestiende eeuw) in Duitsland (afb.11), het tweede in
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Afbeelding 11.
Een laat voorbeeld van de `kubische Raumbiihne' (n.26) is deze schets van de inrichting van de Vismarkt to Luzern ter gelegenheid van de (tweede en laatste dag
van) de opvoering van een Osterspiel in 1583. Boven het huis Die Sonne met de
omheinde hof van Gethsemane en de Olijfberg op de begane grond en de via een
ladder bereikbare hemel op de eerste verdieping (met God de Vader en zeven
engelen). Ergens ertussen zweeft de cantory. In het midden links de boom waaraan Judas zich verhangt en rechts de tempel. Onder, op een vloer die over de fontein van de markt is gelegd, de zuil waar Christus aan gebonden is tijdens de geseling, daaronder het graf en daaronder links het graf van Lazarus en rechts het blok
waarin gevangenen werden vastgezet. Helemaal rechts de hel. In de linker- en
rechtermarge de namen van de huizen aan de markt en daarnaast de namen van de
personages die daar hun `Standore hadden (Hs. Luzern, Biirgerbibliothek).
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Afbeelding 12.
Toneel van de opvoering van het passiespel van Valenciennes in 1547, een voorbeeld van een `flachige Simultanbiihne' (n.26). Links 'tine salle' (die voor verschillende doelen kan worden gebruikt) met een bovenverdieping waar de muzikanten zitten die de `siletes' spelen en daar weer boven een kunstig geconstrueerde hemel, met in de buitenste cirkel ronddraaiende (geschilderde) engelen. Daarnaast Nazareth, de tempel, Jerusalem, een paleis (voor Herodes, Pilatus), de
Gulden poort (waar Joachim en Anna elkaar ontmoeten). Rechts de limbus en de
hel, daarvoor het meer van Gennesareth (Parijs, Bibliothêque Nationale, Ms.
Rot. 1-7-3).
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Frankrijk gebruikelijk (afb.12). 26 De stellage stond natuurlijk tegenover
het stadhuis, omdat zich daar altijd de belangrijkste toeschOuwers ophidden.
A.1,5 drie jaar later de verzorging van de opvoeringen tenslotte in handen van de rederijkers valt, introduceren die misschien tevens de mise-en-scene waarmee zij vertrouwd zijn. Daarbij werd zespeeld tegen
een façade met een aantal (met gordijnen afsluitbare) openingen, die
toegang gaven tot compartimenten. De aanwijzingen die Van Ballaer in
1559 geeft omtrent het openen of sluiten van de hemel(s), de hel en het
huis van Maria en omtrent het gebruik van (uiteraard in compartimenten
opgestelde) tableaux vivants, geven in dit opzicht to denken. Maar ik zie
niet hoe een verband met de tegelijkertijd aangebrachte wijzigingen betreffende de muzikale intermezzi zou moeten worden gelegd.
Omdat we van de opvoeringen voor 1559 verder nets concreets weten,
kunnen we alleen maar uitgaan van zowat het enige dat voor middeleeuwse mise-en-scene als vaststaand mag worden aangenomen,
namelijk dat de hemel en de hel op twee zo ver mogelijk van elkaar
verwilderde speelplaatsen werden voorgesteld. Hel en hemel (met eronder liggend aards paradijs), en daar onmiddellijk bij aansluitende plaatsen van handeling als respectievelijk de Limbus en de woonplaats van
Adam, komen ook in de Bliscapen voor. Aangezien Nijt zich al in het
begin van de Eerste bliscap binnen het bestek van 66n versregel van de
hel naar het paradijs verplaatst zullen die twee op de markt in Brussel
niet zo ver van elkaar of gelegen hebben. Maar de toneelaanwijzingen in
de Bliscapen kunnen evenwel nog heel goed een opvoeringstraditie
weerspiegelen, waarin met een veel grotere afstand tussen hemel en hel
rekening werd gehouden.
In het begin van de Eerste bliscap wordt vier keer van de ene kant van
het toneel naar de andere gesprongen (A3, A4, A5, A6), elke sprong gemarkeerd door een selete. Tussen versregel 380 en 616 gaan de duivels
weliswaar zonder seletes via het huis van Adam naar de hemel en retour,
maar gaidat de personages zeif zich al pratend verplaatsen, valt er geen
opvoeringshiaat en is er geen ruimte voor een muzikaal intermezzo.
Omdat er nauwelijks sprake kan zijn van een inhoudelijk verband tussen
engelenzang enerzijds en hel, Limbus en Adams woonstee anderzijds,
moet voor de seletes in dit geval wel een opvoeringstechnische traditie
als oorzaak worden aangenomen, die gebaseerd is op de verplaatsing
van het publiek.
In de Sevenste bliscap komt de hel maar een keer voor, maar de daarbij genoemde selete (B14) heeft een dubbele functie. Helemaal in lijn
met wat in dit spel eerder gebeurt, begeleidt het 't in bedinge liggen van
de apostelen in Maria's huis. Intussen (die wile) verschijnt Lucifer al in
de muil van de hel. De twee dienaars die vervolgens op zijn oproep reaYV
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geren, krijgen opdracht Maria op haar sterfbed te tempteren maar worden enkele verzen later al door Michael tegengehouden, en druipen af
naar de hel. " Dit kan zich voor een belangrijk deel ook wel afgespeeld
hebben halverwege de hel en Maria's huis, zodat de volgende selete
(B16) niet zozeer verband houdt met de opvoeringstraditie als met het
feit dat de komende scene opent met het optreden van God.

In functie van de inhoud
Hiermee stappen we over van een opvoeringstechnische traditie als verklaring voor selete naar een type verklaring dat volgens Schuler geheel
en al uitgesloten is, omdat selete 'in keinem Zusammenhang mit dem
dargebotenen Inhalt steht'. Ik ga uit van twee later in het handschrift van
de Eerste bliscap aangebrachte verbeteringen. Als Innich Gebet door het
boren van een gat doordringt in die afdeling van de hemel waar Ontfermicheit zich ophoudt, is de toneelaanwijzing die dat aangeeft later aangevuld met silete (A8; voorafgaande scene: onder de vloer van de hemel). En als aan het slot van het spel de hemel nog den keer opengaat
voor de opdracht aan Gabriel tot de annunciatie aan Maria, schrijft dezelfde corrector dezelfde aanwijzing opnieuw in de marge (A20; voorafgaande scene: in de tempel). Piet gaat hier niet om aanwijzingen die met
de afstand tussen de speelplaatsen van de voorafgaande handeling en de
llemel verband houden, maar silete heeft (in beide gevallen, en dat lijkt
me niet toevallig) jets te maken met de 'inhoud van het spel. In de ogen
van de corrector was silete, of een andere aanwijzing omtrent engelenzang, hier even noodzakelijk als aan het begin van andere hemelscênes
(A9, Al2; vgl. B3), of bij het optreden van degene aan wie de hemel
haar betekenis ontleent (Al, B16).28

Beperkingen
De opsommingen in de laatste zin van de vorige alinea impliceren al de
vragen waar men bij een meer inhoudelijke dan opvoeringstechnische
benadering van pause en selete voortdurend op stuit. Die vloeien voort
uit het feit dat de `inhoud' gemakkelijker precies is vast te stellen dan de
tussen twee speelplaatsen af te leggen afstand, die in sommige gevallen
bovendien nog van opvoering tot opvoering kan varieren. Zo kan men
zich in dit geval afvragen: als (zoals uit het handschrift blijkt) de tekst
niet is gewijzigd, waarom stonden de later toegevoegde silete 's er dan
niet van het begin af? Waarom werd bij die toevoegingen nog een scene
met actie in de hemel overgeslagen (vs.497-595)? Ik kan wel allerlei
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verschillen aangeven met de hemelscênes die wêl door selete 's worden
ingeleid, en (althans in het laatstgenoemde geval) betogen dat selete
daar ook slecht zou uitkomen, maar niet aantonen dat de auteur/regisseur van de Bliscapen niet in hoge mate willekeurig te werk gaat.
Een van de oorzaken van deze (schijnbare) willekeur moet gezocht
worden in de uiteenlopende voorwaarden waaronder hij zijn werk verrichtte. Hij zal om te beginnen gebonden zijn geweest aan een maximale
duur van de opvoering. Er was niet meer dan de middag van de zondag
voor Pinksteren beschikbaar, omdat de ochtend bestemd was voor het
houden van de O.L.Vrouwe van de Zavel-processie. Dat zou bijvoorbeeld de achtergrond kunnen zijn van het tegelijkertijd toevoegen van
drie tableaux vivants en zes pausa's aan de Sevenste bliscap, en
schrappen van de eerste 305 verzen, beide door Van Ballaer, in 1559.29
Elke regisseur kon er verder vermoedelijk van uitgaan dat hij vrijelijk
kon beschikken over het khapenkoor van de Zavelkerk, maar gold dat
ook voor de organist en eventuele andere bespelers van muziekinsttumenten?"
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd, zoals gezegd, voor medewerking aan de opvoeringen van de Bliscapen een beroep gedaan op de
pijperen van deser stadt, die daarvoor door de stad apart werden betaald.31 Stelde de stad aan dat beroep geen limiet? Dat was stellig het geval bij het eventueel inschakelen van muzikanten die niet in dienst van
de stad waren. De financiele ruimte voor het inhuren van muzikanten
kan bovendien van jaar tot jaar hebben verschild. Bij gebrek aan voldoende archivalische gegevens kunnen deze beperkende voorwaarden
waaronder de regisseur zijn werk verrichtte nooit meer volledig worden
gereconstrueerd. Zodra een regiseur moest kiezen hoe hij de voor muziek beschikbare middelen zou verdelen, kon bovendien natuurlijk een
persoonlijke voorkeur een rol gaan spelen.
Hedendaagse lezers hebben ook nog te maken met de kwaliteit van de
handschriftelijke overlevering. Voor de meeste zestiende-eeuwse spelen
ligt deze heel wat lager dan voor de Bliscapen. Die zijn ons bekend uit
handschriften die nog dicht staan bij het tijdstip van ontstaan van de spelen. Al is het duidelijk dat de archiefexemplaren verschillen tussen de
oudste redactie en de daarin aangebrachte correcties toedekken, het verschil tussen de archiefexemplaren en de latere veranderingen kan meestal gemakkelijk worden vastgesteld. Het ergste kwam pas in de jaren dat
de Bliscapen niet meer gespeeld werden: het verlies van een hele katern,
het door het gebruik van een reagens onleesbaar worden van belangrijke
toneelaanwijzingen, beide in de Sevenste bliscap. Om maar te zwijgen
over het verlies van alle Bliscapen tussen de eerste en de laatste.
Over wat resteerde mogen we echter niet klagen. De toestand van omstreeks 1455 is bewaard gebleven of goed te reconstrueren. Zelfs Van
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Ballaers coupures leidden niet tot onherstelbaar verlies van tekst. Hij ergerde zich kennelijk aan overdreven verheerlijking van Maria, maar een
beeldenstormer avant la lettre was hij niet. De door hem en zijn voorgangers aangebrachte wijzigingen in de bouw van de spelen (ik kom
hierop nader terug) en in het gebruik van muzikale intermezzi, zijn van
ondergeschikt belang. 32 Blijkbaar gaven de Bliscapen op deze punten
weinig aanstoot, en daaruit mag men wel concluderen dat ze zich aansloten bij een bepaalde traditie.

Traditie
Om die traditie te leren kennen kunnen we maar op den ander Nederlands spel een beroep doen: Van de V vroede ende van de V dwaeze
maegden, dat zich daar echter slecht toe leent." Meer dan driekwart van
de negentien pauses heeft dezelfde functie
De distributie van de muzikale intermezzi is voornamelijk gebaseerd
op een verdeling van het bestand van sprekende personages in zes verschillende partijen: de Vroede Maegden, de Dwaeze, de Duivels, de
Brudegoem, de stem uit de hemel en de pro- en epiloogspreker. Deze zes
partijen treden apart op (517 van de 812 vs.) of worden als partijen met
elkaar in dialoog gebracht. " Behalve bij enkele pauses in de hemel,
treedt bij elke pause een andere partij op.36 De partij die in het voorafgaande aan het woord was, gaat met die optredende partij in dialoog of
doet niet meer mee door te zwijgen, te vertrecken, gaen [...] zitten slapen of achter te blijven in een compartiment dat gesloten wordt. 37 Voor
een vergelijking met de Bliscapen is nog het meest van belang dat de
Maegden pauses heeft rondom en tijdens een hemelscêne (vgl. A6-10)
en rondom pro- en epiloog (vgl. A22). Dit laatste heeft uiteraard niets
met de inhoud of met de mise-en-scene van pro- en epiloog van doen;
het gaat om de oorspronkelijke functie van silete, die van attentiesignaal.
Omdat er geen andere Nederlandse spelen zijn die iets over de traditie
van de muzikale intermezzi kunnen zeggen, betrek ik hier het regieboek
bij van de opvoering van een Mistere de le Passion Nostre Sauveur JhesuCrist, opgevoerd in 1501, in het omstreeks 50 kilometer ten zuiden van
Brussel gelegen Bergen (Mons). 38 Dit handschrift heeft het voordeel dat
het een directe weergave, een momentopname als het ware, is van het
standpunt van de twee broers Delechiere die als regisseurs fungeerden,
dat het speciaal gemaakt is voor de opvoering in 1501, volledig is wat de
toneelaanwijzingen betreft, door de omvang van de tekst (ca. 35.000
vs.) een goed beeld geeft van de ensceneringstraditie en wat dit betreft
niet zover van de Brusselse staat, dichterbij in elk geval dan de Duitse.39
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In het Livre de conduite du regisseur komen de aanwijzingen silete en
pose naast elkaar voor, ongeveer even vaak. Evenals in de Nederlandse
spelen is het verschil tussen zang en instrumentale muziek niet van veel
belang, zoals blijkt uit de aanwijzing quant it [= Noach] a fait son oroison, on chante en Paradis ung silete, ou on jue des menestreux ou de
quelque instrument, ou poze d'orgues.4° De frequentie waarmee de muzikale intermezzi gebruikt worden neemt in de loop van de verschillende
opvoeringsdagen echter nogal af. Het totale aantal is bij Lange na niet zo
groot als in de Bliscapen, het verschil in ttkstomvang in aanmerking genomen.
Bij optreden in de hemel, bij sprongen van de hemel naar de hel en
vice versa — beide in vergelijking met de Bliscapen betrekkelijk zeldzaam — worden geen muzikale intermezzi gebruikt. Om maar te zwijgen
van de vele malen dat silete of pose ontbreekt bij de (bij uitstek tot opvoeringshiaten leidende) veranderingen van de plaats van handeling in
combinatie met een radicale verandering in het personagebestand.
Anders dan in het spel van de Maegden, komen ook geen muzikale intermezzi voor wanneer de handeling zich quasi gelijktijdig gaat afspelen
op twee verschillende plaatsen.41
Als de personages zich echter zell naar een andere plaats van handelin moeten begeven, wordt de pantomimisch uitgebeelde reis vaak wel
door muziek begeleid: Lors ilz [=Joachim en Anna] viennent au Temple
presenter Marie et, tandis, Silete. 42 Er is zelfs sprake van een afstemming van het intermezzo op de duur van de verplaatsing: Lors ilz s 'en
vont. Pose d'orgues ou aultre, tant qu'ilz venront Zo is het te begrijpen dat `muziek' zonder een zich tegelijkertijd voltrekkende pantomime
het symbool is geworden van het verstrijken van tijd. De zeven dagen
dat gewacht wordt op de terugkeer in de Ark van de door Noach op verkenning uitgestuurde raaf en duff, worden uitgebeeld door een petite
pose en een sillete (28-29). De in een afgesloten compartiment plaatsvindende bevalling van Elisabeth (moeder van Johannes de Doper)
wordt vertegenwoordigd door een pose d'orgues (57).
Uit de functie van selete als attentiesignaal kan zich gemakkelijk de
functie van het roepen om Andacht hebben ontwikkeld bij in religieuze
zin belangrijke handelingen als offeren (29, 30, 33, 112), bidden (29),
begraven (17, 236). Verbonden met bepaalde, unieke gebeurtenissen: de
nederdaling van de Heilige Geest bij Maria (57), het aan- en weer uittrekken van een purperen koningsmantel bij de bespotting van Christus
door de soldaten; het krachtig aantrekken van Christus' armen bij de
kruisiging (353, 354, 367).
Uit de combinatie van deze functie met `zwijgen' als pantomimische
handeling resulteren de (wat wij zouden noemen) momenten van gela-
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Afbeelding 13.
F.33v en 34r uit het hs. van de Eerste Bliscap met in de linkermarge het – in de
uitgave van De Vreese (1931, 72 n.3) ontbrekende – verwijsteken (zie n.46),
waaruit kan worden afgeleid dat iemand (een regisseur?) de voorkeur gaf aan een
andere positie van Anna's jubelmonoloog, namelijk die van de Leuvense fragmenten. Links boven het slot van de gebueren-scene, links beneden en rechts boven de jubelmonoloog van Anna en tenslotte de monoloog van Joachim als Maria
geboren is en zijn ontmoeting met de priesters in de tempel to Jerusalem (Brussel,
Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Hs. IV 192).
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den stilte: tijdens het Laatste Avondmaal, tussen het uitdelen van het
brood en de aankondiging van het verraad; als Christus zwijgt op een
vraag van Herodes (281, 313). Een frappant voorbeeld hiervan komt al
voor in een veertiende-eeuws Osterspiel uit Sankt Gallen: Hic cantet
angelus ter: silete. Tunc Jhesus cantet versum: dimissa sunt [peccata
tua], et dicat [=(tussen de schuldbelijdenis van Maria Magdalena en de
vergeving van haar zonden door Christus:) Hier zingt de engel driemaal:
zwijgt! Dan zingt Jesus het vers: vergeven zijn u [uw zonden] en zegt].44
Dit doet natuurlijk sterk denken aan de Waerheits driemaal herhaalde
vraag tijdens het hemelpleidooi, wie van de engelen bereid is voor de
redding van de mensheid te sterven. Hier swigen si alle luidt de toneelaanwijzing. Zeker voor pantomimische handelingen van minder betekenis geldt, dat ze zich heel goed kunnen voltrekken zonder dat een muzikaal intermezzo er de aandacht op vestigt of het auditief hiaat opvult.45

Traditioneel en ontraditioneel
De gegevens van de vorige paragraaf bevestigen mijn conclusie dat
pause en selete in de Bliscapen duiden op muzikale intermezzi. Ook het
gebruik van die intermezzi komt in een ander licht te staan. De Eerste
bliscap geeft de meeste voorbeelden van het gebruik van muziek als
symbool voor het verstrijken van tijd (A16-19), de Sevenste bliscap
heeft echter het enige voorbeeld van dit gebruik bij een handeling die
niet uit technische overwegingen of `toevallig', maar opzettelijk aan het
oog van het publiek is onttrokken (B 19). In dat spel komt het muzikaal
intermezzo voor als begeleiding van een reis, of beter van een complex
van reizen, maar zonder dat de vertrekpunten van die reizen worden getoond (B10). In de Eerste bliscap wordt bij de Gulden Poort wel uitdrukkelijk van een terugreis naar Nazareth gesproken maar het is de vraag of
die veel tijd in beslag nam: voor Joachims reis in omgekeerde richting
was eerder eenpausa lutter voldoende (A13).
Want na het vertrek uit Jerusalem volgde oorspronkelijk Anna's reactie op haar zwangerschap (vs.1572-1585), voorafgegaan door de toneelaanwijzing sanc; spel opt lanxst (A14). Daarvan kan in het bijzonder het
tweede deel beschouwd worden als symbool van het verstrijken van enige tijd, zeg maar: drie maanden. Later werd tussen deze toneelaanwijzing en Anna's jubelmonoloog een scene ingeschoven waarin twee gebueren schande spreken van de behandeling die Joachim in de tempel
onderging. Over de juiste plaats van deze scene bestaat onzekerheid:
hoort ze hier of na Anna's monoloog (afb.13)?46 Onduidelijkheid is er
dientengevolge ook wat de aanwijzingen omtrent de twee eerstvolgende
muzikale intermezzi betreft (A15, A16). Welke van die twee dankt haar
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bestaan aan de uitbreiding van de tekst met de gebueren-scene? Op haar
huidige plaats heeft die scene dezelfde functie als (spel) opt lanxst maar
waarom is (dit laatste deel van) die aanwijzing niet geschrapt? De vraag
wat de functie van deze drie muzikale intermezzi (A14, A15, A16) is, en
waarom een ervan ook nog weer later is doorgestreept (A15), valt daarom niet meer te beantwoorden.
Ook andere pantomimes dan reizen worden door muzikale intermezzi
begeleid. In de Sevenste bliscap: Maria's bezoek aan de plaatsen waar
haar zoon heeft geleden (B1), haar gebed om troost (B2) het tronen van
God in de hemel (B3), het (gaan) preken van Sint Jan (B6) en het bidden
van de apostelen bij het sterven van Maria (B14). 47 Uit de Eerste bliscap
kunnen in dit verband genoemd worden: het zich een weg banen naar de
hemel (A7), misschien het gebed (A10) maar stellig het offer van Joachim (All) en het bidden van Maria tijdens de komst van Gabriel
(A21). Muzikale begeleiding van een gebeuren dat uitdrukkelijk aan het
oog wordt onttrokken (B19), kwam ook in Mons voor, bij de bevalling
van Elisabeth. Dat een muzikaal intermezzo voor de epiloog (A22) niet
ongewoon was, bewijst ook Maegden; in Mons zong men op die plaats
ung motet.
In het licht van het Livre de conduite is de combinatie van muzikale
intermezzi met pantomimisch voorgestelde ogenblikken die uit het oogpunt van devotie van belang zijn, ongewoon. Hoezeer de Nederlandse
auteur hierop gespitst was, blijkt uit het feit dat hij in sommige gevallen
koos voor inlassing van dergelijke `muzikale pantomimes' niet alleen
aan het begin, maar ook aan het slot van een optreden (B1, B 14).
Hoe zinvol de vergelijking met het Livre de conduite ook mag zijn geweest, er blijven een paar gevallen over waarvan niet veel meer gezegd
kan worden dan dat de auteur van de Bliscapen kennelijk mikte op royaal gebruik van muzikale intermezzi (A2, A10). De Brusselse spelen
doen wat dit betreft wel enigszins aan de Maegden denken, waar (zoals
ik al zei), die intermezzi zijn ingevoegd overal waar een andere partij
optreedt. Zou het niet beter zijn om na te gaan waar (en waarom) er geen
intermezzi voorkomen?
Ik betwijfel of daarover iets verstandigs te zeggen valt, zonder dat
eerst bekeken is welke rol simultandteit in de Bliscapen speelt. Het is
duidelijk dat de handeling zich vaak afspeelt op twee plaatsen tegelijk
(hemel en aarde bijvoorbeeld). Beter gezegd: twee plaatsen van handeling zijn tegelijk aan de orde, in feite wordt natuurlijk beurtelings in de
ene en in de andere gesproken, en worden de twee plaatsen van handeling als een plaats van handeling opgevat. Wat had dat voor gevolgen
voor het gebruik van muzikale intermezzi? Waren hel en limbus, tempel
en `omgeving tempel', den zo'n (samengestelde) plaats van handeling
en ontbreekt om die reden misschien een muzikaal intermezzo na de
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versregels 770, 1849 en 1912 van de Eerste bliscap?
Dat de rol van simultandteit in de Bliscapen groot is, lijdt geen twijfel. Het lijkt me aannemelijk dat in de Sevenste bliscap de apostelen
vanaf het moment dat ze samengebracht worden bij Maria totdat ze begraven is, niet terugkeren naar hun Standort. De auteur voorziet er telkens in dat ze, tijdens scenes die zich elders afspelen, in gebed verzonken zijn of optrekken met de begrafenisstoet. 48 Het is duidelijk dat Van
Ballaer niet veel op had met die simultaneiteit. Vandaar dat hij in de Sevenste bliscap de hemel en de hel telkens laat sluiten en de apostelen van
het toneel haalt tijdens het (achter gesloten gordijnen) afleggen van Maria.49
Maar de mogelijkheid van commentaar op het gebeuren op aarde,
door gebaar of muziek vanuit de hemel en met gerommel ende geruusch
uit de hel, komt daarmee te vervallen. Algemener geformuleerd: hier
lijkt dat de mise-en-scene van de Middeleeuwen en die van de redstiikers, de kosmische dimensies van de oude toneel en de tuiselijke' proporties van de moderne façade, haaks op elkaar staan. Wat de muzikale
.,,intermezzi betreft, is de vraag niet. Of ze de overgang naar een andere inrichting van het toneel overleven — want dat staat wel vast — , maar hoe?

BIJLAGE A: OVERZICHT EERSTE BLISCAP

1.

2.
3.

4.

Dierste prologhe
1-75
[hel] Overleg Lucifer-Nijt.
76-150
[paradijs] Overleg Nijt-Serpent.
151-193
[paradijs] Verleiding van Adam en Eva.
194-257
Selete cort [later doorgehaald].
[paradijs] God vertoornd, bestraft Adam en Eva
258-342
en geeft engel opdracht paradijs te bewaken.
Selete; sanc of spel [beide zelfde hand, later beide doorgehaald].
[Adams woonplaats] Klachten van Adam en Eva.
343-379
Selete; pause [beide zelfde hand, later beide doorgehaald].
[hel] Overleg duivels Adam door God te laten
380-453
berechten.
[Adams woonplaats] Adam opgehaald.
453-496
[vOOr en in de hemel] Geding en vonnis.
497-587
[onderweg naar de hel] Vreugde bij
588-616
terugkerende duivels.
Groet gerommel ende geruusch salmen inde helle maken
[..1. Ende dan selete.
[Adams woonplaats] Set naar paradijs;
617-679
ondertussen sterft Adam.
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[bij paradijs; terug bij Adam] Set krijgt en
plant tak van de boom der kennis van goed en
kwaad.
Hier salmen singen of spelen.
[hel] Vreugde over de komende aanwas van
739-770
zielen.
[voorgeborchte] klachten; verlossing
771-838
geprofeteerd.
Sanc of spel.
[bij hemel] Innich Gebet hoort de klacht
839-916
van Bitter Ellende en komt in actie.
Sanc of spel. Innich Gebet sal die wile [..] een gat
willen boren inden hemel etc. ende seggen boven:
[Later bijgeschreven:] Silete.
[hemel] Innich Gebet doet beroep op
917-960
Ontfermicheit.
Selete opt cortste. Die wile salmen Gode bloet sien sitten.
961-1400 [hemel] Pleidooien Dochteren Gods. De Sone
bereid to sterven.
Selete.
1401-1411 [tempel] Joachim nadert met offer.
Pause.
1412-1460 [tempel] Hij wordt door de priesters verjaagd
tijdens het offeren. Keert huiswaarts.
Hier singen ende spelen inden trone.
1461-1527 [hemel; Nazareth; Jerusalem] God zendt engel
naar Joachim met aankondiging komst kind.
Joachim op zoek naar Anna.
Pause lutter.
1528-1545 [Jerusalem] Ontmoeting met Anna ter guldener
porten: blij naar huis.
Sanc; spel opt lanxste.
1546-1571 [Nazareth] Reactie buren op ongepaste
gedrag van de priesters in de tempel.
Selete [later doorgehaald].
1572-1585 [Nazareth] Anna dankt God voor zwangerschap.
Pause; sanc of spel [beide zelfde hand].
1586-1654 [tempel] Joachim bericht priesters van
geboorte; een engel zegt hun dat ze Maria moet
heten.
Selete; wech [=allen afl.
1655-1717 [Nazareth; tempel] Driejarige Maria in de
tempel gebracht, ouders terug naar huis.
680-738

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
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18.
19.

20.
21.

22.

Selete.
1718-1755 [tempel] Priesters roemen Maria.
Selete. Dan sal ons Vrouwe groot sijn.
1756-1792 [Nazareth] Joachim en Anna voorzien vertrek van
Maria uit tempel.
1793-1849 [tempel] Overleg priesters en Maria: hoe
verder; ingreep engel; op zoek naar
huwlijkskandidaten.
1850-1912 [omgeving tempel?] Onderling gesprek
kandidaten.
1913-1964 [tempel] De keus valt op Joseph; Maria en
Joseph elk naar eigen huis.
Silete [jongere hand; zie 916].
1965-2012 [hemel] Opdracht van God aan Gabriel.
Pause cort Gabriel knielt vor Marien, ende si leit en
leest in haer camere, haer hande to Gode wert hebbende.
2013-2050 [Nazareth] Annunciatie.
Selete.
2051-2080 Naprologhe.

BIJLAGE B: OVERZICHT SEVENSTE BLISCAP
Dierste prologe.
[Jerusalem] Maria, vereenzaamd achtergebleven,
krijgt van Sint Jan een huusken [...] onder
den berch [...] van Syon, vanwaar zij elke dag
langs de steden, daer God sijn passie leet
kan gaan.
Selete cort. Die wile besuect si de steden ende si gaen wech.
[Jerusalem] Twee joden ergeren zich aan Maria
166-210
en klagen haar aan.
Maar de Potestaet en Douwere stellen ze gerust:
211-305
na haar dood zal men haar lichaam verbranden.
Selete. Maria leit in haer gebede in haer camere.
[Maria's huis] Maria bidt om troost.
306-326
Selete. Die wile salmen den hemel op doen, daer God sit,
ende seggen toten ingel Gabriel.
[hemel] God wil Maria naar de hemel halen.
327-371
Gabriel moet haar haar sterven aankondigen en
haar geruststellen.
[in jongere hand:] Gods troon toe.
[hemel I paradijs / Maria's huffs] Hij vertrekt
372-493
1-60
61-165

1.

2.
3.

4.
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en gaat via het paradijs (om palmtak te halen)
naar Maria. Hij zegt dat ze gaat sterven, stelt
haar gerust omtrent wat haar bedreigt van de
kant van de Joden en van de duivel en belooft
dat de apostelen bij haar sterven aanwezig
zullen zijn. Hij neemt afscheid.
[in jongere hand, naast 475:] hout oppe. pijp.
[in jongere hand, naast 492:] troon toe.
5.
[Maria's huis] Maria spreekt een lofzang uit.
494-506
Selete. Hier sal Jan staen predeken den volke inder stat,
6.
van Ephesen. [hiernaast, onder elkaar, in jongere hand:]
7,8 1. pausa I 2. pausa I tiberius keyser.
[Ephesen] Preek van Sint Jan.
507-571
Hier selen comen twee ingle met enen cleede ende omslaen
9.
Sint Janne ende tcleet sal scinen als een wolke. Ende soe
bedect selen sine voeren vor Marien dore, oft anderssins,
soet best es.
[Ephesen] Verbaasde reactie van het publiek.
572-639
Men neemt van elkaar afscheid.
[Maria's huis] Sint Jan klopt aan en wordt met
640-759
open armen ontvangen. Hij bidt God om de
aanwezigheid van de andere apostelen; Maria
vertrouwt op Gabriels woorden.
[in jongere hand, naast 711:] pp [= pijpers]
10. Selete. Hier selen dapostelen versamen met eender wolken
vor Marien duere, hem sere verwonderende [hiernaast,
11. in jongere hand; onder elkaar:] 3.pausa I voluciaen I
12. verona I tiberius I 4. pausa.
[Maria's huisj Verbazing bij de apostelen tot
760-946
ze het huis herkennen, aankloppen en
binnengelaten worden. Volgt wederzijdse
informatie-uitwisseling.
[in jongere hand, naast 925:] pijp.
[naast dit vers, in aansluiting op een aansporing van
946
Sint Jan aan zijn mede-apostelen, om Maria op bed te
leggen,
in
jongere
hand:] 5. Pausa.
13.
Maria geloofd en getroost door de apostelen
947-990
14. Selete. Hier selen dapostelen in bedingen liggen. Ende
die wile comt Lucifer ende roept sijn dieneers, om te
sinden na Marien siele. [hiernaast, in jongere hand;
15. onder elkaar:] pilatus I tiberius I voluciaen I senatueren I verona.
991-1137 [ergens tussen de hel en Maria's huis] Wat in
de toneelaanwijzing staat, wordt uitgevoerd.
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16.
17.

18.

19.

20.

Maar Michael blokkeert de duivels en stuurt ze
terug.
[in jongere hand, naast 1117:] slaet af pijpers
Selete. Hier sal God spreken, van boven oft onder, soe
men wilt, tot sinen hemelscen heere [hiernaast, in
jongere hand:] 6. pausa.
1138-1262 [hemel(?) en Maria's huis] God roept alle
hemelbewoners op om Hem te helpen Maria in de
hemel te halen. Maria antwoordt, neemt afscheid
van de apostelen en sterft.
Hier selen dapostelen alle cnielen oft si haer gebet
lasen ende [rest toneelaanwijzing onleesbaar door gebruik
reagens].
1263-1274 [hemel] Maria's ziel wordt door God verwelkomt.
[hiaat; toneelaanwijzing door gebruik reagens onleesbaar]
1275-1298 [Maria's huis] Drie maagden zullen het lijk van
Maria verzorgen. Verzoeken met het lijk alleen
gelaten te worden.
Selete [later doorgehaald]. Die wile sullen sise bereyen.
[hiernaast, in jongere hand:] dapostelen wat inne. [naast
de volgende regel, in jongere hand:] scuyft oppe.
1299-1355 [Maria's huis en hemel] Een van de maagden
noodt de apostelen weer binnen om het lijk
van Maria in de kist te leggen. God zelf wijst
aan waar zij begraven moet worden. De apostelen
loven Gods naam.
[hiaat; vermoedelijk een toneelaanwijzing doorgehaald.]
1356-1396 [in en buiten Maria's huis] De stoet zet zich
in beweging, Sint Jan met de palmtak voorop.
Hier heffense de bare op ende singen: Exit de Egypto.
Alleluia. Ende dingelen inden trone selen oec singen ende
orglen. Dan comen de Joden als sift horen, en maken
contenancie.
1397-1515 [tussen Maria's huis en het dal van Josaphat]
De Joden merken dat de begrafenis van Maria
plaatsvindt en trachten zich van de kist
meester te maken. Maar ze worden verblind en
als ze de kist aanraken, verdorren hun handen.
Middenin hun geweeklaag breekt de tekst af.
[hiaat; katern van het hs. ontbreekt]
1516-1539 [India] [Thomas, die niet op tijd bij Maria kon
zijn, hood onderweg het zingen van de engelen
bij Maria's tenhemelopneming. Een engel legt
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hem uit wat er gebeurt] Met diens laatste
woorden en een tot Maria gericht gebed van
Thomas wordt de tekst voortgezet.
21. Selete. [later doorgehaald]
1540-1692 [Jerusalem] De apostelen horen hemelse muziek,
die met Maria's tenhemelopneming to maken moet
hebben. Thomas arriveert en doet zijn relaas.
Het graf wordt gecontroleerd en blijkt
inderdaad leeg. In alle toonaarden
wordt Maria's lof gezongen; dan neemt men
afscheid van elkaar: Wi moeten gaen Gods wege
bereyen!
1693-1733 De na prologhe.
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Anthonis de Roovere en het toneel in Brugge
Johan Oosterman

D e situatie laat zich kort samenvatten: er zijn tamelijk veel archivalia
en weinig stukken. Onderzoek naar middeleeuws toneel in de Nederlanden wordt, mogelijk sterker nog dan het onderzoek naar lyriek, gehinderd door schaarsheid aan primaire teksten. De weinige stukken die bewaard zijn, laten eigenlijk niet toe de genese van nieuwe vormen van toneel te beschrijven. Wat bewaard is, kan evengoed exemplarisch als
a-typisch zijn. De beginperiode van het rederijkerstoneel, waarover het
hier gaat, onttrekt zich zodoende goeddeels aan onze waarneming. Beroepstoneel van rondtrekkende gezelschappen dat, zo wordt vaak aangenomen, eveneens een belangrijke rol speelde in de vijftiende eeuw, is
nog minder zichtbaar. De vijftiende eeuw moet belangrijke ontwikkelingen te zien hebben gegeven op het gebied van het toneel in de Nederlanden, maar de meeste sporen zijn vervaagd. Voor wie, zoals ik, een
monografie wil schrijven over Anthonis de Roovere, is dat een haast onoverkomelijke hindernis. Om toch iets te weten over het toneel in Brugge in de tijd van De Roovere zullen we het dus moeten doen met de
bronnen die er wel zijn. Die blijken nog rijk genoeg om ermee aan de
slag te kunnen. Behalve enkele bewaarde spelen gaat het hierbij om
stadsrekeningen (zowel uit Brugge als van elders), rekeningen van broederschappen, verordeningen en acten, kronieken en memorialen. Ook
gerechtelijke stukken kunnen van belang zijn. ' Ik heb er voor de gegeven periode nog geen gebruik van gemaakt.

Anthonis de Roovere
Anthonis de Roovere (Brugge, ca.1430 — 16 mei 1482) moet een van de
belangrijkste theatermakers van zijn tijd zijn geweest. 2 Toen hem in februari 1466 een jaargeld werd toegekend vanwege de stad Brugge, werd
uitdrukkelijk gewag gemaakt van zijn verdiensten op dit gebied als
voorname reden voor de toekenning van deze toelage. Er is in de akte
sprake van een menichte ghenouchte van spelen van goeden moralitheten ende van anderen eerbaren esbatementen die hij ghedaen ende ghespeelt hadde.3 Uit de formulering blijkt dat hij zich met geestelijk en wereldlijk toneel bezighield en dat hij niet alleen de stukken schreef maar
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Afbeelding 14.
Cartularium van het gilde van Onze-Lieve-Vrouwe van de Sneeuw, met bepalingen over de jaarlijkse gildemaaltijd (Brugge, RA, Kerkfabriek Onze-LieveVrouwe te Brugge, Oud Archief, nr. 1501, f.2v).
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ook de opvoering voor zijn rekening nam. 4 Het is teleurstellend te zien
hoe weinig sporen die bezigheden hebben nagelaten. Zesmaal ontvangt
hij een betaling in verband met zijn bijdrage aan een intocht. 5 Uit de bewaarde posten blijkt dat hij verantwoordelijk was voor alle aspecten van
de betreffende toog: de opbouw, de uitvoering en vermoedelijk ook voor
het ontwerp. Het toegekende bedrag diende vaak voor de aanschaf van
materialen, en voor de betaling van iedereen die betrokken was bij de
opbouw van de toog en bij het spel dat werd opgevoerd. Dit `spel' zal
trouwens in de meeste gevallen een tableau vivant of een stomme vertoning zijn geweest. 6 In de Brugse archieven wordt De Roovere slechts
eenmaal genoemd in verband met toneel in strikte zin. Het gaat om een
post die interessant is door de informatie die ze biedt en door de vindplaats ervan. In de rekeningen over het jaar 1474-1475 van het Brugse
gilde van Onze-Lieve-Vrouwe van de Sneeuw komt een betaling voor
aan De Roovere. De volledige tekst luidt: Item betaelt Anthonis de
Rouere van tspil te maeckenne dat int sceppen huus ghespeilt was / voor
al, VII sc. VI d. g. Vluchtig beschouwd lijkt het te gaan om de opdracht
tot het schrijven van een mirakelspel, al valt op dat het uitgekeerde bedrag daarvoor wel hoog is. Nadere bestudering van het achief waarin
deze post voorkomt, maakt echter duidelijk dat de betaling bestemd was
voor een opdracht die bestond uit het schrijven en opvoeren van een
spel: in eerdere en latere jaren wordt daarvan uitdrukkelijk gewag gemaakt, zelfs het repeteren van het spel was inbegrepen (afb.14).7
Niet alleen in Brugge was zijn talent opgevallen. Ook elders bestond
er belangstelling voor het werk van de Brugse dichter; een opdracht uit
de Brabantse stad Lier, nabij Antwerpen, getuigt ervan. 8 In de zomer van
1466 werd daar een schuttersfeest gehouden. Anthonis de Roovere en de
Mechelaar Hendrik Bal kregen opdracht elk drie spelen te schrijven.
Hendrik Bal kwam bovendien naar Lier om het spel op te voeren. De
Roovere bleef in Brugge, een bode bezorgde de drie spelen bij die heeren vande stadt. De reden voor de absentie van de Brugse rederijker is
onbekend, maar kan heel wel samenhangen met het kort daarvoor toegekende jaargeld. In de akte dienaangaande is slechts een bepaling opgenomen: De Roovere diende zijn stad trouw te blijven. De opdracht tot
het schrijven van de spelen was denkelijk al voor februari 1466 verstrekt. Daarop kon hij dus niet meer terugkomen, maar een optreden in
persoon tijdens een Lierse intocht zo kort na het eerbetoon dat hij van de
Brugse magistraat had ontvangen, was mogelijk teveel van het goede.9
Hij bleef daarom maar thuis.
Over het repertoire van De Roovere is nauwelijks iets bekend. Het
onderwerp van de drie spelen voor Lier is onbekend, al weten we wel dat
ze tijdens een intocht op wagens werden opgevoerd. Vermoedelijk ging
het om toogspelen, dat wil zeggen niet al te lange stukken die bestonden
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uit een combinatie van een toneelstuk en tableaux vivants. Het spel voor
de gildemaaltijd van Onze-Lieve-Vrouwe van de Sneeuw had Een scoon
miracle of exemple vander glorieuser moeder ende maghet mania als onderwerp. Wat betreft onderwerp komen in het vijftiende-eeuwse toneel
de Bliscapen van Maria waarschijnlijk nog het dichtst in de buurt, maar
daar gaat het om tamelijk lange stukken die tijdens een ommegang in de
openlucht werden opgevoerd, terwijl het onderhavige spel van De Roovere binnenskamers werd opgevoerd en vermoedelijk kleinschaliger van
opzet was. Wel zal het net als de Bliscapen hebben bestaan uit een combinatie van narratieve en devotionele elementen. Door de goed beschreven togen die hij voor zijn rekening nam tijdens intochten, weten we dat
hij niet alleen overweg kon met bijbelse thema's maar ook met onderwerpen uit de Klassieke Oudheid. Tijdens de intocht van Maria van
Bourgondie was in een van de togen te zien hoe de coninghinne Panthasilia vanden coninc Pryam van Troyen blijdelic ontfanghen was. Of De
Roovere ook in zijn toneelwerk klassieke stof heeft behandeld, is niet
bekend. Maar in elk geval weten we dat dergelijke onderwerpen in het
toneel van die jaren voorkwamen, zoals te zien is aan bewaarde spelen
van zijn Brusselse tijdgenoten Jan Smeken en Colijn van Rijssele.1°

Quicunque vult salvus esse
Op zoek naar repertoire van De Roovere is de oogst gering. Er is slechts
een stuk bewaard gebleven waarvan vaststaat dat het door De Roovere
werd geschreven: Quicunque vult salvus esse. " De tekst werd genoteerd
door Cornelis Everaert, zelf ook een toneelauteur uit Brugge, die er de
bundel met zijn eigen werk mee opende. Everaert wilde op deze wijze
De Roovere eren als belangrijk voorganger. Hij zal Quicunque als een
geslaagd en belangrijk werk hebben beschouwd. Jammer genoeg heeft
hij de tekst hier en daar aangepast. 12 Spijtig is dit vooral met betrekking
tot de plaats waar de heiden zegt dat de geboorte van Christus nu al 1527
jaar geleden is: Wy Heydenen en zyn van dien niet wetende / Want vande
prophete daer ghy of seght / Tes vichtien hondert zeventwyntich jaer leden (vs.202-204). Hiermee wordt nu het jaar verraden waarin de tekst
door Everaert werd gekopieerd, terwijl er oorspronkelijk het jaar van
ontstaan van dit spel moet hebben gestaan. Of het een vroeg of laat werk
is van De Roovere valt niet meer te achterhalen, ook al moet het vol zitten met verwijzingen naar de actualiteit. Het fel hekelende karakter dat
vooral voor het tweede deel zo typerend is, moet door tijdgenoten zijn
verstaan als doorlopend commentaar op misstanden in de eigen tijd. De
inhoud van het spel komt op het eerste gezicht nogal leerstellig en saai
over. Quicunque bevat namelijk de integrale tekst van de Athanasische
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geloofsbelijdenis en van de twaalf artikelen van het geloof, iets dat we
eerder met catechese dan met toneel verbinden. Waarschijnlijk komt
hierin de wens van een (kerkelijke) opdrachtgever tot uitdrukking, die
de Brugse gelovigen een goed stuk catechese wilde voorzetten (het is
overigens onbekend voor wie of voor welke gelegenheid het gemaakt
zou kunnen zijn). Maar het stuk heeft veel meer te bieden dan alleen
saaie geloofsleer, en blijkt voor een belangrijk deel juist uitermate levendig te zijn.
Het spel begint, zoals te doen gebruikelijk, met een proloog die is gericht tot het toegestroomde publiek – Die hier dus minnelic zyt versaemt
– en waarin de goddelijke inspiratie waaruit dit stuk is voortgekomen,
wordt geprezen. Het stuk wil een vermaning zijn opdat de toehoorders
Gods weg gaan en niet uutten weghe dolen. Het slot van de proloog, dat
begint met het verzoek deze eenvoudige boodschap aan te willen nemen
– Neimpt in dancke ons sober sendeken – refereert al aan het karakter van
het stuk dat naast veel ernst ook een ruime dosis zotheid bevat en roept
het publiek op met opgewekt gemoed te kijken en luisteren naar wat volgt.
Na de proloog begint het twistgesprek tussen een heiden [=moslim],
een jood en een christen, beginnend in de vorm van een rondeel en
voortgezet in de vorm van gepaard rijmende verzen. Een dergelijke toepassing van de rondeelvorm is in het rederijkerstoneel zeer gebruikelijk. " Nadat het dispuut van de drie een tijdje op gang is, verschijnt Half
zot, half vroet. Hij bevindt zich op een duidelijk te onderscheiden plaats
op het toneel en geeft commentaar in de vorm van terzijdes. Hij neemt
niet deel aan het gesprek tussen de drie, die mogelijk voor het toneel
staan. Hij typeert het dispuut als een gesprek tussen viswijven op de
markt: Sy staen en cabbelen [...] Al waerent harync kutseghen [=ventsters] ter maerdt. Na enige tijd legt Half Zot de drie het zwijgen op (of
misschien betel.: voert hij de aandacht van het publiek weg van hen, terwiji ze op de achter- (of voor)grond doorruzieen) en kondigt hij De Wet
van gracien en Gheloove aan: Tsus, tsus, en spreict niet meer I Hier
commen twee lieden met ons collacien. Deze twee begroeten elkaar en,
zij blijken het gesprek van de drie ruziemakers gevolgd te hebben. Ze typeren het voorgaande twistgesprek als een ongeordende afwisseling van
opvattingen. De Wet spreekt, en richt zich blijkbaar rechtstreeks tot de
drie ruziemakers: 0 vrienden ghepresen I Hu argument heift zeer lettele
inne I Dus hoort naer ons (vs.182-184). Na een korte gedachtewisseling
kondigt Geloof de geloofsbelijdenis aan. De Christen laat flemend weten zich hierover te verheugen – Myn herte ontpluuct van melodien –
waarna Geloof en Wet in afwisseling de Athanasische geloofsbelijdenis
uitspreken. Deze 112 verzen lange tekst vormt, zeker in onze ogen, het
dramatische dieptepunt van het spel. " Het is moeilijk voorstelbaar hoe
een dergelijke tekst op boeiende wijze ten tonele gevoerd kan worden.
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Misschien waren de woorden waarmee de heiden meteen reageert, ook
de toehoorder wel uit het hart gegrepen: Te cranck es my thooft I Om dat
te begryppene, ofte ghegronden. De Christen geeft meteen blijk van zijn
verrukking en Wet en Geloof vallen hem bij. Het is alsof de Jood en de
Heiden het gesprek vervolgens een andere wending willen geven. De
Jood snijdt een onderwerp aan dat eerder in het spel kort ter sprake
kwam, maar geenszins aansluit bij de vrome praat van even daarvoor."
De Christen haakt echter niet aan bij de dialoog tussen de Jood en de
Heiden, maar gaat verder op het spoor van de catechese en wijst op het
belang van de tien geboden en de Twaalf Artikelen van het Geloof. Half
Zot reageert hier sarcastisch op: So zyn de Kerstenen met alien helich I
Alsmen de waerheyt segghen zal I Sy houden de gheboden groot ende
smal I Alle tiene ende om claer spreken I De twaelf artikelen. Wat zoudense ghebreken [...] De Jood en de Heiden zeggen deze twaalf artikelen
graag te willen horen en daarop neemt Geloof het woord. Hij noemt achtereenvolgens de artikelen, maar wordt steeds onderbroken. Half Zot, de
Jood en de Heiden wijzen er, vaak weinig zachtzinnig, op dat de Christenen veelal maar nauwelijks Leven volgens hun geloofsartikelen. Scherp
spottend is het commentaar op het tweede artikel: Ende in Jhesum Xpristurn zyn eengehen Zuene I Onsen Heere die hooghe es verheven. De Heiden roept uit dat het een schande is dat de Christenen niets doen tegen de
smaad die Christus nog steeds wordt aangedaan door het feit dat de
Moslims in het Heilige Land Leven: zy laten onslieden wuenen met vreden I Daer Xpristus zyn passie heeft gheleden. De Jood doet er een
schepje bovenop door te benadrukken dat er al sinds Lange jaren geen
kruistocht meer gehouden is: Men en heift up de Heydenen niet ghevaren I Bin meneghen tyden. Het is een telkens weerkerend thema in de
Middeleeuwen, al zal het thema juist na de val van Constantinopel in
1453 en de jammerlijk mislukte pogingen om daartegen ten strijde te
trekken wel in het bijzonder actueel geweest zijn. Jood en Heiden zijn
vanaf nu, net als Half Zot, commentatoren fangs de zijlijn geworden.
Hun spot, die vaak doet denken aan de ironische omkeringen uit de gedichten van De Roovere, leidt hooguit tot inzicht en vermaak bij het publiek. 16 Binnen de context van het spel hebben ze geen schijn van kans
de overwinning te behalen. De uitslag stond natuurlijk al op voorhand
vast: Geloof en Wet moeten heersen en wijzen op de schoonheid van het
geloof. Een aardig detail op deze plaats in de tekst vormt de terloopse
beschrijving die De Wet van zijn kostuum geeft: de vier ewangelisten
[...] I Die up myn habyt, hier staen gheprent.
Als besluit van het spel, maar nauwelijks functioneel binnen de handeling ervan, wijst Geloof op de toog met de voorstelling van de gekruisigde Christus: Nu ziet hier broossche creatueren I Van Hem fyguere.
Groet hem nu, waarna de Christen, Half Zot (die nu zijn spot heeft laten
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varen) en het Geloof ieder een strofe van een refrein uitspreken. De Wet
besluit het spel met een strofe waarin de toeschouwers worden toegesproken als Gods vrienden. Het publiek is tot medestander geworden,
Half Zot is onschadelijk gemaakt en de Heiden en de Jood zijn met stille
trom vertrokken.
Quicunque staat aan het begin van het rederijkerstoneel: het is naar de
inhoud een zinnespel, al heeft het niet de uitgewerkte vorm die we uit de
zestiende eeuw kennen. " Quicunque heeft diverse eigenschappen van
het rederijkerstoneel die we later in een meer uitgekristaliseerde vorm
tegenkomen. Er komen strofische vormen in voor, al bevat het geen echt
refrein. 18 Er treedt een zot personage op dat doet denken aan de zinnekens, maar in strikte zin verschilt het er toch van.° Het spel eindigt met
een toog, een van de belangrijke vernieuwingen uit de vijftiende eeuw.
Inhoudelijk is het spel sterk betogend van karakter, maar het kent toch
een grote levendigheid door de discussie die zich ontspint tussen de
Christen, de Jood, de Heiden en Half Zot Half Vroet.

Een speelken
Er is nog een spel dat door De Roovere geschreven kan zijn, al staat zijn
auteurschap hier niet vast. In het meer dan twintig jaar geleden ontdekte
drukje met De Rooveres gedicht Vanden Hennentastere (Wed. Van
Liesvelt, Antwerpen, ca. 1555) staan nog twee andere teksten, een
droomgedicht van De Roovere en een Speelken waarin een jonge man en
een getrouwde man spreken over de lusten en lagen van de liefde. " De
plaats van het spel in deze druk doet vermoeden dat De Roovere de auteur was. In elk geval zou het korte spel een mooie aanvulling zijn op het
al bekende vijftiende-eeuwse toneel, waarin dergelijke korte en lichtvoetige werken nagenoeg ontbreken. Vanden Jonghen Vrijer ende vanden ghehouden man Een schoon speelken is een korte dialoog tussen een
gehuwde man en een jongeling. Bij opkomst houdt de gehuwde man een
monoloog waarin hij zich feitelijk tot het publiek richt en zijn geschiedenis van minnaar tot getergde huisvader resumeert. Na enige tijd komt
er een jongeling op die eveneens wat voor zich uit spreekt (of zingt, wat
gezien het cyclische karakter van de navolgende claus aannemelijk is):
Waer is die liefste si sal na mi waken
Een cusken van haer doet mijn herte verlichten
En ist niet vriendelijck in liefden to braken
Ja consticse dan uut liefden ontschaken
So stont mi haer veel vruechden
Waer is die liefste si sal na mi waken (vs. 36-41)
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Hierna volgt een tweeregelige claus van de gehuwde, nog steeds niet tot
de jongeling gericht, waarna de jongeling weer een liedje zingt, nu aangekondigd met de woorden Die vrijer singhet. Pas dan reageert de gehuwde voor het eerst direct op hem: Och, so plach ick ooc te gaen singhen achter straten I Maer nu en dervick, ick ben ghedient. We zijn inmiddels in vers 46 aangeland, op een kwart van het spel. Nu ontspint
zich een tweegesprek, uitmondend in een negentien-regelige monoloog
van de gehuwde, beginnend met: Spieghelt u aen mi hoort mijn ghebreken (vs.97). In bloemrijke taal worden de lasten van het huwelijk opgesomd. De jongeling antwoordt dat hij zich nog eens goed zal bedenken
en de aucteur besluit met een moraal. Het speelken heeft zowel door
vorm als inhoud veel overeenkomsten met het tafelspel, al verschilt het
nog van veel zestiende-eeuwse tafelspelen. 21 Opnieuw hebben we vermoedelijk te maken met een vroeg voorbeeld van een genre dat pas in de
zestiende eeuw zijn bekende contouren krijgt.
Hadden we meer spelen van De Roovere gehad, dan hadden we de
innovatieve fase van het rederijkerstoneel veel scherper in het vizier
kunnen krijgen. Nu is het onzeker welke bijdrage De Roovere heeft geleverd aan de opkomst van een genre, al wijst het wel bewaarde er op dat
hij voor het toneel evenzeer als vernieuwer valt aan te merken als het geval is bij de lyriek.

Korte speelteksten
Een, of hooguit twee toneelteksten in strikte zin, zijn er van Anthonis de
Roovere bekend. Maar er zijn ook andersoortige vormen van theater
waarbij speelteksten gebruikt werden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vertoningen en tableaux tijdens inkomsten en processies. Ik
wil bier kort stilstaan bij den gedicht, daarbij voorbijgaand aan diverse
andere die evenzeer aandacht verdienen.22
Den droom van Rovere op die doot van hertoge Kaerle van Borgonnyen saleger gedachten is een droomgedicht waarin de dood van Karel
de Stoute op 5 januari 1477 wordt beweend. 23 De tekst dateert, zo blijkt
uit de inhoud, van kort na de geboorte van Filips de Schone, zoon van
Karels dochter Maria van Bourgondie en Maximiliaan van Oostenrijk.
De ik-verteller die aan het woord komt, moet uitdrukkelijk als de dichter
Anthonis de Roovere geYdentificeerd worden. Zo dankt hij de overleden
vorst voor de toelage die hij aan hem te danken heeft. Uit de acte uit
1466 betreffende het jaargeld van De Roovere is bekend dat de toekenning geschiede na een verzoek daartoe van Karel aan het Brugse stadsbestuur. De dichter vertelt in dit gedicht over een droom waarin hij meegevoerd wordt door vrouwe Compassie. Zij wordt enkele malen spre-
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kend opgevoerd. Ook de jonkvrouwen Clergie, Edelhede en Gemeynen
Staet komen aan het woord en geven uitdrukking aan hun diepe verdriet
over de dood van de hertog. Het is uitdrukkelijk de bedoeling geweest
van de dichter compassie met het droeve lot van Karel en met het Bourgondische huis te wekken. Toneel is het niet, dit gedicht. Daarvoor is het
te statisch. Een echte wisseling van clausen komt nergens voor en de
personages reageren niet echt op elkaar. Kunnen we desondanks van 'toneel' in de ruime zin van het woord spreken? De tekst kan in elk geval
gediend hebben als verbale begeleiding bij een tableau vivant. In elk
geval is de overlevering een aanwijzing: dit gedicht staat in het handschrift-Leemans waarin verder enkel teksten staan die met toneel in verband zijn te brengen, en dan nog vooral met toneel dat in verband lijkt te
staan met intochten. 24 Een goede gelegenheid om deze tekst te presenteren vormden de feesten bij de doop van Filips de Schone die in juni 1478
plaatsvonden, en waarbij de stad prijzen uitloofde voor de mooiste lofdichten.25
Ook buiten dit oeuvre komen teksten voor die aandacht verdienen in
verband met het toneel in Brugge. Opnieuw een voorbeeld. In een Brugs
handschrift met de Excellente cronike van Vlaenderen zijn diverse korte
gedichten toegevoegd.26 Een daarvan, met als opschrift De levende tot
den dode, is een dialooggedicht (zie bijlage 1). Het opschrift slaat dan
ook slechts op de eerste claus, niet op het gedicht als geheel. De levende
en de dode nemen om beurten een vers voor hun rekening: de levende
stelt een vraag: Willen wij jaghen? en willen wij niet? (vs.1); en de dode
geeft antwoord: Ja wi j: den tijt es cort diet wel besiet. De vragen zijn die
van een zelfverzekerd mens, de antwoorden hebben het karakter van een
pointe waarin op ironische wijze de zelfverzekerdheid uit de vraag ongedaan wordt gemaakt. De dode en de levende zijn vaak uitgebeeld in
jachtscênes en het is precies zo'n scene die in de eerste verzen wordt opgeroepen. Maar anders dan de vaak statische onderschriften bij prenten
en miniaturen, is het onderhavige gedicht juist zeer levendig. De directheid van de tekst en de gekozen formuleringen maken hem uitermate geschikt voor een flitsende en pakkende voordracht. Het is een soort
Elckerlijc in zakformaat. Het laatste oordeel en de legende van de drie
levenden en doden vormen geliefde thema's tijdens ommegangen. Juist
daar zou een bondige spelscêne, zoals dit korte gedichtje die biedt, goed
passen.27

Vrije producties en gesubsidieerd toneel
Er zijn maar weinig Brugse teksten bewaard die op de een of andere manier iets met het toneel van doen hebben. We moeten het dus doen met
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de bronnen waarin iets over het toneel te vinden is. Rekeningen, kronieken, verordeningen etcetera. Over het toneel dat op de een of andere
manier met stedelijke instellingen te verbinden is (kerk, stadsbestuur,
broederschappen) valt zo nog heel wat te leren. Over een categorie laten
ze ons echter goeddeels in het ongewisse: het toneel van beroepsgezelschappen. Dat dergelijke gezelschappen ook in Brugge optraden, en wel
vaker dan de autoriteiten lief was, blijkt uit een hallegebod dat waarschijnlijk in 1492 werd uitgevaardigd. 28 Niemand mocht tijdens de vasten eenighe camerspelen ofte ystorien ofte andre spelen opvoeren, aldus
de stedelijke overheid. De verordening lijkt vooral betrekking te hebben
op het toneel dat zich aan directe overheidsbemoeienis onttrok: de `vrije
producties' van de vijftiende eeuw. Over hoe het er bij dergelijke gezelschappen precies aan toe ging, is weinig bekend. Daarom ook is het belang zo groot van een recente publicatie door Herman Brinkman over dit
onderwerp. Een slepend juridisch conflict in de jaren zeventig van de
vijftiende eeuw blijkt voor prachtige gegevens te hebben gezorgd.29
Mathis Cricke, Brusselaar van geboorte was leider van een gezelschap van kamerspelers. In 1470 was hij met twee spelers in een Brugs
bordeel waar ze met het jonge hoertje Marie van der Hoeven aan de
praat raakten. Zij liet zich overhalen met het gezelschap mee te gaan en
Cricke leerde haar het repertoire en liet kostuums maken. Jaren later
wordt Marie verliefd en gaat er met haar minnaar vandoor. Cricke probeert haar terug te halen omdat zijn gezelschap nu incompleet is. Bovendien heeft zij de kostbare kostuums meegenomen. En hier begint een
slepende rechtzaak. Over het vervolg van de zaak zal ik het hier niet
hebben. Wel is van belang dat uit de hele affaire blijkt hoezeer voor zo'n
gezelschap kamerspelers de economische wetten golden. Ze trokken
rond door heel Vlaanderen en Brabant en traden op in de kleinste dorpen
en de grootste steden. Dat Brugge daarbij geregeld werd aangedaan,
blijkt overduidelijk. Niet bevreemdend want wie brood op de plank wil
hebben, heeft publiek nodig en dat was er in een grote en rijke stad als
Brugge volop. Het enige dat kan verbazen is dat dergelijke gezelschappen zo weinig sporen hebben nagelaten. Zelfs over hun repertoire weten
we eigenlijk niets, al worden de abele spelen uit het Brusselse handschrift-Van Hulthem vaak gezien als voorbeelden daarvan.
Net als in onze tijd werd ook in de Middeleeuwen het toneel volop gesponsord door overheden. Het oogmerk toen was echter geheel anders
dan in onze dagen. Terwijl tegenwoordig de theatermaker een min of
meer autonome status heeft en gesteund wordt vanwege de veronderstelde artistieke merites van zijn werk, werd het toneel in de vijftiende eeuw
door de diverse overheden beschouwd als instrument waarmee zulke diverse doelen bereikt konden worden als het bevorderen van vroomheid,
het charmeren van gasten, of het bedrijven van (politieke) propaganda.
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Door de aard van de opdrachten hebben ze relatief veel sporen nagelaten. Gezelschappen en individuen werden betaald voor het opvoeren van
spelen en hun activiteit is zodoende in rekeningen vastgelegd. We mogen er zelfs vanuit gaan dat veruit het grootste deel van het in rekeningen geattesteerde toneel een min of meer officieel karakter had: alleen al
het feit dat toneel in de rekeningen terecht kwam, betekende dat het tot
de gesubsidieerde sector behoorde.

De Kerk en het toneel
De Kerk heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van theater
en heeft er door de eeuwen heen ook een belangrijk aandeel in gehad.
Dat geldt ook voor Brugge in de vijftiende eeuw. Hoe gebrekkig de talrijke kerkelijke archieven ook doorzocht zijn op aanwijzingen voor de
plaats van het toneel, het wet bekende maakt al duidelijk dat het niet om
incidentele opvoeringen gaat. In de collegiate Sint-Donaaskerk, gelegen
op de Burg, dat wit zeggen in het centrum van de bestuurlijke macht,
zijn vanaf 1365 vermeldingen bekend van een paasspel, terwijl vanaf
1375 eveneens sprake is van een kerstspe1. 3° Het gaat hier waarschijnlijk
om vormen van liturgisch toneel in het Latijn. Datzelfde geldt voor het
ludus de Sacramentorum, een Sacramentsdag-spel, dat vanaf 1458
wordt opgevoerd. Vanaf ongeveer 1476 is er dan sprake van passiespelen in het Nederlands. Aliamus de Groote, vanaf 1475 succentor van
Sint-Donaas, is hiermee begonnen. Al spoedig zijn deze spelen zo'n
succes dat Aliamus in 1483 toestemming krijgt de spelen buiten de kerk
te houden, mits de kanunniken ze van te voren te lezen zouden krijgen.31
Dezelfde Aliamus kennen we ook als verantwoordelijke voor een mysteriespel bij het gilde van Onze-Lieve-Vrouwe van de Sneeuw en als een
van de prominente leden van de Heilige Geestkamer aan het einde van
de eeuw.32 Een figuur als Aliamus de Groote vormt de illustratie van het
feit dat het kerkelijke en zelfs het liturgische toneel geen geIsoleerd leven leidde. Het werd georganiseerd en uitgevoerd door mensen die ook
op andere plaatsen in de stad betrokken waren bij theateractiviteiten. De
continuiteit in het kerkelijke toneel kan er wet toe hebben bijgedragen
dat er een groep min of meer professionele theatermakers bestond in een
stad als Brugge. Aliamus de Groote was zeker een van hen.
Niet alleen in Sint-Donaas werd toneel opgevoerd. Ook uit het archief
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk kennen we diverse vermeldingen. Al
van in het begin van de veertiende eeuw werden liturgische spelen opgevoerd. In 1432 werd een uitvoerig mysterium resurrectionis gespeeld,
mogelijk gemaakt door een schenking van Franciscus Lootghietere. De
akte waarin deze schenking is vastgelegd, bevat een specificatie van de
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bedragen die voor de diverse acteurs waren uitgetrokken: Jezus (12 d.),
Maria Magdalena (8 d.), twee andere vrouwen (6 d. ieder), twee engelen
(4 d. ieder), Pilatus (6 d.), Brie joden (4 d. ieder), Adam (6 d.), Eva (4 d.),
Johannes de Doper (6 d.), moordenaar (6 d.), arts (6 d.), twee pelgrims
(4 d. ieder), twee cantores (6 d. ieder), Thomas (6 d.), Cantori scholariurn (6 d.) en Obedentiario ecclesie (4 s.). Het verhaal van de opstanding,
inclusief alle verschijningen, werd ten tonele gevoerd. Terecht merkt
Strohm, die deze gegevens aan het licht bracht, hierover op: 'This must
have been a very long and elaborate performance'."
De schenking van Lootghietere maakt duidelijk dat grote vertoningen
vooral mogelijk waren door bijdragen van welgestelde Bruggelingen.
Ook het hiervoor al genoemde mysteriespel dat de jaarlijkse gildemaaltijd van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouwe van de Sneeuw
opluisterde, behoort tot deze categorie. 34 Deze broederschap, opgericht
rond 1450 en voortgekomen uit het kleermakersambacht, had in de jaren
zeventig vele aanzienlijke leden. In het cartularium, dat van omstreeks
1470 dateert, bevinden zich de statuten waarin uitgebreid is vastgelegd
wat er rond de jaarlijkse gildemaaltijd plaatsvindt. De opvoering van
een mysteriespel hoorde daarbij. Uit de rekeningen blijkt dat van 1470
tot 1478 kosten werden gemaakt voor de opvoering. Alleen in 1472 was
er geen gildemaaltijd en werd er dan ook geen spel opgevoerd. Vrijwel
steeds werd Aliamus de Groote belast met de uitvoering maar in 1475
valt de eer aan de Anthonis de Roovere te beurt. We mogen hieruit afleiden dat het om Nederlandstalig werk ging.
Binnen het met de Brugse kerken te verbinden toneel hebben we nu
voorbeelden gezien van publieke vertoningen, al dan niet binnen de muren van de kerk, en van besloten vertoningen. De eerste categorie lijkt
primair bedoeld om de gelovige gemeenschap te stichten en onderwijzen, de tweede categoric lijkt in elk geval ook het divertissement van de
gildebroeders en -zusters als belangrijk oogmerk te hebben gekend. De
stedelijke overheid bemoeide zich eveneens met de organisatie van allerlei vormen van toneel en ook bier zien we zowel openbare als besloten vertoningen.

Processies en intochten
De inbreng van de stedelijke overheid bij het toneel van de vijftiende
eeuw is enorm geweest. Ze was organisator van grote stedelijke festiviteiten waarvan toneelmatige vertoningen deel uitmaakten, ze bood middelen voor het organiseren van toneelwedstrijden en ondersteunde stedelijke gezelschappen bij hun bezoek aan vergelijkbare gelegenheden
elders, ze huurde spelers in om maaltijden van het stadsbestuur — al dan
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niet in aanwezigheid van hooggeplaatste gasten — te omlijsten en ze liet
politiek geladen toneel opvoeren. " Het is een breed spectrum aan activiteiten dat op ondersteuning van de stedelijke overheid kon rekenen.
De verschillende vormen van toneel die direct verbonden zijn aan
processies en inkomsten horen bij de vroege geattesteerde vormen van
geensceneerde vertoningen die we kennen. Bekend uit de literatuur over
het Gruuthusehandschrift zijn enkele vertoningen waarbij Jan van Hu1st
betrokken was. Samen met enkele gezellen wordt hij ingezet bij het onthaal dat Margareta van Male wordt bereid als ze de stad in 1393 en 1394
bezoekt.36 Uit de vermelding vanfauvisagen, dat zijn maskers, in de betaling die hierop betrekking heeft, kan worden opgemaakt dat er een
vorm van toneel met maskers, al of niet met sprekende rollen, zal zijn
opgevoerd. Het Gruuthusehandschrift zelf bevat trouwens ook verschillende teksten waarbij een enigszins geensceneerde voordracht de levendigheid ten goede zal zijn gekomen. Hierbij valt te denken aan de dialogen tussen een kluizenaar en een jongeling en aan het gedicht waarin een
kluizenaar vergezeld van twee wildemannen Brugge bezoekt om de koning van de Witte Beer een eerbetoon te brengen. In de vijftiende eeuw
worden de ontvangsten steeds omvangrijker. De Intocht van Filips de
Goede op 11 december 1440 overtreft alles wat daarvoor is vertoond: de
stad spaart kosten noch moeite om de vorst en de uitgenodigde steden te
imponeren. Op vele plaatsen in de stad zijn togen opgericht waar stomme vertoningen zijn te zien, op de transen van belangrijke gebouwen
staan koorknapen te zingen en klinken tachtig trompetten, in fonteinen
zwemmen meerminnen, op stellages staan wildemannen en andere fantastische figuren. 37 De gehele stad is het podium van wat we tegenwoordig totaaltheater zouden noemen. Nog schitterender moet de intocht van
Margareta van York zijn geweest in juli 1468 (nadat Gent met de intocht
van 1458 die van 1440 weer had overtroffen). En deze intocht was nog
maar het begin van dagenlange feestelijkheden naar aanleiding van de
bruiloft van Karel de Stoute met Margareta. 38 Brugge was tien dagen
lang het toneel van de Pas d'armes van de Gouden Boom (een geensceneerd steekspel), banketten met entremets die vrijwel elke avond plaatsvonden en van allerlei kleinere feesten (afb.15). Uit de talrijke beschrijvingen die daarvan bewaard zijn en uit rekeningen van de stad, het Brugse Vrije en het Bourgondische hof kunnen we ons een aardig beeld vormen van de inbreng die de verschillende partijen hierbij hadden.
Behalve de overheden hadden ook gilden, buitenlandse koopliedennaties en buurten hierin hun aandeel. De festiviteiten van 1468 verdienen
een studie op zich. Door het grote aantal bronnen is het niet alleen mogelijk een goed beeld te krijgen van de veelheid aan activiteiten die plaatsvond, het is bovendien vaak mogelijk om de verschillen in perceptie tussen bijvoorbeeld de Brugse poorter Anthonis de Roovere en de Bour-
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gondische hoveling Olivier de La Marche te bestuderen. Een opvallend
verschil is bijvoorbeeld dat De Roovere de intocht, waarvan hij mede-organisator was, uitputtend beschrijft, terwijl La Marche niet alleen
minder details geeft, maar ook een gedeelte onvermeld laat.
Terwijl intochten een zeer incidenteel karakter hebben, behoren processies tot de vaste orde van het leven in de late Middeleeuwen. Naast
allerlei kleine processies en ook naast de in de vijftiende eeuw steeds
frequenter wordende generale processies is er een die onbetwijfelbaar
op de eerste plaats staat: de Heilig Bloedprocessie die ieder jaar op 3
mei door Brugge trok. Deze jaarlijkse ommegang bestond waarschijnlijk reeds in de dertiende eeuw en kende in elk geval aan het einde van
de veertiende eeuw al verschillende van de vertoningen die de hele vijftiende eeuw door een rol speelden. In 1396 treedt Jan van Hulst op met
een apostelgezelschap. Ze moeten scenes uit het passieverhaal hebben
gespeeld. In de vijftiende eeuw geven de rekeningen (en later ook de
Excellente cronike) meer prijs over de vertoningen tijdens de processie.
Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het er in 1396 al zo aan toe ging.
Het is ook in de vijftiende eeuw moeilijk een precies beeld te krijgen van
wat er plaatsvond. Enerzijds is er sprake van spele van den hovekine,
wat toch doet denken aan een gespeelde uitbeelding van de gevangenname van Christus in de hof van Getsemane. Maar tegelijkertijd is er sprake van een talk vanden XII apostelen en een roede van Jesse. De eerste
is een geschilderde voorstelling, zoals het woord talk aangeeft. Die
laatste is een voorwerp dat in loop van de vijftiende eeuw herhaaldelijk
gerepareerd en verfraaid wordt. Het zijn vaak de schilders die voor deze
bijdragen aan de processie worden gehonoreerd. 39 De mooiste kijk op de
diversiteit van vertoningen tijdens de jaarlijkse ommegang geeft de beschrijving in de Excellente cronike over het jaar 1478. Maximiliaan, die
door zijn huwelijk met Maria van Bourgondie, landsheer van Vlaanderen was, had hierbij aanwezig moeten zijn, maar militaire schermutselingen hadden hem en zijn gevolg opgehouden. Ze geraakten slechts tot
Gent. De Roovere constateert met spijt dat de vorst ne sach [...] niet den
ommeganc van Brugghe. Deze was echter zo fraai, dat hij de moeite
neemt haar uitvoerig te beschrijven:
de scoffers van alle de drie boghen waren alle nieuwe ghecleet. Ooc
wasser het aventmael ende thovekin ghedaen gaen dat zeere rijckelic
gheordineirt was. Ende ooc Annas Cayphas Pilatus Herodes, ende
ooc de kuekene metten ioncwive, ende metten hane. Ende daer naer
Jherusalem met vele joden ende princhen der joden dat zeere rijckelic
was om zien, ende binnen meneghen jaren niet ghedaen en was. Maer
de princesse [=Maria van Bourgondie] die bleef te Brucghe ende zou
sach alle de chierlichede."
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Veel van de hier genoemde taferelen waren waarschijnlijk ieder jaar te
zien in de processie. In sommige gevallen ging het om geschilderde
voorstellingen, meestal zullen het stomme vertoningen zijn geweest.
Hoe de verhouding was tot mysteriespelen, waarin vaak dezelfde scenes
voorkwamen, is onduidelijk, al kunnen vertoningen en spelen niet geheel los van elkaar hebben gestaan.

Toneel en politiek
De politieke lading van togen moet vaak impliciet zijn geweest. Een
goede verstaander wist waarover het ging, maar in de beschrijving ervan
in een kroniek werd toch vaak uitgelegd wat nu precies de bedoeling
was van de voorstelling.41 Een intocht had als belangrijkste functie de
goede verstandhouding tussen stad en souverein te benadrukken en
daarbij op subtiele wijze de eigen zelfstandige rol van de stad te onderstrepen. Het ging om feestelijke evenementen die vaak volgden op langdurige onderhandelingen over rechten en privileges. Dat was niet het
moment om de scherpe kantjes van de politieke tegenstellingen te benadrukken. 42 Dat gebeurde wel in politieke liederen en spelen die als doel
hadden de publieke opinie te beInvloeden en, in moderne termen geformuleerd, een draagvlak te creeren voor de politiek van het stadsbestuur.
Brugge was hierin uiteraard niet uniek. Ook elders werden deze middelen ingezet. De Franse koning bijvoorbeeld liet meer dan eens liederen
verspreiden om de Bourgondiers in een kwaad daglicht te plaatsen.
Het is met het politieke toneel eender als met alle toneel in de vijftiende eeuw: de spelen zelf ontbreken en de spaarzame gegevens die bekend
zijn, vormen vermoedelijk slechts een zwakke afspiegeling van wat er
eens geweest is. Tweemaal staat er in een kroniek min of meer bij toeval
iets over dergelijke voorstellingen in Brugge. Het eerste voorbeeld dateert uit 1435 en staat in een Engelse kroniek. 43 Het gaat hier om de verwikkelingen rond de bezetting en verovering van Calais. In Brugge, zo
staat er, werd een spel opgevoerd over de val van Calais. Opmerkelijk,
want het gebeurde nog voor deze val daadwerkelijk plaatsvond. De ware
bedoeling van het spel was gelegen in het mobiliseren van de stedelijke
milities die werden toegerust om naar Calais te trekken.
Ruim veertig jaar na het spel over Calais wordt er opnieuw een spel
opgevoerd waarover we gegevens hebben:
Item het gheviel dat die goede lieden vander wet Maertin Lem, als
burchmeestere, deden een waghenspeil maken, twelke speil ghespeilt
was up den XVsten dach van sporcle [februari 1478], ende was in de
vastene up de jacopenesse kermesse in welc speil beteeckent was de
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groote dreiginghe die ons vanden coninc van Vranckrike ghedaen
was, ende dat van node gheweist hadde dat tvolc ghelt zoude ghegheven hebben omme den saudenieren mede te betalene.44
Dat de Excellente cronike, waaraan bovenstaande passage ontleend is,
hierover bericht, hebben we te danken aan het opstootje dat ontstaat naar
aanleiding van dit spel. Volgens de chroniqueur, Anthonis de Roovere,
waren er eeneghe vanden commune die de woorden van het spel verdraaiden en daar aanleiding in vonden om de spelers te molesteren quansuus om tspeils wille. In de kroniek staat dat de oproerkraaiers slechts
een aanleiding zochten en dat in het spel vonden: Aldus ne was speil allene niet dat hem noopte. Maer het dochte zij hadden te beter cause ter
maerct te gane. Toch moet ook de opzet van het stadsbestuur om geld in
te zamelen kwaad bloed hebben gezet. Veel vaker blijkt dat verschillende ambachten en gilden weinig voelden voor het bijdragen in de kosten
van een militaire expeditie die veel meer in het belang van de landsheer
leek te zijn dan van de stad. Vergelijkbare conflicten zijn bekend rond
generale processies, vaak ingesteld om Gods hulp of te roepen tijdens
rampspoed of oorlog. De stad riep op tot zo'n processie, vaak op instigatie van de vorst, en betaalde een of meer geestelijken om een preek te
houden (vermoedelijk vaak met een uitgesproken politieke lading).
Over het spel op 15 februari 1478 weten we verder niets. Hoe we ons de
handeling van zo'n spel moeten voorstellen en ook wie het speelden is
onbekend. ' Het lot van de oproerkraaiers kennen we wel: na een eerlicke dinghedach werden er zes verbannen terwijl anderen een boete kregen opgelegd.
Toneel vond in de Middeleeuwen vaak plaats in openbare ruimten,
maar zoals, we al zagen aan het voorbeeld van het gilde van Onze Lieve
Vrouwe van de Sneeuw, ook in besloten kring speelde men abatementen
en andere spelen. De maaltijden van het stadsbestuur, zeker wanneer er
hoog bezoek was, moeten fameus zijn geweest. In ieder geval werden er
flinke sommen gelds voor uitgetrokken. Een aardig inkijkje biedt een
betaling aan de schilder Fransoys van de Pitte uit 1480. Een voorzien
banket wordt afgelast en daarmee ook de spelen. Fransoys had beschilderde kostuums geleverd die overbodig bleken. 46 Hij ontving hiervoor
de som van twee pond groten; een ambachtsman werkte hiervoor zo'n
twaalf tot dertien weken.

Spelen om prijzen
Lang niet altijd trad de overheid op als directe organisator van een voorstelling. Vaak ook stimuleerde ze slechts het totstandkomen ervan. In-
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terstedelijke ontmoetingen van rederijkerskamers en andere gezelschappen vormen daarvan een voorbeeld. Ze komen straks nog ter sprake.
Vaak ook werden prijzen uitgeloofd voor wie het mooiste gedicht of
spel maakte voor een bijzondere gelegenheid. Enkele maanden na het
hiervoor beschreven opstootje was er zo'n gelegenheid. Eind juni 1478
waren er feesten bij de doop van Filips de Schone die in Brugge plaatsvond. De stad had prijzen uitgeloofd voor de mooiste gedichten en spelen: voor mijns heeren hof daer waren costelike prijsen te winnene met
abbatementen ende met lovene deser hedeler gheboorte, welke prijsen
up hinghen tambocht vanden sceppers van Brucghe. 47 Dit gebruik om
prijzen uit te loven, komen we tegen bij processies en intochten, maar
ook bij andere feestelijke gelegenheden. De Brugse bronnen uit de vijftiende eeuw laten ons goeddeels in het ongewisse over wie bij dergelijke
gelegenheden meedongen naar de prijzen. Het verslag van de blijde inkomst, twintig jaar eerder, van Filips de Goede te Gent, geeft wel dergelijke informatie:48
Voort meer es te wetene dat men [...] quam loten om naer de pryzen te
spelene [...]: die van Sente Barbelen, t'Sente Pieters, den Groenen
Brief, de Vierweghscheede voer den Augustinen, die van der
Fonteynen, de Vrydachmarct, die van der Ketelpoorten ende Jan de
Cuelenare, de welke alle wel speelden ghenouchelyke misteryen ende
spelen nieuwe gemaect49
In het vervolg wordt nog verhaald over wat er werd gespeeld en wanneer
en lezen we wie de prijzen wonnen. Hier gaat het om de vraag wie er
speelden. Van de acht gezelschappen zijn er zes die met de naam van
een buurt of parochie worden aangeduid. Verder doen de Gentse rederijkerskamer De Fonteine en het gezelschap van Jan de Cuelenare mee.
Buurtgezelschappen hebben vaak een aandeel in processies en intochten
en zijn dus in elk geval ingesteld op het verzorgen van togen en stomme
vertoningen. Van daaruit lijkt het een kleine stap naar het opvoeren van
een spel. Toch zien we in Brugge daarvan geen voorbeelden, zoals ook
het aandeel van buurtgezelschappen er gering lijkt. Hun plaats lijkt daar
te worden ingenomen door gilden, ambachten en koopliedennaties. Misschien is in Brugge het economische verband waarbinnen iemand functioneerde, van groter belang dan in Gent. Dat de rederijkers in dit rijtje
voorkomen is niet vreemd. Het toneel was een van hun hoofdactiviteiten. De Fonteinisten namen vermoedelijk vaak deel aan interstedelijke
wedstrijden en moeten binnen de stad vaak belast zijn met het verzorgen
van spelen. Deze wedstrijd was een gelegenheid zich te meten met andere gezelschappen in de stad. Het winnen van de prijs van esbatementen
moet voor hun een triomf zijn geweest. In Brugge zal het niet anders zijn
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geweest. Ook daar hebben de rederijkers een vooraanstaande rol gespeeld in het stedelijk toneel, en ook zij moeten wel hebben meegedaan
aan wedstrijden in de stad. Het laatstgenoemde gezelschap is dat van Jan
de Cuelenare, die zich waarschijnlijk beroepshalve met het toneel bezighield. Het gaat hier, zoveel is wel duidelijk, niet om een rondtrekkende
troep, maar om een Gentenaar. Het aandeel van dergelijke lieden in het
stedelijk toneel is moeilijk vast te stellen. Hier en daar duiken ze op in
de bronnen, ook in Brugge. " Het is verleidelijk Jan de Cuelenare te vergelijken met de Bruggelingen Aliamus de Groote en Anthonis de Roovere. Ook over hen wordt tenslotte gemeld dat ze met een gezelschap
toneel opvoerden of vertoningen verzorgden. Maar de genoemde Bruggelingen waren lid van een rederijkerskamer terwijl Jan de Cuelenare
dat niet geweest zal zijn. En dat maakt zijn status anders. Het Gentse
voorbeeld laat zien dat het aandeel van amateurgezelschappen groot is
wanneer de stad een competitie uitschrijft. In dat opzicht is er waarschijnlijk geen verschil met Brugge geweest. De grote participatie aan
intochten — er hebben, gelet op de genoemde aantallen deelnemers, duizenden aan meegedaan — maakt duidelijk dat velen betrokken waren en
wilden zijn bij het theater in de stad.

Rederijkers
Er was volop toneel in Brugge gedurende het Leven van De Roovere en
de rederijkers moeten daarin een belangrijk aandeel hebben gehad. Maar
harde bewijzen daarvoor zijn nagenoeg afwezig. Doordat het archief
van de Heilige Geestkamer in de achttiende eeuw in vlammen is opgegaan, ontbreken de annalen en rekeningen van het gezelschap die ons in
dat opzicht hadden kunnen informeren. Dat rederijkers, zeker tegen het
einde van de vijftiende eeuw, zeer actief waren op het gebied van toneel,
en verantwoordelijk moeten zijn geweest voor de esbattementen tijdens
de bijeenkomsten van het stadsbestuur, voor de spelen die tijdens allerlei feestelijkheden werden opgevoerd en ook voor het toneel dat `zomaar' werd gespeeld ergens in de stad, blijkt uit een document uit
1494."
In 1494 was er een meningsverschil gerezen tussen de twee Brugse
kamers, de Heilige Geest uit 1428 en de Drie Santinnen, opgericht omstreeks 1474. De kamers betwistten elkaars positie en in een scheidrechterlijke uitspraak wordt de verhouding tussen de twee kamers beregeld.
De bepalingen over refreinwedstrijden zijn uitvoerig, maar haast nog
uitvoeriger zijn ze ten aanzien van het toneel, zowel voor het optreden in
Brugge als voor de deelname aan wedstrijden elders. Duidelijk is in elk
geval dat het primaat toekomt aan de Heilige Geestkamer als oudste van
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Brugge. Als de Drie Santinnen ergens in de stad een wagenspel willen
opvoeren, moeten ze dit de dag daarvoor laten weten aan de deken van
de Heilige Geestkamer. Ze dienen het spel eerst te vertonen voor de Heilige Geesters, die in dank de Drie Santinnen wijn moeten aanbieden.
Omgekeerd moeten de leden van die kamer wijn presenteren als de
leden van de Heilige Geestkamer een wagenspel spelen. Uit alle bepalingen blijkt dat er sterk wordt aangedrongen op samenwerking. De ene
kamer mag spelers van de andere uitnodigen mee te spelen en nooit
komt aan een van de kamers het exclusieve recht toe ergens op te treden.
Als beide kamers aan een wedstrijd elders willen deelnemen, gaan ze samen, waarbij de oudste kamer als eerste optreedt. Bij wedstrijden binnen
Brugge geldt diezelfde voorrang; als beide kamers meer dan een spel opvoeren, treden ze om beurten op. De gedetailleerde voorschriften verraden een intensieve betrokkenheid van de rederijkers bij het toneelleven
omstreeks 1494. Op zichzelf zegt dit nog niet zoveel over het toneel in
de decennia daarvoor. Toch zijn er in elk geval twee gelegenheden in het
midden van de eeuw waarbij betrokkenheid van Brugse rederijkers vaststaat. In beide gevallen hebben ze te maken met interstedelijke wedstrijden, en juist dat heeft er voor gezorgd dat de betreffende gebeurtenis
sporen heeft nagelaten in de archieven.
De vroegste vermeldingen — en meteen de allereerste waarin we de
Heilige Geestkamer tegenkomen — dateren uit 1442 toen in Brugge een
wedstrijd werd georganiseerd. Er is een korte vermelding in de Brugse
stadsrekeningen waaruit blijkt dat het stadbestuur de wedstrijd bijwoonde. Maar er zijn ook vermeldingen uit andere steden. De organisatoren
stuurden boden naar steden als Damme, Mechelen, Oudenaarde en Rijsel en werden daar onthaald op een drinkgeld. ' Over de wedstrijd zelf is
verder niets bekend, maar alleen al de wetenschap dat ze gehouden
werd, is van belang. Het gaat hier om een van de vroegste interstedelijke
wedstrijden die niet gerelateerd waren aan een gelijktijdige schutterswedstrijd of processie. In feite was er in de zomer van 1440 in Brugge
sprake van een van de eerste gandjuwelen'.
Ook het volgende optreden van de Heilige Geesters heeft te maken
met een interstedelijke toneelwedstrijd al is ze hier verbonden aan de
jaarlijks ommegang van de Zuidwest-Vlaamse stad Veurne. De kerkelijke autoriteiten schreven in dat jaar prijzen uit voor de mooiste spelen en
de beste refreinen tot lof van het Heilig Kruis. Het bijzondere is dat in
dit geval ook bekend is aan welke eisen de bijdragen moesten voldoen.
Het onderwerp en de lengte (en voor het refrein ook nog vorm en stokregel) waren gegeven in de kaart — de uitnodiging voor een wedstrijd
waarin de eisen en de te winnen prijzen bekend werden gemaakt — en
een uittreksel daaruit is opgenomen in de kroniek die over dit feest bericht. De Brugse rederijkers trokken naar Veurne om een gooi naar de
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prijzen te doen en ze ontvingen daarvoor een toelage van het stadsbestuur. Of ze gelauwerd terugkeerden, is niet bekend. Interessant is dat er
in dit geval goede redenen zijn om aan te nemen dat Anthonis de Roovere bij het gezelschap was dat naar Veurne trok.53 In 1442 zal hij hooguit
als jeugdige toeschouwer aanwezig zijn geweest.

Besluit
Het voorbeeld van de wedstrijd in Veurne demonstreert nog maar eens
hoever we kunnen geraken als we lets te weten willen komen over het
toneel in Brugge tijdens het leven van De Roovere: bijna niets is helemaal zeker en het werk dat werd opgevoerd is niet bewaard. Dat Brugge
niet onderdeed voor andere steden in Vlaanderen en Brabant lijkt niettemin zeker, al moeten er van stad tot stad accentverschillen zijn geweest.
Brugge kende vermoedelijk niet dezelfde veelheid aan vertoningen tijdens de jaarlijks ommegang als Oudenaarde of Gent. De intochten waren er echter schitterender dan elders. En terwijl in Gent buurtverenigingen een groot aandeel hadden in de intocht van 1458, lijkt het erop
dat in Brugge juist economische organisaties als ambachten, gilden en
koopliedennaties een prominente rol speelden. Opvallend tenslotte is
het nagenoeg ontbreken van vijftiende-eeuwse spelteksten, zeker als dit
vergeleken wordt met de situatie in Brussel. Die stad is voor het vroege
toneel de absolute koploper, gelet op de overlevering. Brugge speelt in
dat opzicht pas mee in de zestiende eeuw, op het moment dat Cornelis
Everaert zijn werk boekstaaft. Het is aan hem te danken dat er in ieder
geval nog den spel uit de vijftiende eeuw bewaard is. Gelukkig is dat een
spel van de belangrijkste auteur die Brugge kende in die eeuw.
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Bijlage 1: Dialoog tussen de levende en de dode

Handschrift Douai, BM, 1110, f.254r
¶ De leuende tot de doode
Willen wij iaghen? en willen wij niet:
Ja wij. den tijt es cort, diet wel besiet.
Jc bem wat, en bem ic niet?
Jaghij: eerde daer ghij of commen zijt.
Jc woorde ooc wat, en worde ic niet?
Jaghij: spise de woormen maer anders niet.
Jc ga, waer ga ic? ende ga ic dan niet?
Ja ghi: maer waer ghi gaet ghi en blijfter niet.
Jc zal langhe leuen en zal ic niet?
Ja ghi: waerdi daer dat god ghebiet.
Als ic daer bem zal ic dan zijn yet?
Ja ghi: in vruechden of in verdriet.
Mijn goet mijn scat zal mi dat volghen niet?
Jaet: ghelijct den andren dooden pliet.
Ende wat zal mi dan volghen? Niet?
Jaet: alle uwe ghebreken ende anders niet.
Mijn vrienden zullen zij mi dan helpen niet?
Ja zij: ghelijc ghi den uwen pliet.
Daer vooren willic dan zoorghen: willic niet?
Ja ghi: al zoorchder ghi meer den scade v niet.
A dieu wij sceden. doen wij niet?
Ja wij hier: maer elders niet.
¶ Merct dit wel de doot es snel
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Bijlage 2: Mirakelspel voor Onze Lieve Vrouwe van de Sneeuw

2.1
Brugge, RA, Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwe te Brugge, Oud
Archief, nr. 1501: Cartularium OLV van der Snee
Item de maeltijt ghehent de gracie gheseit. es gheordineirt datmen
van nv voord an naer de maeltijt spelen zal inde zale of eetcamere
daer tvoirseide gheselscip vergadert zijn zal. Een scoon miracle of
exemple vander glorieuser moeder ende maghet maria van welken
spele de deken hem in tijts voirzien zal. ende den speelders in tijts
daer toe bidden omme dat zijts te vaster wesen moghen ten voirseiden
daghe. (f. 2v)

2.2
Brugge, RA, Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwe te Brugge, Oud
Archief, nr. 1531: Rekeningen 1468-1499
f.35v (augustus 1470)
Item betaelt den speilders die tspil speilden in houesschede ij sc.
Item betaelt van tspil te rollenne xj [d.]
f.58v (augustus 1471)
Item betaelt den ghesellen die tspil speilden van miracle [...] maeltijd
ij s. gr.
Item betaelt van tspil te rollene ende te scriuen in een bouc ij s. gr
Item betaelt Aleamus van tspil te maeckenne in ouesschede ij sc. g.
[In 1472 geen grote gildemaaltijd en dus ook geen spel]
f.68r (augustus 1473)
Item heere aleamus van tspel te makene ij sc. g.
Item van tselue te rollene ende te boukene ij s. g.
Item van tselue te spelene ij s. g.
[...]
Item van tvoirseide spel iiij. waerf te prouuene. verdronken telker
reyse iij. g. comt xij g.
f.117r (augustus 1474)
Item betaelt heere aleamus van tspel te makene ij sc. g.
Item van tselue te bouckene ende te rollene ij sc. g.
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Item van tselue te spelene ij sc. g.
Item voer huerlieder spijse ij sc. g.
Item noch betaelt heere aleamus van tvoorseide spel iiij of .v.
waeruen te prueuene xvj g.
f.135r (augustus 1475)
Item betaelt Anthonis de Rouere van tspil te maeckenne dat int
sceppen huus ghespeilt was / voor al vij sc. vj d. g.
f.156v (augustus 1476)
Item betaelt heere Aleamus de Groote om tspil van miracle te
maeckenne ende te rollenne ende een bouc te stellenne / ooc mede
voor de ghesellen diet speilden ende voor haerlieder schuetel spise
ende al x sc. g.
f.175v (augustus 1477)
Item betaelt heer aleamus omme tspil van miracle te maeckenne ende
te doen spelen ende al x sc. g.
f.191v (augustus 1478)
Item betaelt voor de costen vanden maeltijt ghedaen vp den dach dat
de feest hilt int sceppers huus a° lxxviij metsgaders den spele aldaer
ghespeilt zome in al ij lb. vij sc. ij d.
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Een toneelspel in handen van een Gentse beroepskopiist
Herman Brinkman

V ermeldingen van middeleeuwse spelen in contemporaine, administratieve bronnen bieden belangrijke informatie over de toenmalige toneelpraktijk, maar ze leren ons doorgaans weinig over de inhoud van de
gespeelde stukken. Ook de titel, de plaats van opvoering, de datum of
het uur van de dag, de samenstelling of de naam van de spelersgroep, ja
dikwijls zelfs de aard van het spel (betreft het wel tonddl?), al deze aspecten blijven maar al to vaak met twijfels omgeven. Onder de spelen
die wel met hun titel – of laten we zeggen: met een inhoudsomschrijving
– worden aangeduid, behoort het Spel van de Winter en van de Zomer'
tot de meest frequent genoemde. Binnen het Nederlandse taalgebied zijn
opvoeringen van een spel dat als zodanig wordt omschreven geattesteerd in Arnhem (1404), Zwolle (1517) en 's-Hertogenbosch (1525,
1539 en 1546). ' Fameus is natuurlijk het abele spel Vanden Winter ende
vanden Somer dat werd opgetekend in het handschrift-Van Hulthem.
Maar het is de vraag of de aangehaalde vermeldingen van Zomeren-Winter-spelen verwijzen naar deze tekst. Dat lijkt misschien enigszins merkwaardig als we bedenken dat een van de andere abele spelen
uit het handschrift-Van Hulthem, Lanseloet van Denemerken, nog eeuwen is gespeeld en gelezen in tekstversies die slechts op ondergeschikte
punten verschilden van de oorspronkelijke. Bij de Zomer-en-Winterspelen is dat naar alle waarschijnlijkheid niet zo gegaan. Er is buiten ons
taalgebied een groot aantal onderling afwijkende teksten uit diverse perioden en streken in Europa bekend met dezelfde thematiek. Het aantal
en de verscheidenheid is zo groot, dat men spreekt van een traditie, zelfs
van twee tradities, een geleerde en een volkse.2 Bovendien is er in het
Nederlands buiten het abele spel nog een tekst bewaard gebleven – zij
het fragmentarisch en zonder titel – die aansluit bij deze traditie
(afb.16). Door zijn tot nu toe enige editeur, P. Leendertz, werd deze
tekst gesierd met de noodtitel Spel van den Somere ende van den Winter.
Of de vlag de lading hier helemaal dekt mag worden betwijfeld. Zo ontbreekt in de tekst, maar ook in een bijgeschreven lijstje van spelende
personages de figuur van de Winter.
Dt.opYocringen van Zomer-en,Winter-spe= die_uit historische bronbekend,_Kijn,yoncien alle _plaats ter. ,gclegenheid Yap vastenavond.
Marjoke de Roos meent derhalve, naar ik denk terecht, dat het spel (althans oorspronkelijk) voor festiviteiten rond die datum zal zijn geschreven. 3
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Afbeelding 16.
Het fragment van het Spel van de Zomer en van de Winter op de versozijde van
een planoblad, geschreven door Geraard van Woelbosch (Gent, Universiteitsbibliotheek, Hs. 29 I).
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Karakteristiek van het spel
Niet lang na zijn ontdekking in de band van een Gents renteboek uit
1436, trok het piano-vel waarop de tekst geschreven stond de aandacht
van W. de Vreese. Hij wijdde een artikel aan de scriptor van het blad,
waarin hij deze man identificeerde als Geraard van Woelbosch, een beroepskopiist wiens werkzame leven sporen had nagelaten in verscheidene Gentse archiefstukken. 4 De identificatie berustte op de tekst die in dezelfde hand op de andere zijde van het blad was geschreven: een rekwest
in de ik-vorm van Geraard van Woelbosch gericht tot het Gentse stadsbestuur waarin hij zijn beklag doet over een collega-kopiist. De Vreese
gaf deze tekst uit en maakte een afschrift van het spel, dat hij ter beschikking stelde aan P. Leendertz. Die legde het op zijn beurt ten grondslag aan een uitgave ervan in zijn Middelnederlandsche dramatische poèzie.5 Lange tijd stond het spel vervolgens in de schaduw van het abele
spel. In de meest recente periode heeft het enige malen de aandacht getrokken van auteurs die oog hadden voor de eigen kwaliteiten ervan.6
Er zijn dan ook genoeg redenen te geven om het spel zelf, maar zeker
ook de manier waarop het is neergepend, aan een nadere bestudering te
onderwerpen. Ten eerste representeert het fragment het vroegste wereldlijke Middelnederlandse toneel dat buiten het handschrift-Van Hulthem is overgeleverd. Een volgende bijzonderheid is dat het afschrift
vrij precies kan worden gedateerd en gelokaliseerd, namelijk: in Gent,
in of juist voor 1436. Het mag wel indicatief voor de schamele overlevering van ons vroege toneel heten dat op dit blad de enige toneeltekst
staat die we nog hebben uit het vijftiende-eeuwse Gent, een stad waar te
pas en te onpas toneel moet zijn gespeeld. Tenslotte biedt de zeldzame
omstandigheid dat we de naam van de kopiist niet slechts uit het document zelf, maar ook uit tai van andere bronnen kennen, ons de gelegenheid de condities waaronder het spel is overgeleverd in een historisch
perspectief te beschouwen!
Maar de tekst zelf is evenzeer de moeite waard. Het spel representeert
namelijk een unieke variant van het folkloristische en literaire motief
‘Strijd tussen de Winter en de Zomer'. We vinden we er een geheel andere opvatting van het onderwerp dan in het abele spel met zijn hoofse
atmosfeer, doordat de bijbelse parabel van de arme man en de rijke vrek
erdoorheen is gevlochten. 8 Hoe ver het stuk zich verwijderd heeft van de
volkse rituelen rond de strijd tussen de zomer en de winter laat zich ook
aflezen aan de manier waarop Herman Pleij het thema ervan omschrijft:
het spel behandelt 'de kwalijke gevolgen die het heeft voor welgestelden als ze zich schuldig maken aan vanitas en hoogmoed door Gods
speiregels te negeren'.9
Er zijn slechts 180 regels bewaard gebleven, die met elkaar het begin
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van het stuk vormen. Een deel van die regels is door het afsnijden van de
bladrand en door slijtage niet meer geheel leesbaar. Ter introductie geef
ik hier een korte schets van de inhoud (van de tekst zelf is een nieuwe diplomatische editie opgenomen in de bijlage). Er treden (voor zover we
kunnen zien) negen personages op, die men, op twee na, in twee kampen
kan onderbrengen: de partij van de Winter en die van de Zomer. Men
kan, zonder al te zeer te forceren, de meeste personages opvatten als behorend tot paren van tegengestelden — beide kampen lijken daarmee
spiegelsymmetrisch te zijn geconcipieerd. Tot de partij van de (niet spelende, maar wel genoemde) Winter behoort de Baljuw van de Sneeuw;
zijn tegenspeler is de Zomer. Partijganger van de Winter is ook de Rijke
Vrek; zijn tegenspeler is De Schamele Man. Bij de Winter horen verder
nog de allegorische personages Gierigheid en Vast Houden met als tegenspelers in het kamp van de Zomer Ontfermigheid en Waarheid. Blijkens een lijstje van spelende personages dat in de ondermarge van de
bladzijde is genoteerd, moet in het vervolg van het spel ook Gerechtigheid nog optreden. Van dit personage mag men veronderstellen dat het,
evenals als de zot die het stuk inleidt, onpartijdig
ILO Writ dart de inhoud: de zot, die van ver komt aangelopen, verwondert zich over het doel van de samenscholing die hij aantreft (bedoeld is het publiek van de voorstelling): verwacht men een afkondiging
door het stadsbestuur? Hij komt op en vraagt aan de Baljuw van de
Sneeuw waarvoor toch al die mensen bijeen zijn. De Baljuw snauwt hem
af en jaagt hem weg. Dan treedt de Zomer naar voren die de strenge Baljuw eraan herinnert dat diens heerschappij van tijdelijke aard is. De Baljuw ontkent dat niet, maar laat daarom zijn arrogante en hardvochtige
houding niet varen. De Schamele Man valt de machteloze Zomer bij en
beklaagt zich over de armoede en de ontberingen die de armen zich tijdens de winterperiode moeten getroosten. Hij laakt met name de gierige
houding van de Rijke Vrek die weigert de armen te hulp te schieten. De
Schamele Man houdt de Rijke Vrek voor dat hem dit bij het Laatste Oordeel zijn zieleheil kan kosten. Ontfermigheid en Waarheid bevestigen
dit. De Rijke Vrek weet zich echter gesterkt in zijn houding door de aansporingen en adviezen van Gierigheid en Vast Houden. Op dit punt
breekt het fragment af.
Waarschijnlijk ligt een uitspraak van Gerechtigheid, mogelijk een
verbanning van de Rijke Vrek en zijn winterse cohort, dan nog in het
verschiet. Of wellicht volgde er, maar dat is Touter speculatie, nog een
`proces in de hemel', culminerend in een scene waarin de Rijke Vrek
wordt geoordeeld en afgevoerd naar de hel. Het is immers opvallend dat
drie van de vier dochteren Gods — Rechtvaardigheid, Waarheid, Barmhartigheid en Vrede — in het fragment optreden. Er bestaat binnen het
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genre moraliteiten een traditie waarin deze personages een proces in hemel voeren, met als inzet het lot van de zondige mens."

Autograaf of afschrift?
Niet alleen het ontbrekende, maar ook het wel behouden gedeelte van de
tekst roept vragen op. Het blijkt een lusthof voor de filoloog: de-regels
wemelen van de doorhalingen en bijschrijvingen. Het zijn er zoveel, en
een aantal van de wijzigingen is zo rigoureus, dat dit De Vreese op het
idee bracht dat hij te maken had met een autograaf., Leendertz nam deze
visie niet over. 12 Hij meende cle,verbeteringen te kunnen herleiden tot de
fouten die een afschrijver maakt, iemand die dus al een kant en klaar
stuk voor zich heeft liggen als hij aan het overschrijven is. Daarnaast
zag hij foul= die zijns inziens. onmogelijk dwr„ een,. auteur ,gemaakt
konden worden. De doorgehaalde versregels die evident niet door een
foute lezing konden zijn veroorzaakt (daarover aanstonds meer) verklaarde hij door te wijzen op de mogelijkheid dat de afschrijver het stuk
vat) buiten kende, misschien als speler, en zodoende regels had geschreven die tot het verloren deel van het spel zouden behoren. Maar ook die
optie verwierp hij, onder verwijzing naar een spelfout die evenwel
thans, na herbestudering van het origineel, helemaal geen spelfout blijkt
te zijn. " Uiteindelijk kwam Leendertz tot de teleurstellende, maar eigenlijk nauwelijks dwingende conclusie: `Wij moeten dus aannemen,
dat hij het stuk bij het lezen mooi gevonden had en het daarom ging
overschrijven.' De Vreese noch Leendertz hebben de kwestie van het
autografe karakter van het spel afdoende kunnen besluiten."

Geraard van Woelbosch: auteur, afschrijver of bewerker?
Het lijkt mij, dat de vraag of het afschrift van de tekst de genese van het
stuk representeert, of dat we te maken hebben met een andere situatie,
zoals bijvoorbeeld een slordige en, wie weet deels uit het hoofd werkende afschrijver, het verdient om opnieuw te worden gesteld. Pas als deze
vraag is beantwoord, beschikken we over een meer solide basis voor
verdere uitspraken over het stuk.
pe kopiist van het spel heeft zoveel sporen nagelaten die getuigen
'can aarzelin& herziening, verandering, en onzekerheid tijdens het
schrijfproces, dat het mogelijk moet zijn om langs de weg van een nauwkeurige analyse, te weten te komen hoe hij te werk ging. Het is daarvoor
wel noodzakelijk om te treden in details die op het eerste gezicht misschien weinig boeiend zijn, maar die binnen een patroon van handelin-
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gen, mits dat kan worden vastgesteld, de kwestie kunnen verhelderen.
Het is allereerst van belang dat de vorm waarin het fragment is overgeleverd wordt gememoreerd. Doordat de tekst geschreven is op de versozijde van een piano-vel, verschilt de overlevering van veruit de meeste andere literaire teksten uit de Middeleeuwen. " Dit vel is nog in de tijd zelf,
niet lang na zijn vervaardiging, gebruikt als maculatuur, naar wordt
aangenomen door de kopiist zelf. '6 We kunnen hieruit afleiden dat het
afschrift geen definitieve status had en dat het evenmin bedoeld was om
bewaard te worden. Hoewel het schift niet opvallend slordig is, kan men
toch van een kladversie spreken.
We beginnen met de kwestie of Geraard van Woelbosch behalve de
kopiist ook de auteur van het spel is. Mijns inziens kan overtuigend worden aangetoond dat dit niet zo is. Bij nadere bestudering van de onderstaande plaatsen zal namelijk blijken, dat de kopiist de tekst, anders dan
Leendertz beweerde, niet goed kende toen hij hem schreef.
Het gaat om de volgende gevallen. Ten eerste: in het lijstje van spelende personages zoekt men tevergeefs naar een vermelding van 'de somer', hoewel 'de somer' wel als personage in het stuk optreedt. Nu is er
op de enige plaats waar 'de somer' als clauskop voorkomt (a23) iets
merkwaardigs aan de hand: 'de somer' is er namelijk als verbetering geschreven van 'die arme man' (elders in het spel weer aangeduid als 'de
scamel man'). En 'die arme man' is op zijn beurt weer verbeterd uit 'de
sot'. Tot tweemaal toe is dus het personage aan wie de claus wordt toegekend, gewijzigd. Er zijn twee redenen waarom deze claus echt alleen
van 'de somer' kan zijn: de eerste vinden we in versregel 32-33: 'so
wanneer dat is comme int lant / dan cruupt neder onder tsant'; de tweede
reden vinden we in de repliek van de Baljuw van de Sneeuw in versregel
42-44: 'Ic sal regneren minen tijt / Ic weet wel hier dan court v tijt / Consti ghi sout my gherne beslupen'. In beide passages is zonder twijfel de
figuur van de Zomer aan het woord. Hoe komt het dan dat de kopiist tot
tweemaal toe de claus aan een ander personage toeschrijft? Om daarop
het antwoord te vinden, moeten we de gang van zaken bij het afschrijven
van deze passage reconstrueren: de kopiist verwachtte na de repliek van
de Baljuw van de Sneeuw op de openingsclaus van de Sot waarschijnlijk
een dupliek van de Sot. Daarom schreef hij als clauskop 'De Sot'. Leest
men deze claus, dan wordt na een paar regels duidelijk dat hier een
arme, maar ernstige sloeber aan het woord is. De kopiist zal daardoor tot
een retrospectieve correctie van de clauskop gekomen zijn; hij veranderde 'de sot' in 'die arme man'. Aan het einde van de claus gekomen
maakt het sprekende personage zich echter, zij het op indirecte wijze,
bekend als de Zomer (zoals blijkt uit de hierboven aangehaalde regels).
Dit moet de kopiist gebracht hebben tot een hernieuwde correctie van de
clauskop: 'die arme man' werd nu 'de somer'. Waar het om gaat is, dat
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men hier geen auteur bezig ziet, maar een kopiist die achter de feiten aan
loopt.
Nog een voorbeeld. In regel b13 begaat de kopiist een vergissing die
kan worden omschreven als een loutieve versscheidiag': de eerste,twee
woorden van de volgende versregel schrijft hij. te.vroeg, namelijk aan
het einde van de voorgaande regel `daer god sal toghen sine v wonden
/in eenee. " Dit wijst niet op een dichter die een nieuw vers bedenkt,
maar op iemand die zich niet bewust is van de preciese plaats waar de
nieuwe regel begint.
Niet onbelangrijk lijkt ook de volgende passus. Een tekstueel evidente clauswisseling van de Rijke Vrek naar Gierigheid in vs. 165-166 is in
het afschrift rtiet gemarkeerd door een een witregel of een clauskop. De
tekst loopt, integendeel, gewoon door. Daardoor lijkt het alsof de versregels 166-175 behoren tot de claus van de Rijke Vrek. Zelfs de zo zorgvuldige Leendertz liet zich hierdoor verschalken: hij editeerde de verzen
160-175 als een geheel. Het lijkt mij uitgesloten dat een concipierende,,
auteur zich op deze wijze zou vergissen en de plaats
dan
r,.., ook nog on,
gecorrigeerd zou laten.
Ook aan kleinigheden herkent men de afschrijver. In regel b40 vinden
we een, dittografie: `maect hem een gat ere laetten liden liden'. Er is eenmaal teveel geschreven. Dit is een veelvoorkomende fout die
juist gemaakt wordt bij het overschrijven. Tenslotte: tier dan' in regel
a48 moet evident zijn tier nae'. Dit is een fout van het type `vervormingen tijdens het onthouden': iemand leest eerst een woord in zijn legger, onthoudt het; inaar substitueert daarbij een letter of woorddeel door
een vergelijkbaar partikel, en schrijft dit vervolgens neer in zijn afschrift
– aiweer een typische overschrijffout dus.
Al deze aanhalingen laten het werk zien van een afschrijver, en niet
van iemand die een tekst zelf bedenkt. We mogen er vanuit gaan dat
Geraard van Woelbosch een bestaande tekst voor zich heeft gehad toen
hij zich aan het schrijven zette. Maar bij deze vaststelling kunnen we het
niet laten. Een niet onaanzienlijk aantal correcties en ingrepen in de
tekst die al schrijvend werden uitgevoerd, laten namelijk zien dat hij ofwel een heel slordig kopiist was (of dat hij misschien een slecht leesbare
legger had) ofwel dat hij opzettelijk wijzigingen in de tekst van zijn legger aanbracht. Vast staat in elk geval dat hij dikwijls corrigeerde in datgene wat hij zelf neerschreef. Dit proces zullen we aan een nadere beschouwing onderwerpen.
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Tekstreconstructie en de werkwijze van middeleeuwse kopiisten
Vooraleer we ons weer over de tekst van het spel buigen, zie ik mij genoodzaakt een ogenblik stil te staan bij de methode die we daarbij moeten volgen en bij de relevantie van deze casus voor ons beeld van de
transmissie van toneelteksten en van de werkwijze van kopiisten van literaire teksten in bredere zin.
Binnen de huidige medioneerlandistiek wordt de methode van de
tekstkritiek omwille van de reconstructie van een oudere fase van een
dichtwerk voornamelijk door een persoon systematisch toegepast. A.M.
Duinhoven heeft, in weerwil van fundamentele kritiek op zijn werkwijze, in de loop van enige decennia talrijke proeven van tekstreconstructie
gepubliceerd, onder meer van toneelspelen uit het handschrift-Van Hulthem. 18 Onlangs is hij op zijn werkwijze aangesproken door J.W. Klein.
Het was Klein daarbij vooral te doen om Duinhovens vooronderstellingen over de manier waarop kopiisten met hun voorbeeldteksten omgingen. Klein vat zijn kritiek op dit punt aldus samen: `Duinhoven gaat uit
van een kopiist die al schrijvend corrigeert, emendeert en redigeert',
waarbij hij een kanttekening maakt die voor ons van belang is: 'Er is
nooit goed onderzoek gedaan naar hoe in de Middeleeuwen teksten gecorrigeerd werden.' 19 Op grond van zijn eigen ervaring is Klein tot de
opvatting gekomen dat corrigeren wel tot het productieproces van een
codex behoorde, maar dat het, afgezien van zelfcorrectie van de kopiist
tijdens het schrijven, toch meestal een afzonderlijke bezigheid was die
dikw ij Is 400r een ander dan de kopiist zelf werd uitgevoerd. Treft men
in de handschriften correcties aan, aldus Klein, dan zijn dat vrijwel altijd
verbeteringen van verschillen tussen de legger en het afschrift. Het al
schrijvend corrigeren en redigeren zou inhouden dat een kopiist ten eerste een tekst goed zou moeten overnemen uilzijn legger, en tegelijkertijd w ij zigingen zou moeten aanbrengen waarvan hij de consequenties
voor de verhaallijn zou moeten overzien en deze ook verwerken in andere delen van de tekst, met inbegrip van het gedeelte dat hij al geschreven
heeft. De praktijk leert, nog steeds volgens Klein, dat het eenvoudig kopieren van een legger voor een kopiist dikwijls al moeilijk genoeg is.
Het hele bewerkingsproces zoals Duinhoven dat schetst, is als normaal
onderdeel van het kopieren veel te gecompliceerd en zou voor de doorsnee-kopiist een veel te grote mentale belasting vormen. De `normale
gang van zaken was', zo meent hij, `dat de kopiist de tekst die hij voor
zich had zo getrouw mogelijk kopieerde. De, al schrijvend, corrigerende, emenderende en redigerende kopiist was verre in de minderheid – zo
die al bestond.' Deze scepsis is onder meer ingegeven door het niet onbelangrijke gegeven dat voor de tekst waarmee Duinhoven zich het
diepgaandst mee bezig heeft gehouden – de Karel ende Elegast – er uit
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de gehele periode waarin handschriften en drukken werden vervaardigd
(en die beslaat twee eeuwen) er maar geen bewijzen kunnen worden gevonden voor kopiistengedrag zoals dat door Duinhoven wordt aangenomen. Klein vat zijn kritiek pregnant samen: `Dus het hele fenomenale
proces van corrigeren, emenderen en redigeren en het daardoor aangroeien van de oorspronkelijke tekst moet zich hebben afgespeeld in de
periode waarover we nou net geen tastbare getuigen hebben.' Anders
gezegd: aan de basis van Duinhovens reconstructiemethode liggen vooronderstellingen over de werkwijze van kopiisten ten grondslag die onbewezen zijn en naar alle waarschijnlijkheid volkomen onrealistisch.
Het is hier niet de plaats om een positie in te nemen in het debat tussen Klein en Duinhoven ten aanzien van de methode van tekstreconstructie die Duinhoven toepast. Wat ik wel zou willen doen is vanuit het
door Klein gesignaleerde gebrek aan kennis over reeel kopiistengedrag
en de omgang van kopiisten met hun legger, nu eens kijken naar de overlevering van het toneelfragment van Somer ende Winter. Als het inderdaad zo is, dat hier een kopiist aan het overschrijven en aan het bewerken is – en ik denk dat dat aannemelijk kan worden gemaakt – dan hebben we hier mogelijk den van die zeldzame gevallen bij de hand waar we
kunnen bestuderen hoe dat bewerkingsproces nu echt in zijn werk ging.
Bij de methode waarmee het correctieproces geanalyseerd kan worden hoeven we niet lang stil te staan. Vriend en vijand zijn het erover
eens dat het gedeelte van laujnhovens dissertatie waarin een inventarisatie wordt gegeven yan typen fouten die kopiisten zoal kunnen maken
nog steeds (om een woord van Klein te gebruiken) `stormvase staat."
We kunnen zonder bezwaar dus gebruik maken van diens overzicht bij
de analyse van de soorten fouten die worden verbeterd.
Voor de duidelijkheid roep ik heel kort in herinnering met welke categories Duinhoven werkt. Allereerst maakt hij een onderscheid tussen
fouten, correcties en ingrepen. Als fouten noemt hij onder meer: leesfouten, fouten door verkeerd begrip, vervormingen tijdens het onthouden, dicteerfouten en schrijffouten. Onder correcties rekent Duinhoven
verbetering van grammaticale fouten, verbetering van formic fouten en
verbetering van inhoudelijke fouten. Veruit het belangrijkst daarbij zijn
de verbeteringen van formele fouten. In het desbetreffende hoofdstuk
van zijn dissertatie bespreekt hij talrijke manieren waarop kopiisten verstoring van het gepaarde rijm verhelpen. In de praktijk zijn dat allerlei
vormen van uitbreiding door middel van bijrijming van tekstregels.
De laatste categories ingrepen, is bij Duinhoven slechts zeer kort behandeld, omdat het hier om vrijw illige bewerking van de tekst gaat en
die is nu eenmaal niet te herkennen aan een corrupt resultaat. Delopilst
wordt dan niet door een of andere fout gedwongen tot handelen, maar hij
beslist zelf tot tekstverbetering of -aanpassing.
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Geraard van Woelbosch corrigeert
Laten we beginnen met de elementaire vraag die raakt aan Duinhovens
axioma dat de. kuiist al* streeft naar een vlekkeloze tekst, anders gezegd, een tekst zonder formele onregelmatigheden of inhoudelijke inconsequenties. Was dat bij onze druk corrigerende kopiist ook het geval? Het is ronduit verbazingwekkend hoeveel fouten hij ongecorrigeerd
heeft gelaten. Wat to denken van de volgende voorbeelden?
Het eerste vers van de eerste claus is tweemaal gekopieerd en in beide
regels is hetzelfde woord doorgestreept. Moeten we het tweemaal kopieren beschouwen als een extreme vorm van dittografie? Merkwaardig is op zijn minst, dat geen van beide regels in zijn geheel is doorgestreept.
Een echte onregelmatigheid constateren we in de volgende passage:
waer ghi comt en si niet melde
die niet en heeft men gheeft hem niet
wildi desen man ghelouen (c42-44)
Hier is sprake van een...wetsriim voor of na de spreuk 'Die niet en heeft,
men gheeft hem niet' moet een regel ontbreken. Misschien is dit een
`continueringsfour, een fout die veelvuldig optreedt bij het overschrijyen van een verstekst. Maar of dit weesrijm zich nu al in zijn legger beyond, of dat hij er z_elf verantwoordelijk voor moet worden geacht, waar
het om gaat is, dat sielopiist de onvolkomenheid hoe dan ook over het
Wad heeft gezien. We kunnen nog meer voorbeelden hiervan aandragen: in regel c54 treffen we eveneens een weesrijm aan, terwijl weer een
andere passage een drierijm laat zien:
ten ende en moghen si doen gheen stade
hets dan ghedaen die gods ghenade
ghiericheyt sprect toet den vreck#
Wat dat si segghen doet minen rade (c33-36)
Leendertz signaleerde dit reeds en tekende erbij aan dat de regel `hets
dan ghedaen die gods ghenade' eigenlijk overbodig is. Zoals gezegd is
de oorsprong van de fout minder interessant dan het feit dat hij ongecorrigeerd is gebleven. Het interessante in de hier genoemde voorbeelden
is, dat zij in flagrante tegenspraak zijn met een van de uitgangspunten
die Duinhoven hanteert bij zijn tekstreconstructies: met name in zulke
situaties zou een kopiist in actie komen. Duinhovens kopiisten zien een
evidente onregelmatigheid en slaan dan aan het bijrijmen. Hier hebben
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we iemand die in het geheel niet zenuwachtig wordt van een weesrijm of
een drierijm. Toch kunnen we van deze kopiist niet zeggen dat hij slaafs
met zijn voorbeeldtekst omgaat, integendeel zelfs. Maar net in deze gevallen houdt hij zich opmerkelijk stil.
Evidente spelfouten onderstrepen nog eens dat onze man geen perfectionist was. We lezen 'vele' waar 'velde' had moeten staan (c21), een
geval van 'weglating van lettertekens', maar wel op een gevoelige
plaats, want het woord had moeten rijmen op `ghelde'. Vergeeflijk is
`gaester' voor `gaefter' (a51), waar alleen het dwarsstreepje van de 'f' is
weggelaten. In regel b42 schrijft hij `soet' in plaats van `soe's Maar misschien is dit gewoon een dialectische eigenaardigheid, een geval van de
Gentse 'paragogische t' waar De Keyser op wees.21
We hebben dus kunnen constateren dat de kopiist tamelijk veel fouten
bij het overschrijven maakte, dat hij wellicht ook fouten overnam en dat
hij een groot deel ervan niet de moeite van het corrigeren waard vond.
Daaronder waren ook fouten (`formele onregelmatigheden') die een
Duinhoven-kopiist niet zou hebben laten passeren.
Wat corrigeerde hij dan wel? Welk typen correcties en ingrepen zijn
er bij hem te vinden? Corrigeerde hij alleen fouten die hij maakte bij het
overschrijven van zijn legger – dat is volgens Klein het gebruikelijke
correctiepatroon – of komen we bij hem toch ook Duinhovensiaanse excercities tegen?
Correcties zijn bij Duinhoven vrijwel altijd reacties van een kopiist
op fouten in zijn legger of in zijn eigen afschrift. Die vinden we ook. Ik
laat het hier bij een eenvoudig voorbeeld van een zelfcorrectie nadat een
woordgroep dreigde te worden overgeslagen (a58). De Schamele Man
verklaart dat hij al lang geen inkomsten meer heeft. De kopiist schrijft:
`jn want n', voegt een pootje aan de 'n' toe en maakt er het woord 'in'
van, waarna hij vervolgt met 'xi' weken no*y*t i mite'. De kopiist begon
dus te vroeg aan het woord `noye en corrigeerde zich onmiddellijk.
Sommige correcties komen niet voort uit echte fouten, maar zijn te
verklaren als conformering van de tekst aan het eigen dialect. Dat dit
soort aanpassingen al onder het schrijven plaatsvond, laten de volgende
voorbeelden zien. In regel a45 knoeit hij enorm met het woord 'armen',
dat moet rijmen op `warmen'. Eerst schrijft hij 'ar', dan maakt hij aan de
schacht van de 'a' een `e' vast, zodat er 'aer' staat, maar dit maakt het
woordbegin er niet leesbaarder op. Hij schrijft dan een 'a' boven de 'r',
maar omdat alles hierdoor nog onduidelijker wordt, schrijft hij het
woord 'armen' er in zijn geheel achter aan, zonder overigens de mislukte letters door te strepen. De (in tweede instantie) onderdrukte correctie
van 'armen' in 'aermen' laat zich vergelijken met zijn spelling van
`salt'. Hier grijpt hij wel in: van 'salt' maakt hij `saelt' door een `e' toe
te voegen (bl 1); het woord staat dan ook niet in rijmpositie. Anders is
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het weer bij de spelling van het woord voor 'deur'. In regel c50 staat het
aan het einde van de versregel, waar het moet rijmen op ' yore'. Instinctief schrijft hij `duere', maar omwille van het rijm streept hij het woord
door en verandert het in `dore'. Daartegenover staat regel c8, waar hij
zonder meer zijn eigen orthografie kan handhaven: `duere' rijmt daar op
' luere'
Zoals we zien zijn er dus_allerlei Joutcorrecties' aanw ij sbaxclkillet
echt noodza,klijkliiken. Deze verbeteringen worden niet gemotiveerd
door echte fouten, hetzij in de legger, hetzij in het eigen afschrift. De kopiist gaat aanzienlijk veel verder dan het aanpassen van het dialect. Het
aantal keren dat we hem zien sleutelen aan de tekst is niet gering. Dat
duidt erop dat hij in veel gevallen niet tevreden was met de tekst die hij
onder handen had, of op zijn minst dat hij vond dat er wel wat kon worden verbeterd. Zo bemoeide hij zich ook met de woordkeus of met de
wijze van formuleren.
Zo'n `ingreep' op het allereenvoudigste niveau is `vervanging door
een synoniem'. Dat gebeurde dikwijls al tijdens het schrijven, door middel van doorhaling van een woord of woordbegin en vervanging daarvan
door een ander woord. Een mooi voorbeeld vindt men aan het begin van
het stuk, in regel al 8, waar de Baljuw van de Sneeuw dreigt de Sot met
zijn zwaard te lijf te gaan als deze zich niet uit de voeten maakt. De kopiist schrijft: 'oft is s', maar streept de laatste letter door en maakt de regel als volgt af: `nope v so met m[y+]<ii>nen sweerde'. Zeker weten
doen we het natuurlijk niet, maar het kan toch bijna niet anders of hij
wilde eerst `steke' schrijven, maar vond `nope', wat `prik' betekent en
wat minder hard klinkt, eenvoudigweg fraaier. 23 Van dit soort wijzigingen zijn meer aardige voorbeelden te geven. De Rijke Vrek probeert de
Schamele Man ervan te overtuigen dat het volstrekt geen zin heeft om
bij hem te komen bedelen, hoeveel misbaar hij ook voor zijn huis komt
maken: 'al clop' begint de kopiist, maar hij streept 'clop' door en gaat
verder: `riept noch so lude voere mij duere' (c9). Als we even niet letten
op de slordigheden (`riepe moet duidelijk `riepti' zijn en voor `mij' leze
men `rnijn') dan zien we duidelijk dat `kloppen op de deur' hier al
schrijvend is veranderd in `roepen op straat'.
Zonder nu alle relevante plaatsen de revue te laten passeren kan ik
toch niet nalaten te wijzen op regel b45, waar de Rijke Vrek spot met de
honger van de Schamele Man. In de versregel die al gevorderd was tot
'siin buuc sciint hem van vast', streept hij het laatste woord (`vast') door
en maakt hij het af met `armoede crepen' (lees: `crempen'). De verandering van wat oorspronkelijk duidelijk `vasten' was, in het algemenere
`armoede' is ook om inhoudelijke redenen interessant: wordt hier soms
de vastenavondcontext weggewerkt, waardoor het spel ook bij andere
gelegenheden bruikbaar wordt?24
.22
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Het laatste voorbeeld laat tevens zien dat de kopiist ook in tweede instantie, nadat een regel al geschreven was, soms een woord verving door
een synoniem, want tuuc' wordt doorgestreept en `liif schrijft hij erboven.
Niet zelden ging hij radicaler te werk. Dan gooide hij het roer om en
koos voor een andere zinswending. Als we goed naar een aantal verbeteringen kijken, wordt dat zichtbaar. Het vers 'al mach ons nv ons baerdeken drupen' (a34) begon eigenlijk zo: 'al e', wat toch duidt op een oorspronkelijke zinsconstructie van het type 'al eest dat nu [...J'. De versregel in een claus van Ontfermigheid die begon als `vus sal' en vervolgens
werd hernomen als `nochtan moetti van eerteriic sceeden' (b52) moet in
de legger wel heel anders hebben geluid. Minder ingrijpend, maar van
dezelfde aard is de verandering in regel b49, waar Ontfermigheid de Rijke Vrek begint te waarschuwen: 'Ay vrecke v', maar waar de kopiist `‘,'
doorstreept en verder gaat met 'hoe suldi noch vallen'. Nog niet helemaal tevreden voegde hij boven de regel `rike' toe waardoor er `rike
vrecke' kwam te staan.25
Soms is een hele versregel doorgestreept. Het gaat dan niet om per
ongeluk te vroeg of te laat geschreven regels, maar om regels die worden afgekeurd en op geen enkele andere plaats terugkeren. Als de Schamele Man klaagt over de harde winterkou, waar rijke vrekken geen hinder van ondervinden, schampert hij: 'het comt hem lieden alles sens'
(a63), maar de kopiist geeft geen vervolg aan deze mededeling; hij
streept het door en maakt ervan: `si en werdden van gheenen wedere
blint' (a64), wat inderdaad kernachtiger schijnt. In dezelfde claus, als de
Schamele Man zijn lange klacht besluit met een profetie over het Laatste
Oordeel dat ieder mens zal moeten ondergaan, sombert hij: 'clan sullen
wij smeeken en karmen' (b17), maar hij stelt dit bij tot: 'en baet dan
smeeken nochte carmen' (b16a), een wat toepasselijker formulering,
want zo blijven de onschuldige armen buiten schot. Ook in de volgende
versregel brengt hij dan een lichte verandering aan: in `maer wet wel
god sal ons ontfarmen' vervangt hij een woord, zodat er komt te staan
`maer wet wel god sal huers ontfarmen', wat betrekking heeft op degenen die met Christus op aarde lijden.
Een echt staaltje poets- en schaafwerk komt voor in de claus waarin
de Rijke Vrek bralt dat hij lak heeft aan God en gebod (c13-14). Hij zal
eten en drinken wanneer het hem goeddunkt. Eerst schreef hij de versregel:
willic eten oft drincken
waarna hij met een klein bovengeschreven lettertje 'oft' in `ofte' veranderde. Toen moet hij hebben gezien dat de volgende regel, `daer met can
is wel gods vergheten', een defect rijm zou opleveren. In dit geval be-
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sloot hij dat te voorkomen. Hij streepte `willic eten ofte drincken' daarom door en maakte ervan:
alsic brasseren wille ende eten
daer met can ic wel gods vergheten
Nog niet tevreden met de eerste regel streepte hij `alsic' en 'wille' door,
schreef er de verbeteringen boven, zodat er nu kwam te staan:
magic brasseren wel ende eten
daer met can ic wel gods vergheten
Dit mag gelden als een exemplarische verbetering van een formele fout
in de voorbeeldtekst. We zien hier prachtig drie of zelfs vier stadia van
tekstcorrectie en -omwerking in een versregel.'
Maar het kan ook anders. Minder gelukkig verloopt het bij de poging
tot reparatie van een corrupte passage in de regels a19-21. Zó treffen we
de regels in het afschrift aan:
v [-he] lendenen sullen hebben ramp
[-wie waendi dat ic ben]
wat liede dunct v dat wij siin
Afgezien van de kleine verschrijving van het woordbegin 'he' waar
lendene' moet komen te staan, bestaat de verbetering uit een inhoudelijk gemotiveerde wijziging. Doordat `wie waendi dat ic ben' (a20) in
zijn geheel wordt doorgestreept en vervangen door `wat liede dunct v
dat wij siin', spreekt de Baljuw van de Sneeuw ineens niet meer voor
zichzelf, maar namens zijn hele partij. Curieus is echter dat het laatste
rijmwoord, `siin', suggereert – Leendertz merkte het reeds op – dat voor
`ramp' in regel a19 eigenlijk `pijn' had behoren te staan. Maar als dat zo
zou zijn, dan was ook de eerste versie van de rijmregel al fout: 'ben'
rijmt immers niet op `pijn'. Maar evenmin op 'ramp'. Er lopen hier dus
verschillende fouten dooreen. Zijn correctie ten spijt is de kopiist er hier
niet in geslaagd een deugdelijke tekstreparatie uit te voeren. Het lijkt er
inderdaad op dat, zoals Klein betoogde, dit soort ingrepen voor een kopiist heel veel voeten in aarde hebben, waarschijnlijk te veel om er een
gewoonte van te maken. De kopiist die terwijl hij bezig is met overschrijven, tevens optreedt als bewerker met het oogmerk allerlei onregelmatigheden in zijn legger glad te strijken, het type kopiist dus waar
Duinhoven telkens weer van uit gaat, zal een witte raaf zijn geweest. De
kopiist van het Spel van den Somer ende van den Winter illustreert het in
de omgang met zijn voorbeeldtekst.
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Het doel van de tekstbewerking
Een laatste vraag is nog onbeantwoord gebleven: wat wilde onze kopiist
eigenlijk met de tekst? We weten dat Geraard van Woelbosch een beroepskopiist was, iemand die schrijfklussen uitvoerde tegen betaling.
Niet weinig hierboven aangehaalde voorbeelden laten zien dat Van
Woelbosch de vrijheid had om in zijn voorbeeldtekst in te grijpen. Alles
overziend meen ik met voldoende overtuiging te kunnen zeggen dat het
nieLzijo_primairg doelstellin was om een zo_geIrQuw.mogelijkaopie
van een legger te maken. Hij was uit op het totstandbrengen van een gereviseerde tekst. Het gedogen van allerlei fouten en foutjes geeft echter
aan dat hij er niet naar streefde om op microniveau een perfecte tekst te
of te leveren, maar dat atilististhe revisie zijn eigenlijke doel was. Het
naar verhouding grote aantal gevallen waarin hij kiest voor een synoniem of voor een andere zinswending laat zien dat hij streefde naar een
betere tekst – in literaire zin.
Maar ook een betere tekst in dramatische zin? In regel a29 vinden we
een veelzeggende verbetering. De Schamele Man verwijt de Baljuw van
de Sneeuw de zware levensomstandigheden van hem en zijn lotgenoten
tijdens de winter. Arme lieden, zo zegt hij, `toten knien sy in v loopen'.
Het is een begrijpelijke metafoor, die voortkomt uit het personificatieprocede: de Baljuw van de Sneeuw staat voor de sneeuw, waar de arme
mensen tot hun knieen in lopen. Op papier werkt de metafoor misschien
nog wel: bij de Baljuw van de Sneeuw kun je zowel aan een baljuw
denken als aan sneeuw. Maar op het toneel, waar iemand van vlees en
bloed de rol gestalte geeft, wordt de uitspraak een potsierlijke, vervreemdende en daardoor onbedoeld lachwekkende mededeling. De kopiist streept hem dus door en vervangt hem door de regel: 'die hebdi nv
al in uwer behout'. Hier zien we, naar me lijkt, dat hij het stuk dat hij
voor zich had, tovwerkte – niet naar een perfecte, maar wel naar een beter speelbare vorm. Het lijkt niet te gewaagd om te veronderstellen dat
ook dat tot zijn opdracht behoorde.

De bestemming van de tekst
Voor wie bekend is met de these dat Gent de plaats is waar, in de tweede
helft van de tiende eeuw, het toneel opnieuw werd uitgevonden, kan het
nauwelijks een verrassing zijn dat juist in deze stad er gedurende de vijftiende eeuw niet minder dan vier rederijkerskamers werden opgericht.27
Geen enkele stad in de Nederlanden kon toen bogen op een zo groot aantal. Rond het tijdstip dat Geraard van Woelbosch zijn bewerking van het
spel maakte waren er in Gent echter nog geen kamers. En omdat er ook
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in weinig plaatsen elders kamers waren opgericht, is het erg onwaarschijnlijk dat het stuk van oorsprong een rederijkerstekst is. Er is bovendien geen dwingende reden om in deze periode alleen aan rederijkers te
denken als we toneelspelers zoeken: het spel is afkomstig uit een tijdvak
dat wordt gekenmerkt door het nog ontbreken van literaire instituties.
Maar dat wil allerminst zeggen dat er geen toneel werd gespeeld. Dat
blijkt uit het optreden van velerlei toneeltroepen die doorgaans werden
aangeduid als `ghesellen' met varierende specificaties zoals 'van den
kerke', 'van den spele', 'van der stede' of 'van der poorte'.28 Voor Gent
kan daarbij gewezen worden op gezellen van den esbattemente die in
1431 in Oudenaarde gesignaleerd werden en op optredens van ghesellen
van der conste in Antwerpen in 1442 en een jaar later in Nieuwpoort.'
Daarnaast werd er toneel gespeeld door schutters, zoals tijdens het
groots opgezette feest dat het Gentse voetbooggilde in 1440 organiseerde.3° Tevens waren er toen ook al gezelschappen waarvan we kunnen
vermoeden dat zij beroepsmatig speelden. Te denken valt in het bijzonder aan een groep ghezellen van de cameren van Gheynt die in 1427 in
Mechelen optrad.31
Het is spijtig dat we over te weinig aanwijzingen beschikken om te
bepalen voor welk gezelschap Van Woelbosch het spel bewerkte.
Omdat het zijn beroep was teksten over te schrijven mag men verwachten dat het kopieren van een toneeltekst een opdracht als een andere geweest zou kunnen zijn. Analyse van het fragment laat zien dat deze situatie niet aan de orde is geweest. Als het al zo zal zijn geweest dat Van
Woelbosch een opdracht had ontvangen tot het afleveren van een nette
kopie jbijvoorbeeld van de leider van een groep `ghesellen'), dan zou
(lie opdracht hoogstwaarschijnlijk vergezeld zijn gegaan van een verzoel“le tekst te fatsoeneren en speelbaarder te maken. Een netschrift is
ons niet overgeleverd, wel iets wat lijkt op een `tussenfase', een versie
die men een minuut zou kunnen noemen.32
Van welke aard dat netschrift geweest kan zijn wordt, naar het mij
voorkomt, verraden door een eigenaardigheid in het al eerder genoemde
lijstje van spelende personages. De namen zijn daar namelijk, op twee
na – de laatste en de op twee na laatste – doorgestreept. De penvoering,
de verschillen in inktkleur en vooral de ongelijke richting van de door-.
halingen wijzen er sterk op dat er tussen het doorhalen van elke afzonderlijke naam enige tijd is verlopen. Het lijkt althans zeer onwaarschijnlijk dat het doorstrepen van de namen een en dezelfde, ononderbroken
handeling is geweest. Men zou hier uit kunnen afleiden dat de kopiist
telkens een bezigheid rond een personage afsloot met het doorstrepen
van een naam. Wat ligt er meer voor de hand dan hierbij te denken aan
het schrijven van rollen? Uit diverse documenten blijkt dat toneelgezelschappen het schrijven van rollen dikwijls uitbesteedden aan beroeps-
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schrijvers.33 En goedbeschouwd zijn rollen ook een eindprodukt waar
een groep `gesellen', of schutters, of wie er ook belangstelling voor het
spel gehad mogen hebben, daadwerkelijk mee aan de slag kon.34

BIJLAGE

Spel van de Zomer en van de Winter
Het spel is diplomatisch uitgegeven naar de tekst op het planovel Gent,
UB, 29 I (zie afb.19) met gebruikmaking van het diakritisch tekensysteem-Verkruijsse (zie Mathijsen 1995, 290-293). Voor deze editievorm
is gekozen om het betoog inzichtelijk en controleerbaar te maken en bovendien een basis te verschaffen voor verdere discussie over de status
van het handschrift en de tekst. Helaas moet wegens ruimtegebrek een
(hoognodige) kritische bewerking van het spel, voorzien van woord- en
zakencommentaar achterwege blijven. In de linkermarge zijn de regels
van de drie kolommen genummerd, waarbij interlineaire regels een
a-nummer kregen; in de rechtermarge worden de versregels genummerd. Door gebruikmaking van een UV-lamp was het mogelijk om op
sommige plaatsen, met name aan het 'slot', tot een betere of een vollediger lezing te komen dan de editie-Leendertz (1899-1907) biedt. Voor de
codicologische beschrijving verwijs ik naar Reynaert (1996, 11-12).
kol. a

4

8

12

16

Wat hou wat hou waer willen [- alle] dese liede
wat hou wat hou waer willen [- alle] dese liede
salmen hier yet gaen ghebieden
vanden heere oft vander wet
jc sie wel haddic langhe ghelet
men hadt my niet commen seggen thuus
jc comme gheloopen vander sluus
dat my doxelen moghen sweten
waert oec ghereet ic soude wel eten
al ben ic sot in segs niet in scerne
tjans ho'<o>'p ic sie al omme na een tauerne
daer ic gaen spelen mocht ter mont
Ay goeder baliu nv maect my cont
waer dat alle dit volc mach rien
de baliu vanden snee
wel vp vuyl sot ende doet v hyen
ende maect v henen uwer ve<e>rde
oft ic [- 5] nope v so met m[y +]<ii>nen sweerde
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20
21
21a
22

24

28

32

36

40

44

48

52

56

v [- he] lendenen sullen hebben ramp
[- wie waendi dat ic ben]
wat liede dunct v dat wij siin
^siet doch was eeren es maes ^
[- de sot]

20

[- die arme man] de somer
baliu heere als heere al hebdi [v +]<nv> v solaes
ende alle de weerelt in bedwanghe
ombeit en laet v niet verlanghen
wij sullen noch saren met viuen tellen
24
Arm ruters ende scamel ghesellen
[- toten knien sy in v loopen]
die hebdi nv al in uwer behout
die winter u neue [- die] maket [- oec] ÷ al cout'<nv oec cout> s ÷
het es nv al in v beriit
28
ombeit ombe'<i>'t laet commen den tiit
al [- e] mach ons nv ons baerdeken drupen
Eer yet la[*.* +]<n>c moetti wech slupen
so wanneer dat ic comme int lant
32
dan cruupt neder onder tsant
niement en weet '<dan>' waer ghi vaert
de baliu
bi gode d*at*tift '<waer>' *d*ats min aert
jnt spiit hem alle #.,#*i*et benien
jc [- moet] sal noch achter lande ryen
op dat ic can eer yet lanc
jn vraghe naer vrouwen naer heeren ondanc
jn let op riken noch op a<e>'<a>'rarmen
al soudense hem an [an +]<ha>er betstroo warmen
jc sal regneren minen tiit
jc weet wel hier dan comt v tiit
consti ghi Bout my gherne beslupen
Al soudic doere mijn bedstroot drupen
ghi gaester niet omme een swartte myte

36

40

44

de scamel man
baliu dats waer *i*c wilde wij vus quite
waren op den dach van heden
ende icker omme moeste treden
tote miins heeriti,# to sente joes
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60

64
kol. b

4

8

12

16
16a
17

20

24

28

want sek*e*r baliu ic ben ghelde Toes
52
jn want [n +]<in> xi' weken no*y*t i mite
Ende ic ben all*e .i*nen pandeken quite
jn weet my selue *.v* wies gheneeren
den riken vracken [- maecht nv wel deeren]'<en mach niet
deeren>'
56
snee coude hagel no wint
[- het comt hem lieden alles sens]
57
si en werdden van gheenen wedere blint
*
*±
59
ghegort met eenen wiechbande
60
Ende voer der lie dueren loopen om broot
[- hier afj ende liden meneghen honghere groot
dan maectter die rike siin folingh me
Ende seeght / siet waer hi loopt nv in die s[e +]<n>*e.*
64
Dus moet die scamel man vele horen
Als hi to bidden es gheboren
lacen so wee den riken vrecken
die nv vp darme niet '<en>' [- me] mecken
68
hoe swaerlic salt +]<e>lt hem noch vp comen
als god ziin ordeel hier naer sal doemen
daer god sal toghen sine v wonden [- in eenen]
jn eenen spite [- s on] van onsen sonden
72
Ach lachen dan saelt wesen quaet
als ons die clincke up dande slaet
'<en baet dan smeeken nochte carmen>'
[- dan sullen wij sme]eken en karmen
maer wet wel god sal [- ons]'<huers>' ontfarmen
76
die met hem liden op erterike
dien hopic en sal hi niet beswiken
Al ben ic nv in dit verdriet
deep jaer en leeret dander niet
80
dat ic vele claegde men soude my niet gheuen
de rike vracke
wat maecti ghescals hau winter neue
[-- ho# ± _ #i v sy '<siis>' bro sy dy dui]
hoe # ± ........ #i sy nv thuus
ghi maket tfolc al confuus
dat ghi hier vele roupt oft karmet
hiers niement my dunct die vus ontfarmet
wat doet gheclaegt hier onder de lie
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32

36

40

44

48

52

die scamel man
Ach lachen my dunct dat ic niement en sie
Al machic roepen ende carmen
88
die [- eene]'<up my>' hartte heeft van ontfarmen
omme my te gheue yet te uerteerne
jc ben nv commen ter goeder liede scerne
Ach lachen in weet [- waer] gaen no riden
92
de rike vrecke
maect hem een gat ere laetten liden liden
baliu besiet wat dese man meent
hi sit in darmoede soet versteent
het scint dat hem den dieuel ghebrect
96
hi roept hi criit al waer hi ghec
siin [- buuc]'<liif5' sciint hem van [- vast] armoede crepen
scaemdic my niet ic soude vp hem vrempen
hi sit al waer hi den dieuele ontvallen
100
ontfarmicheyt
Ay '<rike>' vrecke [- v] hoe suldi noch vallen
dat '<ghi>' den scamelen nu niet en gheeft
al haddi hier [- M] dusentich jaer gheleeft
[- vus sal] nochtan moetti van eerteriic sceeden
104
besiet dan wie v sal gheleeden
pe[e +]<n>st doch waer v siele sal varen
de waerheit

56
kol. c

4

dat seggic v alien sonder sp*.r*en
[- want] ende daer of den r*....* wech nv spellen
*±
*
*
he alien a*le* ghe*ue ±
hoe wel saelt god hier namaels vreken
die vp sijn vriende hier niet en letten

108

112

de rike vrecke

8

12

ghi dorst*.*r omme stryden noch cawetten
al c*o*nsti beede noch so wel preken
men sal v tonsent niet toe steken
al [- clop] riept noch so lude voere mij duere
jc achte op niemende niet een luere
jn hebbe met gode niet vele te doene
als ic wille eyst met my noene
I- willic eten oft'<e>' drincken]
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16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

[- alsic]'<magic>' brasseren [- wille]'<wel>' ende eten 120
daer met can ic wel gods vergheten
jc late vyolen daer met sorghen
jn let vp coude / noch heden [- ofr<noch>imorghen
124
myere arm ghebuere en s[a +]<l>a ic gheen gade
sien sullen niet kyken in min scaprade
noch in miin baste metten ghelde
te somere als ic oec ga te vele
En latic niement mijn coren rapen
128
sy moghen vp my sien en gapen
Anders en hebbens siis niet van my
die scamel man
Wach lacen suldi noch segghen ghi
ni*e*t meer en ac* f ..*
132
dat ghi vp die ar#
Als ghi betaelt de# ..........#en pacht
die ghi noch eens *sult* moeten ghe#
dan word v siele te scerne ghe# f Jeu#
dat ghi '<hier>' mesdoet moet su becopen
136
Al haddi dan sacke ghels met hopen
ten ende en moghen si doen gheen stade
hets dan ghedaen die gods ghenade

ghiericheyt sprect toet den vreck#
Wat dat si segghen doet minen rade
houdi strac vaste ende [- stijft] stijf
maect v seluen een goet lijf
en truert niet gadert altoes goets gh*e*#
Vol ghiericheden hout v gheuoech
gadert u scrine vol van ghelde
waer ghi comt en si niet melde
die niet en heeft men gheeft hem niet
wildi desen man ghelouen
consti hi soude v al verdouen
dan soude men metten vingher visen
sulke voere en salic v niet prisen
Wildi v hertte wel toet my keeren
jc sal v den besten wech nv leeren
Als commen arm liede voere v [- duere] dore
met eenen stocke iaechse van yore
oft doese met uwen honden biten
segghense'<r>' yet toe doetse wel smiten
dan alder eerst sullense swighen
van segdijs vrecke es dit quaet raet
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56

60

64

68

72

kol. b
58
60

kol. a
65

68

72

de vrecke
[n +]<j>ans hooft / neent vrient dat wel ve*r*#
si souden also kerstaendyen pellen
Alle *die* '<*mi*>' noch al sulken gheselle
[- dat]'<die mi noch>' oec gaue alsulken raet
dat en waere minen *....e* niet qu*aet*
ja eere en hoe heetti [- ghi]'<*..*>' hoe berecht#
jc saelt v segghen sonder sy *± ..... *
ghiericheit so es miin name
met allen de vre*.*ken ben ic b*.*qu*± ...*
ende heb*b*e minen name seere lief
jc s[*.* +]<t>a al omme in haer Tiede brief
jc hebbe oec eenen broeder siits *gh*#
die vast houden gheheeten es
W[ie +]<a>nt wie es ghierich vrec ende vasthou*± ..*
ende daer in versteeft wel stout
hem en mach seluer noch gout g#
vast *houden*

ghi onthout *v* wel wat men v bit
niement en gheeft ic rade v dit
want wij hebbent nv goet singhen
wij Tiede die ghemalen bringhen
hebben ramp diet benien

[- de sot]
[- de baliu]
[- d*.* scamel *m*an]
[- de rike *v*racke]
[- omtfarmicheyt]
[- de w*...*heit]
gherechticheyt
[- vast houden]
ghiericheit
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Aantekeningen
al : De bladrand is net boven deze regel afgesneden, enigszins schuin ten
opzichte van de kolomrichting. Afgaande op de hoeveelheid wit boven de eerste woorden bey ond er zich oorspronkelijk geen versregel
boven.
a21 a: De regel is ingevoegd nadat r.a22 geschreven was: het formaat
van de letters is iets kleiner; de regel is vrij dicht op r.a21 geschreven; op de plaatsen waar letters uit beide regels elkaar raken bepaalt
de kleur van de inkt de prioriteit van r.a22.
bl : Van de afgesneden regel eroven zijn alleen nog maar enkele staarten
van letters zichtbaar.
b2: Deze regel bevindt zich op dezelfde hoogte als r.a2. Er ontbreekt
naar alle waarschijnlijkheid dus slechts een regel tekst.
b6: Het laatste woord van de regel is door een wormgat niet geheel meer
leesbaar.
c 1 : Deze regel bevindt zich op dezelfde hoogte als r.b2 en a2. Er ontbreekt dus waarschijnlijk slechts een regel tekst.
b58-62: Deze regels zijn geschreven in de ondermarge van kol.b; tevens
springen zij ca.10 mm in ten opzichte van de rest van de kolom.
a65-73: Ten opzichte van de marge van de rest van kol.a springen deze
regels ca.4 mm in.
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Dirk Coigneau

De oudste spelen in druk

D e oudste Nederlandse toneelteksten in druk vormen eengroepje van
vier, tussen 1486 en 1510 te situeren eerste (in concreto: oudst bekende)
uitgaven. Het gaat om Lantsloet (oudste druk bij Govert van Ghemen in
Gouda, tussen 1486 en 1492), Elckerlijc (oudste druk bij Christiaen
Snellaert in Delft, ca. 1496), Nyeuvont (Weduwe Rolant van den Dorpe
in Antwerpen, ca. 1502) en Broosscer Naturen (Thomas van der Noot in
Brussel, 1507 of 1510). ' Ze vormen een groepje omdat het, binnen het
overgeleverde materiaal tenminste, na 1510 wachten is tot 1539 voor de
drukpers weer nieuwe teksten levert.
In 1539 drukte Joos Lambrecht in Gent de spelen van zinne die dat
jaar in zijn stad op een rederijkerswedstrijd waren opgevoerd. Het titelblad verstrekt informatie over de gelegenheid waarbij en de volgorde
waarin de negentien spelen van 12 tot en met 23 juni te zien waren geweest. Met de teksten wilde men tegelijkertijd de herinnering aan het
feest en voor een deel ook het schouwspel dat er vertoond was, bewaren.
Met het oog op het laatste was in het boek een afbeelding van de stellage
waarop gespeeld was, opgenomen en in de marge naast de tekst werden
de tableaux vivants, de `togen', beschreven die tijdens de opvoeringen
waren vertoond. Het was de eerste `gelegenheids'-publicatie van die
aard. Het voorbeeld werd in de zestiende eeuw nog twee keer gevolgd,
en wel door Willem Silvius in Antwerpen met diens uitgaven, respectievelijk in 1562 en 1564, van spelen die in 1561 op het Antwerpse landjuweel annex haagspel waren opgevoerd en van de spelen van zinne die,
ook in 1561, op een Rotterdamse wedstrijd waren gespeeld.2
Nog in 1539, of in 1540, verscheen, vanwege de gevaarlijke inhoud
zonder vermelding van plaats of drukker, het reformatorische belijdenisspel Den boom der schriftueren, waarbij op het titelblad eveneens
(uitdagend?) aan een opvoering, op 1 augustus 1539 in Middelburg,
wordt herinnerd. Bij twee andere omstreeks 1540 verschenen reformatorische spelen bleven vermeldingen van eventuele opvoeringen achterwege en dat geldt ook voor de circa 1540 of iets later gedateerde druk
van Pyramus ende Thisbe, een spel dat bij een latere editie, in 1573, als
werk van Matthijs de Castelein werd gepresenteerd. 3 Na 1540, meer bepaald in de tweede helft van de eeuw, zijn verwijzingen naar een opvoering van de uitgegeven spelen vooral in verslagen van blij de intredes aan
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te treffen. Uitgaven van spelen op naam van een of andere auteur komen, soms gecombineerd met opvoeringsdata, al vanaf 1556 met een zekere regelmaat voor.4
Verwijzingen naar concrete opvoeringen vindt men in de vroegste
uitgaven van spelen niet. 5 De vier hoger genoemde teksten verschenen
ook alle anoniem. Ze wilden kennelijk puur om hun individuele waarde
als (voor)leestekst interessant gevonden worden. Dat het naar de vorm
om toneelteksten ging, bestaande uit een opeenvolging van spreekbeurten van verschillende lengte en van onderscheiden, bij naam genoemde
personages, werd daarbij niet verdoezeld maar integendeel door de typografische presentatie, met clauskoppen, bevestigd. Een expliciete verwijzing naar het spelkarakter vindt men echter alleen in de Elckerlijc.
Niet op het titelblad maar op de tweede bladzijde, net voor de speltekst
begint, wordt daar vermeld dat het een schoon boecxken betreft, ghemaect in een maniere van even spele oft batimente. 6 Ik interpreteer deze
bepaling in de eerste plaats als een leesinstructie. Wanneer men ze ook
als een specificering van de `schoonheid' van het boekje mag beschouwen, bleef deze kwalificatie toch aan de algemenere `13oecxken % en de
op het titelblad primair gegeven `Spieghel'-karakterisering ondergeschikt. De benamingen `boecxken' en `spiegel', waarvan de laatste ook
Broosscer Naturen karakteriseert, namen de betreffende spelen op in het
grotere verband van allerlei teksten van religieus-moraliserende aard.7
Naar inhoud en strekking zijn beide uitgaven daar ook volledig op hun
plaats. Men is geneigd zich bij dit soort teksten een meditatief lezende
eenling voor te stellen en daar lijkt het 8°-formaat van de verschillende
Elckerlijc-drukken en die van Broosscer Naturen goed bij aan te sluiten:
een klein boekje om individueel met je mee te dragen en de inhoud ervan
rustig, ver van alle oorspronkelijke theaterdrukte, op je in te laten werken.
Lantsloet en Nyeuvont hebben allebei het wat grotere 4°-formaat:
meer een boekje voor ontspannende uren thuis en voor gezamenlijke
lectuur wellicht. Nyevont draagt, buiten zijn specifieke titel, geen algemenere benaming die de consument een idee moest geven van het soort
tekst dat hem werd aangeboden. Het begrip `historie' op het titelblad
van de Lantsloet daarentegen, bracht deze tekst onder bij de algemenere
categorie: min of meer fictieve, avontuurlijke vertelling over een held en
zijn lot.' De term was wel multi-functioneel: tistorien' werden in boekvorm uitgegeven en gelezen maar er is in de late vijftiende en de zestiende eeuw ook sprake van `historien' die, in gedramatiseerde vorm, door
professionele acteurs, zogenaamde `kamerspelers', ten tonele werden
gebracht.9 Het is dus denkbaar dat met de boekterm 'historic' tegelijkertijd aan de oorspronkelijke functie van de Lantsloet-tekst werd geappelleerd.
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Van een herkenbaar of homogeen `groepje' eerste drukken, toch al over
een periode van ten minste twintig jaar in de tijd verspreid, blijft niet
veel over als men weet dat de teksten vier verschillende spelgenres vertegenwoordigen en men hun onderscheiden respons in ogenschouw
neemt. Het oudste van de vier spelen, het `abele' spel van Lanseloet van
Denemerken, door zijn opname in een verzamelhandschrift al sedert het
begin van de vijftiende eeuw niet meer het exclusieve bezit van spelende
gezellen, kende ook het meest blijvend success ' De keuze van Van Ghemen mocht `een schot in de roos' worden genoemd: na zijn eerste volgde al vlug een tweede uitgave in Gouda, waarna, in de loop van de eerste
decennia van de zestiende eeuw, drie, misschien vier Antwerpse en drie
Keulse drukken volgden. " Lantsloet is het enige `historiaalsper van de
vier, het enige amoureuze spel ook: de dramatisering van een tragisch
liefdesverhaal. Succes, maar ook prestige verwierf de allegorische `moraliteit' Den spieghel der salicheit van ekkerlijc, een typisch product
van de jonge rederijkersbeweging, in de zestiende eeuw ten minste
tweemaal herdrukt, maar ook in een Engelse en Latijnse vertaling verschillende keren uitgegeven. In de titel van de Latijnse vertaling Homulus (1536) van Christianus Ischyrius, die de oorspronkelijke tekst op de
voet maar ook uitbreidend volgde, wordt de Elckerlijc aan een zekere
Petrus Diesthemius (van Diest) toegeschreven en als een spel dat op een
wedstrijd van Brabantse rederijkers in Antwerpen de eerste prijs won,
getypeerd. De Nederlandse uitgaven verstrekten zulke concrete gegevens dus niet."
Tegenover Lantsloet en Elckerlijc zijn Nyeuvont en Broosscer Naturen maar eendagsvliegen: beide rederijkersteksten zijn slechts uit den
druk bekend. Naar inhoud en strekking een allegorisch bekeringsspel, is
De siecte der Broosscer Naturen het meest verwant aan Elckerlijc, maar
het overredings- en bekeringsproces steunt in het eerstgenoemde spel
nadrukkelijk en systematisch op het tonen van `togen', zodat men hier
van een `toogspel' kan spreken. Juist deze visuele component vormde de
uitdaging voor de inventieve drukker-uitgever Thomas van der Noot,
die, ter illustratie van togen en scenes, het kleine boekje met dertien
houtsneden heeft verlucht. " Daar steken de Elckerlijc-uitgaven heel sober tegen af. Van nyeuvont loosheit ende practike ten slotte is een satirisch-allegorisch spel waarin via de installatie van een broederschap ter
ere van de pseudo-heilige Sinte Lorts, de personificatie van het bedrog,
allerlei vormen van kale pronkzucht en baatzuchtige leugenachtigheid
worden gehekeld."
Het valt op dat juist de oudste spelen het meest succesrijk zijn geweest. De spelen die in de vijftiende eeuw hun carriere begonnen, hebben de latere de loef afgestoken en overleefd. Al zullen ook hier de grillen van het lot bij de overlevering een rol hebben gespeeld, het relatief
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geringe aantal gedrukte toneelteksten en hun gebrek aan generieke
zichtbaarheid of samenhang, mag doen besluiten dat oorspronkelijk Nederlands 'drama' in de vroege zestiende eeuw in het uitgevers- en drukkersbedrijf geen factor van belang is geweest. " Het aanhoudend succes
van de vijftiende-eeuwse Lantsloet en Elckerlijc heeft de kale vlakte
tussen 1510 en 1539 voor het literair-historische oog enigszins afgeschermd.

Verklaring van een gemis
Wat met Lantsloet en Elckerlijc zo goed was begonnen, heeft dus geen
breder vervolg gekregen. In een poging tot verklaring van wat de uitgave van drama ontmoedigd kan hebben, kan zowel op interne als externe
factoren worden gewezen. De eerste hebben betrekking op ontwikkelingen binnen de toneelproductie. Deze ontwikkelingen zijn in zekere
zin aan de reeks Lantsloet, Elckerlijc, Nyeuvont en Broosscer Naturen
zelf of to lezen.
Voor de kopers en lezers van Lantsloet en Elckerlijc vormden geheel
autonoom in monologen en dialogen aan het woord gelaten personages
en scenewisselingen waarbij personage-constellaties en situaties veranderden zonder dat dit expliciet door een externe instantie werd aangegeven, kennelijk geen probleem. In Elckerlijc is buiten de eerste, inleidende zin Ende inden eersten spreect god almachtich aldus, de enkele inquit-formules God spreect en Die ynghel seyt en de titel Die na prologhe
boven de epiloog, geen enkel commentaar aan de door de personages gesproken verzen toegevoegd. In Lantsloet is er op vier plaatsen een externe, berichtende mededeling (drie maal in verzen). Bovendien illustreren, in Van Ghemens editie, drie verschillende pagina-grote houtsneden
belangrijke momenten uit het `verhaal': Lantsloet en Sandrijn in gesprek onder de eglantier, Sandrijn in gesprek met Lantsloets moeder in
een kasteelachtige ruimte met een doorkijk op de kamer van Lantsloet
die er op zijn bed de komst van Sandrijn ligt of to wachten en de ontmoeting van Sandrijn in de vrije natuur met de op zijn paard op jacht uitgetrokken ridder van Rynast. 16 Vanwege hun respectieve plaatsing onmiddellijk na de tweede en voor (of naast) de derde houtsnede, lijken de eerste en de derde berichtende mededeling (Doe ghinc die moeder totter
maghet I Ende sprac haer toe al onversaghet en Een ridder reedt iaghen) vooral als bijschrift bij de plaatjes to fungeren. De houtsneden illustreren de drie opeenvolgende situaties die Sandrijns ontwikkelingsgang bepalen. Ze bevinden zich dan ook in het eerste van de twee delen
waarin de tekst zo duidelijk door de vierde berichtende mededeling
wordt verdeeld. Met de auctoriele beslissing dat laet is daer wordt daar
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namelijk een eerste lijn, die loopt van het begin van het verhaal tot het
moment waarop Sandrijns situatie in het spel niet meer veranderen zal,
afgebroken en keert de verteller met nu suldi horen naar de door hemzelf
en Sandrijn in de steek gelaten Lantsloet terug. Van hieruit begint dan
een tweede verhaallijn die naar de ondergang van Lantsloet leidt. In dit
tweede gedeelte zijn geen berichtende mededelingen te vinden. In de
tweede, hier nog niet vermelde berichtende `toevoeging' deelt de verteller, op de plaats waar de versie-Van Hulthem alleen Nu heeft si gheweest
met hem in die camere heeft, gewoon mee wat er zich in die kamer tussen Lantsloet en Sandrijn heeft afgespeeld. " De houtsneden en de
extern-berichtende gedeelten accentueren dus de uitgangspositie en de
belangrijkste overgangen binnen het lineaire proces dat zich in de Lantsloet als `eenvoudige' dramatisering van een historie ontplooit.
Zulke eenvoudige dramatiseringen beschouwde Matthijs de Castelein
later in zijn Const van Rhetoriken als kenmerkend voor wat hij tghemeen camerspel noemde, het genre toneel dat algemeen door semi-professionele acteurs op `kamers' voor geld werd gespeeld. Rederijkers, zo betoogde hij, moeten het zich niet zo gemakkelijk maken: zij
moeten niet zomaar gegeven histories oft legenden rijmend bewerken;
zij moeten integendeel conceptien by brijnghen, dit wil zeggen creatief-interpreterend bezig zijn en de morele, religieuze, psychologische
of maatschappelijke kant van een zaak expliciteren. '8 Helemaal aan deze
conceptuele kunstnorm beantwoordden de rederijkersspelen die door
Hummelen als `explicatier zijn gekarakteriseerd: spelen waarin met begripsmatige namen getooide personages hun positieve of negatieve bijdrage leveren aan het aan de orde stellen en eventueel oplossen van een
algemeen menselijk of maatschappelijk probleem. " Elckerlijc, Nyeuvont en Broosscer Naturen zijn alle 'explicatier . De lezer van Elckerlijc
kreeg te horen dat het boekje als een spel ofte batimente op Elckerlijc
gemaakt was. Daarmee heeft men wel niet slechts willen signaleren dat
de tekst geheel uit door personages gesproken verzen bestaat, maar ook
dat een adequate lectuur ervan een zekere visualisering en gedachtelijke
enscenering veronderstelt. In Lantsloet kon deze enscenering zich beperken tot het onderkennen van sanewisselingen, met name vooral de
overgang van dialoog naar monoloog. In Elckerlijc wordt de zin van het
`verhaal' echter niet alleen gedragen door de verbale expressie van intenties en emoties, maar ook, op de meest dramatische momenten nog
wel, door het nadrukkelijke vertoon van specifieke handelingen en gebaren. Men denke aan het zelfkastijdingsritueel met de geselen der penitentie, het aantrekken van het kleed van berouwenissen en het zich, tot
bij de rand van het graf, laten leiden door Elckerlijcs pelgrimsstaf."
Door de opeenvolgende confrontaties van de centrale figuur met komende, gaande en blijvende helpers vertoont Elckerlijc toch nog een
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overzichtelijke en rechtlijnige structuur. Nyevont daarentegen is compositorisch veel complexer. Met drie speciaal voor het boekje gemaakte
houtsneden kwam de uitgever de lezer aardig tegemoet bij het identificeren van de negen naar functie onderscheiden allegorische personages
en de noodzakelijke visualisering van de centrale handeling waarbij
men met een casse (draagbare relikwiekast) in de weer was en, ter verering door Meest Elck, een beeld van Sinte Lorts werd uitgestald. Een
nieuwigheid ten opzichte van de Lantsloet- en Elckerlijc-uitgaven was
de verdeling van de tekst in een aantal `kapittels', waarbij met name drie
scenewisselingen en een ander inhoudsonderdeel gemarkeerd werden
door korte prozateksten die, beginnend met Hoe dat [...], Hier worden
[...] of Hier comen [...], samenvattend meedelen wat gaat volgen. ' Een
groter probleem voor de uitgever vormde echter de verdubbeling van de
dramatische situatie door het op het centrale gebeuren geleverde
commentaar van een zot en zijn marot. Op den uitzondering na wordt op
dit commentaar door de andere personages niet gereageerd. De zaak
wordt nog gecompliceerd doordat ook binnen het commentaar een zekere verdubbeling optreedt: kritische opmerkingen worden alleen door de
marot, niet voor niets Quaet ende waer segghen genaamd, geleverd, terwijl de hypocriete nar Schoontooch telkens tracht goed te praten en te
sussen. De drukker heeft met de simultandteit en de onderscheiden
ruimtelijke posities die de dramatische situatie hier impliceert, niet goed
weggeweten. De woorden van de nar en de marot zijn simpelweg zo samengebracht dat alleen de nar het woord lijkt te voeren of dat beiden
tsamen spreken.22 Met de komst van de sinnekens werden verdubbelingen van dramatische situaties, vergelijkbaar met die van de zot en zijn
marot in Nyevont, in het rederijkersspel schering en inslag.
De sinnekens, hoewel op conceptueel vlak de vertegenwoordigers
van vleselijke begeerten en negatieve krachten, traden dus niet enkel als
demonische verleiders of kwaadwillende intriganten, maar ook als kritische commentatoren op. Als pure, zelfbewuste toneelcreaturen manifesteerden zij zich door van hun opkomst of afgang via met gordijnen
afsluitbare ruimten op de stellage, een vast komisch-dramatisch onderdeel van hun optreden te maken. 23 Even toneelmatig, met een ingrijpend
effect op de structuur van het (explicatieve) spel, was het gebruik van
deze ruimten voor het vertonen van tableaux vivants. De dramatische
kracht die uitging van de verrassende onthulling van zo'n toog kon door
de tekst alleen maar worden voorbereid, begeleid en bevestigd. Het is
wel niet toevallig dat juist Thomas van der Noot, een drukker die graag
met houtsneden experimenteerde, zich aan de uitgave van een `toogsper
als Broosscer Naturen heeft gewaagd. Toch doet juist zijn doorgedreven
poging om aan de visuele `opvoerings'-aspecten van de tekst recht te
doen ook beseffen hoe statische plaatjes met bijschriften het dynami-

206

DRAMA IN DRUK, TOT CIRCA 1540

sche en specifiek-dramatische effect van een reeel toneelmatige onthulling niet konden vervangen.24
Boekdrukkers en toneelauteurs deelden het medium `geschreven
tekst' met elkaar. Waar de productie van de laatsten rekening hield met
de `nieuwere' componenten in de dramatische techniek van de rederijkers — de allegorische Buhnenhandlung, scenes met sinnekens en het gebruik van de toog, componenten die duidelijk vanuit een beeldscenario
en een optimaal gebruik van de toneelstellage zijn ontwikkeld — kan het
besef van de onvervreemdbare specificiteit en functionaliteit van toneelteksten alleen maar zijn bevestigd of versterkt. Naast het besef van de
mindere geschiktheid van deze teksten voor niet direct bij de productie
van toneel betrokken lezers, kan, ter verklaring van de schijnbare afwezigheid van drama in druk na 1510 ook op de externe factor van de problematische beschikbaarheid worden gewezen.
Toneelgezelschappen, in casu rederijkerskamers, hadden er helemaal
geen baat bij om hun speelbare teksten voor uitgave of te staan. De zorgvuldigheid waarmee de kamers hun repertoire afschermden, is bekend:
de teksten werden achter slot gehouden, de spelers mochten voor de opvoering aan niemand buiten de kamer iets over het spel verklappen en na
de voorstelling dienden ze hun rollen onmiddellijk weer in te leveren.25
Zolang spelen door de druk niet algemeen beschikbaar waren gesteld,
behielden ze een zekere ruilwaarde, vooral tussen kamers uit niet al te
dicht bij elkaar gelegen plaatsen. Ook wanneer, vanaf 1539, spelen van
een wedstrijd werden uitgegeven, bleven de vertoonde esbattementen,
die, anders dan de spelen van zinne, geen antwoord op een specifieke
questie moesten geven maar alleen nieuw en komisch moesten zijn en
dus geheel los van de initiele gelegenheid gespeeld konden worden, veilig buiten het bereik van drukkershanden. 26 Het zal ook wel geen toeval
zijn dat de eerste, circa 1540 afzonderlijk uitgegeven spelen, reformatorische stukken zijn die vanwege de censuur nog moeilijk in het openbaar
konden worden opgevoerd. Dat een speelbare tekst als Pyramus ende
Thisbe, het eerste, ook amoureuze historiaalspel na de Lantsloet, toch
werd gepubliceerd, zegt misschien iets over de onafhankelijke persoonlijkheid of positie van zijn auteur.27

Drama in prozaromans
Ondanks problemen van geschiktheid en beschikbaarheid blijkt er in de
eerste decennia van de zestiende eeuw toch ruime belangstelling te bestaan voor teksten die `dramatisch' konden worden gelezen. Daarvan
getuigt het zich duidelijk wel als een trend aftekenende fenomeen van de
met retoricaal berijmde gedeelten opgetuigde prozaroman. Als avon-
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tuurlijke vertellingen over een held en zijn lot werden prozaromans, net
als de Lantsloet, in de titel tistorie' genoemd. Het gaat bij de genoemde
berijmde gedeelten vooral om monologen, dialogen of complexere
scenes die, met clauskoppen en al, op de wijze van een toneeltekst werden gepresenteerd. Het bijzondere is hier niet het gebruik van de directe
rede op zich. Personages zeif in tale ende weder tale, zoals het in de
Beatrijs heet, aan het woord laten, was in verhalende literatuur al lang
een beproefd middel ter bevordering van levendigheid en directheid.28
Ook in laatmiddeleeuwse proza-vertellingen, legenden en prozaromans,
leidde die Freude am gesprochenen Wort vaak tot een verteltrant waarbij kortere, berichtende mededelingen met breder uitgewerkte gesprekssituaties werden afgewisseld.29 Inquit-formules als doe seide, doe
sprack, doe antwoerde personage x of y zijn in deze verhalen niet van de
lucht. Een toneelmatige presentatie in verzen met alleen sprekersaanduidingen bood de auteur een mogelijkheid om aan de eentonige herhaling
van dit soort formules te ontsnappen. Meestal werden monologen en de
eerste spreker van een dialoog in het voorafgaande proza nog wel met
een inquit-formule ingeleid. Typerend is dat zo'n formule vaak uitloopt
op het woordje aldus. Het is een woord dat expliciet om aandacht vraagt
voor wat volgt en het aparte, literaire en dramatisch-autonome, karakter
van het in verzen gestelde gedeelte ten opzichte van het proza markeert.
Het woordje aldus signaleert als het ware het terugtreden van de begeleidende en beschrijvende verteller. Van de lezer van toneelmatig gepresenteerde verzen wordt immers verwacht dat hij/zij zelf actief gaat 'visualiseren' en bedacht zal zijn op mogelijkheden om de monoloog of
dialoog betekenisverrijkend vanuit geImpliceerde handelingsaspecten
aan te vullen."
Al in 1971 heeft Hummelen in zijn Nijmeegse intreerede laten zien
dat prozaromans als de Destructie van Troyen (Antwerpen, Rolant van
den Dorpe, ca. 1500; herdrukken voor 1508 en in 1541 en 1556), Buevijn van Austoen (Antwerpen, Jan van Doesborch, 1504; herdruk in
1511), Alexander van Mets (voor 1518; enig bekende editie uit 1645),
Frederick van Jenuen (voor 1518; enige bekende editie: Antwerpen,
Vorsterman, 1531), Margarieta van Lymborch (Vorsterman, 1516; herdruk in 1544) en Broeder Russche (Antwerpen, Adriaen van Berghen,
ca. 1520; herdruk 1596), versdialogen bevatten die met recht 'dramatisch' of `toneelmatig' kunnen worden genoemd omdat ze de lezer activeren tot een voorstelling waarbij tekst en spraakhandeling begeleidend
verschijnsel in een groter complex van handelingen worden.' Ik wil het
verschijnsel hier nog even illustreren aan de hand van de beginverzen uit
een niet door Hummelen besproken scene in de Destructie van Troyen,
het oudst bekende voorbeeld van een gedramatiseerde roman. De verteller heeft in proza meegedeeld dat de Trojaan Dyephebus, de broer van
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Troylus, in het gevecht de Griek Dyomedes op de vlucht heeft gejaagd
en hem zijn rijkelijk wapenkleed afhandig heeft gemaakt. Triomfantelijk doet Dyephebus, vergezeld van veel yolk en voorafgegaan door een
heraut die het verheugde yolk het buitgemaakte wapenkleed laat zien,
zijn intrede in de feestvierende stad. De stoet nadert ten slotte het paleis
van Troylus die:
mids den groten rumore uut weert sach ende vraghede tot eenen van
sinen ridders ofter yet nieus ware: die hem antwoorden aldus:
(Die ridder)
Jaet grote vrolichede
U broeder Dyephebus coemt hier gereden
doer die stede / ende heeft ghestreden
teghen die Griecken die ons mesyonnen /
ende op Diomedes ghewonnen
bi fortzen van wapenen met crachte wreet
een dat rijckelijcste wapencleet
dat ghi noyt met oghen aensaecht.
Troylus
Waer eest?
(Die ridder.)
Siet waer ment draecht
blijft staende. tcomt ons int ghemoet.
(Troylus darwerts gaende sprac aldus)
Och broeder Dyephebus edel bloet
[...}32

De verteller laat de lezer hier op een uitdagende wijze in de steek; hij
moet zelf maar proberen zich de overgang van Troylus in het paleis naar
Troylus in gesprek met Dyephebus voor te stellen. De ridder die van alles op de hoogte blijkt te zijn, zal zich wel buiten het paleis hebben bevonden, misschien op zij van de weg waarlangs de stoet zal passeren.
Vanop deze plaats informeert hij Troylus die vanwege het naderende rumoer uit het raam is komen kijken. Na 's ridders eerste claus begeeft
Troylus zich naar buiten. Hij is duidelijk gehaast of in de war: hij weet
de stoet eerst niet te localiseren, wil vervolgens de richting uit die hem
door de ridder is aangewezen, maar deze maakt hem vlug ook duidelijk
dat dat niet hoeft, gezien de stoet met het wapenkleed hun richting uitkomt. Een toneelaanwijzing maakt ten slotte duidelijk dat Troylus niet
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Afbeelding 17.
Een engel verlost Mariken van haar boeien. Houtsnede uit Mariken van Nieumeghen. Antwerpen, Willem Vorsterman, ca. 1519 (Ex. Munchen, Bayerische
Staatsbibliothek, F5v).
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aan de kant blijft staan, maar op zijn broer toestapt om een gesprek met
hem te beginnen.
De verteller kon dus assisteren met 'toneelaanwijzingen'. Maar ook
houtsneden konden wel eens helpen bij het creeren van dramatische simultaneiteit. In het laatste hoofdstuk van Mariken van Nieumeghen
(Antwerpen, Willem Vorsterman, ca. 1515) wordt het optreden van de
engel die de titelheldin van haar boeteringen verlost, slechts heel kort in
proza vermeld.33 In de daaropvolgende verzen is Mariken net uit haar
slaap ontwaakt. Elf verzen lang heeft zijn geen besef van wat er feitelijk
is gebeurd; zij heeft gedroomd — ook, zij het op symbolische wijze, over
de verlossing van haar ringen — maar is onzeker over de betekenis daarvan. Een houtsnede waarin het optreden van de engel is uitgebeeld, domineert de bladzij waarop de lezer deze verzen vindt. De retrospectieve
aanwezigheid van het rale wonder in de houtsnede bevordert hier een
`ironische' lectuur waardoor de woorden van Mariken vanuit de spanning tussen twijfel en zekerheid, droom en werkelijkheid, dramatisch
worden verrijkt (afb.17).
Het gedeeltelijk toneelmatig bewerken van romans was een bij uitstek Nederlandse aangelegenheid. Dat blijkt met name uit de 'histories'
van Peeter van Provencen (Antwerpen, Willem Vorsterman, ca. 1517;
herdruk ca. 1564), Frederick van Jenuen, Broeder Russche en Merlijn
(Antwerpen, Symon Cock, 1534-1543), prozaromans waarvan de Franse, Nederduitse of Engelse voorbeeldtekst bekend is. Elementen uit de
te vertalen tekst werden aangegrepen om ze tot minder of meer zelfstandige passages in verzen, met clauskoppen, uit te bouwen. 34 Hetzelfde geldt voor Vanden Ghedinghe [...] tusschen eenen coopman ende
eenen Jode (Antwerpen, Jan van Doesborch, ca. 1515) en Vanden Jongen geheeten Jacke (Antwerpen, Michiel Hillen, 1528), twee geheel in
versvorm gestelde vertalingen van respectievelijk een Duits en een
Engels verhalend gedicht.35
Peeter van Provencen wijkt van de andere hier genoemde vertalingen
of doordat er, met uitzondering van de laatste scene waarin de geliefden
na tal van avonturen hun gelukkig samentreffen `vieren', bij het lyrisch-dramatisch bewerken van de bron consequent voor de refreinvorm
is gekozen. Dat gaf bijvoorbeeld aanleiding tot een refrein waarvan de
twee eerste strofen door Peter in hem selven en de twee laatste door zijn
geliefde Maghelone in haer selven gesproken worden. De refreinvorm
verplichtte de bewerker ook tot amplificatie van het oorspronkelijke gegeven. Een tot refrein uitgebreide emotionele reactie van Peter binnen
een voor de rest naar de brontekst in proza, met inquit-formules en directe-rede-delen weergegeven gesprek met zijn ouders, moest dan ook,
als een lang terzijde, `toneelmatig' worden ingeleid met de woorden en
(hi) ghinck ter siden alleen ende seyde [..1 36 Drieentwintig van de
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achtentwintig refreinen waarmee Peeter van Provencen is verfraaid,
zijn overigens, zonder verwerking van oorspronkelijke woorden, ingelast als theatrale bevestiging en versterking van de door de personages
beleefde emoties.37
Een andere, even ongewone bewerkingswijze geeft de in 1540 door
Vorsterman in Antwerpen op de markt gebrachte prozaroman De verloren sone te zien. De bron is hier een ca. 1535-1540 in druk verschenen
Franse moralite van ongeveer 1700 verzen. De datering van beide drukken laat veronderstellen dat de vertaler de Franse tekst direct tot een roman met kapittelopschriften en een afwisseling van proza met versdialogen heeft omgebouwd.38 Meer dan de helft van het Franse stuk is daarbij
weggelaten, onder meer alle scenes die volgens de dramatische techniek
van het wisselend perspectief wel licht werpen op, maar geen directe bijdrage leveren tot de ontwikkelingsgang van de Verloren Zoon. Over andere delen, zoals twee herbergscênes, wordt kort in proza bericht. Een
en ander heeft tot gevolg dat de twee sinnekens-achtige complotteurs Le
Rustre en L'enfant gaste gewoon tot twee ' slechte kameraden' zijn versmald. Wel behielden ze hun allegorische namen Die Roeckeloose en
Tverdorven Kint. Voor een prozaroman is dit al ongewoon genoeg.
Anders dan in het naar stofkeuze (amoureuze verhalen en legenden) verwante historiaaltoneel, blijkt men bij het gedeeltelijk dramatiseren van
prozaromans geen behoefte te hebben aan de hiervoor genoemde compositietechnieken `allegorisch handelen', `sinnekens' en 'Wog'.
Als bewerking van een speltekst vertoont De verloren sone nog een
eigenaardigheid die in geen van de andere romans met proza en verzen
gevonden wordt. Deze bestaat in de unieke combinatie van twee verschijnselen die elders ook wel eens apart voorkomen. Het gaat om de
systematische aanwezigheid van `toneelscênes' in alle hoofdstukken,
scenes die bovendien ook alle in zichzelf afgeronde berijmde gehelen
zijn. De consequente opeenvolging van geheel in zichzelf voltooide dramatische gedeelten laat duidelijk zien dat deze roman vanuit een selectie
van `gegeven' scenes werd geconcipieerd.
In geen van de andere romans zijn deze consequentie en afgerondheid
samen present. Niet ieder hoofdstuk van bijvoorbeeld Buevijn van Austoen, Frederick van Jenuen, Broeder Russche of Mariken van Nieumeghen biedt als centraal onderdeel een scene in verzen aan. De enige waar
dit wel het geval is, is Jan van Beverley. " Ook de Destructie van Troyen
neemt op dit punt een aparte plaats in. Het gaat hier om een relaas over
de geschiedenis van Trojes ondergang, geheel in proza, maar met een
per hoofdstuk vrij systematische toneelscenische presentatie van de aan
deze geschiedenis toegevoegde of erin aanwezige amoureuze stof. Het
betreft in hoofdzaak het verhaal over de liefde van Troylus voor Briseda, maar ook de relatie Dyomedes-Briseda en de liefde van Achilles
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voor Pollexena werden ‘scenisch' behandeld.4° Kan in de Destructie van
Troyen en in Jan van Beverley dus wel van een zekere consequentie in
het gebruik van berijmde monologen en dialogen worden gesproken,
dan zijn deze in beide romans vaak niet `compleee, in die zin dat binnen
de berijmde gedeelten niet naar een zekere afronding en volledigheid
van informatie is gestreefd. Zoals dat ook in de andere romans het geval
is, zijn de berijmde scenes er dikwijls het (emotioneel verhevigde) vervolg op eerder door dezelfde personages in proza gesproken woorden,
woorden die voor het goede begrip van de berijmde `reactie' vaak niet
kunnen worden gemist. 41 Op dit punt neemt Mariken van Nieumeghen
ten slotte een eigen plaats in. In deze `historie' is duidelijk naar formeel
afgeronde scenes gestreefd. Men treft er, anders dan in de overeenkomstige passages in de Engelse Mary of Nemmegen, in de proza-gedeelten
geen directe rede (meer) aan en men vindt er, zoals zo vaak in prozaromans, geen weesverzen op de overgangen tussen proza en verzen. 42 De
formele verzelfstandiging van de scenes in Mariken van Nieumeghen
mag ons echter niet misleiden. We zagen al hoe de verzen in het laatste
hoofdstuk hun dramatische spanning aan het alleen in het voorafgaande
proza meegedeelde gebeuren ontlenen. Andersom culmineert de herbergscene er niet in de `dramatische' voordracht van het refrein, maar in
het alleen in het proza vermelde rumoer en de dubbele moord die erop
volgen.43
In prozaromans moeten de `dramatische momenten' dus vanuit de
narratieve context worden begrepen. Dit laat onverlet dat bepaalde passages op toneelmatige wijze als deel van een zichtbaar gebeuren kunnen
en moeten worden gelezen. De aanwezigheid van nauw aan toneel verwante scenes in succesrijke prozaromans laat zien dat het leespubliek
drama in druk best wist te waarderen. Aan het publiek heeft het dus niet
gelegen dat er zo weinig van in druk verscheen. Dat wilde, naast de in
zijn genre onvervangbare belevenis van een echte toneelopvoering op
straten of pleinen, door het (voor)lezen van niet al te moeilijk ensceneerbare teksten ook zelf nog wel eens thuis een toneelmatige `voorstelling'
voor het geestesoog creeren. 44 Daar kwamen de prozaromans met hun
narratief ingebedde toneelscenes juist aan tegemoet. De auteurs ervan
zijn onder de rederijkers te zoeken, dezelfden die zo terughoudend waren om hun speelbare teksten voor uitgave of te staan. 45 De groeiende
spanning die in de eerste decennia van de zestiende eeuw tussen een
bloeiende spel- en een groeiende leescultuur ontstond, vond in de gedeeltelijk gedramatiseerde prozaroman dan ook zijn natuurlijke uitlaatklep. Alle partijen, drukkers, lezers, rederijkers en kamers, voeren er
wel bij. Drukkers en lezers kregen er levendige, gevarieerd ogende,
soms als verhalend proza, soms als toneel te lezen 'histories' mee in
handen; bij de productie ervan konden rederijkers binnen het narratieve
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kader hun gang gaan in het literair ophogen van emotionele, spannende
of beslissende passages tot pathetische monologen en minder of meer
zelfstandig functionerende toneeldialogen en -scenes. Dit soort werk
hoefde 's rederijkers dienst aan de kamer niet in de weg to staan. Het kon
immers ook worden beschouwd als een zeer geschikte oefening met het
oog op de creatie van volledige, met allegorische `conceptien' en sinnekens gecompleteerde, spelen, die dan niet voor de druk maar exclusief
voor opvoering waren bestemd.
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De herschepping van klassieke stof op het
rederijkerstoneel
Annelies van Gijsen

Klassieke verhalende stof is in de Middeleeuwen nooit we g geweest.
Oorspronkelijke Latijnse teksten van auteurs als Vergilius en Ovidius
dienden, vaak met uitvoerige latere commentaren, als schoollectuur.
Geletterden kenden deze teksten goed, en bovendien werd de stof ook in
het Latijn vaak bewerkt en gemoderniseerd. Bovendien leverde de klassieke literatuur, soms indirect, de stof voor volkstalige epische rijmteksten, waarbij vooral verhalen rond Alexander de Grote en de strijd om
Troje geliefd waren. Dezelfde stof wordt verwerkt in historiografische
en encyclopedische teksten en later ook in prozaromans. Mythologische
verhalen worden daarbij in aangepaste bewerkingen van een allegorische interpretatie voorzien: hoe ongeloofwaardig ze ook lijken, ze bevatten in verhulde vorm een kern van waarheid of een morele, soms
zelfs christelijke, boodschap. Vooral Ovidius' Metamorfosen werd op
deze wijze geYnterpreteerd.
Klassiek toneel bleef op de Latijnse scholen als schoollectuur in gebruik en werd door de leerlingen ook wel, in het Latijn, opgevoerd.'
Vertalingen van oorspronkelijke klassieke stukken in de volkstaal verschijnen hier te lande echter pas na het midden van de zestiende eeuw,
als Cornelis van Ghistele Terentius en Sophocles vertaalt. De meeste
spelen die ik hier ga bespreken, wortelen wat hun stof betreft in de middeleeuwse verhalende traditie en hebben weinig of niets te maken met
het theater van de klassieke oudheid.2
De acht amoureuze spelen, oftewel 'de oudere episch-dramatische
spelen met romantisch-klassiek gegeven', zijn een groep rederijkersstukken, waarin doorgaans een `klassiek', dat wil zeggen een mythologisch dan wel in de oudheid spelend liefdesgeval gedramatiseerd wordt.3
De datering en lokalisering is soms niet zeker, maar ruwweg kunnen ze
in de zuidelijke Nederlanden (vooral Brabant) in de eerste helft van de
zestiende eeuw geplaatst worden. Ze komen behalve door hun onderwerp doorgaans ook overeen in de dramatische presentatie, met name in
de voor de groep specifieke vorm van de sinnekensrollen, en in de verdeling van de stof over meer spelen (bedrijven).
Toch vormen ze geen homogene groep: enkele van de stukken, die er
in verschillende opzichten wel bij lijken te horen, wijken op een of meer
wezenlijke punten van het modale patroon af. De stukken zijn erg ver-
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schillend van omvang. 4 Ook het aantal en het soort optredende personages loopt nogal uiteen. 5 Als de hoofdpersonen van het stuk goden zijn,
dan worden die soms als mensen van vlees en bloed voorgesteld. Wanneer er zowel stervelingen als goden optreden, dan worden de goden wel
geassocieerd met de gelijknamige planeten.

Overlevering
Drie van de amoureuze spelen maken deel uit van de afschriftenreeks
van Reyer Gheurtz (1551-1553): Narcissus en Echo, Eneas en Dido en
Mars en Venus. 6 De belangrijkste verzameldruk is Den handel der
Amoureusheyt van 1621, waarin dezelfde Brie amoureuze spelen in bewerking zijn opgenomen. Bovendien is deze Handel de enige bron voor
Leander en Hero. Behalve dit laatste stuk zijn ook Pyramus en Thisbe
van De Castelein, De spiegel der minnen en Jupiter en Yo alleen in drukken bewaard. 7 Het Haarlemse Piramus en Thisbe-spel is als enige alleen
in handschrift overgeleverd. Van Ghisteles Eneas en Dido is het enige
stuk, dat in een vrijwel contemporain handschrift is overgeleverd; de
overige zeven spelen zijn ouder, soms aanmerkelijk ouder, dan de bronnen waaruit we ze kennen.
Tussen overlevering in druk of in handschrift bestaat een significant
onderscheid. Waar vergelijking mogelijk is, blijken twee van de spelen
voor de druk nogal bewerkt. 8 Dit kan ook to maken hebben met het verschil in functie en bereik. De drukken dienden blijkbaar primair als leestekst en voor een breder publiek; de handschriften waren eigendom van
een particulier of kamer, en konden ook voor opvoeringen gebruikt worden.
Hieronder volgt eerst een zeer beknopt overzichtje van de acht amoureuze spelen en enkele algemene opmerkingen over de stof en de strekking. Vervolgens worden de twee spelen van Colijn nader besproken.
Deze stukken, wellicht de oudste van de groep, zijn om verschillende redenen interessant, vooral omdat ze elk op hun manier innoverend zijn.
Narcissus en Echo kan gezien worden als een experiment in dramatisering, waarbij wel al kiemen van latere conventies aanwezig zijn; De
spiegel der minnen sluit in een aantal opzichten meer aan bij de rest van
de groep, maar wijkt of door stofkeuze.
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De acht amoureuze spelen
Colijn Keyart, Van Narcissus ende Echo'
Vermoedelijk in het laatste derde van de vijftiende eeuw geschreven te
Brussel. Volgens een aantekening van Gheurtz in zijn afschrift kan het
naar believen in drie of twee bedrijven of aan een stuk gespeeld worden.
Echo is de dochter van de heer van Yponen; Narcissus is een jonge
vorst. Van de tweeentwintig personages zijn er negen menselijk, zeven
goddelijk, en zes `overig'.
Colijn van Rijssele, De spiegel der minneni°
Dit stuk is geschreven na Narcissus en Echo, maar uiterlijk in 1503 (het
sterfjaar van Colijn) te Brussel. Het stuk beslaat zes spelen met elk een
eigen proloog en conclusie. De stofkeuze wordt in de eerste proloog uitvoerig gemotiveerd. De handeling speelt zich of in Mi4delburg en Dordrecht, en wordt gepresenteerd als historisch geval uit het recente verleden. Er komen eenentwintig personages in voor: twaalf menselijk, vier
goddelijk/kosmisch, drie sinnekens, en de twee proloogsprekers.
Matthijs de Castelein (?), Pyramus en Thisbe"
Dit stuk is geschreven in Oudenaarde, vermoedelijk in 1510 a 1520.12
Het speelt in Babylonie op onbepaald tijdstip in het verleden; er wordt
naar Ovidius verwezen. Zeven personages: twee sinnekens, Bedrieghelic Waen en Fraudelijk schijn, en vijf mensen. Naast de titelhelden verschijnen alleen nog de moeder van Thisbe, haar kamenier, en de vader
van Piramus. Slotmoralisatie: christelijke interpretatie bij monde van de
vader van Pyramus en de moeder van Thisbe.
Piramus en Thisbe (de `Haarlemse', anoniem)"
Dit spel is misschien van Zuidnederlandse herkomst en is onstaan in de
eerste decennia van de zestiende, of mogelijk nog aan het eind van de
vijftiende eeuw. " In het buitenspel, dat bijna de helft van dit korte stuk
beslaat, verschijnen een docktoor, Poetelijck Geest, en Damoreuse. Het
handschrift noemt het Een spel van sinnen van de historie van Piramus
en Thisbe genaempt de Sinnelijcke genegentheift. Sinnelijcke Genegenheijt is ook een sinneken in het spel; zijn partner heet Hertelijcke Lust.
Naast deze koppels treden alien Piramus en Thisbe op: zes personages in
totaal dus. Het binnenspel speelt in Babylonie ten tijde van koningin Semiramis; er wordt naar Ovidius verwezen.
Jan Smeken, Hue Mars en Venus tsaemen bueleerden"
Brussel, waarschijnlijk tussen 1485 (het jaar waarin Jan Smeken stadsdichter wordt) of lets daarvoor, en 1518 (Jans sterfjaar). De twee sinne-
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kens in dit stuk heten Jolijt van Ooghen en Ghepeijs van Minnen. Verder
treden er drie godinnen en zes goden in op; in totaal elf personages.
Cornelis van Ghistele, Van Eneas en Dido16
Antwerpen 1551 of 1552. Het enige van de amoureuze spelen dat zo
goed als rechtstreeks teruggaat op een klassiek werk; Cornelis van Ghistele vertaalde Vergilius' Aeneis berijmd in het Nederlands, en baseerde
zijn stuk op deze vertaling. Het stuk is in twee spelen verdeeld; het eerste heeft een proloog van Rhethoryckelyck gheest en Poeetelyck sin; het
tweede van Ongheleerdt Begrijpen, Onweetendt schimpen en Een statelijck man. De sinnekens Jonstich Herte en Faeme van Eeren komen in
beide spelen voor. In het eerste spel treden daarnaast aanmerkelijk meer
personages op dan in het tweede: veertien tegen zeven, waarbij er maar
vijf personages in beide spelen optreden. In totaal zijn er drieentwintig
rollen.
Jupiter en Yo (anoniem)"
Brussel, datum onbekend. Houwaert, die de druk van 1583 bezorgde,
werd wel voor de auteur aangezien, naar mijn mening ten onrechte. " De
Prologen en Conclusies worden gepresenteerd doot Djonstich Herte en
Ghewillighen Aerbeyt. Er zijn twee sinnekens: Cracht van Liefden en
Natuerlijcke Lust. Naast de twee proloogsprekers en de sinnekens komen twaalf personages voor: tien goden, een heraut en een wachter. Jupiter wordt voorgesteld als de koning van Kreta. De actie speelt zich
grotendeels of aan zijn hof in de stad.
Leander ende Hero (anoniem)
Dit stuk is alleen bewaard in de druk van 1621. De stof is over vier spelen verdeeld, waarbij per spel een nieuw koppel sinnekens optreedt.19
Prologen en Conclusies van Poetelijck Gheest en Amoureuse Fantasije.
In totaal dertig personages, waar bij `mensen van vlees en bloed' verre
in de minderheid zijn (maar acht, als we de proloogsprekers niet meetellen). Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat het stuk op grond van de
bronnen en de receptie wat later gedateerd moet warden dan de overige
spelen: in het derde kwart van de zestiende eeuw.2°
Pluto ontschaakt Proserpina
Dit spel is verloren; we kennen slechts een samenvatting en enkele citaten uit Kops, volgens wie het uit Gent afkomstig zou zijn en uit het begin
van de zestiende eeuw zou dateren. 21 Hij weet nog to melden dat het zou
zijn opgevoerd in Dendermonde (1519), Tholen (1534) en Aalst (1551).
Het blijft verder buiten beschouwing.
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Klassieke stof eigentijdse moraal
Als profane stukken met een liefdesgeschiedenis als centraal onderwerp
lijken de amoureuze spelen een voortzetting van de `romantische' abele
spelen. De hoofdpersonen in de abele spelen zijn hoogadellijk, maar in
recente publikaties wordt op goede gronden betoogd, dat de stukken bedoeld zijn voor een stedelijk publiek, en dat hun strekking daaraan is
aangepast.22 In de amoureuze spelen wordt de setting nog exotischer. De
keuze voor een klassieke, heidense entourage is daarbij niet alleen een
modernisering; het geeft ook meer armslag bij het afschilderen van erotische gevoelens en interacties. Daarbij wordt in enkele spelen gebruik
gemaakt van 'voyeur-scenes': de sinnekens bespieden de gelieven, die
zich hebben teruggetrokken, en doen in plastische bewoordingen verslag van wat zich achter het gordijn afspeelt, zodat het publiek kan meegenieten.23
Dit neemt niet weg, dat het gedrag van de personages, hoe boeiend
ook, doorgaans in strijd is met de heersende moraal. Om misverstanden
te voorkomen, wordt hier expliciet of impliciet op gewezen. In het geval
van een droeve afloop is de noodzaak iets minder dwingend: het publiek
heeft dan met eigen ogen kunnen zien, dat ongebreidelde lust alleen
maar tot ellende leidt. In de twee stukken waar niemand doodgaat, en die
dan ook veel speelser en recreatiever aandoen dan de zes overige, ligt
dat anders: zowel Mars en Venus als Jupiter en Yo zouden als propaganda voor overspel kunnen worden opgevat. In beide spelen wordt het
overspel bovendien nog verontschuldigd door de negatieve afschildering van Venus' man Vulcanus en Jupiters vrouw Hera. Hier dient dus te
worden bijgestuurd. In Jupiter en Yo leveren de sinnekens moraliserend
commentaar, waarbij ze zowel overspel als jaloezie bekritiseren. Bovendien worden zowel in het commentaar van de sinnekens als in de
Naeprologhe allegorische interpretaties van het verhaal gegeven.24
Mars en Venus kan worden opgevat als waarschuwing: neem geen huwelijkspartner met een groot leeftijds- en karakterverschil. Dit thema
krijgt in de gedrukte versie van het stuk een extra accent door het nastukje Een arguacie wiltse wel onthouwen, hoe oude mans varen die
jonck wiffs trouwen. 25 Verder heeft Pleij erop gewezen, dat Vulcanus als
een onbehouwen lomperik wordt voorgesteld, terwijl Mars een toonbeeld is van beschaving en welgemanierdheid, waardoor het stuk ook als
een les in gewenst gedrag kan worden opgevat.26
De moralisatie, die nooit helemaal ontbreekt, is in enkele andere stukken veel centraler. Dit geldt vooral voor het Haarlemse Piramus en Thisbe-spel, waar het liefdesverhaal als illustratief voorbeeld is ingekaderd
in een buitenspel. Afwijzing van aardse liefde gaat hier samen met een
religieuze allegorische interpretatie, waar Piramus staat voor Christus
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en Thisbe voor de hem minnende ziel. In de slotmoralisatie komt een
toog voor van Christus aan het kruis.27
Colijn
De auteur van de vermoedelijk oudste, en ook de meest opvallende stukken is onder verschillende namen bekend; waarschijnlijk zijn Colijn van
Rijssele, Colijn Keyart alias de `amoriise Colijn' en Colijn Caillieu den
en dezelfde persoon.28 Hij woonde in Brussel in de tweede helft van de
vijftiende eeuw, waar hij al voor 1471 van stadswege een bezoldiging
ontving. Vanaf 1474 was hij officieel stadsdichter; in 1485 werd hij in
die functie opgevolgd door Jan Smeken. Hij overleed in 1503.

Narcissus en Echo
Een van de bronnen van dit stuk is het Middelfranse Narcissusspel, dat
vermoedelijk is geschreven rond het midden van de vijftiende eeuw,
maar zeker na Chartiers Belle dame sans merci (1426), dat zowel genoemd als geciteerd wordt. 29 Het stuk is maar half zo lang als dat van
Colijn, en er treden maar drie personages op: Narcisus, Echo en Le Fol.
Er is niet veel actie: introspectieve beschouwingen van vooral Echo vormen de hoofdmoot. Daarin rapporteert ze wel uitvoerig, hoe tumulteus
haar binnenwereld is: vrees en begeerte, elk met een groep bondgenoten,
zijn in een heftig conflict verwikkeld. Le Fol levert commentaar.
In Narcissus en Echo verschijnen de psychische factoren, die in het
Middelfranse spel alleen beschreven worden, in levenden lijve op het toneel. Dit heeft geleid tot een merkwaardige allegorische vorm. Behalve
de als menselijk voorgestelde personages en de hemelbewoners treden
er twee afsplitsingen van de hoofdpersonen op: Narcissus' Schoonheid
en Therte van Echo. Sommige personificaties verschijnen en verdwijnen
al naar het uitkomt. Bovendien is het stuk ook veel langer, doordat de
handeling uitvoeriger wordt uitgewerkt en er veel meer bijfiguren optreden. Tot de acties behoren onder meer een toernooi en een jachttafereel;
dit laatste biedt het kader om ook Actaeons confrontatie met Diana in
het stuk op to nemen.
Zowel een jachttafereel als een allegorisch liefdesconflict komen
voor in een van de bijkomende bronnen van Narcissus en Echo: het gedicht Le debat du Cuer et de l'Ueil (rond 1445) van Michault Taillevent.
De `ik' van dat gedicht ontmoet op jacht een gezelschap en wordt verliefd op een schone dame. In de nacht hierna heeft hij een droom, waarin
Oog en Hart elkaar aansprakelijk stellen voor deze liefde'en de bijbeho-
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Afbeelding 18.
Toneelstellage voor de Gentse rederijkerswedstrijd van 1539. Het betreft de oudste (bekende) afbeelding van een stellage met twee verdiepingen. De ruimte op de
eerste etage kon gebruikt worden voor hemel- of godenscênes. Spelen van zinnen
[.../ Gent, Joos Lambrecht, 1539 (Ex. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, A3r).
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rende smart. Ze dagen elkaar uit voor een duel, waarvoor de maarschalk
van Amours, Desir, het strijdperk klaarmaakt; dit is behangen met tapijten waarop de Roman de la Rose in diamanten letters te lezen staat. Gelukkig verschijnt Venus zelf nog voor er bloed vloeit, en zij verzoent de
twee tegenstanders, die ze geen van beiden kan missen."
Verschillende verzen uit het kaderverhaal van Taillevents Debat zijn
vrijwel woordelijk terug te vinden in zowel Narcissus en Echo als De
spiegel der minnen. Bovendien gaat het Debat in het enige vijftiende-eeuwse handschrift van het Middelfranse Narcissus-spel direct aan
dit spel vooraf. 31 Deze combinatie heeft Colijn mogelijk geInspireerd bij
zijn dramatisering van het Narcissus-verhaal: de Ovidiaanse stof wordt
gepresenteerd in een vorm die doet denken aan de traditie van de minne-allegorie, waarin allerlei psychische en sociale factoren die de liefde
belemmeren dan wel bevorderen optreden. Hier verschijnen ze naast de
hoofdpersonen zelf in den lijve op het toneel, en op deze wijze wordt de
binnenwereld van die personen in een aanschouwelijke dramatische
vorm voorgesteld.
Narcissus en Echo opent met een scene in de hemel, vermoedelijk op
een boventoneel, waarin Venus en Cupido besluiten de mooie Echo en
de knappe Narcissus aan elkaar te koppelen (afb.18). Apollo, door hen
geraadpleegd, waarschuwt dat dit niets kan worden: het beoogde stel
past wat complexie betreft helemaal niet bij elkaar. Eigenwijs als ze
zijn, willen Venus en Cupido het toch proberen, met de bekende gevolgen. De setting van het stuk is klassiek-heidens bedoeld. Hoewel Echo
in de lijst van personages als `nymphe' wordt aangeduid, is ze de dochter van een aardse, ridderlijke heer. De goden hebben enkele astrologische trekjes; zo wordt Diana met de maan geassocieerd. Jupiter is wel
duidelijk een klasse goddelijker dan de overige hemelingen; hij wordt
zelfs bijna als God zelf voorgesteld. De kosmische hierarchie weerspiegelt zich in de toneelfacade; er zijn wel interactieve' bewegingen tussen hemelbewoners en stervelingen. De planeten-godinnen Venus en
Diana manifesteren zich beiden ook als beeld in hun eigen tempels. Zouden de betrokken acteurs daarvoor afdalen, of slaan Echo en Narcissus
de blik omhoog als ze tot hun patroonplaneet-godin bidden?
In het handschrift wordt de term `verrader' gebruikt voor de personages Wonderlyck Murmureeren, Narcissus' Schoonheit en Druck en
Spijt. De personificatie Angst Or Wederseggen (de angst om afgewezen te worden) wordt camerlinck en hOr [=Echo's] dienaer genoemd; de
bode van Venus en Cupido, Jonstich Begheeren, is een engele.32
Narcissus' Schoonheit wordt, geheel los van zijn `eigenaar', op aanraden van Venus door Wonderlyck Murmureren als handlanger ingezet
om Echo verliefd te laten worden op Narcissus. " Echo heeft ook een afsplitsing: Therte van Echo, haar camerlinck. 34 Door deze splitsing kan
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Echo's binnenwereld in dialogen tussen haarzelf en haar hart worden
voorgesteld. Bovendien is Echo zelf nog op vrije voeten en daardoor in
staat Narcissus aan te spreken, nadat haar hart door de twee verraders in
Tprysuen van Minnen is opgesloten. Deze laatste actie laat zien wat in
het Middeifranse spel alien blijkt uit een monoloog van Echo: Le cueur
donc qui est en prison [...] Peut bien demander garison I De ses douleurs." Na de dood van Echo en haar hart en een proces in de hemel,
waar de goden Narcissus veroordelen, treedt Narcissus' Schoonheit tenslotte nog zeer functioneel op in de rol van Narcissus' spiegelbeeld in de
bran.
Vergeleken met het nogal statische Middelfranse spel is Narcissus en
Echo een zeer levendig en dynamisch stuk, waarin veel meer actie en
vooral ook veel meer interactie wordt getoond. De dichter heeft verschillende middelen ingezet om de gevoelens en innerlijke conflicten
van de personages, vooral van Echo, zichtbaar te maken. Hij laat daarvoor nogal uiteenlopende personages ten tonele verschijnen, waarbij
duidelijk sinnekens-achtige figuren, maar ook heel andere. De traditie
van de profane minne-allegorie kan hebben bijgedragen tot deze innoverende dramatische vorm, waarbij de dichter er blijkbaar naar gestreefd
heeft om de motieven van de handeling zichtbaar en tastbaar voor te
stellen.

De spiegel der minnen
Het meest afwijkende stuk uit de groep, De spiegel der minnen, speelt
zich of in het recente verleden, te Middelburg en Dordrecht. De hoofdpersonen in dit hartverscheurende liefdesdrama zijn Dierick den Hollander, een rijke koopmanszoon, en de arme linnennaaister Katherina
Sheermertens. Deze opvallende en in ons taalgebied voor zijn tijd unieke stofkeuze heeft de dichter de afgelopen eeuw veel lof doen oogsten;
het stuk is in alle toonaarden geprezen om zijn realisme en zijn uitstekende psychologie. Het wordt ook wel gezien als een vroege voorloper
van het burgerlijk drama.
De redenen om het tot de amoureuze spelen te rekenen hebben met de
thematiek en de vorm van het stuk te maken. Het is een profaan, serieus
liefdesdrama. Bovendien komt de sinnekensrol in dit stuk overeen met
die in de amoureuze spelen met een klassiek onderwerp, evenals de presentatie en de vormgeving. Aan het einde van de zestiende eeuw had het
stuk ook een klassieke status. 36 De Antwerpenaar Andries Nuts, die voor
of in 1587 Lauriers berijmde vertaling van Ovidius' Ars amandi in proza
bewerkte, vermeldt een aantal slachtoffers van Venus en Cupido: Jupiter, Hercules, Paris, Leander, Aeneas, en Pyramus en Thisbe. Hij besluit
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met: Men weet ooc wel wat een hert ende liefde Dierick den Hollander
ende Catherina Schermertens malcandren ghedraghen hebben: want sy
is so vyerich gheweest / dat zijt met hen beyder doot besuert hebben."
En de Leidse rederijker Antonis van Buytevest neemt kort na 1594 in
zijn handschrift een liedje op, waarin Dierick en Katherina naast Samson, Piramus en Thisbe, Leander, en Holofernes als evenzovele bewijzen van Venus' verwoestende effecten worden opgevoerd.38
De dichter is zich zeer bewust van zijn innoverende stofkeuze, die in
de eerste proloog wordt gemotiveerd. In deze proloog bespreekt de dichter Jonstighe Sin met zijn helper Natuerlijk Ghevoelen, welke stof het
meest geschikt is om de kracht van de liefde te tonen. Hij hoopt daarmee
de wederliefde van zijn geliefde te verwerven. Natuerlijck Ghevoelen
doet hem drie klassieke onderwerpen aan de hand, die alle drie door Jonstighe Sin van de hand worden gewezen. Pyramus en Thisbe waren puer
onghetempert van minnen; hun zelfmoord uit wanhoop was redeloos en
in strijd met de natuur.39 Het verhaal van Leander en Hero lijkt hem onopvoerbaar en vervelend.4° Narcissus komt al helemaal niet in aanmerking, omdat die niet van vrouwen hield; bovendien bestaat daar al een
stuk over. Een bezwaar tegen alle drie de suggesties is dat ze komen uut
ouder Poeterijen / Die buyten onsen ghedenckene staen. ' Hij vraagt
zich dan af, of de ware liefde niet ook hier te lande te vinden zou zijn.
Dan krijgt Natuerlijk Ghevoelen zijn gouden inval, waar Jonstigh Ghevoelen met groot enthousiasme op reageert.42
Op elk van de zes prologen bij de afzonderlijke spelen volgt de tekst
van een Baniere, een tekstbord waarop het publiek kan zien, wat het kan
verwachten. In die bij het laatste spel wordt er eerst gewezen op de morele strekking van het stuk; iedereen zou zijn dochter moeten laten kijken. Zo'n mooi stuk als dit, dat ook iedere minnaar zal bekoren, is nog
nooit vertoond; het is Weerdig boven Paris oft Troylus te zijne verheven.
/ Alle gesten, historian moetender voren wijcken, / Ende oock alle consten van Rhetorijcken (vs. 5134-5136). De presentatie van het onderwerp in de eerste proloog en de Baniere bij het laatste bedrijf wekken de
indruk, dat de dichter ook door zijn onderwerpskeuze bewust wil concurreren met klassieke spelen.43
Het optreden van Venus, Phoebus en Saturnus, alsmede later dat van.
Leo is in vergelijking met Narcissus ende Echo veel radicaler astrologisch-kosmologisch gemotiveerd. Aan het begin van het eerste spel
komt een planetensane voor, waarin elk van de drie zijn of haar aandeel
in de toekomstige gebeurtenissen uiteenzet. Saturnus domineerde bij de
conceptie van de hoofdpersonen, waarbij Phoebus, de zon, in Scorpio
stond. Daardoor zijn ze beiden melancholisch van complexie, en door
hun temperament niet snel verliefd, maar als ze eenmaal verliefd zijn, is
het ook voor altijd. 44 Bij hun geboorte onder de planeet Venus stond de
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zon in Leo, wat velerlei gevolgen heeft voor hun karakter.
De rollen van de drie sinnekens die in het stuk optreden zijn duidelijk
en expliciet in de kosmologie van het stuk ingebed. Begheerte van
Hoocheden en Vreese voor Schande zijn kinderen van Leo, het teken
van de dierenriem. Dit teken is het `eigen huis' van de zon; Phoebus 'domineerde' daarin bij de geboorte van de hoofdpersonen. ' Het derde sinneken, Jalours Ghepeyns, wordt door Saturnus gebrouwen in den ketel
der memorien.
De sinnekens vervullen een sleutelfunctie op twee niveaus; dat van de
microkosmos, en dat van de macrokosmos. Begeerte en vrees vertegenwoordigen de virtus motiva, de lagere krachten van de ziel; ze vormen
een schakel tussen geest en lichaam en vertegenwoordigen de beweegredenen of drijfveren van de hoofdpersonen. Hun specifieke invulling tot
Begheerte van Hoocheden en Vreese voor Schande danken ze aan de
astrologische krachten die ze in dit geval belichamen: die van de zon en
Leo. Op macrokosmisch niveau zijn ze de daimonen, die de bemiddelaars zijn tussen de kosmische en de menselijke wereld. Deze voorstelling
van zaken, die al voorkomt in Plato's Timaeus, kreeg in het vijftiendeeeuwse Neoplatonisme een sterke nieuwe impuls door Ficino's vertaling van het Corpus Hermeticum (1464). In de ogen van Ficino en zijn
kring was Hermes Trismegistos een tijdgenoot van Mozes en een belangrijke inspiratiebron van Plato, en de op zijn naam overgeleverde
teksten hadden een groot gezag. In de hermetische Aforismen wordt beschreven, hoe elke planeet een Leger van daimonen als dienaren onder
zich heeft. Die daimonen bemoeien zich met aardse aangelegenheden,
en proberen de zielen van de mensen te manipuleren en op te stoken:
`zodra wij geboren zijn en een ziel hebben gekregen, nemen de geesten,
die in dienst staan van elk der planeten, ieder zijn eigen mens onder zijn
hoede, op het ogenblik dat zij in dienst staan van het gesternte dat bij de
geboorte is geconstelleerd.' 46 In zijn commentaar op Plato's Symposium
gaat Ficino op een aantal plaatsen in op de rol van dergelijke astrale daimones bij het ontstaan en het wezen van de liefde. 47 Daarbij is zijn hermetisch-neoplatonische wereldbeeld uitgesproken religieus getint: de
daimones dienen de planeten waar ze bij horen, maar de planeten zijn op
hun beurt weer de dienaren van de Wereldziel, die zelf weer ondergeschikt is aan het Opperwezen.
De kosmologie van de Spiegel lijkt, vooral wat betreft de rol van de
sinnekens, tegen de achtergrond van dit soort denkbeelden begrepen te
moeten worden. De planetengoden zijn zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheid als onderdeel van de schepping: elk van hen vervult gewetensvol en vroom de hem of haar toebedeelde rol. Het `vuile werk'
wordt door de sinnekens opgeknapt, die hun taak met veel plezier en ijver uitvoeren, maar die net als de planeten laten blijken, dat hun invloed
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niet verder strekt dan de wil van hun beoogde slachtoffers toelaat. Uniek
in de Spiegel is het optreden van Leo in het laatste spel; mogelijk is hij
een vertegenwoordiger van een hogere orde dan de planeten. " Zijn eerste uitspraak is, dat hij in al zijn effecten dient te gehoorzamen aan de
beschikkingen van tgoddelijck berueren. 49 Hierna stelt hij zijn uitwerking zeer positief voor: hij bevordert reinheid, deugd en vreugde. Vervolgens wijst hij erop, dat de mens alle door hem geInspireerde neigingen
ten goede dan wel ten kwade kan gebruiken, en er ook volledig aan kan
ontkomen. De door hem veroorzaakte hovaardij kan een eervolle levenswandel bevorderen (vs. 5732-5752). Dan roept hij zijn kinderen, Begheerte van Hoocheden en Vreese voor Schande, die hem met gepast
respect begroeten als hun gheminde vadere. In opdracht van Leo gaan
zij Katherina, na de dood van Dierick, kwellen met de spiegel Daghelijcx Verwijt en de kaars Faute van Eere. Deze scene kan worden begrepen als een correctie van mogelijke misverstanden: de wereld van de
planeten en de sterren is weliswaar gevaarlijk voor ons zwakke stervelingen, maar is in zichzelf goed, edel en verheven.
De Spiegel is naar mijn mening een ambitieuze, groots opgezette poging om een kosmische dimensie van klassieke, dat wil zeggen: moderne, hermetisch-neoplatonistische, allure van de grond te trekken. Het
gaat daarin een stuk verder dan het eerdere stuk van Colijn over Narcissus." De expliciet aangegeven concurrerende bedoeling van de stofkeuze is wellicht te verbinden met de verschuiving van een heidense (Narcissus) naar een eigentijds-Christelijke (Spiegel) entourage. Het stuk
roept een beeld op van een uitgesproken hierarchisch geordende en ook
zeer hechte en voile kosmos: God als allerhoogste; mogelijk een uit hem
voortvloeiende beweger als tussenschakel; daaronder het firmament, gevolgd door de planeten. Deze brengen de sinnekens voort, die hun invloeden belichamen en ze verbinden met de hoofdpersonen.
Deze kosmologische dimensie van het stuk zal zeker aanschouwelijk
zijn gemaakt door de toneelinrichting. Het is plausibel, dat deze overeenkwam met die van Narcissus en Echo. Hummelen heeft betoogd, dat
dit stuk gespeeld moet zijn op een façade met een verdieping, die verdeeld was in een aantal 'open camers': met gordijnen afsluitbare compartimenten, die in de loop van het stuk de verschillende vereiste lokaties konden voorstellen. " De façade voor de Spiegel moet zeker een
ruim boventoneel gehad hebben voor de scenes met de planeten-goden.
De sinnekens verbinden de verticale met de horizontale actie. Belangrijkste effect is dat de toeschouwers kunnen zien en begrijpen wat er
gebeurt en waarom, terwijl de hoofdpersonen zich maar zeer ten dele bewust zijn van de krachten die in het spel zijn. De veelgeprezen psychologische subtiliteit van het stuk berust voor een groot deel op de spanning
tussen de tlindheid' van de hoofdpersonen en de levendige voorstelling
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van hun drijfveren. Hun droeve einde wordt daarbij ook weer gecompenseerd door de tegenbeweging in het buitenspel: in de proloog bij het
zesde en laatste spel jubelt Jonstighe Sin, dat hij reyne confortatie gevonden heeft aan de liefste die sonne mach beschijnen (vs. 5051-5052).
Wat de toeschouwers van de Spiegel op het toneel zien gebeuren, is
bedoeld als een blik op de interactieve dynamiek van de kosmos. De visie hierop lijkt geInspireerd door wat Colijn mogelijk beschouwde als de
`ware klassieke oudheid', die van Hermes en Plato, maar dan gecorrigeerd vanuit christelijke opvatting, zoals ook Ficino dat nastreefde.
Colijn zal dat zelf wel als de hoogste vorm van realisme hebben
beschouwd. In dat Licht bezien is het ironisch, dat in de twee moderne
toneelbewerkingen van het stuk de prologen en conclusies, alsmede de
astrologische scenes, tot een minimum zijn gereduceerd. 52 Ons `realisme' is niet het zijne, evenmin als onze `klassieke Oudheid' de zijne was:
de tijden veranderen, en het verleden verandert mee.
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Overlevering en benadering
Bart Ramakers

I

n deze bijdrage wordt een beeld gegeven van de overlevering van het
Nederlandse allegorische toneel uit de late Middeleeuwen, vanaf de veel
bestudeerde Elckerlijc, uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, tot de
De Wellustige Mensch, dat in of kort voor 1551 werd geschreven. Verder wordt een benadering van dit toneel voorgesteld die aan zoveel mogelijk aspecten ervan rechtdoet. ' Twee begrippen zullen daarbij richtinggevend zijn: allegorie en betoog, twee begrippen, zo zal blijken, die
in elkaar haken. Met behulp daarvan kan het corpus van allegorische toneelteksten worden uitgebreid met spelen die doorgaans onder andere
noemers behandeld worden: verscheidene tafelspelen, het veertiende-eeuwse abel spel Vanden Winter ende vanden Somer en didactische
teksten van dialogische aard uit de dertiende eeuw.
De allegorie is vooral via de personificatie – de belangrijkste dramatische toepassing van de allegorie – te verbinden met het toneel als driedimensionaal genre, als theater. Een personificatie is immers een personage dat een begrip of instantie letterlijk tot leven brengt, door stem, mimiek, gestiek, kostuum en – in het geval van Vanden Winter ende vanden Somer – vermoedelijk ook masker.' Bovendien hangen met de
allegorie bepaalde handelingsmotieven samen die op het toneel zichtbaar worden gemaakt. Met dit visuele aspect is de toepassing van de allegorie te verbinden, maar ook de voor het rederijkerstoneel zo kenmerkende vertoning van tableaux vivants, waarvan thema's en iconografie
soms rechtstreeks aan de beeldende kunst werden ontleend. 3 Het begrip
betoog is via de structuur en compositie van monologen en dialogen –
dus van alles wat op het toneel gezegd wordt – te verbinden met vooral
mondeling beoefende tekstgenres (preken en disputaties, om twee voorbeelden te noemen) die net als toneel functioneerden binnen de meer of
minder `openbare oraliteit van de stad'.4
Kenmerkend voor allegorisch toneel is dat het zeer verbaal is, waardoor het een beroep doet op het oor, maar tevens zeer visueel, waardoor
het de aandacht trekt van het oog. Door de verhouding tussen woord en
beeld als leidraad te hanteren, is het mogelijk inzicht te verkrijgen in zowel de theatraliteit als de context – cultureel en maatschappelijk – van
het allegorische toneel. Deze aanpak wijkt of van gangbare benaderingen van het genre, omdat niet wordt uitgegaan van een dramatisch prototype waaraan alle verschijningsvormen van het allegorische toneel wor-
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den afgemeten – een benadering die vooral in het buitenland opgang
heeft gemaakt – en evenmin uitsluitend het retorisch-argumentatief karakter van de spelen als uitgangspunt wordt genomen, zoals onlangs in
eigen land is voorgesteld. 5 Het verbale en visuele dienen in samenhang
te worden besproken. Het gaat om twee zijden van dezelfde medaille,
namelijk van de personificatie, die met een term van Jauss de `systempragende Dominante' van het allegorische toneel kan worden genoemd.6 Met andere woorden: het optreden van nersonificaties vormt de
belangrijkste karakteristiek van allegorische toneelspelen. De allegorie
schept, om opnieuw met Jauss te spreken, een `gattungshafte Struktur in
selbststandiger, konstitutiver Funktion'. 7 Het betoog-karakter van veel
stukken vervult daarentegen eerder een 'unselbststandige' of tegleitende Funktion'. Ten opzichte van het optreden van personificaties is het
feit dat die soms veel betogen, secundair; ze doen dat namelijk niet in
alle spelen.

Allegorie
Bij de toepassing van allegorie worden onstoffeliike zaken en betrekkingen voorgesteld door stoffelijke zaken, door personen en door de
handelingen van deze. In niet-dramatische genres is de toepassing van
allegorie een kwestie van overdrachtelijk taalgebruik zonder meer, dus
van woorden alleen; in het toneel worden zaken, personen en handelingen die iets tetekenen' ook werkelijk zichtbaar gemaakt. Toepassing
van allegorie vergt intellectuele inspanning, zowel van de zijde van de
auteur, die zich voor de taak gesteld ziet onstoffelijke zaken en betrekkingen door middel van objecten, personen en handelingen te verbeelden, als van de zijde van de lezer, die het door de auteur gelegde verband
tussen beeld en betekende zaak moet zien te doorgronden.
Wat het toneel betreft is dat voor de toeschouwer naast een kwestie
van zien ook een kwestie van horen, want de overdrachtelijke verhouding wordt ook in woorden, in uitleg, verduidelijkt. Dat maakt het kijken en luisteren naar allegorisch toneel tot een verstandelijke, soms
ronduit cerebrale exercitie, temeer daar het bij de betekende zaken doorgaans om abstracte begrippen van theologische, filosofische of psychologische aard gaat. Bovendien heeft veel allegorisch toneel een lerende
of moraliserende functie. De allegorie is immers bij uitstek een didactisch proc&16, waarmee zaken van geloof, moraal en levenshouding (die
vaak in hoge mate abstract zijn) voor velen zichtbaar en inzichtelijk
kunnen worden weergegeven. Vandaar de gangbare aanduiding van veel
allegorische toneelspelen met moraliteit of zinnespel: spelen waarin een
betekenis, les of moraal verwoord en verbeeld wordt.
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Het ligt in de rede dat de personages in zulke spelen meer spreken dan
handelen: het gaat immers niet om dramatiseringen van een verhaal of
geschiedenis, maar om dramatiseringen van gedachten en verbanden,
die vooral in monologen en dialogen tot uitdrukking worden gebracht,
hoezeer daarnaast ook een beroep wordt gedaan op het beeld. Dat beeldgebruik hangt samen met de verschijning van de personificaties (de kleding en attributen die ze dragen), hun mimiek en gestiek, de later te bespreken handelingsmotieven en tableaux vivants, alsmede de inrichting
en het gebruik van het toneel in materiele zin, dus van de stellage waarop de stukken werden opgevoerd. Deze visuele aspecten moet de lezer
van toneelteksten zich proberen voor de geest te halen, want ze zijn voor
een juist begrip van de spelen onontbeerlijk. Immers, de contemporaine
toeschouwer nam ze letterlijk in ogenschouw en verdisconteerde ze in
zijn interpretatie. Spelauteurs en -regisseurs maakten er bewust gebruik
van. Allegorisch toneel mag dan niet overlopen van fysieke handeling,
van actie, en over het algemeen een statische indruk maken, wat men
ziet of ziet gebeuren heeft een hoge betekeniswaarde. 8 De visuele aspecten zijn weldoordacht en precies, en hebben een tegelijkertiid didactische en mnemotechnische functie: het publiek leert en onthoudt erdoor.
Dat verklaart de aantrekkelijkheid van de dramatische allegorie; ze
maakte abstracte taken niet alleen zichtbaar en inzichtelijk, maar ook
`onthoudbaar' .9
Het verbale karakter van allegorisch toneel, dat vanwege de grote
aandacht van de rederijkers voor rijm en strofische vormen bijna synoniem is met verbositeit, vloeit slechts in geringe mate voort uit de behoefte de psyche van individuele karakters (en van hun ontwikkeling) te
schetsen. De meeste allegorische spelpersonages zijn immers personificaties van abstracte begrippen die letterlijk maar ook figuurlijk – en zo
heeft de literatuurgeschiedschrijving ze ook doorgaans pejoratief omschreven – bloedeloos zijn. Ze belichten in woord en beeld de eveneens
abstracte eigenschappen en aspecten van deze begrippen, die uit de aard
der zaak statisch en onveranderlijk zijn (tenzij ze juist iets veranderlijks
uitdrukken). Daarom komen we in allegorisch toneel in principe geen
individuen – personages die uniek en onherhaalbaar zijn – tegen, hoewel
een goede toneelauteur moeilijk anders kan schrijven en vormgeven dan
in termen van levensechte personen en relaties, en allegorische personages altijd van individueel-menselijke of stereotiepe trekken zal voorzien.' Hij vergroot er bovendien de herkenbaarheid en inleefbaarheid
mee van zo'n personage voor het publiek. Men kan hier met Hummelen
spreken van de beeldingsdrang van de auteur, die in verhouding moet
worden gebracht met zijn zingerichtheid, zijn streven de algemene, abstracte betekenis van een personage te verduidelijken. " Het taalgebruik
van personificaties is overwegend zakelijk en referentieel en heeft be-
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trekking zowel op de kenmerken en aspecten van de betekende begrippen zelf als op het doorgaans al even algemene thema dat in het allegorisch spel behandeld wordt en waarmee die begrippen verband houden.
Ook op dit vlak, alsmede op dat van de handeling, kan de auteur meer
zin- dan wel meer beeldgericht te werk gaan.

Betoog
Hierboven werd bewust het woord `behandelen' gebruikt, omdat de taalhandeling in allegorische stukken vaak vooral in de zestiende eeuw
een kwestie is van betogen, van de poging door redeneren iets aan te tonen, aannemelijk te maken of te bewijzen, kortom: van argumenteren.
Dat voert ons naar de ars retorica, de kunst van de welsprekendheid, die
erop gericht is kwesties goed beredeneerd en verwoord over het voetlicht te brengen. Het beeld, bepaalde beeld-elementen in het bijzonder,
kunnen als deel van de retorisch-argumentatieve opzet van een toneelspel worden beschouwd. Ook de allegorie is van oorsprong een retorisch
procede. De klassieke retorica vat haar op als een consequent uitgewerkte en volgehouden metafoor'. 12 Metaforen behoren tot de tropen, de
overdrachtelijke zegswijzen, waarvan het gebruik gerekend wordt tot de
derde stijlkwaliteit of -deugd, de ornatus of versiering. " Die valt weer
onder de derde van de officia oratoris of taken van de redenaar, namelijk
de elocutio of stijl. " De klassiek-retorische opvatting van de allegorie
raakte via het trivium-onderwijs vooral dat in de grammatica ook in de
Middeleeuwen verbreid en vond haar weg naar artes predicandi en artes
versificatoria, middeleeuwse leerboeken voor het schrijven van preken
en (didactische) podzie."
De omgeving waarin artes predicandi geschreven en veel gebruikt
werden, was die van de middeleeuwse kathedrale scholen en universiteiten. De betoogtrant die voor preken binnen dit clericaal-geleerde milieu
werd aanbevolen en ook overwegend werd toegepast, was logischsyllogistisch van aard. Hij sloot aan bij de scholastische denkwijze die
ook in andere genres werd gevolgd, bijvoorbeeld in de questio disputata
of disputatie, waarin twee of meer baccalaureaten aan de universiteit een
twistgesprek voerden dat in een aparte sessie, de determinatio, door een
magister werd beslecht.16
In een baanbrekend artikel, waarin ze zinnespelen omschrijft als
`door middel van personificaties zichtbaar gemaakte betogen', heeft
Spies gewezen op de overeenkomst in structuur tussen de scholastische
disputatie en het zinnespel. " Het disputatio-karakter beschouwt zij als
een teken van het didactische, homiletische, eigenlijk nog middeleeuwse, karakter van het allegorische toneel voor 1550. Het gaat er in zulke
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spelen om zaken langs deductieve weg tot een oplossing te brengen en
vaststaande waarheden opnieuw te bewijzen. Daar tegenover staat toneel van meer exploratieve, probabilistische, kortom in essentie modern-humanistische, aard. " Daarin worden kwesties op alle mogelijke
oplossingen bevraagd, langs inductieve weg, rekening houdend met de
omstandigheden, waarbij het niet noodzakelijk is op den goed antwoord
uit te komen. Men redeneert er aan beide zijden van de zaak, in utramque partem. Deze probabilistische betoogtrant is geinspireerd door de
ciceroniaanse retorica, die in de zestiende eeuw vooral via het onderwijs
aan invloed won.°
De zienswijze van Spies is niet onomstreden. Zo is het heel wel mogelijk de vorm en de inhoud van wedstrijdspelen en de wedstrijdcultuur
van de rederijkers in het algemeen in een moderne, althans nietmiddeleeuwse, context te plaatsen, en er de uitdrukking in te zien van de
humanistische hang naar welsprekendheid die in de loop van de zestiende eeuw onder brede middengroepen van de stadsbevolking merkbaar
werd.2° Dat doet evenwel niets of aan het belang van het verband dat ze
legt tussen allegorisch toneel en bepaalde betoogvormen (ongeacht of
men die als middeleeuws of humanistisch wil kwalificeren) en de relatie
van het toneel met de retorica in Naar algemeenheid, dus met alle officia
oratoris: de inventio of stofvinding, de dispositio of ordening, de reeds
genoemde elocutio, de memoria of memorisering en, als laatste, de actio/pronunciatio of voordracht. Na Spies heeft Enders de betekenis van
de retorica voor het middeleeuwse toneel en andersom die van het toneel
voor de retorische praktijk (vooral de juridische) uitvoerig uiteengezet.'

Moraliteit
Het is nu zaak de verhouding tussen allegoric en betoog in de verschillende categorieen allegorische spelen na te gaan. Een overzicht van het
Nederlandse allegorische toneel uit de late Middeleeuwen omvat meer
dan alleen een overzicht van het spel van zinne (of kortweg: zinnespel),
dat maar een onderdeel vormt – hoe omvangrijk en belangrijk ook – van
het corpus van spelen waarin de handeling geheel of gedeeltelijk door
personificaties wordt gedragen. De term moraliteit is slechts in bgerkte
zin teiebruiken. Hij is afkomstig uit de Franse toneelstudie en komt als
genre-aanduiding voor toneel nauwelijks in het Middelnederlands voor.
In de betekenis die er in de Franse maar ook in de Engelse toneelstudie
aan wordt gehecht, is hij slechts op een deel van de zinnespelen van toepassing. Toch is de term in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving
gangbaar geworden, Omdat die zich in de negentiende en in het begin
van de twintigste eeuw zeker wat het toneel betreft aan de Franse litera-
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tuurgeschiedschrijving spiegelde en we in de reeds vroeg gedditeerde,
bestudeerde en vooral ook gewaardeerde Elckerlijc een uniek, vijftiende-eeuws, schoolvoorbeeld van zo'n moraliteit bezitten. Elk overzicht
begint ermee en hij wordt tegelijk als de oudste en beste tekst in zijn
genre gevierd.
Wat is een `echte' moraliteit? Helmich heeft de eigenschappen ervan
op een rij gezet.22 Hij beschouwt de moraliteit als prototype van het allegorische toneel. Zijn bevindingen stemmen in grote lijnen overeen met
die van studies van de Engelse moraliteit, onder meer die van Houle,
waarin ook Elckerlijc – via de vertaling Everyman – ter sprake komt.23
Het hoofdpersonage in een moraliteit is een representant van het mensengeslacht – hierna: de mensfiguur – die zichzelf uit een staat van zonde of onkunde bevrijdt en een staat van genade of inzicht binnengaat.
Terwijl personificaties van het goede hem daarbij helpen, werken personificaties van het kwade hem tegen. Dit proces wordt veelal voorgesteld
als een pelgrimage.' Dat is het bekendste handelingsmotief dat men in
moraliteiten tegenkomt, een waaraan het belang van het beeld als middel tot begrijpen en onthouden uitvoerig is gedemonstreerd.25 In de prototypische moraliteit omvat die pelgrimstocht het gehele leveiLian_de
mensfiguur, in ieder geval een lange fase waarin hij aanvankelijk in
staat van onschuld verkeert, verleid wordt, de brede weg van het kwaad
gaat en ten slotte ofwel tot inkeer komt en in genade sterft ofwel in zonde volhardt en ter helle wordt gevoerd. Soms staan twee mensfiguren
centraal, van wie de een het goede en de ander het slechte pad opgaat en
die respectievelijk gerechtvaardigd en verdoemd worden. Vanwege de
lengte van de levensweg of -fase en/of de verdubbeling van mensfiguren, kunnen zulke moraliteiten zeer omvangrijk zijn.
Elckerlijc beantwoordt aan deze prototypische vorm, met dit verschil
dat hierin alleen de laatste fase van de levensweg gedramatiseerd wordt,
vanaf het ogenblik dat God oordeelt dat Elckerlijc vanwege zijn gampliceerde (maar niet getoonde) zondige levenswandel moet sterven. Zijn
sterven wordt ook expliciet een pelgrimage genoemd. Het is wel maar
een kort spel. In een wat Houle een lull-scope morality play' noemt,
zou ook de voorafgaande levenswandel met alle verleidingen getoond
zijn, alsmede het aan Gods raadsbesluit voorafgaande proces waarin om
Elckerlijcs berechting wordt gevraagd.
Dat proces wordt wdl gedramatiseerd in De Wellustige Mensch van de
Antwerpenaar Jan van den Berghe, dat rond het midden van de zestiende
eeuw ontstond.26 Ondanks zijn late datum is het een prototypischer moraliteit dan Elckerlijc. In De Wellustige Mensch wordt de mensfiguur
ook door personificaties van het kwaad in verzoeking gebracht, door de
sinnekens op precies to zijn, het traditionele paar van duivelse verleiders.' Zij vormen met de mensfiguur en het handelingsverloop on-
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schuld-val-inkeer-genade de standaard van het zinnespel. De sinnekens
gebruiken in De Wellustige Mensch ook een standaardverleidingsmethode: het bezoek aan herberg of bordeel, waar de mensfiguur vaak een
lichte vrouw ontmoet en spijs, drank en muziek een verraderlijke aantrekkingskracht op hem uitoefenen. Daarachter doemen de ondeugden
wellust en gulzigheid op en verder op de achtergrond spelen ook hoogmoed en luiheid een rol. De sinnekens zelf en de personen en objecten
waarmee de mensfiguur in herberg of bordeel in aanraking komt, dragen
veelal namen die met deze ondeugden of hun werking verband houden.
Aldus vinden we in de prototypische moraliteit iets terug van de strijd
tussen deugden en ondeugden, die reeds in de vierde eeuw in een Lang
allegorisch gedicht, de Psychomachia, door Prudentius werd beschreyen!' In oude studies van de moraliteit wordt die Psychomachia als
tron' van de moraliteit aangemerkt.29
Ook het proces in de hemel is een standaardhandelingsmotief van de
moraliteit en heeft een large geschiedenis, towel binnen als buiten het
toneel. Het betreft de woordenstrijd voor Gods rechterstoel tussen de
vier dochteren Gods – Rechtvaardigheid, Waarheid, Barmhartigheid en
Vrede – over de reddingskansen van de zondige mens. 3° De eerste twee
pleiten tegen hem, de laatste twee voor hem. Een variant ervan is het zogenoemde satansproces, waarin Satan zelf of een lagere duivel ten overstaan van God de verdoemenis van de mens bepleit, terwijl Maria het
voor diens rechtvaardiging opneemt. Het maakt onderdeel uit van het
Maastrichts (Ripuarisch) passiespel, dat elders in deze bundel door Carla Dauven wordt besproken. We vinden het motief zelfstandig gedramatiseerd in het Wagenspel van Masscheroen uit de prozaroman Mariken
van Nieumeghen. Het dispuutkarakter maakt het proces in de hemel ook
bestudeerbaar vanuit retorisch oogpunt. De oorsprong van de moraliteit
is wel gezocht in preken, waarin van gedialogiseerde exempla als het
proces in de hemel gebruik werd gemaakt. 31 Potter ziet de moraliteit dan
ook vooral als 'repentance drama', toneel over berouw, dat via de bedelorden te verbinden is met de inhoud en functie van middeleeuwse boetepreken.32
Er is nog een handelingsmotief dat vermelding verdient: de binding –
soms letterlijk – aan ruimten en objecten (stoelen i. bedden) met allegorische namen en de bevrijding daaruit, alsmede de wisseling van allegorische kleding en attributen. Ook dat vinden we in zinnespelen, van
Elckerlijc tot de De Wellustige Mensch, verwerkt. Al met al hebben we
te maken met zeer beeldgerichte spelen. Sterke beeldingsdrang kenmerkt trouwens de `echte' moraliteit in het algemeen. Naast grote iconiciteit is in spelen als De Wellustige Mensch ook sprake van grote muzikaliteit. Het is rijk aan melodie en muziek door toepassing van ingewikkelde rijmvormen en strofische patronen, van liederen en instrumentale
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composities. Men moet het wel als zeer onderhoudend hebben ervaren,
want het maakte ook buiten zijn plaats van herkomst – Antwerpen – carriere."
Tot de dramaturgie van het zinnespel behoort ook (maar niet exclusief) de techniek van het verspringend_perspectief: het wisselen van gezichtspunt – soms letterlijk, door een plaatsverandering – op de handeling of zaak die gedramatiseerd of bediscussieerd wordt. 34 Het is vooral
het optreden van de sinnekens in zogenoemde scenes-apart en het tonen
van tableaux vivants achter de openingen in de achterwand van de toneelstellage die daarvoor zorgen. In het algemeen geldt dat wanneer het
aantal personages groter is dan twee, de kans toeneemt dat die in wisselende constellaties op het toneel verschijnen en dat de variatie aan standpunten en visies groeit. In combinatie met allegorische handelingsmotieven zorgt de techniek van het verspringend perspectief ook figuurlijk
voor meer afwisseling, zowel van `zin' als van teeld'.

Historiaal en explicatief
De Wellustige Mensch wordt in de collectie-Trou Moet Blijcken waarin
het stuk is overgeleverd een spel van zinne genoemd. De term werd dus
voor `echte' moraliteiten gebruikt, maar is ook van toepassing op twee
andere categorieen_allegaische spelen. " De eerste bestaat uit dramatiseringen van historische – vooral bijbelse – en mythologische verhaalstof, waarin naast personages uit het oorspronkelijke verhaal ook personificaties optreden: sinnekens maar ook allegorische personages die in
spelende prologen en epilogen de hoofdhandeling inleiden, afsluiten en
van een al dan niet allegorische uitleg voorzien. Voorbeelden hiervan
zijn het spel van Naaman en de twee Piramus en Thisbe-spelen. 36 Zulke
prologen en epilogen kunnen door het optreden van dezelfde personages
het karakter aannemen van een buitenspel, dat de hoofdhandeling in het
binnenspel als het ware omkadert.
Hummelen noemt spelen als Naaman episch-dramatische spelen of
historiaalspelen, ter onderscheiding van de zogenoemde explicatieve
spelen, dat wil zeggen spelen waarin uitsluitend personificaties optreden
en die erop gericht ziin een bepaalde centrale gedachte of idee te ontvouwen of uit te leggen. Deze explicatieve spelen vormen de tweede cate
gorie allegorische stukken die spelen van zinne worden ,genoemd. Een
groep daarbinnen kan in zeker opzicht als prototypisch worden beschouwd, omdat ze het nadrukkelijkst op explicatie is gericht. Het gaat
om spelen die geschreven werden voor interstedelijke toneelcompetities, op een vooropgezet thema, doorgaans geformuleerd in de vorm van
een vraag ofuestie. We treffen er vrijwel uitsluitend personificaties in
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aan. Er bleven slechts wedstrijdspelen bewaard uit de zestiende en het
begin van de zeventiende eeuw (hoewel mogelijk ook de vijftiende-eeuwse Elckerlijc een wedstrijdspel was)." We weten dat reeds in de
vijftiende eeuw toneelcompetities op basis van questies werden gehouden en kennen van sommige nog de thema's.
Met prijsvragen verbonden is ook een groep explicatieve spelen uit
het omvangrijke oeuvre van Cornelis Everaert die men met een contemporaine term comparaties kan noemen, vergelijkingen, zoals Maria ghecompareirt byden scepe. 39 Ze worden in ieder geval geen spelen van zinne genoemd. Het gedateerde werk van Everaert omspant de periode
1509-1534. Hoewel in wedstrijdspelen soms verleiders met sinnekenstrekken voorkomen, lijkt hun optreden weinig op dat van het verleidersduo in De Wellustige Mensch. In de comparaties van Everaert ontbreken
ze helemaal. In wedstrijdspelen treft men verder in mindere mate allegorische handelingsmotieven aan, in de comparaties van Everaert zelfs
nooit. Wel treedt er doorgaans een mensfiguur in op die worstelt met de
gestelde vraag en op zoek gaat naar een antwoord. Men zou spelen_met
een mensfiguur, met prominente sinnekens en met allegorische handelingsmotieven televend' kunnen noemen, terwijl op exemplaren die (een
van) deze eigenschappen missen het predikaat teschouwend' past."
Het is vooral op basis van de wedstrijdspelen dat zinnespelen door
Spies omschreven worden als gedramatiseerde betogen. Ze vormen de
meest zingerichte allegorische spelen. De dialoog – of beter de discussie
– staat erin centraal; vooral het oor wordt aangesproken. Toch wordt tegelijkertijd de aandacht getrokken van het oog, uiteraard door de personificaties, maar vooral door de vertoning van tableaux vivants. We komen die ook tegen in `echte' moraliteiten, maar doorgaans betreft het
dan een enkel beeld. In de Gentse spelen van 1539 en in de comparaties
van Everaert daarentegen zijn er veel meer te zien. Tableaux vivants
werden veelvuldig vertoond tijdens blijde inkomsten en processies. Het
was bij zulke gelegenheden dat in de vijftiende en zestiende eeuw een
categorie allegorische spelen werd opgevoerd waarin een of meer tableaux vivants door een dialoog van allegorische personages werden
toegelicht, respectievelijk met elkaar werden verbonden. Menich Sympel ende Out Gedachte van Colijn Caillieu uit 1466 is er een voorbeeld
42
van.'" Men zou ze toogspelen kunnen noemen. 0ok de comparaties van
Everaert behoren er toe. De prijsvragen in verband waarmee die werden
opgevoerd, werden uitgeschreven in het kader van Mariaprocessies.
Voor een juist begrip van deze toogspelen is het niet alleen van belang de dialoog te zien als verbale verklaring van de beelden, maar teyens de beelden te interpreteren als visuele illustraties van de dialoog, of
beter – door het in retorische termen te formuleren – als beeldargumenten, als exempla of loci communes in het debat of gesprek dat de personi-
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ficaties met elkaar voeren. Tableauxprogramma's van blijde inkomsten
en processies hadden over het algemeen een didactische en in het geval
van inkomsten soms ronduit propagandistische opzet. In en rondom de
optochten werd zo rechtstreeks mogelijk beleerd. Voorzover men dat
deed op de wijze van het toneel, lag het voor de hand daarbij ook de allegorie to hanteren. Men koos echter zelden voor de opzet van een `echte'
moraliteit, dus voor het handelingsverloop onschuld-val-inkeer-genade
en andere standaardprocede's, maar liet het bij het optreden van personificaties, die vooral met tableaux vivants toonden en met woorden betoogden, geheel in lijn met een niet-dramatisch genre dat op ommegangsdagen veelvuldig werd beoefend: de preek. Sterker nog: de homiletiek
drukte een sterk stempel op de structuur en de argumentatieve opzet van
toogspelen (zie de bijdrage van Nelleke Moser hierna).

Dialoog en disputatie
Het vroegste bekende allegorische toneelstuk in het Nederlands, Vanden
Winter ende vanden Somer uit het handschrift-Van Hulthem, draagt het
karakter van een questio disputata.43 Twee allegorische personages,
Winter en Somer, en hun secondanten houden een dispuut dat uiteindelijk door een derde personage, Venus, in een determinatio wordt beslecht. De elementen allegoric en betoog zijn er duidelijk in aanwezig.
Ook ontbreekt het niet aan geleerdheid. Het thema van de strijd tussen
zomer en winter kende een lange, intellectuele en daarmee ook Latijnse,
traditie in de niet-dramatische literatuur. 44 Aspecten ervan keren in het
toneelstuk terug.
Dat we ons met dit spel evenwel zonder twijfel – en reeds enige tijd –
in de wereld van het volkstalige toneel bevinden, blijkt uit het optreden
van de komische personages Loiaert, Moiaert, Clappaert en Bollaert –
de vier secondanten – en Die cockijn oftewel de landloper. We weten dat
het soort stukken waartoe de andere abele spelen Esmoreit, Gloriant en
Lanseloet behoren, ten tijde van hun ontstaan – de tweede helft van de
veertiende eeuw – populair waren. Daarop wijst niet alleen het feit dat er
in den handschrift meteen drie zijn overgeleverd, maar tevens het relatief ruime aantal vermeldingen van ridderspelen in archivalische bronnen (zie de bijdrage van Dieuwke van der Poel elders in deze bundel).
Ook hebben er meer dramatiseringen bestaan van de strijd tussen zomer
en winter (zie daarvoor de bijdrage van Herman Brinkman). Men vindt
voor de tweede helft van de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw evenwel nauwelijks bewijzen van andere allegorische stukken.
Het lijkt in dit opzicht wachten op Elckerlijc, dat echter veel minder betogend is en bovendien al een echt rederijkersproduct.
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Toch moet er reeds in deze vroege periode een als een eigen, afzonderlijke categorie erkend en beoefend soort spelen zijn geweest waarin
twee personages of partijen, al dan niet in de gestalte van personificaties, een woordenstrijd voeren over een kwestie van abstracte, in ieder
geval intellectuele aard. Wanneer we niet op gelijktijdigheid maar op
gelijkaardigheid afgaan, dan komen meer nog dan spelen als Vanden
Winter ende vanden Somer sommige tafelspelen als voorbeelden van
deze categorie in aanmerking. 45 Er is een ruim aantal van zulke voor opvoering tijdens maaltijden bestemde korte spelen overgeleverd. 46 Ze
kenmerken zich in meerderheid doordat twee of drie doorgaans allegprische personages er een discussie in voeren. ' Die betreft vaak een strijd
om voorrang' tussen door de personages gepersonifieerde begrippen.48
Uit hun opmerkingen valt op te maken dat zulke tafelspelen als gedramatiseerde debatten werden beschouwd. Er zijn ook duidelijk raakvlakken met vroege retorische genres als het Franse sermon joyeux, het spotsermoen en met dialogen op schrift. " Hoewel de overgeleverde tafelspelen op den na – een spel van, opnieuw, Colijn Caillieu – uit de periode na
1500 stammen, moet het genre al lang daarvoor zijn beoefend. " Tafelspelen kunnen vanwege de opvoering binnenshuis en hun kleine bezetting behoord hebben tot het repertoire van reizende entertainers, zoals
sprooksprekers. In die kringen was men bovendien vertrouwd met dialogische tekstgenres als dialoghen, disputacies en twispraken.
De invloed van niet-dramatische teksten met een dispuuts- of dialoogkarakter was sterk genoeg om het ontstaan van debattoneel te stimuZe leken immers op toneel. Dat blijkt al uit de tekstweergave op
schrift, wanneer de woordenwisseling geheel of bijna volledig bestaat
uit spreekbeurten in de directe rede die, als waren het clausen in een toneeltekst, gescheiden worden door de namen van de gesprekspartners of
debattanten, door clauskoppen dus eigenlijk. In een receptiesituatie
waarin zulke teksten niet slechts individueel (in stilte of hardop) worden
gelezen maar door een of – om het toneel nog wat dichter te naderen –
door twee of meer performers werden voorgedragen, is de grens met
spel nauwelijks meer te trekken. Het hangt in het laatste geval of van de
mate waarin deze performers gebruik maakten van stem, mimiek, gestiek, kostuum en eventueel maskers, van de mate dus waarin ze de
woordvoerders impersoneerden, of we van drama mogen spreken.
Vanden Winter ende vanden Somer heeft met de andere drie abele
spelen vermoedelijk behoord tot het repertoire van een professioneel gezelschap, dat binnenskamers speelde. Dat kan ook heel goed voordrachtsteksten op zijn repertoire hebben gehad. Ofwel beheersten zulke
camerspelers van oudsher verschillende kunsten ofwel trokken ze met
beoefenaars van andere kunsten op, want in archivalia en andere documenten, alsmede op afbeeldingen, komen ze voor samen met gooche-
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Afbeelding 19.
Jonge clerici kijken met hun meester naar een poppenkastvoorstelling. Miniatuur
in een handschrift van de Speculum doctrinale van Vincentius van Beauvais
(Brugge, Stadsbibliotheek, Hs. 251, f.191r).
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laars, acrobaten en poppenspelers. 52 De associatie met voordracht en
poppenspel is niet onbelangrijk. Om met het laatste te beginnen: poppenspel maakte deel uit van het professionele vermaak aan de middeleeuwse hoven en had vaak de ridderwereld tot onderwerp. " Een marginate illustratie van een poppenkast met hoofs geklede poppen staat in
het Oxfordse handschrift van de Alexanderroman. 54 Van Oostrom heeft
de aandacht gevestigd op een vergelijkbare afbeelding in een kopie van
het Speculum doctrinale van Vincentius van Beauvais. " Daarop zien we
een groepje jonge clerici gezeten aan de voeten van hun meester poppenkast kijken (afb.19). Het lijkt er dus op dat poppenspel ook in de kerkelijke omgeving populair was, maar dan als instructiemiddel. Van Oostrom oppert zelfs de mogelijkheid dat de vier dialogen tussen Jacob en
Martijn die deel uitmaken van de Strofische gedichten, kortweg de Martijns genoemd, als partituur van zulke didactische poppenspelen dienden.56
Het dispuutkarakter van de Martijns is al eerder door Axters met
scholastieke betooggenres in verband gebracht. " Maerlant moet er als
leerling aan de kapittelschool van Sint-Donaas vertrouwd mee zijn geraakt. Juist in de dertiende eeuw waarin hij leefde en werkte, raakten
scholastische methodes van denken en leren op alle niveaus van het kerkelijke onderwijs in zwang. 58 Het karakter van een dispuut bezit ook
Maerlants Maskeroen-tekst, die onderdeel uitmaakt van zijn rond 1261
geschreven Historie van den Grale. Het betreft een satansproces met
God, de duivel Maskeroen en Maria. Het is een theologisch dispuut in
juridische gedaante, namelijk die van een Litigacio of rechtsgeding.59
Ook daarvan moet Maerlant de kneepjes op school hebben geleerd.
De Martijns staan binnen Maerlants oeuvre en de didactische literatuur in het algemeen, niet alleen. Meer Strofische gedichten zijn in dialoogvorm geschreven en voeren zelfs gepersonifieerde begrippen, zoals
Rede en Geloof, 'ten tonele'. " Axters stelde een lijst van vijfenveertig
disputaties over uiteenlopende thema's samen. 61 Maerlant blijkt niet de
enige met naam bekende auteur die ze schreef – ook Jan van Boendale,
Dirc van Delft en Willem van Hildegaersberch deden dat. Sommige zijn
op de eerder beschreven wijze als toneelteksten gedialogiseerd en voorzien van sprekersaanduidingen. Dat ze op het repertoire stonden van
sprooksprekers als Hildegaersberch voert ons naar het verband tussen
allegorisch toneel en voordracht. De sproke Dat ewangelium van Paeschen van Hildegaersberch lijkt zelfs onomstotelijk in de traditie van de
Latijnse paasspelen te staan. ' Grondige analyse van deze sproke en andere op hun dramatische merites zou tot interessante inzichten kunnen
leiden in de relatie tussen voordracht en tonee1.63
Twee door Axters vermelde disputen komen voor in het handschrift-Van Hulthem: Ene disputacie tusschen enen ckrc ende sinen
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Afbeelding 20.
Ene Disputacie tusschen enen clerc ende sinen meester uit het Handschrift-Van
Hulthem (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Hs. 15.589-623, f.98v,
fragment uit linkerkolom). Aan het begin van iedere spreekbeurt worden de namen van de sprekers – Meester en Clerc – herhaald en met een gerubriceerde majuskel gemarkeerd.
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Afbeelding 21.
Exempel om twee parsoene [..] deen redene ende dander de broesche mensche
uit het Geraardsbergse handschrift (Brussel, Brussel, Koninklijke Bibliotheek
van Belgie, Hs. 837-845), f.121r. De spreekbeurten zijn gescheiden en van sprekersaanduidingen voorzien.
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meester en Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe. 64 De
eerste, in een schoolse meester-leerling vorm, betreft de prioriteit van
geld of geluk, de tweede, tussen twee sprooksprekers, de vraag wat de
beste manier is om het sprekersvak uit te oefenen. Het aardige van de
tweede is dat die suggereert dat de `rollen' van dialogen beurtelings
door twee sprooksprekers werden voorgedragen. In het handschrift-Van
Hulthem worden de namen van de `rollen' uit de eerste dialoog, die van
de Meester en de Clerc, aan het begin van iedere `spreekbeurt' herhaald
en met een gerubriceerde majuskel gemarkeerd (afb.20). 65 Staan de sprekersnamen hier nog op Oen lijn met de `spreekbeurten', in de dialoog
tussen De mensche en Redene in het Geraardsbergse handschrift zijn ze
er gelijk clauskoppen in een toneeltekst tussen geplaatst (afb.21). 66 De
mise-en-page is in dit geval nauwelijks nog te onderscheiden van die
van de abele spelen in het handschrift-Van Hulthem. De personificaties
die er in `optreden' treft men ook in allegorische spelen aan.

Benadering
We hebben gezien dat in een ruim aantal spelen – de wedstrijdspelen, de
comparaties van Everaert, de toogspelen – weliswaar personificaties optreden, maar deze zich evenmin als de verbeelde handeling laten vatten
in schema's die voor de moraliteit zijn ontworpen. Tegen de `echte'
moraliteiten steken de betogende wedstrijdspelen ongunstig af. Het centraal motief van de `mensfigue die in zonde vervalt en weer wordt opgericht, is er niet of slechts in verzwakte vorm in aanwijsbaar. Er wordt
door de allegorische personages vooral gepraat. Aldus lijken de rederijkers zich in de loop der tijd steeds meer te verliezen in levenloze dramatische debatten.
Hier komt een nadeel aan het licht van een modelmatige benadering
van het allegorische toneel. Spelen die afwijken van het prototype worden voor latere afleidingen gehouden, hetgeen gemakkelijk tot depreciatie leidt.67 De meeste wedstrijdspelen beantwoorden bovendien niet aan
moderne toneelopvattingen. Er lijkt als gezegd in theatrale zin weinig in
te gebeuren. We kunnen ons niet voorstellen dat men plezier beleefde
aan het aanschouwen en aanhoren van gedramatiseerde debatten. Evenmin weten we raad met de voorliefde voor tableaux vivants die uit sommige van deze spelen blikt, De late middeleeuwer was echter zeer vertrouwd met de voordracht van retorisch-argumentatieve teksten en met
de aanschouwing (of contemplatie) van bewegingloze beelden." Hetzelfde geldt voor het op personifierende wijze voorstellen van abstracta
en realia. En wat de chronologie betreft: het allegorische toneel met betoogkarakter is veel ouder dan de zestiende eeuw en vond blijkbaar
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reeds in vijftiende-eeuwse wedstrijden, blijde inkomsten en processies
een concrete aanleiding voor opvoering.
Een ander nadeel van een generieke benadering van het allegorische
toneel is dat overeenkomsten op formeel, inhoudelijk en contextueel
viak met andere (toneel)genres buiten het blikveld worden gedwongen,
omdat die de onderzoeker naar de periferie van het genre voeren. Als
men al onderscheid wil maken tussen centrum en periferie, lijkt het juister de meer betogende spelen in het midden te plaatsen, vanwege de predominantie van retorisch-argumentatieve genres binnen de laatmiddeleeuwse literatuur. Het gaat om genres die naast hun belerende, didactische opzet ook dit met het allegorische toneel gemeen hebben, dat ze
functioneerden binnen de meer of minder `openbare oraliteit van de
stad'. Die openbare oraliteit was het grootst op straat, waar tijdens processies, blijde inkomsten, markten en kermissen spel- en tableauvertoningen plaatsvonden, maar waar ook gepreekt en gebeden werd, waar
verhalen werden verteld, liederen werden gezongen en refreinen voorgedragen. In de openbare ruimte van marktplein en straten werden ook
proclamaties en plakkaten afgekondigd. De openbare oraliteit was geringer maar nog steeds aanzienlijk in kerken, waar eveneens gepreekt en
gebeden werd. Tot op zekere hoogte bestond ze ook op scholen en universiteiten, waar mondelinge dialogen en disputaties een onderdeel van
het curriculum vormden. Waarin veel betogende spelen bovendien met
deze genres overeenstemmen, is de omstandigheid dat ze ook als didactische leestekst, in handschrift of druk, verspreiding vonden.
Hun invloed op het allegorische toneel uit de Nederlanden is nog
maar nauwelijks nagegaan. Het zou de moeite lonen spelen die tot op heden vooral benaderd werden uit het oogpunt van de allegorie te bekijken
vanuit het oogpunt van het betoog, en andersom. In veel zinnespelen
met moraliteitskarakter gaat de bekering van de representant van 'de
mens' gepaard met gebeden en lofzangen in refreinvorm. In De Wellustige Mensch is zelfs een complete preek opgenomen. Lange monologen
van onderwijzende instanties aan het adres van de mensfiguur hebben
vaak een declamatorisch karakter en zijn doorspekt met bijbelse loci en
auctoritateS. Hun samenspraak neemt bovendien frequent het karakter
aan van een tweespraak in middeleeuws-didactische zin, met een vraagantwoord-structuur. De raadgevers en verleiders van de mensfiguur
kunnen elkaar als in een disputatie verbaal te lijf gaan; hetzelfde geldt
voor de sinnekens.
Van spelen met een sterk betoogkarakter zouden de visuele, theatrale
aspecten onderzocht kunnen worden. Juist in spelen waarin veel gesproken en weinig gehandeld wordt, werd van de speelruimte – de toneelstellage – en van de mimiek, gestiek en kleding van de personages als
gezegd weldoordacht en precies gebruik gemaakt. Kenmerkend voor de
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dramatische alleg orie is immers dat deze non-verbale elementen betekenisdragend zijn en het effect van het gesprokene versterken. In die zin
maakt de allegorie deel uit van wat men beeldretorica kan noemen. Met
name de aard en het effect van tableaux vivants in de betogende zinnespelen verdienen in dit verband aandacht. Men zou ze moeten inventariseren en nagaan wat hun retorisch effect was, rekening houdend met de
uitbeelding van dezelfde onderwerpen in de beeldende kunst.

Besluit

Uiteindelijk gaat zowel voor de meer allegorische beeldgerichte als de
meer betogende – zingerichte – spelen de uitspraak op van Potter:
The theatricality of the morality play proves to be its saving grace,
given the necessity of holding and entertaining and significantly moving its audience. At their best the morality playwrights work with the
eye of a skilled preacher or public speaker – balancing rhetoric and
earnestness against an awareness that the audience must be surprised
and delighted and mousetrapped into understanding.69
Wat zeker de auteurs van allegorische toneelstukken maar ook regisseurs en acteurs begrepen, was dat praten of betogen alleen .geen toneel
opleverde, in ieder geval pen bezienswaardig , toneel. Afgezien van de
algemene middelen van stem, mimiek, gestiek en kostuum, was het bijzondere procede van de allegorie nodig om van monologen en dialogen
echt drama to maken, dat door wat het aan `zin' en teeld' opleverde extra leerrijk was.
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Everaert als exegeet in Maria

ghecompareirt byde claerheyt (1511)
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Inleiding

R

ederijkers presenteerden zichzelf graag als legitieme verkondigers
van Gods woord. ' Het is bekend dat zij zich onder verwijzing naar het
pinksterwonder beriepen op inspiratie door de Heilige Geest. 2 Ze omschreven de apostelen als meesters in de retorica en zichzelf vergeleken
ze met Paulus en zijn medewerker Apollos: werktuigen van God. ' Met
hun spelen over bijbelse stof, waarin personages met een naam als
Schriftuerlicke Predicatie optraden, droegen ze bij aan het verspreiden
van het gedachtegoed van de reformatie. 4 Dit alles roept de vraag op, in
hoeverre de toneelteksten die rederijkers produceerden vergelijkbaar
zijn met preken.
De relatie tussen middeleeuwse preken en religieus toneel is al voor
verschillende taalgebieden bestudeerd. Men signaleerde daarbij in de
eerste plaats overeenkomsten in het doel van beide genres, namelijk het
in het openbaar overdragen van een morele of theologische les. ' In de
tweede plaats is geattendeerd op het voorkomen van een preeksituatie of
een prekend personage in een toneelstuk. 6 Een derde overeenkomst tussen middeleeuwse preken en toneelstukken is de mogelijkheid om met
tableaux vivants onderdelen van het betoog to verduidelijken. 7 Tenslotte
is gewezen op overeenkomsten in de argumentatiestructuur.8
Ik wil me in het onderstaande op die argumentatiestructuur concentreren. Ik beperk me daarbij tot rederijkersspelen die geschreven zijn
voor een wedstrijd tussen 1480 en 1540. Na een beschrijving van de argumentatiestructuur van een laatmiddeleeuwse preek en van de vroege
wedstrijdspelen, zal ik aan de hand van een concreet spel laten zien hoe
de onderbouwingsmethoden in de toneelpraktijk tot uiting komen.
Ondanks de overeenkomsten tussen de argumentatiestructuur van preken en vroege wedstrijdspelen is er namelijk ook een groot verschil: terwij1 de preek rechtstreeks gericht is op de toehoorder, brengt een toneelstuk de morele les op indirecte wijze aan het publiek over. 9 Zoals de
hoofdpersoon geinstrueerd wordt door een geleerde begeleider, wordt
de toeschouwer (over de hoofden van de personages heen) geinstrueerd
door de auteur van het stuk. De toeschouwer is getuige van de instructie
van een personage, en zal alleen iets leren als hij zich met dat personage
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kan identificeren. Bovendien is er in wedstrijdspelen behalve de toeschouwer nog een instantie met wie de auteur rekening moet houden, namelijk de jury. Een wedstrijdspel dient dus een tweeledig doel: de toeschouwer overtuigen van een morele waarheid (via een personage in het
stuk) en de jury tevreden stellen met een goed uitgevoerde opdracht.
Wat dit impliceert voor de dramatische situatie zal gallustreerd worden
aan de hand van een wedstrijdspel van de Brugse rederijker Cornelis
Everaert (t 1556), Maria ghecompareirt byde claerheyt (1511), waarin
een vergelijking tussen Maria en het Licht wordt uitgewerkt.1°

De opbouw van een laatmiddeleeuwse preek"
Het uitgangspunt van een laatmiddeleeuwse preek werd gevormd door
een bijbeltekst, het thema. De predikant moest demonWeren welke les
uit dit thema afgeleid kon worden. Hiertoe werd de diepere betekenis
van de onderdelen van deze tekst stap voor stap galustreerd en bewezen. Iedere preek bestond uit een proloog, een middendeel (corpus) en
een conclusie.
In de proloog werd het thema bekendgemaakt (de enunciatio thematis), soms gevolgd door een toelichting die de welwillendheid van de
toehoorders moest opwekken en een gebed aan de Heilige Geest of Maria. Na het gebed werd het thema herhaald als het besluit van een verhaal
of een betoog (de introductio thematis). Vervolgens werd het thema onderverdeeld (de divisio). Dit kon gebeuren op basis van de woorden in
de tekst zelf of op basis van beelden die het thema opriep. In het laatste
geval kon het zelfs zo zijn dat niet een bijbeltekst, maar een beeld het
uitgangspunt van de preek vormde. De gronden voor de onderverdeling
werden uiteengezet en toegelicht met behulp van bijbelplaatsen (de declaratio partium en de confirmatio partium).
In het middenstuk van de preek werden de onderdelen van het thema
toegelicht en verklaard (de dilatatio). Dit kon op verschillende manieren
gebeuren. Er waren exegetische methoden, waarbij men zich richtte op
de viervoudige bijbeluitleg (typologisch, allegorisch, tropologisch en
anagogisch) of waarbij men de onderdelen van het thema aan andere bijbelplaatsen relateerde. Niet altijd kwamen alle vier de interpretaties aan
bod; soms werd volstaan met het leggen van een relatie tussen de prefiguraties in het Oude Testament en de vervulling ervan in het Nieuwe
Testament.
Als voorbeeld kan een Franse preek dienen op een thema uit het
Hooglied 6:10: Que est ista que progreditur quasi aurora consurgens,
pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata
[=Wie is zij, die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan,
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stralend als de gloeiende zon, geducht als de krijgsscharen?]. In de proloog van deze preek worden er vier delen in de tekst onderscheiden, op
grond van de vier vergelijkingen in het thema (de divisio). leder onderdeel wordt in de dilatatio (in het middendeel van de preek) uitgewerkt
aan de hand van een retorische vraag die gesteld wordt door Figure: is
het soms Judith, of Esther, of Suzanna, of de koningin van Seba? In de
conclusie van de preek blijken dit alle vier Oudtestamentische prefiguraties van Maria te zijn, en wordt de oplossing uit het Nieuwe Testament
omschreven als escripture.12
In andere preken nam men soms de etymologie als uitgangspunt voor
een nadere toelichting van de diepere betekenis van de delen van het thema. Tevens kon men, indien men was uitgegaan van de metafoor die het
thema opriep (bijvoorbeeld Maria voorgesteld als de dageraad), in de dilatatio de eigenschappen van dit beeld (bijvoorbeeld licht, helder, aankondiging van een nieuwe dag, tegenhanger van de nacht) gebruiken om
de onderdelen van het thema te verklaren. Soms werd een tableau vivant
getoond ter illustratie van het betoogde. " Ook kon het bewijs geleverd
worden door een vergelijking, een spreekwoord of een natuurlijke waarheid. Welke methode men ook gebruikte, iedere stap in de redenering
moest verantwoord worden door te verwijzen naar minstens den autoriteit: een tekst uit de bijbel of van de kerkvaders.
Zo ontstond een keten van redeneringen en bewijzen, die uitmondde
in de conclusie van de preek. Hierin werd de uiteindelijke les vastgesteld die uit het thema of te leiden was. Na de conclusie werd de preek
besloten met een wens, een Bede, een vermaning of een lofprijzing.

Eisen aan wedstrijdspelen voor 1540
Terwijl de eisen voor de opbouw van preken terug te vinden zijn in de
zogenaamde artes praedicandi, handboeken voor de kunst van het preken, zijn er geen theoretische geschriften overgeleverd waarin rederijkers uit de doeken doen aan welke eisen hun toneelstukken moeten voldoen. In de enige expliciete poeticale handleiding voor rederijkers, Matthijs de Casteleins Const van Rhetoriken (1555), wordt slechts sporadisch over het toneel geschreven. De Castelein beschouwt toneel als een
genre waar een auteur pas aan toe is als hij doorkneed is in het schrijven
van balladen, rondelen en refreinen. Binnen het toneel is volgens hem
bovendien het spel van zinne de grootste uitdaging."
Men is dus in de eerste plaats aangewezen op de toneelstukken zelf
als men wil achterhalen hoe een goed toneelstuk er volgens rederijkers
uitzag. " Op grond van de teksten zelf is het handelingspatroon van rederijkersspelen in het algemeen te omschreven als een ontwikkeling van
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vraag naar antwoord, van verleiding naar redding, van zondig leven naar
bekering, van verwarring naar duidelijkheid, van onwetendheid naar inzicht. De hoofdpersoon staat voor een morele keuze of bevindt zich in
een benarde positie en weet zich eruit te redden door de juiste beslissing
te nemen, daarbij tegengewerkt door valse, onverstandige raadgevers en
gesteund door oprechte, wijze adviseurs.'
Naast de spelen zelf bieden wedstrijdkaarten inzicht in de eisen die
aan rederijkersspelen gesteld werden. Deze kaarten fungeerden tegelijkertijd als uitnodiging voor een wedstrijd en als instructie voor de kamers die op deze uitnodiging ingingen. " Er werd onder meer op vermeld
uit hoeveel regels het stuk minimaal en maximaal moest bestaan en er
werden minder of meer stringente suggesties gedaan voor de onderwerpskeuze. Deze keuze werd vaak ingeperkt doordat op de kaart een
vraag geformuleerd was, die in het toneelstuk beantwoord diende te
worden. Het karakter van de vraag kon varieren van moreel-theologisch
(`wat is de grootste troost voor de mens in zijn stervensuur?') of maatschappelijk-politiek (`waarin overtreffen wij de Romeinen?') tot alledaags-praktisch (`hoe nuttig zijn eerlijke kooplieden?')."
Dankzij de voorgeschreven vraag heeft het handelingspatroon van
spelen die voor een wedstrijd geschreven zijn een specifiek karakter, dat
afwijkt van het hierboven beschreven patroon. Er treedt een personage
in op dat 'de leergierige mens' of 'de rederijker' vertegenwoordigt, die
de opgegeven vraag moet beantwoorden. Wedstrijdspelen beginnen dan
ook vaak met een scene waarin dit personage zich beklaagt over de
moeilijkheidsgraad van de op de kaart gestelde vraag. Dankzij dergelijke verwijzingen naar de kaart in de prologen van wedstrijdspelen is het
soms mogelijk te achterhalen wat de eisen voor de wedstrijd waren,
zelfs als er geen kaart is overgeleverd. Het weetgierige personage roept
raadgevers te hulp, die hem door middel van mondelinge en aanschouwelijke instructie naar het goede antwoord leiden. De auteur kan niet
volstaan met het simpelweg geven van dat antwoord, maar moet het stap
voor stap onderbouwen met argumenten. Ook de argumentatie is weer
aan voorschriften gebonden.

Een drievoudige bewijsvoering
Dat het wedstrijdspel een betogend karakter moet hebben, wordt expliciet benadrukt op twee vroege kaarten, respectievelijk voor een wedstrijd te Hu1st in 1483 en een wedstrijd te Antwerpen in 1496. Op de
kaart uit Hu1st worden deelnemers uitgenodigd geestelijke materie naar
keuze speelwijs te tooghen [=tonen] of te bewiften. 19 Bovendien wordt
de deelnemer aangespoord om goed te letten op de samenhang in het be-
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toog: het stuk moet geschreven zijn op een materie beginnende ende op
de zelve volhendende. Op de Antwerpse kaart wordt men geinviteerd in
een toneelstuk te deduceren wat de nuttigste en onbegrijpelijkste gunst
is die God de mens tot diens zaligheid bewezen heeft."
Op beide kaarten krijgt de deelnemer, naast een aantal suggesties met
betrekking tot de lengte en de inhoud van het te schrijven stuk, drie methoden aangereikt voor de onderbouwing van het betoog. Deze worden
in Hulst aangeduid als scriftuerlic, natuerlic en figuerlic en in Antwerpen als bij schrifturen figuren ende naturelijcke redenen. Wat wordt met
deze eisen bedoeld?
De termen `natuur(lijk)', 'figuur(lijk)' en `schriftuur(lijk)' worden in,
verschillende laatmiddeleeuwse teksten gebruikt als het gaat om het staven of doorgronden van een geloofsmysterie. Ik ben de combinatie van
de drie termen tegengekomen in het werk van de mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381), in een sacramentslof van de Brugse rederijker
Anthonis de Roovere (ca. 1430-1481) en in de verzameling refreinen die
de Utrechtse kannunik Jan van Stijevoort in 1524 voltooide. Ruusbroec
schrijft over een geloofsfeit: Dit tughet ons nature, exempel ende figure
ende heylighe scrifture.21 De Roovere stelt in zijn Lof van den heylighen
sacramente dat de drie begrippen ontoereikend zijn om het wonder van
het sacrament te bevatten:
Figuere, scriftuere, natuere wijct
Comparatie, scientie, costume versciet
Memorie, verstannesse, redene bezwijct
Inghelen noch menschen en ghegrondens niet.22
In een refrein in de bundel van Jan van Stijevoort uit 1524 wordt gesteld
dat natuere, figuere en scriftuere de verhevenheid van Maria aantonen:
Lof duer wiens suver inghelick leven
Ghi boven alien hemelen syt verheven
Soe Natuere Figuere Scriftuere bewysen."
Net als op de kaart voor de wedstrijd in Hulst worden in deze fragmenten ook de termen tughen (Ruusbroec) en bewysen (Van Stijevoort) gebruikt. De natuur, beeldspraak en de bijbel kunnen dus bewijzen leveren
om een theologisch betoog te onderbouwen. Dit brengt ons terug bij de
hierboven beschreven manier waarop een predikant zijn interpretatie
van de onderdelen van het thema in de dilatatio voorzag van een onderbouwing. Als Maria in het thema vergeleken werd met de dageraad, kon
de predikant gebruik maken van zijn kennis van de natuur om deze vergelijking uit te bouwen met specifieke gegevens over het opkomen van
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de zon. Ook kon hij een nieuwtestamentisch gegeven uit het thema in de
dilatatio relateren aan oudtestamentische prefiguraties of voorafbeeldingen. Vergelijkingen kon hij bovendien illustreren aan de hand van
een tableau vivant met een mondelinge uitleg. Zijn interpretatie moest in
elk geval gesteund worden door autoriteiten zoals de bijbel en de kerkvaders.
Ondanks de overeenkomsten moet ook gewezen worden op betekenisverschillen die ontstaan als de termen in een verschillende context
gebruikt worden. Hoewel de term `natuurlijk' geen problemen oplevert
en altijd verwijst naar de bewijsvoering op empirische gronden, kunnen
de termen `schriftuurlijk' en liguurlijk' steeds een andere betekenis
krijgen. Ze komen bovendien vaak samen voor, en krijgen dan een andere lading dan in de trits `schriftuurlijk-figuurlijk-natuurlijle.
De combinatie van de termen `figuurlijk' en `schriftuurlijk' kan twee
betekenissen hebben. In de exegetische traditie slaat liguurlijk' op de
oudtestamentische prefiguratie en `schriftuurlijk' op de nieuwtestamentische vervulling. Dit was bijvoorbeeld het geval in de hiervoor genoemde Franse preek over een thema uit het Hooglied, waarin het Oude Testament werd aangeduid als figure en het Nieuwe Testament als escripture. In de toneeltraditie komt zeker ook de typologische betekenis van de
termen voor (zoals hieronder zal blijken), maar daar betekent liguurlijk' vaak ook: door middel van beelden (beeldspraak en/of tableaux vivants) en `schriftuurlijk': door middel van verwijzingen naar bijbelplaatsen of een tekstuele uitleg in het algemeen.24

Woord en beeld, zien en inzien
Hoewel het duidelijk is dat de drie onderbouwingsmethoden complementair aan elkaar zijn en dat juist door de combinatie een volledig inzicht ontstaat, wordt in sommige spelen gesteld dat het vertonen van een
toog de materie beter kan verduidelijken dan mondelinge uitweidingen.
In het spel van Nieuwkerke bij de Gentse wedstrijd in 1539 wordt in dit
verband onderscheid gemaakt tussen betooghen en tooghen. Het personage dat de zoekende mens vertegenwoordigt, zegt tegen zijn instructeurs:
0 vrienden, nu haect
Mijn herte om breeder bewijs tontfane.
Ghy hebt my hier met troostelicken vermane
Beghinnen bewyzen, alst wel begloost es,
Welc den mensche staervende den meesten troost es,
Betooghende met der schriftuere rypelic.
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Maer is en cant niet wel zijn begrypelic;
Dus biddic u om mijn verstant te staerckene,
Tooght wat figuerlicx.25
Duidelijk is dat het betooghen, het argumenteren, met behulp van de bijbel gedaan wordt (met der schriftuere), maar het tooghen, het aantonen,
met behulp van togen (wat figuerlicx).26 Men meent soms dat het gebruik van togen vaak niet meer is dan `een verlevendiging van de dialoog door visualisering van de informatie'. 27 Het zou een manier zijn om
de toeschouwers 'door de verwachting van een toog aan het eind bij de
les [te] houden'. 28 Ik denk echter dat togen een essentieel onderdeel van
de bewijsvoering vormden en niet alleen ter opluistering dienden.29
Een typologisch gegeven werd overigens graag in de vorm van togen
uitgebeeld, zodat de term liguur' tegelijkertijd meer betekenissen kon
hebben. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het spel dat de Antwerpse
Violieren opvoeren bij de Gentse wedstrijd in 1539. Vercondygher des
Woordts zegt als hij een toog van Gods oordeel over de slang in het paradijs laat zien:
Heft op u ooghen, anziet een schoon figuere,
Die voort vloyt den gheheelen bybel duere
In schoon beloften; zijt hier in verblydende."
Het woordfiguere slaat hier dus zowel op de toog zelf als op de inhoud
van de toog: de prefiguratie. In de loop van een stuk wordt dan de prefiguratieve scene getoond, en in de slottoog de vervulling ervan. Hummelen stelt dat de slottoog een wending weergeeft:
van prefiguratie naar geprefigureerde, van metafoor naar betekenis,
van dagelijkse werkelijkheid naar geestelijke zin, of omgekeerd van
rechtstreekse naar metaforische aanduiding. De toog openbaart zelf
die geprefigureerde, die geestelijke betekenis, is zelf die metafoor, of
vormt het aangrijpingspunt voor het voltrekken van de bovengenoemde wending.3I
Het gebruik van togen om een typologische relatie uit te beelden is op te
vatten als een vorm van visuele exegese: `een methode van Schriftuitleg, waarbij de rollen van woord en beeld in zoverre omgekeerd zijn, dat
de voorstelling of het programma [van voorstellingen, NM] in zeer gecomprimeerde vorm een Schriftexegese in beeld brengt'. 32 Visueelexegetische voorstellingen kwamen zowel voor in openbare ruimten
(kerken, kapellen) als in theologisch-didactische werken. De afbeeldingen spraken niet altijd voor zichzelf, maar werden begeleid door een
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korte verklarende tekst (gesproken of op schrift). Dit was ook het geval
bij de tableaux vivants in rederijkersstukken, die niet alleen mondeling
werden ingeleid en toegelicht, maar soms ook voorzien waren van een
verklarend tekstbord in het Nederlands of het Latijn. 33 In sommige gevallen is het getoonde beeld zelf een tekst, zoals in Maria gheleken byde
stede van Jherusalem (1527) van Cornelis Everaert.34
Tot nu toe heb ik slechts de mogelijke invulling van de onderbouwingseisen genoemd. Jammer genoeg zijn de bijdragen aan de wedstrijden in Hulst (1483) en Antwerpen (1496) niet overgeleverd. Het is daarom niet mogelijk om na te gaan hoe de op de kaarten genoemde eis om
de materie schriftuurlijk, figuurlijk en natuurlijk te onderbouwen in de
toneelpraktijk bij deze wedstrijden ten uitvoer werd gebracht. Andere
rederijkersspelen kunnen echter opheldering bieden. De drie onderbouwingsmethoden blijken namelijk ook een rol te spelen in het werk van
de Brugse rederijker Cornelis Everaert, vooral in zijn zogenoemde
`comparatiespelen'. Terwijl Everaert de drie onderbouwingsmethoden
tot in 1531 enthousiast toepast, begint het systeem daarna of te brokkelen. Bij de Gentse wedstrijd in 1539 wordt alleen nog een schriftuurlijke
en een figuurlijke onderbouwing gevraagd. 35 Ook de Brugse rederijker
Eduard de Dene (1505?-ca.1578) gebruikt alleen nog de termen `schriftuurlijk' en `figuurlijk' als vaste combinatie in zijn Testament rhetoricael (1561).36 Bij het Antwerps landjuweel in 1561 verlangt men slechts
nog een figuurlijke behandeling van het thema (ondersteund door tableaux vivants) en bij een Rotterdamse wedstrijd in hetzelfde jaar alleen
nog maar een schriftuurlijke (ondersteund door bijbelplaatsen).37
De concrete realisering van de drie eisen in de opvoeringspraktijk zal
nu worden getoond aan de hand van enkele spelen van Everaert, met bijzondere aandacht voor Maria ghecompareirt byde claerheyt uit 1511.

De comparatiespelen van Cornelis Everaert
Cornelis Everaert schreef vijf stukken waarin hij Maria of Petrus met
een symbool vergelijkt en waarin togen een belangrijke rol spelen. De
spelen vertonen een onderlinge samenhang doordat in alle vijf een comparatie, een vergelijking, wordt uitgewerkt.38 Vier ervan hebben betrekking op Maria. Zij wordt daarin respectievelijk vergeleken met het Licht,
met Jeruzalem, met de troon van Salomon en met een schip.39 In het vijfde en laatste spel wordt Petrus met een duff vergeleken. De spelen zijn
alle geschreven om bij wedstrijden buiten Brugge opgevoerd te worden!'
Hoewel de instructies voor deze wedstrijden niet bewaard gebleven
zijn, blijkt uit expliciete verwijzingen naar de kaart in de prologen van
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sommige van deze spelen welke eisen aan de onderbouwing van de materie gesteld werden. Daarnaast maken de namen van de personages duidelijk dat de drie onderbouwingsmethoden vertegenwoordigd zijn.
Schriftuurlijke bewijzen worden aangedragen door Ghefondeirde Scriftuere, Schriftuerlicke Bewysinghe, Scriftuerlicke Beleedynghe en Scriftuerich Prouven (als een doctuer vanden nyeuwen testamente). De figuurlijke ondersteuning van het betoog wordt verzorgd door Fyguerlic
Bewys (als een prelaet van den houden testamente) en Fyguerlicke Prysinghe. De argumenten op grond van empirische waarneming van de
natuur worden gegeven door Exsperientich Bethooch. In de eisen, en
dus ook in de stukken, wordt soms benadrukt dat de materie volgens de
regels van de retorica moet worden behandeld. De rol van de kunst zelf
wordt gespeeld door personages als Soetzinneghe Eloquencie, Rethoryckelicke Verjolysynghe of Rethorycka.41
Dezelfde vorm van naamgeving komt voor in een Frans stuk van
enkele decennia eerder, namelijk de Triomphe des Normans van Guillaume Tasserie (actief tussen 1490-1499). Daarin treden op: Figure
l'Ancienne, Authorite d'Escripture, Raison, Exemple en Commun
Peuple. Figure 1'Ancienne somt een aantal bijbelse beelden op en Authorite d'Escripture citeert uit het Oude Testament en Augustinus. 42 Er is
op gewezen dat de procedes waarmee Tasserie zijn stuk voorziet van argumentatieve ondersteuning ook gebruikt zouden kunnen zijn in proken!' Everaert lijkt met zijn comparatiespelen dus in deze traditie te
passen.
Verschillende malen is opgemerkt dat Everaerts comparatiespelen
een bijzondere categorie vormen binnen zijn oeuvre. Niet alleen wordt
in alle vijf een vergelijking voltrokken, maar ook maakt Everaert meer
dan in zijn andere spelen gebruik van togen. " Deze waren enerzijds bedoeld om de vergelijking gestalte te geven, en anderzijds om de typologische relaties tussen het Oude en het Nieuwe Testament te verbeelden.
In Maria ghecompareirt byde claerheyt wordt een toog van Esther bij
Ahasverus als prefiguratie van Maria als middelares (in de slottoog) getoond. Sint Pieter ghecompareirt byder duve heeft zelfs zes togen. Maria gheleken byden throon van Salomon heeft een toog van Salomons
troon die gedurende het hele stuk zichtbaar blijft en becommentarieerd
wordt, en bovendien nog een toog van Abigail om Maria's gehoorzaamheid bij de annunciatie te verduidelijken. 45 Everaert gebruikte in deze
spelen dus graag togen om de typologische relaties tussen het Oude en
het Nieuwe Testament te illustreren.
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De toneelpraktijk: Maria ghecompareirt byde claerheyt
Dan is nu het moment aangebroken om aan de hand van een van Everaerts comparatiespelen te laten zien wat de eis om het op het toneel gevoerde betoog op schriftuurlijke, natuurlijke en figuurlijke wijze te onderbouwen in de praktijk betekend heeft. Maria ghecompareirt byde
claerheyt was het eerste comparatiespel dat Everaert schreef. Het had
betrekking op de vergelijking tussen Maria en het licht. Het stuk was bedoeld voor een opvoering in Nieuwpoort (circa vijfenveertig kilometer
van Everaerts woonplaats Brugge) in 1511, waarschijnlijk na de processie op een ommegangsdag. 46 De Mariadevotie in Nieuwpoort had een
sterke impuls gekregen door oorlogssuccessen aan het eind van de vijftiende eeuw, waarna een broederschap voor Onze-Lieve-Vrouw van de
Nood Gods was opgericht. Men beloofde jaarlijks een kaars te offeren,
meer precies een wasdraad met een lengte die gelijk was aan de omtrek
van de stad. Wellicht stelden de organisatoren van de toneelwedstrijd
daarom belang in een vergelijking van Maria met het licht. Dat de devotie ten tijde van de opvoering van Everaerts spel nog volop bloeide,
blijkt wel uit het feit dat in 1510 nog een extra zijbeuk aan de Nieuwpoortse Onze-Lieve-Vrouwekerk gebouwd was wegens de overweldigende belangstelling die de welgestelde gilden toonden voor een eigen
kapel in deze kerk.47
Het spel begint met een gesprek tussen Exsperientich Bethooch (een
edelman) en Soetzinneghe Eloquencie (Vrouwe Retorica). Ze beklagen
zich over de moeilijkheidsgraad van de opdracht: een vergelijking maken tussen Maria en het licht. " Dan mengt een derde personage, een
blinde genaamd Ymagineirlic Gheest, zich in hun discussie. Met hem
moet de toeschouwer zich identificeren, hetgeen Everaert op allerlei manieren tracht te bewerkstelligen. In de eerste plaats komt Ymagineirlic
Gheest vanuit het publiek naar het podium lopen.49 Terwijl hij zich,
blind en wel, een doorgang baant naar het podium, komt hij ongetwijfeld ook lijfelijk in contact met de toeschouwers door tegen ze op te botsen. Bovendien zingt hij ondertussen een liedje op een wijs die het publiek bekend in de oren zal klinken, namelijk Nyeuport hout hu vaste
ghy en suit niet ghevanghen zyn. " Vervolgens spreekt hij een gebed uit
waarin hij Maria om gratie vraagt voor de arme blinde die in duisternis
wandelt.5' De andere twee personages manen hem vanaf het podium tot
stilte, omdat het publiek anders niets kan horen." Het effect hiervan is
dat het publiek zelf ook stil wordt. Voor wie het onderwerp van het stuk
nog niet gehoord heeft, is het handig dat Ymagineirlic Gheest nog eens
vraagt waar de twee zich zo druk over maken. Zij herhalen vervolgens
de opdracht: ze moeten Maria met het licht vergelijken.53
Naast de opkomst van Ymagineirlic Gheest vanuit het publiek moet
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ook de humoristische inzet van het stuk de aandacht van de toeschouwer
trekken. De blindheid van Ymagineirlic Gheest leidt namelijk tot een
misverstand. In een poging het tweetal te helpen, meldt hij dat hij de
claerheyt in een Brugse herberg gehoord, gevoeld, geroken en geproefd
heeft. Alle zintuigen behalve het gezichtsvermogen zijn er dus door
aangedaan. Hij blijkt dan ook niet het licht te bedoelen, maar clareit, een
soort wijn. 54 Door dit misverstand wordt de aandacht van het publiek opnieuw gescherpt. De toeschouwer wordt als het ware uitgenodigd om
mee te denken over dit raadsel: claerheyt die door alle zintuigen waargenomen wordt, behalve door het gezichtsvermogen, wat is dat voor iets?
Nadat het misverstand is opgehelderd, spreekt Ymagineirlic Gheest
de wens uit om de condicien van het licht beter te leren kennen en worstelen de andere twee nog steeds met de uitwerking van de opdracht. Het
drietal besluit te rade te gaan bij Ghefondeirde Scrifture, een vrouw gekleed als een geestelijke met een brandende waskaars in haar hand (symbool voor de geestelijke verlichting). " Voor de derde maal wordt de opdracht uit de doeken gedaan. " Enerzijds zal Everaert deze herhaling
hebben ingevoegd om te voorkomen dat er nu nog toeschouwers zijn die
niet weten waar het spel over gaat. Anderzijds past het uitstekend in de
praktijk van de preek, waarbij het thema in de proloog ook enkele malen
ter sprake komt. Samen met Ghefondeirde Scriftuere definieren Exsperientich Bethooch en Soetzinneghe Eloquencie het soort `klaarheid'
waar het om gaat: het puurste, verhevenste licht, namelijk dat waarmee
God de schepping begon. " De proloog wordt besloten met een tableau
vivant van Esther die knielt voor Ahasverus om de zaak van het joodse
y olk te bepleiten, als prefiguratie van Maria als middelares."
Na een pausa volgt een reeks vragen van Ymagineirlic Gheest, waarbij Exsperientich Bethooch een antwoord geeft waarin de fysische kwaliteiten van het licht behandeld warden. Vervolgens worden deze fysische kwaliteiten door Soetzinneghe Eloquencie betrokken op het allegorische licht (Maria), waarna Ghefondeirde Scriftuere de bewijsplaatsen
uit de bijbel en de kerkvaders geeft. Deze verhandelingen monden uit in
het vertonen van een slottoog die de vervulling van de toog na de proloog toont: Maria op een troon tussen hemel en aarde, met boven haar
hoofd de Heilige Drievuldigheid die een straal op haar laat neerdalen, en
uit de mond van Maria komt een straal die op de aarde neerdaalt
(afb.22-23). 59 Als reactie op de toog reciteren de personages ieder een
strofe van een 'retrograde' lofdicht op Maria, dat wil zeggen dat iedere
strofe ook woord voor woord van achter naar voor te lezen is. Iedere
strofe bestaat in dit geval bovendien uit de woorden van de eerste strofe,
maar dan in een andere volgorde. De voordracht van dit refrein zal daarom een welhaast hypnotiserend effect op de toehoorder gehad hebben,
waarbij de klankherhaling een minstens zo grote invloed had als de bete-
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kenis van de woorden. Voor een indruk van de inhoud van het refrein
volstaat de eerste strofe:
Blynckende claerheyt / Maria weist ghegroet
Licht Gods overvloedich zuver ende jent
Scynckende weist ons claerheyt / deimsterheyt boet
Sticht weghen duechdelic / in ons excellent
Slicht neder / svyants macht doch scent
Reyn claerheyt / zuver / scoon ende jeuchdelic
Swicht gramscepe / Gods pays ons doet bekent
Serteyn ghy zyt Gods claerheyt duechdelic."
De personages vragen in dit refrein om verlossing uit de duisternis, een
motief dat al aan het begin van het spel door de blinde werd aangereikt.
Na het sluiten van de toog spreekt Soetzinneghe Eloquencie als laatste
de eerweerdeghe notable toe en vraagt hij om Maria's bescherming voor
de keizer en voor Nieuwpoort.61

Maria ghecompareirt byde claerheyt: preek

of

toneelstuk?

Een aantal aspecten van dit stuk zijn in verband to brengen met de structuur van een laatmiddeleeuwse preek zoals ik die hierboven beschreven
heb. Het stuk bevat, net als een preek, een proloog met de definitie en de
afbakening van het thema, een gebed om bijstand van Maria en een tableau vivant met een prefiguratief karakter. Het middendeel van het stuk
bestaat uit een keten van redeneringen en autoriteiten, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de natuurlijke, de figuurlijke en de schriftuurlijke
onderbouwingsmethode. Het zijn opeenvolgende clusters van een vraag,
een empirisch antwoord, een allegorische uitleg en een schriftuurlijke
onderbouwing. Dit middendeel wordt besloten door een slottoog waarin
de boodschap van het stuk kernachtig wordt samengevat, met een begeleidend refrein dat lof en groetenesse voor Maria uitdrukt. Ook dit is
vergelijkbaar met het slot van een preek.62
Toch is de structuur van het spel gecompliceerder dan het lijkt. Er is
geen sprake van een simpele vraag-antwoordconstructie tussen Ymagineirlic Gheest en de andere personages. Twee van de drie personages die
hem instrueren, Ghefondeirde Scriftuere en Soetzinneghe Eloquencie,
richten zich namelijk bijna nooit rechtstreeks tot hem, maar tot Maria.63
De boodschap die Everaert wil uitdragen (dat Maria de middelares tussen God en mensen is) moet dus een lange weg afleggen voordat hij het
publiek bereikt: noch het publiek, noch Ymagineirlic Gheest krijgen
rechtstreeks onderricht over de diepere betekenis van de vergelijking
tussen Maria en het licht.
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Afbeelding 22.
Cornelis Everaert, Maria ghecompareirt byde claerheyt (Brussel, Koninklijke
Bibliotheek van Belgie, Hs. 19036), f.304r. Een uitvoerige toneelaanwijzing beschrijft de inhoud van een tableau vivant met Maria, gezeten op een troon, tussen
hemel en aarde, en boven haar de Heilige Drievuldigheid. De toneelaanwijzing
wordt gevolgd door de twee eerste strofen van het lofrefrein in retrogradevorm.
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Afbeelding 23.
Meester van de Legende van Sint-Lucia, Kroning van Maria. (Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection). De inhoud van het tableau correspondeert met het iconografisch thema van de honing van Maria. Ze zweeft
tussen hemel en aarde en geheel boven is de Triniteit zichtbaar.
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Dit komt doordat Everaert de opdracht in twee vragen opsplitst. Voordat
men kan bepalen wat de overeenkomsten zijn tussen Maria en het licht,
is het nodig te weten wat de eigenschappen van het licht precies zijn. Dit
wordt uit de doeken gedaan in de dialoog tussen Ymagineirlic Gheest en
Exsperientich Bethooch. De volgende stap, het leggen van een relatie
tussen het werkelijke licht en het allegorische licht, wordt uitgevoerd
door Soetzinneghe Eloquencie en Ghefondeirde Scriftuere.
Om een voorbeeld te geven: Ymagineirlic Gheest vraagt of het licht
en de duisternis kunnen samengaan. " Exsperientich Bethooch reageert
verontwaardigd: nee, natuurlijk niet, dat kun je zelf toch zien. Het duister verdwijnt voor het licht zoals vuur verdwijnt voor water. Empirisch
gezien (by exsperiencien) kan het licht niet samengaan met de duisternis, want claerheyt ende deimsterheyt hebben deferencien. 65 Vervolgens
zegt Soetzinneghe Eloquencie tegen Maria dat ook zij alle duisternis
verdrijft. De duisternis staat hier voor de vijanden uit de hel, die de mens
tot zonde verleiden. Deze vijanden vluchten en de mens verkrijgt het
noodzakelijke inzicht dankzij het licht van Maria, zoals het water het
vuur te niet doet. 66 Tenslotte spreekt ook Ghefondeirde Scriftuere Maria
aan en zegt dat de scheiding van licht en duisternis die in Genesis beschreven wordt, een fyguere is van het feit dat Maria volkomen vrij is
van de duisterheden van de zonde. Ook haalt hij Augustinus aan, die niet
wilde dat Maria in den adem genoemd werd met de zonde, opdat haar
helderheid niet besmet zou worden.67
Deze structuur heeft gevolgen voor wat er op het toneel te zien kan
zijn geweest. Het feit dat twee personages zich rechtstreeks tot Maria
kunnen richten, impliceert dat Maria (voor hen) zichtbaar geweest moet
zijn op het toneel, al wordt dit nergens expliciet vermeld. Pas in de slottoog wordt Maria voor iedereen zichtbaar en kan iedereen haar aanspreken met een strofe uit het slotrefrein. 68 Een oplossing zou kunnen zijn
dat deze personages wel achter een gordijn kunnen kijken, maar Ymagineirlic Gheest, Exsperientich Bethooch en het publiek niet. Togen worden vaak gesitueerd in een afzonderlijk gedeelte van het toneel, een
compartiment dat eventueel afgesloten kan worden met een gordijn.69
Volgens Htisken zou Everaert in dit spel gebruik gemaakt kunnen hebben van den toogruimte voor beide togen, omdat er genoeg tijd tussen de
beide togen overbleef om de slottoog op te stellen na het vertonen van de
toog van Esther." Ramakers wijst erop dat het publiek soms al aan het
begin van een spel geattendeerd kan zijn op de aanwezigheid van een levend beeld achter een gordijn, dat aan het slot van de verhandeling onthuld zal worden.'
De onmogelijkheid om Maria te aanschouwen wordt allegorisch uitgedrukt door de fysieke blindheid van Ymagineirlic Gheest. Het is de
vraag hoe dit op het toneel is verbeeld. Het personage kan een blinddoek
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omgehad hebben, of zijn ogen gedurende het hele spel gesloten hebben
gehouden. Dit laatste zou overeenkomen met de aansporing die hij bij de
slottoog krijgt, namelijk opent hu ooghen. Maar zoals zijn blindheid het
symbool was voor geestelijke blindheid, moet deze aansporing volgens
mij vooral worden opgevat als een beroep op het geestelijke gezichtsvermogen. Al eerder in het stuk werd gezegd dat de zondaar de ogen van
zijn hart moet openen om Maria toe te laten:
Maer wanneer den sondaer zonder verdrach
De ooghen opent van zynder herten
Hu anroupende / om bystant van zynder smerten
Wort duer uwe claere ontfaermicheyt zoet
Rasschelic geholpen.'
Het thema van het geestelijke zien komt ook in veel andere rederijkersspelen voor. Zo wordt bijvoorbeeld een toog van de verrijzenis in het
stuk van Sint-Anna uit Edingen bij de Gentse wedstrijd in 1539 vergezeld van het volgende commentaar:
Ziet Mensche, doet open uus herten ooghen
Dits Christus, God en mensche u gheboren;
Dits dwoordt, uwen eenyghen troost vercoren.73
De visuele exegese is pas voltooid als de slottoog onthuld wordt. Wie alleen de prefiguraties kent, weet nog niets van het echte licht. Pas wie
Maria ziet, is werkelijk uit de duisternis verlost. In Maria ghecompareirt byde claerheyt vindt een dubbele `verklaring' plaats: Ymagineirlic
Gheest (en de toeschouwer) leert het geestelijke licht te zien, en Everaert toont dat hij Maria's kwaliteiten in verband kan brengen met die
van het licht. Ook dit spel kon hij weer tevreden ondertekenen met zijn
anagram so reine verclaert.74

Besluit
In vroege rederijkersspelen is inderdaad iets terug te vinden van de argumentatiestructuur die ook in laatmiddeleeuwse preken werd gebruikt. In
beide gevallen bestaat het betoog uit een reeks redeneringen met argumenten die ontleend worden aan de bijbel en de kerkvaders, aan de
waarneembare natuur en aan de verbeelding (zowel abstract, in prefiguratie en allegorie, als concreet in togen). Rederijkers gebruikten voor
deze onderbouwingsmethoden de termen schriftuurlijk, natuurlijk en figuurlijk, die ook voorkomen in het theologische discours.
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Het functioneren van deze argumentatiemethode in de toneelpraktijk is
getoond aan de hand van Everaerts Maria ghecompareirt byde claerheyt. Hierin treedt een blinde op (Ymagineirlic Gheest) die niet weet
wat het licht is. Hij verbeeldt de zondaar die niet weet wie Maria is. Bijgelicht door de kaars van Ghefondeirde Scriftuere wordt hij geYnstrueerd door Exsperientich Bethooch, die hem het fysische licht leert kennen. Parallel daaraan legt Soetzinnighe Eloquencie verbanden tussen de
eigenschappen van het fysische licht en het geestelijke licht, te weten
Maria. Deze uitleg wordt ondersteund door Ghefondeirde Scriftuere die
naar autoriteiten verwijst. Bijzonder is dat de allegorische uitwerking en
de onderbouwing ervan niet gericht worden tot Ymagineirlic Gheest of
tot het publiek, maar tot Maria zelf. Het zien van Maria is voorbehouden
aan Soetzinnighe Eloquencie en Ghefondeirde Scriftuere, tot het vertonen van de slottoog, als bij alle personages (en bij de toeschouwer) het
volledige besef van Maria's rol doordringt. Maria als middelares wordt
getoond als vervulling van de toog van Esther als bemiddelaarster bij
Ahasverus. Everaert heeft in dit stuk de schriftuurlijke, natuurlijke en figuurlijke onderbouwingsmethoden uitgebuit om een algemeen bekend
geloofsfeit in een bijzonder licht te plaatsen.
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De strijd om de broek als theater
Herman Pleij

Kenaus en pantoffelhelden

G

eweld tussen man en vrouw, kenaus, pantoffelhelden, de bedrogen
echtgenoot, de oude minnaar, de jonge ontevreden vrouw, ze buitelen
over het toneel van de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd en zijn
oak veelvuldig te vinden in prentkunst en beeldhouwwerk. Daarvoor
zijn allerlei ideologische redenen aan te voeren, die grofweg verwijzen
naar de worstelingen waarmee de vestiging van een nieuwe gezinsstructuur en taakverdeling tussen man en vrouw gepaard gaan. Dat verliep
allemaal niet zonder slag of stoot, want de vertrouwde vormen van en
verhoudingen binnen de grotere familieverbanden blijven volop functioneren op het platteland en ook nog binnen de stad. Opvoeringen van
kluchten en omgekeerde-wereld-rituelen blijken uitermate geschikt om
de nieuwe standpunten te propageren door het tegendeel te ridiculiseren,
onder het gelijktijdig aanbrengen van een ventiel dat de spanningen dragelijk houdt. Ook de ordeverstoring van hertrouwende oude mannen met
voor hen veel te jonge meisjes kon zo aan de kaak gesteld worden.'
Veel minder is benadrukt of zelfs onderzocht in hoeverre zulke
scenes tussen man en vrouw zich naar contemporaine opvattingen leenden voor spectaculair theater. Als humor destijds graag opgehangen
werd aan geweld en travestie, dan moeten huwelijks- en overspelsituaties wel gretig benutte aangrijpingspunten bieden.2 Overigens spelen
verklaringen van meer ideologische aard daarbij ook weer een rol.
Waarom zou men anders zo hard en bij herhaling moeten (en willen)
lachen om een jonge kenau die haar seksueel onbekwame grijsaard in elkaar ramt?
Maar in het volgende gaat het voornamelijk om de techniek. Welke
speelmogelijkheden bieden de bewaarde kluchtteksten over de strijd in
het huwelijk? Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de kennelijk
populaire scene met het uit- en aantrekken van de broek en de bijbehorende rituelen. Bij pogingen tot reconstructie van een mogelijke voorstelling is er doorgaans weinig meer dan de tekst. Die komt bij een publiek van vandaag niet zelden als nogal flauw en saai over. En ook al bedenken we dat humor een geschiedenis heeft en dat er bijgevolg weinig
constanten aan te wijzen zijn, dan nog is het moeilijk om zich voor te
stellen waarom zoveel kluchten zoveel succes kenden. Of creeerden de
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voorstellingen vormen van hilariteit die wij ons niet (meer) kunnen
voorstellen?
Buiten de indicaties in de teksten zelf is er nog wel meer bekend over
opvoeringspraktijken en presentatiewijzen van toneelpersonages in literatuur en beeldende kunst. Een enkele keer, zoals in het geval van de
broekscênes, is er zelfs een verslag van concrete opvoeringen bewaard.
Bovendien zijn er soms regie-aanwijzingen, die tot allerlei acties dwingen en zelfs lijken aan te zetten tot vormen van instant-improvisatie.
Daardoor kunnen we toch enig zicht krijgen op werkelijke voorstellingen.
En alleen die vormen de sleutel voor een beter begrip van de omvangrijke kluchtcultuur in de Lage Landen, die tot ver in de zeventiende eeuw
een opmerkelijk gemengd publiek van hoog en laag lijkt te bedienen.
In de periode vanaf het einde van de veertiende eeuw zijn de oude en
impotente boerensul en zijn even bedriegelijke als beluste jonge vrouw
geliefde modellen voor kluchtig toneelvermaak. Vertoont de man de
trekken van een aandoenlijke pantoffelheld, dan neigt de vrouw naar de
kwaadaardige kenau. Aanleiding tot de ordeverstoring is meestal ontstaan uit onenigheid over de taakverdeling in het huishouden tezamen
met de bestemming van de inkomsten. In de regel wint de vrouw het,
hoe negatief zij ook te werk is gegaan en haar man heeft opgelicht. Vaak
eindigt het stuk met een afranselpartij (van de man) die niet zelden al ver
voor het einde wordt ingezet. Sommige kluchten lijken zelfs geheel rond
zulke vechtpartijen gecomponeerd te zijn, waarbij de sotternieen in Hulthem als het ware de toon zetten.3
De dominerende positie van de vrouw wordt menigmaal geaccentueerd door het dragen van de broek of haar dringende wens daartoe. Soms
gaat het om een ware strijd om de broek, doorgaans gewonnen door de
vrouw, ook omdat de teksten de man adviseren op dit punt maar toe te
geven, wil hij het ooit nog rustig hebben in huis. Het meest vernederend
is de scene waarin de man zijn broek uitdoet, om deze vervolgens geknield weer aan te doen bij zijn vrouw. We kennen dergelijke taferelen
rond de strijd om de broek uit het beeldhouwwerk dat koorbanken siert,
van houtsneden en prenten, in de literatuur en ook op het toneel. Uiteraard lagen op het podium de aantrekkelijkste mogelijkheden om zo'n
scene breed uit te spelen, met een hoog gehalte aan spektakel en hilariteit.4
Heel simpel is de scene aanwezig in Haestbedrogen en Vrou Pluysse.
Daarin staat de man Ledich Nayere onmiddellijk zijn broek of aan zijn
echtgenote, Vrou Pluysse, als het ware om haar agressie en slagen voor
te zijn:
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(LN) Ghy windt het bedt dan ick: ghy syt myn baer.
Altyt, voorwaer, zyt ghy boven my clouck.
(VP) Wel, soo moet ick antrecken den brouck
Boven u rouck; dat wert bedreven.
(LN) (hyer gheeft by een brouck)
Houdt daer, Vrou Pluse, ick sal hem u gheven:
Neempt hem beneven en wilt hem antrecken.
Ick weet wel, het volck sal met my ghecken.
Dan, daer esser meer met dye plaghen ghequelt:
De wyven willen voecht zyn en hebben dat ghelt.
Daer nochtans verselt, de mans moeten voocht wesen.
Dit gesprek impliceert veel actie op de planken. LV verrast VP door lets
aan te bieden waar ze nog niet om gevraagd heeft, maar laat haar zelf benoemen wat hij half-struikelend met zijn broek al op zijn knieen aan het
doen is. Daarna overhandigt hij de broek en wendt zich terwijl zij de
broek aantrekt met de laatste vier regels in een terzijde tot het publiek,
dat hij om instemming en begrip vraagt. Overigens geven hun namen
ongetwijfeld aan, dat de pantoffelheld zijn positie (mede) te wijten heeft
aan het onvermogen om aan de seksuele eisen van zijn vrouw tegemoet
te komen, zoals doorgaans meespeelt in deze thematiek: Vrouw Poesje
en Mijnheer Uitgenaaid?5
Dit tafereel lijkt heel geschikt voor attractief toneel, toen op meer
gronden dan nu. In 1540 speelt men in Arnhem dat wagenspull van der
Broeck, maar of het om de broek-problematiek gaat, is niet zomaar zeker. Echter, anno 1540 spreken over spel en broek in den verband maakt
het voor de tijdgenoot vrijwel onmogelijk om aan lets antlers te denken
— tenzij 'Broeck' een wijk is van Arnhem (en dan nog).6
Op een subtielere manier is een dergelijke scene bij herhaling benut
in het zestiende-eeuwse esbattement van de Dove Bitster, in de tekst ook
aangeduid als cluijte en bewaard als repertoire in de boeken van Trou
Moet Blycken.7 Bovenal is hierin de travestie uitgebuit, waarbij man en
vrouw een andere sekserol aannemen om de drie vrijers van hun dienstmeid te ontmaskeren: de vrouw (Vrolijck Betgen) trekt de kleren aan
van haar man (Lippen Suermont), en deze vermomt zich als het dienstmeisje (Aechtgen Schoontooch). De hennentasterij is wat op de achtergrond geraakt, al blijkt steeds duidelijk dat de vrouw alle initiatieven
neemt en de man sullig volgt, zelfs in die mate dat hij zich in meisjeskleren laat hijsen. Kenmerkend hiervoor is ook de vraag van Lippen na de
ontvouwing van het plan Wie sal den man sijn? , waarop Betgen onmiddellijk antwoordt En trouwen, icke! (vs.79) — ik natuurlijk! Bovendien
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is Lippen een typische sukkelnaam: vergelijk Lippijn uit de gelijknamige sotternie.
De dienstmeid (de verklede Lippen dus) ontvangt 's nachts achtereen
haar drie minnaars en vraagt ze telkens om in het donker hun kleren uit
te doen. Dan ontwaakt elke keer de baas des huizes (de verklede Betgen)
en neemt de vrijers te grazen. Door deze inkleding wordt een reeks aan
komische hoogstanden geeffectueerd. Niet de minste daarvan bestaat uit
het driemaal de broek zien uittrekken door beluste minnaars, extra komisch omdat ze deze zo vernederende handeling uit geilheid zo snel mogelijk uitvoeren, terwijl het publiek weet wat hen te wachten staat. Heel
geraffineerd laat de auteur de eerste vrijer, Faes, al een schot voor de
boeg geven door deze aan zijn vermeende vrijster te laten bekennen dat
Met haeste so is mij broeck opgestreecken (vs.94), ben ik opgesprongen
om naar jou te komen.

Bewegingstheater
De vraag is nu of er aanwijzingen zijn, binnen en buiten de tekst, dat een
klucht als deze aanleiding kon geven tot een type spektakel dat wij niet
zomaar zouden vermoeden. Om te beginnen is de situering op het platteland en een (geexpliciteerde) bezetting van de rollen door boerenvolk
(Lippen Suermont, Een boer, enzovoort) al een van meet of aan gekozen
vrijbrief om de meest karikaturale personages op het podium neer te zetten. Daarvoor werden boeren immers gebruikt in de laatmiddeleeuwse
en vroegmoderne stadscultuur. Bovendien biedt de allegorische naamgeving een extra mogelijkheid om het karikaturale in specifieke richtingen uit te bouwen, zowel in uiterlijk als in woord en gedrag. 8 Lippen
Suermont heeft de soortnaam van een sukkel en ziet er kennelijk uit als
een zuurpruim. Vrolijck Betgen, zijn vrouw de boeren, spreekt vanzelf,
terwijl hun lantmeijt Aechtgen Schoontooch zich steeds fraaier voordoet
dan ze werkelijk is. De drie lantvrijers die zo lachwekkend aan de kaak
gesteld worden, hebben blijkens hun toenamen ieder een specialisme:
Faes Blincktant moet met zijn stralende gebit wel een macho zijn en
waarschijnlijk ook een vechtjas, Bouwen Schuerbier smeert zijn keel
graag met bier en is dus een zuiplap, terwijl Heijn Leechderm een hongerlijdende armoedzaaier voorstelt.
Deze bijzonderheden in naamgeving en bijgevolg habitus op de
planken kunnen tevens benut worden voor komisch aandoende bevestigingen en minstens zo humoristisch werkende contrasten. Dat Lippen,
zowel als zichzelf als in de rol van Aechtgen, steeds de hulp van zijn
vrouw nodig heeft daar hij voortdurend achter de feiten aanloopt, verklaart zijn zure gezicht. En daarmee wordt het publiek optimaal bij de
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Afbeelding 24.
Pieter Balten (?), Dorpskermis. Detail met opvoering van de klucht van Playerwater (Amsterdam, Theater Instituut Nederland, langdurige bruikleen van Rijksmuseum Amsterdam).
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voorstelling betrokken, aangezien het telkens de uitnodiging krijgt om
namen, uiterlijk, woorden en daden met elkaar te verbinden. Dat gebeurt
ook bij de energieke humor die Vrolijck Betgen aan de dag legt en de
schone schijn die Aechtgen Schoontooch probeert op te houden.
Nog sterker werkt een dramatisch contrast, als de hongerende Heijn
Leechderm zich presenteert als een vermogende opschepper die Aechtgen van alles in het vooruitzicht stelt om haar tot de bijslaap te bewegen.
Verder blijkt de vechtlustige Faes Blincktant als de dood te zijn voor het
donker, want zijn hartje bonst al ginckt op schaetsen (vs.88) zoals hijzelf bekent. En als hij later met Aechtgen betrapt dreigt te worden,
breekt hij regelrecht in paniek uit.
Maakten deze karikaturale personages ook meer misbaar dan wij nu
gewoon zijn? Gesticuleren, inclusief gecodeerde gebaren om intenties
en gemoedsaandoeningen te vertolken, lijken tot de grondvormen van
het vroegere theater te behoren. Als in een twaalfde-eeuwse Latijnse
tekst een entertainer beschreven wordt die mensen kan imiteren, blijkt
kenmerkend te zijn dat hij `komische gebaren' maakt en `woorden verhaspelt'. Ook het expliciet aanwijzen van een nieuw personage, een
verschijning of een voorwerp vinden we al in het vroegste liturgische toneel. Emoties dienden daar hoe dan ook in de hevigste gebaren vertaald
te worden voor het publiek. Een uitgebreide regie-aanwijzing in het Jeu
d'Adam uit het midden van de twaalfde eeuw zegt hoe Adam en Eva
moeten doen als ze na de zondeval zien, dat de duivel hun bouwland
heeft bezaaid met distels en doornen. Ze horen door hevig verdriet overmand te worden, zich ter aarde te werpen en zich op borst en dijen te
slaan `om aldus hun ellende kenbaar te maken in gebaren'. Dergelijk acteren blijft gebruikelijk, want in 1536 complimenteert een toeschouwer
na een opvoering van de Handelingen der Apostelen in Bourges de acteurs, omdat ze zo duidelijk `middels tekenen en gebaren' hadden aangegeven wat er in de door hen gespeelde karakters omging.9
Opmerkelijk gestileerd zijn de gebaren van de kluchtacteurs op het
bekende Playerwater-schilderij van omstreeks 1570 (afb.24). Zowel de
overspelige vrouw aan tafel als de binnentredende marskramer lijken
met hun rechterarm het publiek de hachelijke situatie voor te leggen of
zelfs te demonstreren. Is het een manier om een cruciaal moment in de
voorstelling aan te wijzenr
Ook het publiek zou zich wel eens actiever met de voorstelling kunnen bemoeien dan wij nu gebruikelijk vinden. Hevige reacties zijn bekend uit de (volks)preektraditie, terwijl sprooksprekers en andere
voordragers hun optreden zo konden inrichten dat een publiek bijna gedwongen werd om te reageren. Dat laatste volgt uit tekstkenmerken,
vooral in de proloog. " Hoezeer zulke orale reminiscenties ook een literaire functie in leesteksten kunnen krijgen of hebben gekregen, ze blij-
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yen verwijzen naar de traditie van een participerend luisterpubliek,
daartoe uitgenodigd door de verteller. Een speeltekst als Den eedt van
Meester Oom, opgevoerd tijdens een Brussels zottenfeest van 1551,
heeft ook in de gedrukte versie van de tekst de gewenste publieksdeelname gehandhaafd. De spotvorst van het zottenrijk wordt ingezworen en
dat maakt meteen van alle toeschouwers zijn onderdanen. Die krijgen
vervolgens voortdurend aanwijzingen voor het verlangde gedrag, tot en
met het eveneens afleggen van de eed door de vingers in het eigen achterwerk te steken en ze vervolgens te kussen.'
Heel precies wordt de gewenste situatie aangegeven in een Tafelspel
van een personagie genaemt S. Lasant, gedrukt in 1597. De vrouwelijke
spotheilige (Sinterdesint?) wordt bezocht door een bejaarde pelgrim die
voornamelijk op zijn seksuele gerief uit is. Voortdurend vraagt hij van
alles aan het publiek, waarop ook (gamproviseerde?) antwoorden moeten komen. Tot vijf keer toe staan in de marge van het bewaarde drukwerkje aanwijzingen als Hier wort gheantwoort. " We mogen gerust
aannemen dat een publiek voor kluchten in de zestiende eeuw actief
meedeed waar het de kans kreeg of meende te krijgen. Bovendien kon
het tot deelname bewogen of zelfs gedwongen worden door de spelers,
of de bewaarde teksten daar nu wel of niet aan herinneren. Heel in het algemeen leven er dan nog sterke tradities in de massacultuur, die het onderscheid tussen speler en publiek minder beslist maken dan nu doorgaans het geval is. Ook het publiek op het Playerwater-schilderij lijkt op
het podium te willen klimmen om mee te doen. In ieder geval wordt er
gewezen, gegesticuleerd en geroepen."
Ook de herhaalde en gecompliceerde travestie in de Dove Bitster
moet tot het hilarische gehalte van een voorstelling hebben bijgedragen.
Al op voorhand is het zo dat dergelijke verkleedpartijen pikanter waren
dan nu. Travestie op het toneel is namelijk een directe uitdaging van het
bijbelse verbod uit Deuteronomium (22:5): Een vrouw mag geen mannekleren dragen en een man geen vrouwekleren. Van iedereen die zoiets
doet, heeft Jahwe uw God een afschuw. Die provocerende omkering van
uiterlijk en rollen zorgt jaarlijks ook voor veel opwinding tijdens de uitgebreide vastenavondvieringen. " Maar daartoe bleef het niet beperkt.
De invloedrijke zedenmeester Sebastiaan Brant schildert in zijn Narrenschiff van 1494 hoezeer de verwisseling der seksen het dagelijkse leven
dreigt te gaan beheersen. En zijn Nederlandse bewerker valt hem in
1500 bij: Die mannen hebben nu vrouwenmoet ende vrouwencleederen,
ende doen dicwijl vrouwenwercken, ende die vrouwen willen die mannen maken in vele manieren. Deze (herhaalde) klacht is onderdeel van
een betoog over de gewenste strikte rolverdeling tussen man en vrouw,
met een beroep op Paulus. Die stond nu juist hevig ter discussie in het
West-Europa van de late Middeleeuwen.'
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Afbeelding 25.
Anoniem, Kindermoord to Bethlehem. Rechterpaneel (binnenzijde) van het rechter vleugelpaar van een Maria-altaar met Boom Jesse (ca. 1510/1520) uit het
klooster in Gifhorn (Hannover, Niedersachsisches Landesmuseum).
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Dramatechnisch komt daar nog bij, dat er een extra opwinding ontstaat
als de vrouwenrollen — Vrolijck Betgen en Aechtgen Schoontooch — gespeeld worden door mannen, wat in de zestiende eeuw wel voor de hand
ligt maar niet vanzelf spreekt. " Zijn het mannelijke acteurs, dan ligt hun
eerste travestie in het verbeelden van de vrouwenrol. Vervolgens ondergaat Betgen een dubbele travestie door zich in de klucht als man te moeten voordoen (de quasi-Lippen), waardoor de acteur in feite weer zijn eigen geslacht aanneemt. Verderop in het stuk keert hij weer terug in de
rol van de vrouw Betgen. Zulke transformaties stellen hoge eisen aan de
acteur die Betgen gestalte moet geven, maar bieden tegelijkertijd ruime
gelegenheid voor extra humor.
Die is er ook nog doordat Betgen een macho-versie van haar sullige
man speelt, die hij zelf niet in huis heeft. De suffe Lippen moet er goed
aan denken om als Aechtgen te reageren Als ghij mijn hoort doen manachtige cueren (vs.84), macho-staaltjes dus. Dat ze inderdaad zo te werk
gaat, lijkt ook uit haar taalgebruik te volgen: Waer is mijn cudse
[=knots]?`, roept ze (vs.109), en daarna Deerste die ick vinde, smijt ick
sijn snodt gat II pladt (vs.115), en Vint ick ijemant, hij wordt meer dan
doot gesmeten (vs.120). Enzovoort. Tot slot mag niet onvermeld blijven
dat travestie tot de (komische) oerriten van het toneel behoort. In zijn
omschrijving van diverse basistypes onder de entertainers/acteurs noemt
Isidorus van Sevilla in zijn vroeg-zevende-eeuwse encyclopedie ook de
histrio, een acteur die in vrouwenkleren het gedrag van hoeren nabootste, hetgeen ongetwijfeld de nodige hilariteit teweegbracht."
De kenau die haar man onderdrukt en in alles overklast, behoort tot de
stock-figures van het komische toneel, terwijl ze evenmin in de literatuur en beeldende kunst een onbekende is. Het ziet ernaar uit dat zulke
agressieve vrouwen tegen het einde van de Middeleeuwen zelfs aan populariteit winnen op het podium, zowel vanwege toenemende angsten
voor vrouwen die hun plaats niet (willen) weten als door de aantrekkelijke speelbaarheid van zo'n razend wijf. Schilderijen en beeldhouwwerk
geven een goede indruk van de expressieve mogelijkheden van die vrouwelijke woede, die zelfs kan doordringen in de uitbeelding van de bijbelse kindermoord. Op een anoniem Vlaams schilderij uit het begin van
de zestiende eeuw beuken moeders met succes in op de Romeinse soldaten, die finaal neergeslagen op de grond zich tegen haar vuisten proberen te beschermen met hun schild (afb.25). Ronduit verbijsterend is de
in dit verband ook toenemende vechtlust en vergroving (in taal) van de
moedermaagd Maria, die de duivel begint uit te schelden, haar onwelgevallige mensen bedreigt en metterdaad klappen uitdeelt. Dit bizarre
beeld rijst op uit de laatmiddeleeuwse exempelen, maar een enkel spoor
daarvan is ook aan te treffen op het tonee1. 19 En alweer kunnen mannen
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Afbeelding 26.
Man trekt vrouw de broek aan.

Anonieme houtsnede, Kampen 1555 (Amsterdam,

Rijksprentenkabinet).
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die zulke gewelddadige vrouwenrollen spelen een extra accent geven
door hun meer adequate fysiek.

Karikaturale boeren op de planken
De voornaamste aanleiding tot spektakel in de kluchten van toen vormen echter de boerenpersonages. Veel kluchtwerk is gesitueerd op het
platteland en laat er geen twijfel over bestaan dat in het boerse van de
personages speciale humor en lering opgesloten ligt. Niemand die prat
wenst te gaan op enige vorm van beschaving, wenst aangezien te worden voor zo'n boer. Daarom geeft een tafelspel met twee personages onmiddellijk een duidelijk signaal of in het bovenschrift: gecleet up zijn
boersche. Iedereen weet dan wat hij kan verwachten."
De karikaturale boer in beeld, geschrift of op de planken staat voor
een catalogus van ongewenst gedrag, ten dienste en vermaak van de zich
beschavende en verder onderscheidende burgerij van de veertiende tot
de zeventiende eeuw. Het meest kenmerkende is zijn onbeheerste, instinctmatige gedrag dat hem aan de aarde nagelt en direct verbindt met
de beesten. Onder het trefwoord wilt zien we hem woest dansen, springen, hossen, vrijen, brullen, vechten, vreten, zuipen, snotteren, kotsen,
schijten en pissen.21
Hoort geexposeerde naaktheid daar ook bij? De boerenvrijers in de
Dove Bitster trekken alledrie hun kleren uit, terwij1 ook de andere
broekscênes impliceren dat de boer zijn broek afstroopt. Er lijken aanwijzingen te zijn dat de man bij het uittrekken van zijn broek frontaal
zijn geslachtsdelen toont onder zijn hemd. Op een Kampense houtsnede
van 1555 met zo'n scene — bijna letterlijk: het plaatje ziet er erg 'dramatisch' uit, wat weer de eeuwenoude vraag oproept naar de verhouding
tussen toneel en beeldende kunst — zien we de geslachtsdelen van de
boer die zijn zojuist uitgetrokken broek helpt aantrekken bij zijn vrouw
(afb.26). Daarmee is zijn kwetsbaarheid (men zou bijna zeggen, lulligheid) kennelijk optimaal aangegeven alsook zijn onbeschaafde gedrag
in het algemeen. Maar allereerst is het een teken van opperste onnozelheid. Dat het daarom gaat, wordt ook benadrukt in de begeleidende teksten. Zo benoemt de nar die de centrale scene van de broekverwisseling
aanwijst (theatrale techniek?) deze handelswijze als de grootste zotheid
die op aarde voorkomt: Men vint ter werlt ghien meerder Gecken I Dan
die haar WO die Broeck antrecken. Precies zo'n onthullende uitbeelding komt ook voor op een houtsnede in de refreinenbundel van Jan van
Doesborch van omstreeks 1529.22
Deze vernederende pose drukt de volstrekte irrationaliteit uit die de
boer gelijkstelt aan het dier. Als het zo uitkomt, lopen ze naakt als bees-
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ten over het veld. In die staat beschrijft een vroeg-dertiende-eeuwse kroniek uit Vlaanderen boeren, die vanwege de hitte hun kleren hebben uitgetrokken. De kroniekschrijver vindt ze afzichtelijk, grof, dom, vies,
kortom niet te onderscheiden van beesten. Boeren laten dan ook ongegeneerd hun ontblote achterste en geslachtsdelen zien. De idealiserende
uitbeeldingen van de maanden in het getijdenboek van de hertog van
Berry door de gebroeders Van Limburg laten het boerentype oogsten op
het land en zich warmen bij een vuur met ontblote onderlijven.23
Het is goed denkbaar dat de broekscêne op het toneel ook op deze onthullende wijze gespeeld werd. Een zestiende-eeuwse theoreticus van de
lach, Laurent Joubert, onderscheidt vijf komische basissituaties. De eerste wordt gevormd door plotselinge ontbloting van de geslachtsdelen, de
tweede door een onverwacht bloot achterwerk. Wellicht verwachtte het
publiek dat zo gauw het om kluchtige boeren ging. En misschien speelde
dat nog wel meer tegen het einde van de Middeleeuwen, als een breed
beschavingsoffensief naakt zijn of tonen in de sfeer van schaamte en onbeschaafdheid heeft gebracht. Hielden man en vrouw zich nog tot in de
vijftiende eeuw tamelijk ongegeneerd in gemengde badhuizen op, naar
hartelust vrijend en potverterend, dan beginnen de beperkingen en verbodsbepalingen in deze tijd toe te nemen. Om zich te kunnen onderscheiden van de massa wordt naaktheid geassocieerd met dierlijke ongeremdheid en klakkeloze verbondenheid met een door de duivel als lusthof geexploiteerde natuur.24
Juist door deze sterk oprukkende verpreutsing breekt een wereld los
van scabreusheden, vooral in de fallische sfeer zoals wonderlijk inventieve tinnen insignes en broches met zich in alle bochten wringende geslachtsdelen laten zien. ' Het lijkt wel alsof het personage op de prent
niet ongevoelig is voor deze toenemende schaamtegevoelens. Zijn
vrouw bedreigt hem blijkens haar zwaaiende vuist en haar woorden om
haast te maken met zijn werk. Daarmee stemt de man graag in, alleen betreurt hij het verlies van tevens zijn `voorstuk': Och Wilt; u die Broeck
an toe trecken doe ick geeren I Mer den Voerbroeck can ick soe qualick
ontberen. Het moet wel om een boerengezin gaan, want dat `voorstuk' is
karakteristiek voor de boerenkledij. Daarin bollen veelzeggend zijn geslachtsdelen op, en zulk vertoon kan hij node missen. Maar het is al te
laat want de broek inclusief het `voorstuk' bevindt zich reeds halverwege het kruis van zijn vrouw, waar deze veelzeggend geprononceerd haar
nieuwverworven macht onderstreept. 26 Het mag duidelijk zijn dat zekere
gevoelens van schaamte nu zelfs bij boeren verondersteld worden een
rol te spelen.
Het vertonen van naakt is niet ongebruikelijk op het toneel en kwam
ook geregeld voor bij ommegangen, blijde inkomsten en vastenavondvieringen. Zeker de opvoeringen van kluchten lijken nauwelijks enige
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beperkingen gekend te hebben bij de presentatie van seks, obsceniteiten
en scatologie of strontfolklore. Gillis Mostaerts genrematige schilderij
met jaarmarkt in een dorp uit 1589 laat de opvoering van een klucht zien
op het moment dat een man wordt afgetuigd door zijn vrouw. De man
ligt op handen en knieen, met zijn blote achterste opgericht naar de
slaande vrouw en het publiek. Zulke naaktscênes en andere obsceniteiten zijn overigens een punt van toenemende zorg voor de organiserende
instanties en de overheid. Zo verweet de jury bij het Antwerpse Haagspel in 1561 de rederijkers uit Berchem dat zij hebben gecommitteerd
faulten te weten dat zij in haer spel souden hebben geuseert vilonie als
dat de personage vanden bedde gaende hem te verre bloot en oneerlyck
ontdeckt soude hebben. Uit de Franse farce is het werken met kunstfallussen niet onbekend. Die worden op toepasselijke momenten getoond,
aangevat en beknepen.27
Voor dergelijke hilarische scenes lijken ook de ontmaskeringen van
de opgewonden minnaars in de Dove Bitster in aanmerking te komen.
Bij de derde, Heijn Leechderm, bestaat daarvoor tevens een tekstuele
aanwijzing. Aechtgen (gespeeld door Lippen) spoort hem aan zijn vodden uit te trekken en dan haar hand te pakken, zodat ze hem in het donkey naar het bed kan leiden. Biedt hij haar dan een gezwollen fallus aan
als houvast? Of tast ze met opzet mis? Aechtgen zegt namelijk, na eerst
haar dank uitgesproken te hebben voor de beloofde geschenken: Geeft
mijn de hant en wilt mij volgen. I U geslacht is mijn al veel te groot.
(vs.193-194) De humor wordt verhoogd door de dubbelzinnigheid.
Heijn, een uitgesproken armoedzaaier, presenteert zich als een vermogend heer, die met navenant hoofse taal allerlei beloningen in het vooruitzicht stelt. Aechtgen reageert daarop met quasi-bedeesd ontzag voor
zijn hoge afkomst. Maar als ze tegelijkertijd met zijn fallus in haar hand
staat, wordt het dubbelzinnige in haar woorden nog duidelijker. En dat
effect komt nog harder aan in het licht van de rituele afstraffingen van
pantoffelhelden in lokale volksgerichten, bekend als charivari en aangevoerd door jongelingen. Daarbij kon het ook voorkomen dat het
slachtoffer aan zijn geslachtsdeel voortgetrokken werd door de wijk. Of
werd zo'n expositie beperkt tot overspeligen?28
Een dergelijke scene is zeker bedoeld in het al eerder genoemde Tafelspel van een personagie genaemt S. Lasant, waarin de pelgrimstocht
naar de vrouwelijke schijnheilige tegelijkertijd een metafoor is voor het
bereiken van een orgasme. Deze humor heeft een topistisch karakter
want hij beheerst ook de quasi-heiligenlegende Het wonderlijck leven
van sinte Reynuyt. Aangekomen voor de heilige in persoon krijgen de
devotionele handelingen de dubbele bodem van een seksuele bevrediging die de heilige eigenhandig verschaft:
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Dus reycke my vry // u hart om te absolveren
Vrou treckt / Heer schuft I tis mijn begheeren.
(...)
Dus wilt u handekens als ic de mijne tsamen vouwen /
Op dat ic mijn aerssen mach oprechten /
Of moet ic noch biechten eer ic com of /
Soo hout u dan vast aen dese staf /
Het mag duidelijk zijn, dat manuele bevrediging en een karikaturale fallus bier noodzakelijkerwijs een hoofdrol spelen. 29 En dat zulke theatrale
accentueringen van het geslachtsdeel allerminst ongebruikelijk waren,
volgt ook uit een Nieu Tafelspel van twe Personagien, gedrukt in 1623
maar nog geheel aansluitend bij de zestiende-eeuwse tafelspeltraditie.
Niet toevallig ligt de aanleiding wederom in het verlies van de broek.
Het boerenechtpaar Kees Knol en Neel Jans kent de vertrouwde rolverdeling van de oude sukkel met een overheersende vrouw, die hem permanent de huid volscheldt en met haar vuisten bewerkt. De zaak spitst
zich toe als de boerin de volstrekte hegemonie opeist in het gezin, nu
haar man zijn broek reeds verloren blijkt te hebben bij het zuipen. Stomdronken staat hij zonder broek voor haar als ze zo tekeer gaat, en voor de
lieve vrede stemt hij graag met haar in: ja liever de broec te verliesen
dan te hebben suit verwijt I En dan noch tgesmijt op mijn teere lenden.
Maar de boerin gaat door, we zijn immers bezig met toneelspelen en
deze scene is nog lang niet ten voile benut. Ziet hem daar nou eens staan,
roept ze naar het publiek (vaste deelnemer in het tafelspel), mensen die
je niet kennen zouden denken dat je op elk onderdeel niet meer dan een
jongeling bent:
Ey lieve siet I hoe kan by nu staen prijcken
Ic mach wel de baen wijcken voor sulcken juweel:
Gaet wt de wegh Kees Knol / dat ick u niet en steel:
Want u lijff staet soo heel al hadden't de Boeren gaemaeckt.
Het prijcken van zijn juweel verleidt de boerin tot schampere ironie: het
is duidelijk dat de oude Kees Knol absoluut tot niets meer in staat is met
zijn door dronkenschap en ouderdom verschrompelde geslachtsdeeltje.
De boer staat vast frontaal voor het publiek en de boerin wijst aan waar
het precies om gaat, ongetwijfeld met een royaal gebaar dat behoorde tot
de theatrale techniek van het expliciet de aandacht vestigen op iets."
In deze zin valt de scene binnen het verwachtingspatroon met betrekking tot een dergelijk boerenpaar, dat al meer dan twee eeuwen bekend
is op het podium: de onmachtige grijsaard en zijn beluste jonge vrouw.
Daar hoort dat seksuele onvermogen van de boer nadrukkelijk bij, in te-
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genstelling tot de opgefokte geilheid van de jonge boerin. Hoe wild en
woest de boer verder mag opereren, als minnaar vermag hij vrijwel
niets. Het gedwongen ploeteren op het land, de armzalige kost en zijn
drankzucht putten hem zo uit, dat hij, naar menig middeleeuwse geleerde meedeelt, nauwelijks aan zijn huwelijksplichten kon voldoen. Het
enige waartoe hij in staat was, bestond uit een kortstondig, dierlijk paren, niet meer dan een driftmatige opwelling die zo weer voorbij was.31
Dat maakt op het podium al dat macho-gedrag van beluste boerenvrijers
nog ridiculer, en men zal weinig gelegenheden onbenut gelaten hebben
om een dergelijk onvermogen breeduit te etaleren, tekst of geen tekst.

Een verslag van Brusselse opvoeringen
Zo zijn er heel wat aanwijzingen voor en talrijke vermoedens van even
spectaculaire als hilarische opvoeringen van kluchten, die voor wat de
bewaarde teksten en regie-aanwijzingen betreft niet zelden een nogal
magere indruk maken. De voorstelling, beter gezegd elke voorstelling
kon er opmerkelijk dynamischer en anders uitzien dan de tekst aan mogelijkheden in zich lijkt te hebben. 32 Gaat het om de hier behandelde
broeksanes, dan kunnen we bovendien nog beschikken over een uniek
document. Het gaat om een verslag van twee werkelijke kluchtvoorstellingen, die beide de broek in de hoofdrol hebben. Ze waren te zien in
Brussel op 2 april 1549 's avonds om tien uur, in het kader van het bezoek van kroonprins Philips, aan de hand van zijn varier Karel V. Dr.
Franz Kram, een Duitse diplomaat in dienst van de hertog van Saksen,
doet van Philips' hele bezoek verslag aan zijn heer, waarbij hij uitvoerig
rapporteert wat hij die bewuste avond heeft zien spelen.33
Zulke documenten zijn er zeer weinig in deze tijd en ze verdienen
veel meer aandacht binnen de toneelgeschiedenis. In dit verslag beschrijft iemand zo nauwkeurig mogelijk wat hij ziet, zonder voorgaande
kennis van de tekst, in welke vorm dan ook. Zelfs wat hij hoorde, kan
hem nog hier en daar ontgaan zijn, aangezien hij als Duitstalige zo te lezen wel wat moeite had met een opvoering in het Nederlands. De Brusselse rederijkers (die zullen het wel geweest zijn) speelden op een podium voor het raadhuis op de Grote Markt inderdaad in deze taal. Kram
stelt namelijk vast dat het Nederlandse woord voor hosen of gesaesse
heel anders is, namelijk brueckhe (meervoud) of bruch (enkelvoud) zoals hij in een experimentele spelling van horen zeggen noteert. Elders
heeft hij meer moeite als hij twee regels probeert te citeren uit de mond
van een bedrogen echtgenoot, die zijn vrouw achter de deur met haar
(pseudo-)dokter bezig hoort: Watten tifels mack di doctors macken, I Ick
hore min Bette knacken.
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Bij de eerste klucht zag Kram een vrouw op het podium die overspel
wilde plegen, daartoe voorwendde hevig ziek te zijn en daardoor een
dokter kon ontvangen die haar minnaar in vermomming bleek te zijn. Ze
worden echter betrapt door de echtgenoot. De minnaar weet nog net
ongemerkt te ontkomen, maar laat helaas zijn broek achter. Die houdt de
echtgenoot nu als bewijs voor het overspel omhoog, maar zijn vrouw
blijft hardnekkig ontkennen. Dan stromen haar vriendinnen toe die
eveneens aanvoeren dat de man zich zwaar vergist. Uiteindelijk bindt hij
in, knielt voor zijn vrouw en vraagt om vergiffenis. En dan besluit de
klucht met een rituele rondgang van de vriendinnen met de broek, die ze
als een relikwie enkele malen in processie heen en weer over het podium
voeren. De implicatie moet wel zijn, dat de vrouwen aan de macht zijn
en horen te zijn. Kram besluit dan ook met de opmerking, dat hoeren en
boeven elkaar weer helemaal gevonden hebben.
De opgevoerde klucht doet vooral denken aan de sotternie Lippijn uit
het handschrift-Van Hulthem, maar dan in gemoderniseerde vorm. Het
moet een ander script geweest zijn, beter gezegd een actuele bewerking
van een sleutelscene die in vele vormen en aanpassingen steeds een
nieuw podium vond. Treffend is het ritueel rond de broek, die blijkens
Krams verslag een groeiende hoofdrol speelde en aanleiding gaf tot veel
misbaar en blasfemisch aandoende parodieringen van volksdevotie, die
als zodanig niet of nauwelijks door tekst ondersteund hoeven geweest te
zijn.
Zulke rituelen rond de broek spelen nog een grotere rol bij de opvoering van de tweede klucht, die naar opzet veel verwantschap vertoont
met zowel Playerwater als wederom Lippijn. Het thema van deze publieke toneelavond lijkt wel de macht van de vrouw te zijn. Juist in Brussel was dat een geliefkoosd onderwerp in de eerste helft van de zestiende
eeuw. Herhaaldelijk wordt daar met humor, angst en vreze (dat spreekt
elkaar allerminst tegen) gesproken over een dreigende vrouwenmacht in
de stad.34 Ook in de tweede klucht wordt een getrouwde vrouw door haar
man beschuldigd van hoererij, maar ze zweert dat ze onschuldig is. Na
zijn vertrek laat ze de toeschouwers echter weten, dat hij tot niets meer
in staat is en dat zij ook zo haar behoeften heeft. Daarom wil ze goede
sier gaan maken met zekere Johannes, waartoe ze een smoes bedacht
heeft om haar echtgenoot een dag of drie uit huis te krijgen. Ze zegt dat
ze zwanger is en veel pijn moet lijden. Of hij van verre oesters wil halen,
want alleen die kunnen haar helpen.
Onverwijld gaat haar man op weg, en meteen duikt Johannes op met
wie ze direct aan de slag gaat. Helaas keert haar man dan terug, omdat
hij een tas vergeten is. Ze ziet hem aankomen, snelt hem tegemoet, belooft in allerijl een tas te gaan halen en geeft dan per abuis de broek van
Johannes mee. Pas onderweg merkt hij dat hij een broek bij zich heeft in

278

SPECTACULAIR KLUCHTWERK

plaats van een tas, en woedend keert hij weerom. Dan komt hij een ijlings gecharterde vriendin van zijn vrouw tegen, die hem na het aanhoren van zijn verhaal de huid volscheldt. Weet hij dan niet dat bijna alle
vrouwen hier in de stad Brussel de broek dragen?! Die broek in zijn
hand is dus gewoon van zijn vrouw. Heeft zij er ook den aan, vraagt hij
gevat, waarop ze haar kleren opschort en haar broek toont. Dan valt hij
op zijn knieen, smeekt om vergeving en vraagt of ze dit voor zijn vrouw
wil verzwijgen. Daarop neemt ze de broek (van Johannes) over, stuurt
hem weer weg voor de oesters en keert spoorslags terug naar haar vriendin. De klucht eindigt met een ritueel rond de broek, ongetwijfeld weer
bedoeld om te bevestigen hoezeer de vrouwen aan de macht zijn. Om de
beurt zetten de vrouwen de broek op hun hoofd, op zo'n manier dat het
bolle voorstuk naarboven steekt, misschien ook wel om een horendrager
na te bootsen. En ze hebben dolle pret.
Het rituele in hun acties aan het slot wordt bevestigd door getuigenissen van elders. In enkele Franse teksten en kluchten komt eveneens het
kronen van het hoofd met een broek voor als hilarisch hoogtepunt in de
strijd tussen man en vrouw. 35 Hoe dan ook geeft Krams verslag aan dat
lawaai en misbaar niet van de lucht waren. In de eerste klucht gaat de
vrouw zo tekeer om hevige ziekte voor te wenden, dat haar man van
schrik luid begint te jammeren en te wenen. Vermoedt hij later bedrogen
te worden als hij zijn vrouw en haar minnaar tekeer hoort gaan, dan
schreeuwt hij het een paar maal uit van woede. Vindt hij vervolgens de
vergeten broek, dan houdt hij die omhoog en wijst hem aan als bewijs
voor overspel. Overtuigd van haar onschuld knielt hij later voor haar
neer. De tweede klucht geeft eenzelfde rumoerig beeld. De vrouw adverteert haar voorgewende zwangerschap met luide kreten van pijn, hevig geschreeuw en wild misbaar. De vriendin showt triomfantelijk een
broek onder haar rokken. En ook hier wordt geknield voor vergiffenis,
dat alles steeds gebed in aanhoudend ritueel rond de broek: uittrekken,
omhoog houden, aanwijzen, meevoeren in quasi-processie, op het
hoofd zetten, het `voorstuk' obsceen schikken. Opvallend is dat over het
algemeen in de besproken broekscênes steeds deze zelfde houdingen en
gebaren terugkeren, opgehangen aan karikaturaal gespeeld boerenvolk."
De opvoering van dergelijke kluchten was zeker niet alleen bestemd
voor de (mannelijke) massa. Kram merkt aan het slot van zijn verslag op
dat naast mannen ook heel wat vrouwen en meisjes stonden te lachen,
derer ein grosse anzahl und gewisslich nicht die geringsten alda waren
und disem spyl zuesahen. Kluchten stonden in hoger aanzien dan wij nu
zouden vermoeden. De adel, tot aan de souverein toe, behoorde herhaaldelijk tot het publiek. En het Brabantse landjuweel, bekroond door het
Antwerpse festival van 1561, verleende de hoogste prijs op het onder-
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deel `kluchten', terwijl de winnaar de eer te beurt viel om de volgende
zevenjaarlijkse wedstrijd te mogen organiseren.37
Gezien locatie, tijdstip en kader ligt het voor de hand dat Karel V en
zijn zoon Philips deel uitmaakten van het publiek. Het raadhuis was de
gebruikelijke toeschouwersplaats voor hoogwaardigheidsbekleders,
soms zelfs vanuit een speciaal opgetrokken 'skybox'. Bovendien kregen
ze in een afzonderlijke proloog uitvoerig lof toegezwaaid volgens Kram.
Brussel (maar niet alleen deze stad) kende een Lange traditie in het vergasten van de souverein en zijn omgeving op kijkspelen, met als hoogtepunt de jaarlijkse opvoeringen van een van de zeven Bliscapen van Maria.38 De aanwezigheid van zoveel adel die het Nederlands niet of slechts
rudimentair beheerste, kan ertoe geleid hebben dat de opvoering zich
wellicht extra uitputte in non-verbale communicatie.

Spektakel
Hoe dan ook moet er veel te zien geweest zijn op het toneel, dat niet in
de bewaarde teksten terug te vinden is of zelfs maar te vermoeden valt.
Daartoe nodigt de instructie voor acteren ten behoeve van retoricaal geschoolde amateurspelers in Casteleins Const van rhetoriken (1555) ook
wel uit, hoezeer de auteur een zekere matiging aanbeveelt in het Licht
van het mateloze geschmier van de beroepsacteurs en maskers afkeurt
vanwege de onoprechtheid. Op gezag van Cicero en Horatius benadrukt
hij het in te zetten arsenaal aan kenmerkende gemoedsaandoeningen die
het spelen van onderscheiden toneelpersonages vereist. Een acteur moet
leren om tranen te laten vloeien, veelzeggend te zuchten, de stem toepasselijk te gebruiken, met de ogen te rollen en de juiste gebaren te maken. Ook horen daarbij het verheffen van de armen en het stampen met
de voeten. Aileen maakt hij bezwaar tegen het al te wijd gapen met de
mond, want dat is geen gezicht voor de toeschouwers. Eduard de Dene
gaat nog iets verder in zulke beperkingen. Het 23-regelige vers over
Spelende personnaigen in zijn Testament rhetoricael, voltooid in 1561,
is gelinspireerd door Casteleins tekst. Aileen is hij ook tegen stampvoeten en grimassen. De Dene legt het accent op uitingen van blijheid en
droefenis, met inzet van tranen en sprekende blikken. Toch blijft er ook
bij hem genoeg lichamelijk spektakelwerk over. En aangezien beiden
het acteursberoep op gezag der kiassieken willen emanciperen met hun
aanbevelingen, valt hieruit ook of te leiden dat de praktijk kennelijk aanzienlijk woester was dan zij voor de toekomst wenselijk vinden."
Aan dit in rederijkerskringen aanbevolen acteursgedrag kunnen de
geluiden van geweldpleging, pijn, vrijen, genot, opwinding, triomf, afkeuring en verwondering toegevoegd worden — en dan niet alleen van de

280

SPECTACULAIR KLUCHTWERK

spelers maar ook van het publiek. Dergelijke ensceneringen en actieve
publieksparticipaties helpen mede verklaren waarom zulke opvoeringen
zo geliefd konden zijn, immers aan de teksten alleen valt dat niet zomaar
of te lezen. Dat er gekozen wordt voor ideologisch beladen thema's als
de taakverdeling in het huwelijk en voor optimaal speelbare scenes als
die met de broek, ligt voor de hand. Jammer genoeg is er moeilijk zicht
te krijgen op voorstellingen. Toch lijkt het heel waarschijnlijk, dat de
opvoering veel verder van het bewaarde tekstmateriaal aflag dan wij nu
voor gewoon of zelfs mogelijk houden. De hier en daar bewaarde regie-aanwijzingen markeren de geeigende momenten voor het inzetten
van uitgebreide gesticulatietechnieken en zelfs hele geweldchoreografieen. Extra mogelijkheden hiertoe werden wel gecreeerd door de acteurs tijdens de opvoering al dan niet ongemerkt te doen vervangen door
dummies, op wie vervolgens zonder enige beperking ingebeukt kon worden." Het Hier vechten si van de sotternieen uit het handschrift-Van
Hulthem zou daarmee wel eens de gewenste hoogtepunten van de voorstelling kunnen aangeven.
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DE RECEPTIE VAN MIDDELEEUWS TONEEL IN DE
TWINTIGSTE EEUW
R.L. Erenstein

Het aarzelende begin door amateurs

D e eerste voorstelling in Nederland van een middeleeuws spel in de
modernste tijd had plaats op 24 augustus 1897 tijdens de feestavond van
het 24e Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congres te Dordrecht.
Onderwijzers versterkt met twee beroepsactrices voor de twee vrouwenrollen, de dames Aleida Mulder-Roelofsen en Anna Beukers, voerden
onder leiding van de rector van het Stedelijk Gymnasium, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, het abele spel van Esmoreit op.
Het publiek van liefhebbers en connaisseurs zal vol verwachting de
opvoering van dit spel tegemoet hebben gezien, gespitst als zij waren op
twee vragen: Wat zal de dramatische werking zijn van dit oude stuk in
onze moderne tijd? En: Hoe zullen de onderwijzers dit stuk hebben
vorm gegeven?
Vooral in de opvoerbaarheid van het middeleeuwse drama hadden yelen een hard hoofd. Verwonderlijk was dat niet. De hernieuwde belangstelling van letterkundigen voor de Middeleeuwen vanaf het midden van
de negentiende eeuw had weliswaar ook tot bestudering van middeleeuws drama geleid, met name de opvoeringswijze, maar de opvoeringswaarde ervan werd aanvankelijk gering geacht. ' Dat was niet verwonderlijk in een tijd dat het realisme op het toneel hoogtij vierde en
een logisch handelingsverloop een absolute voorwaarde was. Onder invloed van de ijzeren wetten van Aristoteles die in het piece Bien faite tot
in perfectie werden toegepast, de romantische draken en historiespelen,
formuleerde Jonckbloet dan ook als belangrijkste beoordelingscriterium
voor het drama: Randeling is de conditio sine qua non van het Drama.'2
Het kijken naar een `krachtige handeling' achtte hij al reeds aantrekkelijk, maar dit werd pas echt spannend als die de uiting was van een
`krachtige wil', vooral als er veel obstakels werden opgeworpen. En dat
lukte alleen `wanner hartstocht aan den wil zijn hoogste spankracht
geeft'. En die wil varieerde, want was afhankelijk van persoonlijkheid
en karakter. Met handeling en karakter als belangrijkste criteria legde
hij het middeleeuwse drama langs zijn meetlat om vervolgens te constateren dat het niet langer voor opvoering geschikt was. Hij stond in die
opvatting zeker niet alleen, want omdat het middeleeuwse drama vrij gebleven was van klassieke invloeden, beschouwden velen het als onvolwaardig en primitief.
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De berichten over deze eerste voorstelling zijn minimaal en beperken
zich tot een mededeling in de Handelingen van dit Congres, waarin
sprake is van veel bijval voor de voorstelling die `geheel in Middeleeuwschen stijl vertoond werd'. 3 De bijval was in elk geval stimulerend
genoeg voor de onderwijzers om zich in Dordrecht op 1 juni 1899 te organiseren in de Rotterdamsche Onderwijzers Tooneelvereeniging,
waarvan nu ook onderwijzeressen lid konden worden, en om in het seizoen 1900-1901 andermaal een aantal voorstellingen van Esmoreit te
verzorgen, waarover we beter zijn gesinformeerd. Waarschijnlijk ging de
regisseur C. Regoor daarbij uit van een zelfde toneelindeling als in 1897
werd gebruikt: een kaal toneel waar in het midden een aantal planten in
potten een scheiding aangaf tussen Damascus en Sicilia. De spelers bleven gedurende de gehele voorstelling zichtbaar aanwezig op een bank
tegen de achtermuur van het toneel. Een duidelijke breuk dus met de realistische toneeltraditie. Zowel Kiewiet de Jonge als Regoor kan zich
daarbij hebben laten leiden door de gedetailleerde reconstructie van
Esmoreit, die Hofdijk in zijn zesdelige serie Ons voorgeslacht in zijn
dagelijksch leven geschilderd geschetst had.' In Top Naeffs biografie van
Royaards verwijst zij ook nog naar de voorstelling van 1897 waarvan zij
vermeldt dat deze op de primitiefste wijze was vormgegeven. Ten rijtje
bloempotten verdeelde het tooneel in, de eene helft: Damascus, de andere: Sicilia, en de held "de hooggheboren wigant" had er eenvoudig omheen te lopen om zich van het eene naar het andere land te begeven.'5
Ook nu was er veel waardering voor de voorstelling waarvan de NRC
op 13 november 1900 meldde dat deze teminnelijk-naieve' voorstelling niet alleen in de smaak viel, maar ook aandacht verdiende om de
vooroordelen te bestrijden van wetenschappers, die ondanks hun waardering voor het middeleeuwse drama dit soort stukken onspeelbaar achtten. De voorstelling lijkt vooral voor letterkundigen, wetenschappers en
scholieren bestemd te zijn geweest, want uit een verslag van J.H.
Rossing op 21 februari 1901 in het Nieuws van de Dag van deze Esmoreit spreekt hij van `een schouwburg vol geleerde klerken en magisters'.
In elk geval signaleerde hij veel scholieren, docerend onderwijspersoneel en officials, terwijl Jan te Winkel een inleiding hield over wereldlijk toneel in de Middeleeuwen. Ook hier weer wordt gesteld dat de vertoning teeft bekoord en genot geschonken, vooral door het naive en lieve
der taal'. Er was geen sprake van echt inlevend spel en de acteurs werden geprezen voor het goed en zuiver zeggen van hun rollen.
Het publiek werd door deze voorstelling `zonderling behaagd' en na
afloop waren er luide en lang aanhoudende toejuichingen. ROssing vond
de voorstelling een aanrader, omdat deze meer genot en inzicht verschafte dan lezing ervan, of enig geleerd betoog. Meer dan bij lezing kon
men bijvoorbeeld opmerken van welk belang, net als in Gijsbrecht van
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Aemstel, het gebed en de gebedsverhoring waren en het inroepen van de
voorbede van Maria als hemelse koningin.
Bemoedigd door dit succes brachten de Rotterdamse onderwijzers het
seizoen daarop Lanseloet uit, dat ook weer meerdere malen in het land
werd opgevoerd. Aanpak, behandeling en presentatie kwamen overeen
met die van Esmoreit en ook nu weer was er sprake van veel bijval en
waren het vooral letterkundigen die uitvoerig aandacht aan deze voorstelling besteedden, zoals Poelhekke, voor wie het Inderdaad iets bijzonder moois (was) deze vertooning, een spelen, waarbij het spel geen
spel meer was, maar de werkelijkheid naderde zoo dicht, als uitbeelding
ooit tot haar komen kan'. 6 Niet direct de tekst van een toneelcriticus,
maar er werd, ook volgens andere bronnen, oprecht genoten en op geheel andere wijze dan men dat bij het traditionele toneel deed. ' Aan deze
reeks van eerste opvoeringen van abele spelen door dilettanten kunnen
nog de al door Leendertz vermelde voorstellingen van Gloriant door
studenten te Groningen in het seizoen 1898-1899, en nogmaals Gloriant
en Esmoreit in 1903 en 1906 door de Amsterdamsche Gymnasiastenvereeniging D.V.S. toegevoegd worden. 8 Over uitvoeringswijze en receptie
werd niets overgeleverd. En tenslotte was er nog op 3 april 1907 tijdens
de feestavond ter gelegenheid van het Vijfde Nederlandsche Philologencongres een opvoering van Esmoreit, geregisseerd door Alexander Saalborn (1853-1924). Het programma voor deze feestavond bevat uitsluitend een zeer uitvoerige samenvatting van de inhoud van dit abel spel
plus de rolverdeling. Daarnaast werd er gemusiceerd. Na de opening
met de Piet Hein Rhapsodie volgden 23 middeleeuwse zangen en gedichten die door onder meer Van Anrooy en Röntgen op muziek waren
gezet en solo, meerstemmig of door een koor werden uitgevoerd. Na de
pauze werd eerst nog Beethovens Ouverture Egmont uitgevoerd, waarna
men met Esmoreit de avond besloot. Op basis van door filologen aangedragen materiaal had men geprobeerd een historische reconstructie
van deze voorstelling te maken in de vorm van toneel op toneel. Het publiek keek naar publiek dat een openluchtvoorstelling op een stellage
van een rondreizend toneelgezelschap bijwoonde ergens in het middeleeuwse Amsterdam. Een antiquarische curiositeit met een geringe esthetische waarde, concludeerde Nouhuys die de voorstelling zelf niet gezien had.' Leendertz hield het erop dat de voorstelling bij de meesten
wel in de smaak gevallen was, maar Van Moerkerken liet er geen spaan
van heel, omdat die in strijd was met de historische waarheid. 1° Over
misbruik van toneel gesproken. Toneel is niet geInteresseerd in historische waarheid, want streeft geen reconstructie na van een of andere historische werkelijkheid, maar wil tot inzicht voeren. De filologen zijn in
hun ijver te ver doorgeschoten en stuitten daarna op de autoriteit van
Van Moerkerken die de waarheid in pacht meende te hebben. Een gezel-

284

R.L. ERENSTEIN

lig onderonsje dus waar de meeste filologen zeker met enig plezier naar
historische details hebben gekeken zonder veel aandacht aan het spel te
besteden.
Al deze voorstellingen door amateurs, en mogelijk nog andere die onbekend zijn gebleven, hebben, zoals Leendertz ook al stelde, zeker bijgedragen aan de toenemende waardering voor het middeleeuwse drama."
Maar aan de andere kant moet ook gesteld worden dat toneelvernieuwers tegen het einde van de negentiende eeuw de geest rijp hadden gemaakt voor opvoeringen van middeleeuwse teksten. Reeds lang was er
verzet gegroeid tegen al die werkelijkheidsnabootsing op het toneel, tegen de valse heldentoon en holle retoriek. In Nederland kwam het verzet
tegen te veel realisme dat meer verhulde dan onthulde, voor het eerst tot
uiting in het zoeken naar een nieuwe manier om Vondels tragedies te ensceneren. Aanleiding daartoe was de Vondelherdenking in december
1887, toen niet het beroepstoneel, maar amateurs een voorstelling verzorgden van Joseph in Dothan. 12 Die maakte diepe indruk door de sobere wijze van verzen zeggen, vrij van de vertrouwde declamatietoon,
door een eenvoudig gehouden mise-en-scene en tenslotte door de simpele uitvoering van de decors waardoor zich alle aandacht op Vondels rijke
taal kon concentreren. Toen dan begin jaren negentig jonge letterkundigen kennis maakten met het Frans Symbolisme en in sociale en religieuze zin een dieper gemeenschapsbesef zich begon te manifesteren groeide het verzet tegen de traditionele wijze van acteren en ging men zoeken
naar een abstractere presentatievorm."
Voor de jonge kunsthistorici Jan Kalff en Andre Jolles was de jaarlijkse Gijsbrecht-voorstelling in 1895 door de Koninklijke Vereeniging
`Het Nederlandsch Tooneel' een doom in het oog door de oubollige presentatiewijze en de veel te realistisch uitgevoerde decors en kostuums.
Kalff bepleitte toen een vaste decorbouw en een even sober gehouden
voordracht, zonder retoriek en heldentoon. Jolles kondigde in hetzelfde
jaar een opvoering van Vondels Maeghden aan die echter pas op 6 februari 1998 als openbare `zegrepetitie' te zien was, en die zich kenmerkte
door niet inlevend spel, weinig gebaren en een sober decor. Het belang
van deze voorstelling is dat Royaards deze bijwoonde en aangesproken
door de ideal.' van Jolles deze in zijn latere Vondelensceneringen heeft
toegepast."
Dit streven naar authenticiteit in sobere en naar het abstracte neigende vormgeving en het verzet tegen de declamatietoon van het beroepstoneel vormden de basis voor jonge toneelliefhebbers om hun krachten
niet alleen op Vondel, maar ook op Langendijk, Hooft, Bredero en andere zeventiende eeuwers te beproeven. De stap vandaar naar het vroege
middeleeuwse drama was daarna snel gezet, mede omdat onder invloed
van de nieuwe tijdgeest, maar ook van de in die tijd razend populaire
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Afbeelding 27.
Scene uit de productie van Elckerlijc onder regie van Willem Royaards tijdens de
Larense Zomerspelen in 1907. Eduard Verkade (links) als Die Doot, Royaards
(rechts) als Elckerlijc (Foto: Theater Instituut Nederland).
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Maeterlinck die zijn drama's in een vaag gehouden middeleeuwse ambiance liet afspelen, de lyrische taal en naieve eenvoud steeds meer tot de
verbeelding sprak. De tijd was er rijp voor en het initiatief van de Rotterdamse onderwijzers in 1897 kwam zeker niet uit de lucht vallen. Maar
zoals zo vaak wanneer het om vernieuwing van het toneel gaat, kwam
het initiatief van amateurs en niet van de beroepsacteurs, die zich onder
de druk van commerciele belangen nooit aan experimenten konden wagen.
De Rotterdamsche Onderwijzers Tooneelvereeniging bleef actief,
want uit 1908 en 1909 zijn opvoeringen bekend van Mariken, met ook
weer C. Regoor als regisseur, die bovendien de rollen van Moenen en de
Paus speelde. Top Naeff bracht deze voorstelling in herinnering toen ze
de voorstelling van hetzelfde stuk door Het Schouwtooneel in 1920 beoordeelde. Zij prees die voorstelling van 1908 om 'de primitieve, door
zoete neeveteit innig ontroerende vertooning'. " Regoor schijnt zijn opvattingen over vormgeving en presentatie gewijzigd te hebben, maar dat
hoeft geen verbazing te wekken na de verschijning van Endepols dissertatie en de opvoeringen van Elckerlijc en Lanseloet van Denemerken tijdens de Larense Zomerspelen van 1907 door Royaards en Verkade
(afb.27). 16 Deze laatste voorstellingen staan als een mijlpaal in de Nederlandse theatergeschiedenis, waarmee niet alleen het middeleeuws
drama volwassen werd verklaard en geschikt voor het beroepstoneel,
maar ook het begin van het moderne theater werd aangekondigd."

De professionalisering van het middeleeuwse repertoire
Het belang van de uiterst succesvolle opvoering van Elckerlijc en de iets
minder succesvolle Lanseloet van Denemarken in de nieuwe theaterzaal
van Hotel Hamdorff te Laren op 25 en 26 juni 1907 school in de unieke
samenwerking van Royaards, een topacteur, en Verkade, een toneelvernieuwer, die met een cast — op Jacqueline Sandberg na — bestaande uit
amateurs, twee voorstellingen neerzetten die door het kwalitatief goede
spel, het concept van de voorstelling en de vormgeving in een niet realistische decor de toeschouwers deed beseffen getuige te zijn van een
daad van vernieuwing, een doorbraak in de toneelspeelcultuur van Nederland. De authenticiteit waar jonge vernieuwers al geruime tijd naar
zochten, werd bier voor het eerst gerealiseerd.
Verkade die zijn beroepscarriêre nog maar net begonnen was, had in
Duitsland Edward Gordon Craig ontmoet. Hij was geheel in de ban van
diens vernieuwende opvattingen over voorstellingen die de expressie
van een kern moesten zijn die ook in de vormgeving zichtbaar moest
worden gemaakt. Het ging om een dynamische invulling van de theatra-
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le ruimte die de atmosfeer van een stuk moest oproepen zonder realisme.
Dat inspireerde Verkade tot niet-illusionistische ontwerpen voor de decors van Elckerlijc en Lanseloet, die elk een zeer verschillende sfeer
ademden: devoot en ingetogen voor het eerste en luchtig en naiefgemoedelijk voor het tweede, al kwam dat in de Lanseloet-voorstelling
door de gebrekkige lichttechniek niet altijd even goed tot uitdrukking.
De bedoeling werd in elk geval begrepen. Beide ensceneringen zijn
goed gedocumenteerd en uitvoerig beschreven, maar van belang voor
het toneel in Nederland is vooral de receptie geweest. '8 Het publiek dat
de eerste voorstellingen in Laren bijwoonde bestond voornamelijk uit
kunstenaars en intellectuelen die zich bij het zien van de voorstellingen
realiseerden getuige te zijn van iets ongekend nieuws, van een doorbraak die, zoals Mijnssen schreef 'de tooneelspeelkunst van ons land de
zuiverheid, menschelijkheid en schoonheid' terugbracht. Niet alleen
door concept en vormgeving, maar ook door de repertoirekeuze gingen
deze ensceneringen in tegen de gevestigde toneeltradities. Tegelijk ook
vond het Nederlands toneel hiermee voor het eerst aansluiting bij de Internationale avant-garde wier voornaamste streven kan worden samengevat onder de noemer: de autonomie van het theatrale kunstwerk. In
1907 werd hier te lande voor het eerst op het toneel de breuk met de negentiende eeuw zichtbaar. Uit het initiatief van tal van kunstenaars om
na het bijwonen van deze voorstellingen een stichting Elckerlijc op te
richten om Royaards en Verkade in de gelegenheid te stellen op de ingeslagen weg voort te gaan, kan worden afgeleid dat velen van het toenmalige publiek die breuk ook als zodanig hebben ervaren. Dat het zover
niet kwam, lag aan de volstrekt verschillende geaardheid van beide kunstenaars die hierna nooit meer hebben samengewerkt. Daarnaast was het
toneel in Nederland geheel overgeleverd aan de vrije marktwerking,
waardoor er geen ruimte was voor experimenten en de doorbraak van
het modernistische toneel tot na 1970 op zich liet wachten.
Na de voorstellingen in Laren volgde nog een succesvolle tournee in
juli door Nederland. Opmerkelijk was dat de voorstellingen veel toeschouwers trokken die doorgaans de schouwburgen meden. Een nieuw
publiek dat met bijna gewijde aandacht de voorstellingen volgde en aan
het slot niet durfde te applaudisseren, waarna het stil en aangedaan huiswaarts keerde. Van deze wijze van beleven van de voorstelling getuigt
een ongedateerde kritiek uit een onbekende krant in het archief van het
Theater Instituut Nederland ondertekend door J.H. naar aanleiding van
een opvoering van Elckerlijc in het Paleis van Volksvlijt:
Onder engelenzang daalde langzaam het doek. De engelenzang verstierf na het vallen. De menschen, vullende den geheelen grooten
schouwburg van het Paleis, bleven werkloos zitten, in gewijde stem-
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ming, nog een wijle. Enkelen stonden op, meerderen volgden, toen allen. Van boven kwam handgeklap van weinig menschen. Een "suust"
ging door de zaal. De ernstige stilte herstelde zich. Dezelfde menschen poogden weer te klappen. Het bleef een pogen. De profanen
schrikten voor het eigen profaan-doen. Eerst toen verlieten de menschen langzaam, stil, de zaal. Onder hen waren predikanten en
roomsch-katholieke geestelijken. De vertooning houdt verband met
godsdienst. [...] De wijding, de ernst der spelenden kwam en bleef
den geheelen duur over het auditorium. Eene hooge, ongewone genieting heeft het genoten.
Mochten Verkade en Royaards tot het inzicht zijn gekomen dat zij samen niet verder konden, wêl putten zij uit deze ervaring zoveel moed en
inspiratie dat zij elk een eigen gezelschap oprichtten: Verkade De Hagespelers (eind 1907) en Royaards Het Tooneel (begin 1908), waarmee de
laatste in 1909 een eigen enscenering van Elckerlijc uitbracht, waarna
hij zich ging toeleggen op Vondelensceneringen. Dit heeft hem er echter
niet van weerhouden in 1910 een uiterst succesvolle toernee met Elckerlijc door Vlaanderen te maken, die een stimulerende invloed heeft gehad
op de .Vlaamse Beweging. Tenslotte bracht hij nog op 14 april 1916 met
zijn gezelschap Het Tooneel een eenmalige voorstelling uit van Esmoreit ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Lyceum voor Tooneel
en Muziek, waarover verder geen documentatie is gevonden.
Verkade daarentegen nam zowel Lanseloet als Elckerlijc op in het repertoire van De Hagespelers. Voor Lanseloet (1908) ontwierp hij een
nieuw regieconcept, nieuwe decors en ten dele nieuwe kostuums, ook
dit maal weer van Cato Neeb. De belichting was aanmerkelijk beter dan
bij de Zomerspelen en de voorstelling werd vooral geprezen om de eenheid van stijl. Frans Mijnssen noemde in zijn kritiek in De Amsterdammer (17 mei 1908) de voorstelling `een blijde verrassing', waarvan men
genoot als `een allerliefst kleinood, als een schoone curiositeit'. De innerlijke sterkte van de voorstelling bleek volgens Mijnssen uit de volkomen aandacht waarmee deze door het publiek van alle rangen werd gevolgd. 'Men was gevangen door deze voorstelling, die leek een mooie
droom.' Ondanks deze waardering kwam er weinig publiek en de laatste
vier dagen van mei werd er zelfs niet gespeeld. " In 1909 volgde een eigen enscenering van Elckerlijc waarmee Verkade zich duidelijk probeerde te onderscheiden van Royaards' voorstelling en waarin hij ook
daadwerkelijk slaagde. Twee maal dezelfde voorstelling door twee professionele groepen nodigde niet alleen uit tot vergelijking (die voor het
merendeel der critici ten faveure van Verkade uitviel), het toont ook aan
dat er een groeiende markt was voor voorstellingen uit het culturele erfgoed.
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Openluchtvoorstellingen
Verkade nam Lanseloet weer op het repertoire in 1915, maar voerde het
stuk dit maal in openluchttheaters op. 20 Dat paste bij zijn streven naar
vernieuwing. De trek uit de schouwburgen naar buiten sloot namelijk
aan bij het zoeken op verschillende niveaus in Europa naar een uitweg
uit een vastgeroest theatersysteem. Voorstellingen buiten de gevestigde
theaters en in de open lucht moesten de herinnering oproepen aan de
grootse bloeiperiodes uit de theatergeschiedenis die tegelijk hoogwaardige drama's hadden voortgebracht: de Griekse gouden eeuw en het theater van de Elizabethanen.
Eenvoud als kern van het ware in spel en aankleding werd gesteld
tegenover het rode pluche van de statige schouwburgen waar gegoede
burgers samenkwamen om hun diner te verteren. Wêg met het toneel als
digestief!
Het toneel moest worden gerevitaliseerd en daartoe greep men ook
terug naar oude tradities zoals het mythisch beeld van de rondtrekkende
comediant uit de Middeleeuwen of van de commedia dell'arte, die aan
twee planken en een hartstocht genoeg had om zijn publiek te fascineren; maar ook de ruines van oude theaters in het landschap spraken tot
de verbeelding en riepen herinneringen op aan een groots verleden. De
omvang van de oude resten maakten immers duidelijk dat hier voorstellingen hadden plaats gevonden met een massaal en collectief karakter.
Na de Elizabethanen was het echter misgegaan. Vanaf die tijd werden er
alleen nog maar overdekte zalen naar Italiaans model gebouwd waarin
het make belief principe in steeds geperfectioneerder vorm werd nagestreefd en waarin de ware opdracht van het theater, dat is het behandelen
van collectieve problemen dat het gevoel van een nationale verbondenheid moest kweken, verloren was gegaan.
In deze laatste zin werd vooral in Duitsland gedacht, waar de behoefte
aan een eigen nationaal drama sedert Goethe sterk leefde. Die gevoelens
waren tegen het einde van de negentiende eeuw opnieuw opgelaaid en
overgewaaid naar Nederland, dat met zijn theatrale leencultuur niet ongevoelig was voor nieuwe trends in het buitenland, in die tijd met name
in Duitsland.
Zo kwamen er verschillende openluchttheaters waarmee de initiatiefnemers probeerden een nieuw publiek te bereiken met een repertoire dat
nationale waarden moest cultiveren. 21 Daarbij ontdekte men al snel dat
de openluchtspelen door het samengaan van de plaats, de ruimte en de
invulling daarvan, het zich opgenomen voelen door de omringende natuur met in Nederland de altijd onzekere factor van het weer, die vooral
bij dreigende regen solidariserend werkt, en tenslotte door de keuze van
een passend onderwerp en thema het publiek in een bepialde stemming
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brachten, die wezenlijk verschilde van die in de schouwburgen.
Over de openluchtvoorstellingen van Verkade werd door de critici
verschillend geoordeeld, maar dat had minder met de voorstelling te maken en meer met de persoonlijke voorkeur van de recensenten waarvan
een aantal gewoon niet van voorstellingen in de vrije natuur hield en dat
omstandig meende te moeten motiveren.

Navolgers
Van 1916 tot 1920 was Verkade aristiek leider van de Koninklijke Vereeniging en was er geen ruimte meer voor neef en aandoenlijk middeleeuws drama, maar wel — en dat wordt een nieuwe trend — voor of en toe
een regie van een studentenvereniging die inmiddels ook het middeleeuwse repertoire hadden ontdekt voor de viering van de een of andere
festiviteit. En zelfs de leerlingen van de Amsterdamse toneelschool studeerden onder zijn leiding Elckerlijc in.22 Omdat Verkade deze voorstellingen regisseerde zijn ze aan de vergetelheid ontrukt, maar in amateurkringen zijn de abele spelen de gehele twintigste eeuw door geregeld
opgevoerd.
Na 1920 heeft Verkade incidenteel zijn twee favoriete middeleeuwse
drama's op verzoek nog opgevoerd. Nieuw was hierbij een schoolvoorstelling van Elckerlijc in Haarlem in 1923 die door de jeugd met eerbiedige, stille aandacht werd gevolgd. J.B. Schuil vond in zijn kritiek in het
Haarlemsch Dagblad van 11 mei de vergeestelijking die Verkade in zijn
voorstelling had weten te brengen 'van superieure schoonheid'. Lanseloet dat hierna volgde vond hij er maar wat gewoontjes tegen afsteken.23
Van 1923 tot en met 1926 speelde Verkade deze stukken nog een enkele maal in de openluchttheaters van Valkenburg en Frankendaal te
Amsterdam. 24 De invloed die hij met al zijn voorstellingen heeft gehad is
groot geweest, niet alleen door de kwaliteit van zijn ensceneringen,
maar ook door zijn invloed als toneelvernieuwer op jonge acteurs die
onder hem gewerkt hadden.
Ook zien we dat andere beroepsgezelschappen het of en toe aandurfden een middeleeuws spel op het repertoire te nemen. Dat gold zeker
voor Het Schouwtooneel (1919-1933) dat onder leiding van Jan Musch
en Adriaan van der Horst geregeld een beroep deed op het Nederlandse
repertoire van de zeventiende en achttiende eeuw. Zo was de allereerste
en zeker niet de minste voorstelling van het gezelschap Langendijks Het
wederzijds huwelijksbedrog, waarin Jan Musch schitterde. In 1920 en
1930 heeft deze groep zich ook aan de Middeleeuwen gewaagd met Mariken en Esmoreit. Adriaan van der Horst tekende voor de regie van het
eerste stuk en oogstte er veel lof mee. Jan Musch' creatie van Moenen
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vond Schuil weergaloos. `Nooit leverde hij in zijn toch reeds zoo veelzijdige kunstenaarsloopbaan een creatie van zoo'n wijde verbeelding.'25
Top Naeff daarentegen had zo haar bedenkingen tegen het spel van
Musch en gaf bij vergelijking toch de voorkeur aan de amateurvoorstelling van de Rotterdamse onderwijzers waarin Regoor een voor haar gevoel overtuigender Moenen neerzette dan Musch. Natuurlijk was er
meer professionaliteit in de voorstelling van Het Schouwtooneel, maar
daarmee ging ook een stuk van de ontroerend neeve charme van de
Middeleeuwen verloren. 26 Het publiek in Haarlem had er minder moeite
mee en volgde de voorstelling met gretige aandacht en na afloop waren
er zulke geestdriftige toejuichingen als Schuil nog nooit had meegemaakt en Van der Horst kreeg een minuten durende staande ovatie van
de toeschouwers. Zeven maal moest het doek gehaald worden en nog
had men er niet genoeg van. Wonderlijk steekt hiernaast de constatering
of van een criticus in Den Haag die vaststelde dat de publieke belangstelling voor deze voorstelling bedroevend was. " Het kan verkeren.
Op 8 april 1930 ging Esmoreit samen met Die Cluyte van Meester
Pieter Patelijn, dat door Jan Walch in het Middelnederlands bewerkt
was naar de bekende Franse klucht, in Haarlem in premiere in de regie
van Cor Hermus. Ook nu weer was er in het algemeen sprake van een
hartelijke ontvangst, al had Schuil dit maal wel een aantal kanttekeningen, omdat het stuk geen ontroering wekte, zoals dat vroeger bij de onderwijzers, altijd weer die onderwijzers!, wel het geval was. En dat terwijl 'het stuk oud... en toch zoo lief is!' 28 Ook signaleerde Schuil een
nieuwe kwaal die nog niet eerder naar voren was gebracht:
`Nog 'n stap verder, en we krijgen opvoeringen in het latijn!' zei me
gisteravond na afloop der voorstelling een heer, die blijkbaar van het
Middel-Nederlandsch niet veel had verstaan. Het was een stem uit het
publiek, waarmee wel rekening gehouden mag worden, want er waren
gisteravond zeer velen die moeite hadden den tekst van 'Esmoreie en
`Die Cluyte van Meester Pieter Patelijn' te volgen. Waarom niet een
kleine inleiding vooraf gehouden, waarin de inhoud van beide
stukken in het kort werd meegedeeld?
Schuil gaf toe zelf ook de helft van de tekst niet begrepen te hebben en
signaleerde dat het publiek wel om grappige situaties had gelachen,
maar niet om tekstgrappen. Het resultaat was dan ook een flauw applaus
na de premiere.
In 1934 waagde Cor van der Lugt Melsert, in de leer geweest bij Verkade, zich met zijn N.V. Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneeel aan
Elckerlijc, dat als .gelegenheidsschoolvoorstelling voor de Haagse
schooljeugd werd ingestudeerd onder leiding van Jan van der Linden. In
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De Haagsche Post van 16 november plaatst de columnist 'Guido' enige
vraagtekens bij de noodzaak de jeugd, die in die dynamische tijd wel
wat andere interesses heeft, te confronteren met een klassiek curiosum,
dat ondanks alle schoonheid ervan eerder verveling bij de jeugd opwekt
dan liefde voor het toneel cultiveert. En passant bespreekt hij met veel
waardering en de nodige kritische kanttekeningen de voorstelling die na
afloop menig jeugdig toeschouwer toch wel 'erg de moeite waard' vond
of tenminste 'erg meevallen', al hadden anderen toch liever Mannen in
het wit gezien. Paul Steenbergen speelde Tgoet maar zou in het seizoen
1933-1934 ook nog de titelrol in Gloriant gespeeld hebben. 29 Hierover
ontbreekt verder enig bericht. En dat geldt uit dezelfde periode zeker
voor meer voorstellingen waarover theaterarchieven zwijgen, maar die
achterhaald kunnen worden door bestudering van Honigs Acteurslexicon, waarin bij acteurs die actief waren in de jaren dertig, rollen opduiken die verwijzen naar middeleeuwse voorstellingen. Vooral Mariken
van Nieumeghen bleek populair dat in het seizoen 1931-1932 werd opgevoerd door Theater onder leiding van Wijnand Frans, in 1932-1933 op
het repertoire stond van De Vereenigde Haagsche Spelers, een reizend
gezelschap onder leiding van Pierre Balledux, dat hetzelfde stuk in
1938-1939 ook weer speelde.
Voorts zijn er twee vermeldingen in het archief van het Theater Instituut Nederland uit maart 1933 en april 1934 van een voorstelling van
Elckerlijc met Nu noch als naspel dat opgevoerd werd door De Spelers
van Stad en Lande, een ambulant gezelschap dat onder leiding stond van
Anton Verheyen, die tevens de rol van Elckerlijc speelde, maar daar
weinig indruk mee maakte door zijn vlakke spel. Hierover echter geen
woord in de toch redelijk betrouwbare Acteurslexicon, waarin het genoemde gezelschap na 1931 niet meer bestond. Zo blijkt hoe het vinden
van opvoeringen van middeleeuws repertoire in de twintigste eeuw een
voortdurend zoeken is naar een speld in de hooiberg.
Uit dezelfde periode vallen nog twee opmerkelijke voorstellingen in
een grootse aankleding te melden uit Nijmegen. In 1932 werd daar ter
gelegenheid van het Nationale Mariacongres door amateurs De eerste
bliscap van Maria opgevoerd, die veel publiek trok. Kennelijk smaakte
zo'n spektakelstuk naar meer, want een jaar later bleken er voldoende
fondsen bijeengebracht te kunnen worden om op de Grote Markt voor
het Waaggebouw op 4, 6, 8, 10 en 11 augustus 1933 een groots uitgevoerde voorstelling te maken van Mariken van Nieumeghen in de regie
van Albert van Dalsum met professionele acteurs bijgestaan door tientallen, zo niet honderden amateurs. Autoriteiten en bevolking deden er
alles aan om van het feest een succes te maken en dat was zo overweldigend dat er drie extra voorstellingen kwamen voor elke avond steeds
weer 1500 toeschouwers.3°
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Van Dalsum zelf speelde Moenen en Willy Haack Mariken. De voorstelling werd in superlatieven beschreven en bezongen. Er was sprake van
Breugheliaanse taferelen met grote kleuren- en gebarenweelde. Bijzonder goed spel en fantastische effecten, zoals bijvoorbeeld in de scene
waarin Mariken door Moenen de lucht in wordt gegooid:
Niets kunstmatigs hoefde hier bij te worden gemaakt. [...] Moenen
sleurt Mariken weg, om haar te vermoorden voor de bekeerlinge
God's genade deelachtig zal worden. De schijnwerpers worden gedoofd en bijna op hetzelfde moment ziet men, in een enkelen lichtbundel, hoog op den nok van een huffs het silhouet van den baarlijken
duivel die een witte gedaante omlaag werpt. Even nog blijft het donker en reeds staat het yolk in dichten, kleurrijken drom om Mariken,
die voor dood op den grond ligt.'
Dat het publiek genoot, spreekt van zeif, maar de laatste voorstelling
kreeg wat dat betreft extra aandacht, omdat die in samenwerking met De
Jonge Werkman tot stand was gekomen en een volksvoorstelling was
`voor de eenvoudigen, de getroffenen der economische crisis, juist zij
die vooral een geestelijke opbeuring noodig hebben'. Tijdens de voorstelling was er sprake van werkelijk contact tussen uitvoerenden en publiek, het leek alsof men nog beter speelde dan de avonden ervoor.
De honderden werden niet moede het spel te volgen, al moesten zij de
halsen nog zoo lang rekken en soms even uit de zwijgende toeschouwersrol vallen door meer bevoorrechte `voorzittenden' toe te
schreeuwen niet te gaan staan. Zij wilden nu eenmaal niets missen —
zoo hadden stuk en spel hen geboeid: zij genoten intens.32
Deze voorstelling was van belang omdat deze de duizenden toeschouwers bewust maakte van de waarde van het nationale cultuurgoed en het
bewustzijn van een nationale identiteit versterkte. Dat bewustzijn zou in
de loop der jaren dertig slechts toenemen en de waardering voor het
middeleeuwse repertoire vooral in de oorlogsjaren alleen maar versterken.
Daarin hebben de voorstellingen van Ad Hooykaas en zijn Ghesellen
van den Spele een belangrijke rol gespeeld. Hooykaas bewoog zich
voornamelijk in de marge van het beroepstoneel en was vooral bekend
als regisseur van amateur- en studentenvoorstellingen, die doorgaans
veel waardering ondervonden. In dat kader had hij al eens Gloriant gevolgd door De buskenblaeser met Utrechtse studenten ter gelegenheid
van het 12e Philologencongres ingestudeerd rond 1927 en in Bilthoven
had hij ook al eens met amateurs uit Utrecht eind jaren dertig Mariken
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geregisseerd. Tegen die tijd wilde hij waarschijnlijk hogerop en werkte
met vooral jonge acteurs in een professionele groep De Ghesellen van
den Spele, waarmee hij naast modern repertoire tussen 1939 en 1944 talloze malen Lanseloet ende Sanderijn, en minder vaak Elckerlijc, Mariken (met Hella Haasse), Gloriant, Esmoreit en een eigen bewerking van
de Beatrijslegende opvoerde. Een precieze speellijst is door gebrek aan
documentatie niet samen te stellen, maar de meeste voorstellingen gaf
hij in de open lucht, met name in de Kloosterhof van de Dom te Utrecht,
maar ook in Brabant en elk jaar in Valkenburg. Toen Valkenburg op last
van de Duitsers werd gesloten, liet hij zich door de schouwburgdirecteur
van Maastricht overhalen in augustus 1944 twee voorstellingen van zijn
Beatrijs in Maastricht te geven. 33 Op het daarop volgende aanbod zich
met zijn gezelschap permanent in Maastricht te vestigen en een ruime
subsidie van de Kultuurkamer te ontvangen zag hij na enig aarzelen af.34
Het succes van Hooykaas met zijn middeleeuwse voorstellingen kan
niet los gezien worden van de oorlogsjaren waarin zij werden opgevoerd. Tijdens de oorlog was de belangstelling voor voorstellingen van
welke aard dan ook groot. Het publiek zocht er in de eerste plaats ontspanning, maar daarnaast, vooral bij theatervoorstellingen, anti-Duitse
bezieling. Het middeleeuwse repertoire was in de ogen van de bezetters
onschuldig en werd niet door de in september 1941 ingestelde censuur
getroffen. Voor het publiek betekende echter de opvoeringen van deze
door hun nakve eenvoud aansprekende teksten, die vaak met een gewijde aandacht werden gevolgd, een bevestiging van de nationale identiteit
die door de bezetting zo zwaar op de proef werd gesteld. In dit kader
moet ook de voorstelling van Mariken gezien worden die in 1941 in de
regie van Johan de Meester door Het Residentie Tooneel werd opgevoerd op 6 en 14 december, nadat er twee try outs in Heerlen en Maastricht aan waren voorafgegaan.
Direct na de oorlog werd in Utrecht in de Kloosterhof in augustus
1945 nog een Lanseloet opgevoerd. De acteurs waren ten dele dezelfde
als die van de groep van Hooykaas, maar de groep die speelde heette Comoedia en Albert van Doom tekende voor de regie. De voorstelling
werd door de kritiek traag genoemd, maar kreeg wel veel applaus.35

Een gElckerlijc»-traditie in Delft
En dan begint in 1950 de langst lopende serie van een middeleeuws spel
die de twintigste eeuw heeft gekend: de Elckerlijc-voorstellingen in
Delft in het kader van het Holland Festival, waarvan de laatste voorstelling in 1971 werd gegeven. Regisseur Johan de Meester had als artistiek
leider en regisseur — onder andere van een aantal Mariken van Nieume-
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ghen-ensceneringen — zijn sporen reeds lang verdiend bij het Vlaamse
Volkstoneel en bij het Residentie Tooneel, en was na de oorlog den van
de oprichters van de Nederlandse Comedie. Met dat nieuwe gezelschap
zou hij een zevental openluchtvoorstellingen verzorgen in het Prinsenhof te Delft. De voorstelling slaagde wonderwel, niet het minst door de
schitterende ambiance en het goede spel van alle betrokkenen, maar ook
door de als magisch ervaren tekst die door sober spel in een verder zwierige aankleding een grate overtuigingskracht had. Dit was vooral aan
Han Bentz van den Berg te danken die zeventien jaar lang de rol van
Elckerlijc vertolkte en deze rol gaandeweg meer diepte gaf. Het publiek
volgde net als in het begin van de eeuw de voorstelling met een gewijde
aandacht en ging na het uitspreken van de naproloog in doodse stilte uit
elkaar.
Het resultaat was van dien aard dat men besloot er een jaarlijkse manifestatie van te maken. Alleen de Diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk, eigenaresse van de kloostertuin waar de voorstelling gegeven was, weigerde verdere medewerking aan de opvoering van een
`Rooms stuk', waarna men uitweek naar de Grote Markt, waar voor de
toren van de Grote Kerk het stuk andermaal werd opgevoerd. Ook deze
ambiance deed het goed, maar in 1952 keerde men terug naar een kleine
binnenplaats van het Prinsenhof, waar de voorstelling verder jaar na jaar
voor doorgaans een groot jongerenpubliek met het nodige succes werd
opgevoerd. De Meester slaagde erin elk jaar weer met kleine veranderingen in zijn regieconcept de voorstelling nieuwe aspecten mee te geven die globaal gezien verliepen van een tamelijk spectaculaire aanpak
in het begin tot een steeds grotere concentratie op de tekst en innerlijke
dramatiek. Bijna traditiegetrouw werden de spelers na afloop keer op
keer beloond met een indrukwekkend zwijgen.
Tradities die zich niet aan de veranderende tijden aanpassen komen
onder druk te staan en dat gebeurde ook met deze Elckerlijc in de jaren
zestig. Begin jaren zestig stelden critici nog nadrukkelijk dat bier sprake
was van een zinvolle traditie, maar tegelijk signaleerden zij dat er na afloop werd geapplaudisseerd. De eerste keer (1962) kon dat nog snel
worden onderdrukt. In 1963 kwam dan na de honderdste voorstelling
voor het eerst, zij het voorzichtig, de vraag aan de orde of de regie nu
niet eens moest worden aangepast of in elk geval veranderd. In 1964
was er sprake van een verdiend applaus dat echter toch nog wel wat
vreemd aandeed, maar tegelijk werd gesuggereerd dat er met nieuwe
ogen naar stuk en voorstelling zou moeten worden gekeken. Die geluiden klonken steeds luider op en deden Bentz van den Berg en de Nederlandse Comedie besluiten,na 1966 hun medewerking aan deze traditie te
beeindigen. Maar in Delft wilde men doorgaan en vond men schouwburgdirecteur Wim Bary bereid om met acteurs van het Groot Limburgs

296

R.L. ERENSTEIN

Toneel een voorstelling te maken waarvoor een Elckerlijc-bewerking
door Jan Engelman uit de jaren veertig werd gebruikt. Het concept bleef
in de geest van Johan de Meester en door deze halfslachtige aanpak en
gebrek aan voldoende financiele middelen bleef de gewenste vernieuwing uit. Het publiek bestond inmiddels voor negentig procent uit jongeren die daar al jaar en dag massaal door scholen heen werden gezonden.
In 1968 lukte het De Meester toch nog een. keer over te halen het spel
andermaal te regisseren met dit maal Andre van den Heuvel als Elckerlijc. De voorstelling werd geprezen, maar de tijdgeest was er niet meer
naar om als vroeger diepe ontroering op te wekken. Er werden dan ook
niet meer dan vier voorstellingen gegeven. Twee jaar sloeg men*daarop
de voorstelling over om het nog eenmaal, en nu echt voor het laatst, in
1971 te proberen. Dit keer werd er in de Grote Kerk gespeeld en nog
steeds boeide de voorstelling, maar wel werd opgemerkt dat het stuk
naar inhoud en vorm ver van de eigen tijd afstond. Een criticus kreeg
zelfs het gevoel dat hij plaatjes in een oud toneelalbum zat te kijken en
dat ondanks het goede spel van Van den Heuvel niet verheeld kon worden dat het stuk dramaturgisch een houten-klazentroep was.36

Het middeleeuwse repertoire in tijden van vernieuwing
De jaren zeventig waren begonnen: jaren van vernieuwing, experimenten, collectieve theatergroepen en politiek vormingstoneel. Een nieuwe
generatie maakte zich op om voorgoed te breken met het verleden. Voor
middeleeuws toneel was geen plaats meer. Hoewel sommigen van die
jongeren in de jaren zestig nog wel twee keer met een middeleeuws stuk
geprobeerd hebben hun verzet tegen traditionele theatertradities op
kleinschalige wijze kenbaar te maken. Ze zijn te opmerkelijk om onvermeld te blijven.
In 1960 nam een aantal jonge acteurs bij de Haagse Comedie het initiatief om met een werkgroep tussen hun dagelijkse werkzaamheden door
modern, dat was in die tijd absurdistisch, repertoire in te studeren en in
een op de bovenverdieping van de Koninklijke Schouwburg ingericht
theatertje, Het Paradijs, op te voeren. Een opmerkelijk initiatief omdat
het professionele theater met z'n produktiedwang en in verband met het
verplichte reizen met voorstellingen, wat tot doubleren en zelfs tripleren
leidde, zich absoluut niet waagde aan het moderne of experimentele repertoire, wat in die tijd nog werd overgelaten aan het in de jaren zestig
bloeiende studententoneel of aan de enige experimentele theatergroep
die Nederland kende, Studio, dat echter pas vanaf 1962 structurele subsidie van de rijksoverheid zou krijgen om die taak naar behoren uit te
voeren. In het tweede seizoen van hun driejarig bestaan stond daar in-
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eens Esmoreit op het repertoire van de Werkgroep Haagse Comedic, dat
gevolgd werd door Everaerts Esbatement van den Visscher. Zelfs de critici keken ervan op, zoals uit hun verbaasde commentaren bleek. Gomperts schreef: `"Esmoreit" is een van die anonieme "abele spelen",
waarvan sommigen denken dat de Nederlandse leraren ze hebben uitgevonden om de scholieren voor hun leven afkerig te maken van de voortbrengselen der letterkunde.' Het stuk vergeleek hij wat geestelijk niveau
en gehalte betreft met tekenstrips, maar de voorstelling noemde hij
`onzwaarwichtig en kundig gebracht'. Verrast was hij door het volwassen kluchtje van Everaert dat `een compleet Pirandello-gegeven behandelt' ."
Ook Jeanne van Schaik-Willing toonde zich verbaasd dat jonge mensen zo'n stuk nog op het repertoire wilden nemen.
Esmoreit was, ik beken het met schaamte, tot dusver voor mij dat
vervelende werkje, waar we op het gym mee geplaagd werden of dat
op schoolfeesten werd opgevoerd, met haagjes, volgestoken met
papieren rozen, en bordjes waarop links stond Damast en rechts
Cecilie.
De voorstelling leerde haar wat voor `vroom levensgevoel' in deze tekst
besloten lag en 'hoe heerlijk het is de afgejakkerde en beroete geest in
deze limpide zekerheid te baden'.38
Na deze verrassing mag het geen verwondering wekken dat de publieksreacties enthousiast waren.
Eind jaren zestig werd door het Nieuw Rotterdams Toneel Lanseloet
van Denemerken opgevoerd in een programma met balladen en gedichten. De jonge Eric Schneider tekende voor de regie en het decorontwerp.
Ook bier weer noteerden critici hoe goed dit soort stukken het nog deed
door de combinatie van nakviteit en subtiele mensenkennis. Kritiek was
er op het al te inlevend spel dat als storend werd ervaren voor het primitivisme van de tekst. Met de taal had Boswinkel overigens geen enkel
probleem: `[...] de taal is springlevend. En mooi — want als een ding bewezen wordt, dan is dat de onbestofte, rechtstreekse schoonheid van
deze verzen.'"
Opmerkelijk is van beide voorstellingen de oprechte verbazing van de
critici dat deze oude stukken in eigen tijd nog zo tot de verbeelding spraken. Voor de makers was de keuze voor deze stukken een uiting om het
traditionele aanbod te doorbreken en met jets authentieks Nederlands te
verrassen. Helaas leidde dit tot weinig navolging en als gezegd in de jaren zeventig had men in het geheel geen oog voor dit als stoffig ervaren
repertoire.
Dat veranderde in de jaren tachtig toen de vernieuwingsdrift zich ge-
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stabiliseerd had en het jeugdtheater, dat inmiddels volwassen was verklaard en vanaf 1981 op structurele overheidssubsidie kon rekenen, zich
na 1985 voor zijn repertoirekeuze ook door historische onderwerpen liet
inspireren. En daarmee ontstonden er nieuwe kansen voor de abele spelen die zich uitstekend voor schoolprogramma's leenden. Dat betekende
echter niet dat bij dit soort uitvoeringen de tekst centraal stond. Daarvoor had het postmodernisme zich al te vaste voet in de Nederlandse
theaters verworven. De voorstellingen werden in moderne bewerkingen
gespeeld waarbij vooral die van Gerrit Komrij veelvuldig gebruikt werd.
Ook de aankleding werd gemoderniseerd, want de voorstellingen moesten aansluiten bij de belevingswereld van de middelbare scholier. De autonomie van de voorstelling was inmiddels tot aanvaard gemeengoed
geworden.
De groepen die het middeleeuwse drama speelden, waren kleinschalig en ontvingen doorgaans geen structurele overheidssubsidie. De
meest bekende en ook ambitieuze groep was het Nederlandstalig Repertoire Gezelschap dat in 1983 werd opgericht en zich ten doel stelde Nederlandse teksten van vOOr 1960 te spelen. Na voorstellingen van stukken van Van Eeden, Feith, Slauerhoff en Bordewijk volgde op 1 februari
1988 alle vier de abele spelen en de bijbehorende kluchten in een avondvoorstelling die drie en een half uur duurde. In principe waren dit vrije
voorstellingen, maar om voldoende inkomsten te genereren werd de
voorstelling ook aan middelbare scholen aangeboden waarbij voor aparte begeleiding zorg kon worden gedragen. Het archief van het Theater
Instituut Nederland bevat geen kritieken op deze voorstelling die een
klein half jaar door het land heeft gereisd.
De toneelgroep Stalles, opgericht in 1990, stelde zich ten doel jonge
mensen met literatuur en theater kennis te laten maken op een leuke en
leerzame wijze. 20 augustus 1991 brachten zij Mariken van Nieumeghen
en op 22 augustus 1992 Elckerlijc, dat in 1983 overgezet was in eigentijds proza door H. Adema. De modemisering zat behalve in de tekstbewerking ook in de kostuums waar de pij door een spijkerjack en de lange
jurk door een broek waren vervangen.
Ook het mimegezelschap van Will Spoor, Inccoprodinc, ontdekte in
1991 de Middeleeuwen toen het door de kluchtige Italiaanse opera La
pazzia senile van Banchieri (1598) als een rode draad de klucht Lippijn
weefde. Met twee bewegingsacteurs, een zanger en een muzikant werd
dit een uitbundige en hilarische voorstelling, die naar meer smaakte,
waarop de groep vanaf december 1991 Lanseloet van Denemerken
speelde samen met Lippijn in de regie van Gied Jaspers. De voorstelling
was vooral bedoeld voor scholieren en duurde daarom niet langer dan
veertig minuten. Bij de aankondiging van de voorstelling die men aan
belangstellenden toezond, werden in een aantal bijiages reacties van
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Afbeelding 28.
Scene uit de productie Abele Spelen onder regie van Dora van der Groen door Het
Zuidelijk Toneel (seizoen 1992-1993) (Foto: Jean Pierre Stoop).
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scholieren afgedrukt die duidelijk maken dat net als vroeger de voorstelling als een plezierige verrassing werd ervaren na de saaie behandeling
van de tekst tijdens de Nederlandse les. De kritiek hield zich doorgaans
verre van dit snort schoolvoorstellingen met als gevolg dat er geen kritieken zijn gevonden.
Ook weer in 1992 ging op 7 februari Lanseloet van Denemerken in
premiere in Sittard door Toneelgroep Het Monument. De voorstelling
mikte op jongeren van 14 tot 18 jaar en werd door twee acteurs gespeeld,
omdat men van mening was dat dat vroeger ook zo gedaan werd. In het
stuk zo legden zij belangstellenden uit, ging het over `lichamelijke liefde en geestelijke liefde', het verschil tussen touden van' en `horen bij',
de spanning tussen het ik- en het wij-gevoel.
Ook Esmoreit werd opgevoerd in maart 1994 door een kleine groep
Het Blauwe Huis in Amersfoort, waarbij gemikt werd op kinderen van
zes jaar en ouder. Ook hierover is verder niets bekend.
Ongetwijfeld zullen er wel meer min of meer professionele voorstellingen voor jongeren hebben plaats gevonden, maar de trend is duidelijk
en sluit, als gezegd, aan bij het putten van onderwerpen uit het verleden.
Uit dezelfde periode dateert ook een zeer professionele voorstelling
die wel in brede kring de aandacht trok: de zeer postmoderne produktie
van het Zuidelijk Toneel Abele spelen, dat in de regie van Dora van der
Groen op 9 januari 1993 in premiere ging (afb.28). Een omstreden produktie die critici en toeschouwers in twee kampen verdeelde en zoals zo
vaak in het postmodernisme zowel werd verketterd als de hemel in geprezen. Het is hier niet de plaats om een uitvoerige voorstellingsreconstructie te geven, maar laat ik mij beperken tot de mededeling dat de talloos teleurgestelde leraren Nederlands dat voornamelijk waren, omdat
zij zo weinig van de oorspronkelijke teksten in de voorstelling terugvonden. Dit tot niet geringe vreugde van veel jeugdige leerlingen, die de
voorstelling door het associatieve karakter van het spel naar aanleiding
van de middeleeuwse spelen toch wel tehoorlijk cool' vonden.
`De anekdote van de abele spelen is niet interessant. Je hoeft er dus
niet naar te luisteren', stelde Dora van der Groen provocerend. ' Het is
echter wel kenmerkend voor haar benadering van de tekst — een eigen
vrije beknotte bewerking van alle vier de spelen met behoud van metrum
en archaische sfeer — en de voorstelling die zich daaruit ontwikkelde
met vijf acteurs. Op basis van improvisaties, associaties en literatuurstudie kwamen deze met de regisseuse tot een persoonlijke interpretatie
van de Middeleeuwen, die geassocieerd werd met alle cliches die er in
deze tijd over de Middeleeuwen bestaan, zoals de waanzin van de veertiende eeuw, de donkere moerassen, de pest, de martelingen, de stank.
Het resultaat werd door de acteurs in eigentijdse kostuums gepresenteerd. De spanning tussen toen en nu werd opgeroepen door de acteurs in
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hun modieuze pakken te laten debatteren over de tekst en vandaaruit het
spel van fragmenten uit de abele spelen te laten onstaan. Op de kwaliteit
van het spel van de acteurs had niemand lets aan te merken, wel op het
niveau van hun associaties die leidden tot het spel dat werd getoond.
Infantiele ongein, incoherent, te ver afstaand van het publiek oordeelden
de Nederlandse critici, die de voorstelling afbrandden. Grote kunst, subliem, Dora van der Groen is de heilige van het Vlaams toneel, juichten
de Vlaamse critici. Deze scheiding der geesten tussen noord en zuid is
een apart onderzoek waard. Maar in het postmoderne theater volgt het
publiek niet langer als collectief met den harteklop en op den adem de
voorstelling. leder heeft recht op zijn eigen voorstelling, omdat niemand
gelijk is aan de ander. Het gaat kortom om de individuele beleving van
de voorstelling, waar zelfs de criticus van vandaag de dag ondanks zijn
kennis en alwetendheid niet meer onderuit komt. Ook hij is maar een
verslaggever van zijn eigen emoties bij het kijken naar wat er op het toneel geboden wordt. Openheid en bereidheid tot overgave zijn daarbij
een vereiste voor elke toeschouwer. Daar heeft men in het noorden kennelijk meer moeite mee dan in het zuiden. Daarom een lang citaat van
noch een Noord-Nederlander noch een Vlaming, maar een Limburger
om enerzijds een indruk van de voorstelling te geven en de wijze waarop
die persoonlijk beleefd kon worden, maar ook om duidelijk te maken
hoe de verwarring omtrent deze voorstelling kon ontstaan.
Waarom moest ik op zeker moment denken aan Madonna, heilige
maagd en hoer, en aan Jeff Koons, engel en varken tegelijk? Jager en
afgeschotene, heerser en onderworpene. Die tegenstrijdigheid kreeg
zijn meest indringende vorm in de scene waarin een van de spelers, op
dat moment in de rol van een vrouw, zich ontkleedt ten overstaan van
vier in loerende pose, op plastic kantinestoelen gezeten mannen. De
aanzwellende muziek van Wagners Tannhauser wekte enerzijds een
diepe machteloze droefheid in mij over de deerniswekkende vernedering die hier plaats vond. En tegelijk ontroering over zoveel schoonheid in muziek en beeld. Het is abel (schoon, verheven) en vals tegelijk. Dubbel, alles is dubbel en verwarrend. Zo is het Leven, zo ben ik
en zo zijn jullie, lijkt Dora van der Groen te willen zeggen.
Abele Spelen is net een modern atonaal muziekstuk waaraan je
oren niet zijn gewend, maar waarnaar je ademloos luisteren moet,
omdat er zoveel avontuur in zit. Het is een theatersymfonie van deze
tijd. Een liefdesverklaring van Dora van der Groen aan de mens en tegelijkertijd een bestraffende geseling. Een kus op de mond en een trap
in het kruis.'
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Wat men ook van de voorstelling mocht vinden, voor het eerst heeft het
middeleeuwse drama zich hier ontdaan van zijn imago van naieve ontroering, waardoor voorgaande generaties zich steeds weer hebben laten
aanspreken. Mogelijk biedt een dergelijke benadering nieuwe perspectieven voor het middeleeuws drama en dat van de rederijkers uit de zestiende eeuw, dat tot op heden vrijwel buiten de aandacht van theatermakers is gevallen. De hierboven beschreven receptiegeschiedenis van het
middeleeuws drama beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de abele spelen,
Elckerlijc en Mariken van Nieumeghen. De incidenteel door amateurs
uitgebrachte voorstellingen van De eerste bliscap van Maria of Vanden
heylighen sacramente vander Nyewervaert veranderen daar weinig
aan. 42
Het zijn amateurs geweest die als eersten de speelbaarheid van het
middeleeuwse repertoire hebben aangetoond en het professionele theater zijn voorgegaan in het programmeren ervan. Amateurs zijn de gehele
eeuw actief gebleven met het spelen van het middeleeuwse repertoire
zonder wezenlijk vernieuwende elementen aan de opvoeringen te hebben toegevoegd. Daar moet — en dit om te besluiten en hoop te wekken
voor de toekomst — den uitzondering op gemaakt worden en dat is de
Theatergroep Marot, ontstaan op initiatief van docenten en studenten
historische letterkunde van de Vakgroep Nederlands in Groningen die
zich vanaf 1990 uitsluitend heeft toegelegd op het spelen van middeleeuwse en zestiende eeuwse toneelteksten. Vanuit hun specifieke vakkennis hebben zij als eersten de speelbaarheid van tot dan ongespeelde
teksten aangetoond in tot 1998 tien teksten uit de zestiende eeuw en een
voorstelling van Esmoreit. 43 Niet om het publiek te behagen met historiserende voorstellingen die hun charme aan naieve sentimenten ontleenden, maar met bewerkingen die de eeuwige actualiteit van dit soort spelen
probeerden aan te tonen. En al trokken deze voorstellingen nog niet de
aandacht van het professionele theater, wel toonde men hiermee aan
hoeveel dramatische potentie deze oude teksten nog steeds bezitten en
dat er onder bepaalde omstandigheden zeker mogelijkheden zijn om tot
professionele voorstellingen te komen die de belangstellling van een
groot publiek kunnen wekken voor het culturele erfgoed van de zestiende eeuw en de Middeleeuwen.
Een bemoedigend voorbeeld hiervoor kan gevonden worden in een
aantal regies van Hans Croiset, die vanaf de jaren zeventig verschillende
malen stukken van Vondel en Bredero's Moortje op het repertoire heeft
durven nemen. En niet zonder succes. Met zijn ensceneringen van bijvoorbeeld Lucifer en Adam in ballingschap bij het Publiekstheater in
1979 en 1983, en nogmaals Lucifer in 2001 met Het Toneel speelt...,
toonde hij in tijdloos geensceneerde voorstellingen, waarvan de taal om
wille van de verstaanbaarheid lichtelijk aan de eigen tijd was aangepast,

303

DE RECEPTIE VAN MIDDELEEUWS TONEEL

hoeveel actualiteit deze stukken voor een hedendaags publiek nog
steeds bevatten. Deze voorstellingen waren, net als Moortje bij het
Nationale Toneel in 1993, ware publiekstrekkers. Afgezien van een
voorstelling van Jozef in Dothan door Toneelgroep Theater in de regie
van Leonard Frank, blijft Croiset een eenling, een roepende in de woestijn, wiens oproep om meer oorspronkelijk Nederlands ten tonele to
brengen weinig navolging vindt. Wellicht is dat het gevolg van het huidige systeem van subsidieren door de overheid dat toneelgezelschappen
to weinig ruimte biedt risicodragende vootstellingen op het repertoire to
nemen. Daarom zou voor dit soort initiatieven een speciaal kader geboden moeten worden waarin in een ad hoc-situatie uitvoeringen van oorspronkelijk Nederlands drama uit vroeger eeuwen zouden moeten kunnen
worden gerealiseerd. Die kaders zouden dan moeten worden gezocht in,
al of niet locale festivals waarin dit soort stukken bijvoorbeeld als locatietheater zouden kunnen worden opgevoerd. De geavanceerde technische mogelijkheden stellen toneelmakers tegenwoordig tot meer in staat
dan datgene wat Royaards in 1912 in Bergen aan Zee met Adam in ballingschap vermocht. Voorwaarde blijft echter dat dit gebeurt door regisseurs met een heldere visie en kennis van zaken bijgestaan door begaafde acteurs in voor de gelegenheid aangepaste teksten ter wille van de
verstaanbaarheid, wat zeker wat betreft teksten uit de zestiende eeuw
een conditio sine qua non is. Daarbij gaat het niet zozeer om historiserende voorstellingen, maar om het benadrukken van de eeuwige actualiteit van teksten waarin existentiele problemen aan de orde worden
gesteld. En die kunnen in elk goed geconstrueerd drama uit welke periode dan ook gedistilleerd worden.
Wellicht dat het in de eenentwintigste eeuw na het voorbereidende
werk in de twintigste eeuw ooit zover zal komen.
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15. Schmid 1980; Mahal 1982; Hummelen 1989; Van Dijk 1996.
16. Neumann 1987; een goede introductie in het REED-project biedt Johnston
1989.
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20. Brinkman 1993; Stein 1998.
21. Hummelen 1968, nr. 1Y.
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32. Meder 1996.
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8. Berliêre 1976, 38-40; De Borman 1877, 67-70; voor een Nederlandse vertaling: Lavigne 1986-1988, I, 55-56.
9. De Borman 1877, 124-125. Lavigne 1986-1988, I, 91-93.
10. Rankin 1990, 320-324.
11. Voor mogelijke ensceneringen: Smits van Waesberghe 1987, 42-46 en Dronke
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36. Voor de toeschrijving van het hymnarium en het antifonarium Hss. Den Haag,
KB, 71 J 70 en 73 E 8 aan de Egmondse Adalbertusabdij: Smits van Waesberghe 1953, 20; Boeren 1988, 51-55 en 57-58. Voor twijfels hieraan: Zijlstra
1995, o.a. 9-12. Gumbert schrijft de boeken vervolgens met een vraagteken
aan Egmond toe; Gumbert 1997, 177. De heilige Adalbertus, discipel van Willibrordus en missionaris van Holland, genoot slechts in weinig kloosters en
kerken een uitgebreide verering, om de praktische reden dat zijn feestdag, 25
juni, samenviel met die van Lebuinus, die voorrang had. Vandaar dat handschriften met Adalbertus-gezangen vrij snel aan de Egmondse Adalbertusabdij
werden toegeschreven. Een brevier van de vrouwenabdij te Rijnsburg (Hs. Parijs, BN, nal 3178) laat zien dat ook te Rijnsburg een uitgebreide Adalbertusverering bestond; het brevier bevat een hymn en een officie voor Adalbertus.
Het opduiken van enkele andere handschriften van de Rijnsburgse abdij (Hs.
Brussel, KB, II 3825, olim Fetis 1174, graduale, 15e eeuw) en Hs. Kaapstad,
South African Library, G.3.b.2, kalender, psalter en O.L.V.-getijden, 15e
eeuw) maakt een vergelijking van schrift, muzieknotatie, penwerk, gebruikssporen en liturgie mogelijk. Daaruit blijkt dat het gaat om een samenhangende
groep handschriften, met Zuid-Hollands penwerk, en bestemd voor een vrouwenklooster van de benedictijner orde met een grote aandacht voor Adalbertus. Dat kan alleen de Rijnsburgse abdij zijn; het oudste van deze handschriften, namelijk het brevier Hs. Parijs, BN, nal 3178, is zonder twijfel voor een
van de abdissen van Rijnsburg bestemd geweest. Voor het brevier Hs. Parijs,
BN, nal 3178: Gumbert 1990, pl. II, 20 en noot 30. Voor het graduale Hs. Brussel, KB, II 3825: Huglo 1978-1979, 37; Huglo schrijft het boek in een enkele
zin aan Egmond toe, hierbij de rubriek Due domine op f.109v over het hoofd
ziende die onmiskenbaar op een vrouwengemeenschap wijst. Voor Hs. Kaapstad, SAL, G.3.b.2: Churms 1984, 5, en Boeren 1988, 57.
37. Hs. Engelberg, Stiftsbibliothek, 314 (Lipphardt 1975, nr.784).
38. Dit is bijvoorbeeld het geval met de gezangen van Goede Vrijdag op f.109v.
39. Brill 1885, 267, 4e bock, vs.1145-1148; Huffer 1923, 49.
40. Huffer 1923, 174-175.
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41. Bangs 1975, 182 n.6.
42. Hs. Zutphen, GAZ, 6 (antifonarium zomerdeel, Walburgiskerk, Zutphen, 15e
eeuw, met 16e-eeuwse toevoegingen), f.24r.
43. Haakma Wagenaar 1992, 149-150.
44. Lipphardt 1975.
45. fllisken 1996.
46. Hollaar & Van den Elzen 1980, 306.
47. Van Puyvelde 1922, 951 e.a.
48. Wartena 1977, I, 86; Arn 1991.
49. Arn 1991.
50. Schooten-Olthof 1999, 186-188 en 176, afb.138. Deze veronderstelling stoelt
op een gewelfschildering met een uitbeelding van de dialoog Mulier quid ploras? Quia tulerunt dominum meum [=Vrouw, waarom huilt u? Omdat ze mijn
heer hebben weggenomen]. Volgens de bijbel vindt deze dialoog plaats bij het
lege graf tussen de engel en Maria Magdalena (Joh 20: 13), terwijl de gewelfschildering hiervan afwijkt, en, in overeenstemming met de paasspelen, de
vraag in de mond van de tuinman (de verrezen Christus dus) legt.
51. Hs. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, 4660-4660a. Voor de oudste gemengdtalige en volkstalige spelen in Duitsland: Bergmann 1986, nr.119 en 9.
52. Lipphardt 1975, nr.830; Young 1967, I, 518-533.
53. Voor een analyse van het Grosse Benediktbeurer Passionsspiel: Binkley 1983;
voor een facsimile van het handschrift: Bischoff 1967.
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NOTEN BIJ CARLA DAUVEN-VAN KNIPPENBERG
1. Bedoeld zijn niet alleen toneelteksten die volledig in een van de Duitse dialekten zijn geschreven, maar ook spelen in een Duits-Latijnse mengtaal.
2. Bergmann 1986; Mehler 1997. Voor een overzicht van het genre raadplege
men bijvoorbeeld Linke 1991, 207-224 of Bergmann 1984, 64-100.
3. Het begrip 'sane' in samenhang met het middeleeuws toneel wordt gebruikt
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

in de betekenis van 'passage uit heilige boeken' en niet, zoals later, een onderdeel van een toneelstuk dat wordt begrensd door het opkomen op en afgaan
van spelers van het toneel.
In het Lexikon des Mittelalters en het Verfasserlexikon worden alle spelen afzonderlijk behandeld. Ze staan onder dezelfde benaming die ook in Bergmann
1986 wordt genoemd.
Dit in tegenstelling tot het latere toneel, dat handeling en inhoud successief
doet verlopen.
Donaueschinger Passionsspiel (Touber 1985, vs.82a-172).
Alsfelder Passionsspiel (Froning 1891-1892, vs.3067a-3273c).
Zo'n locus moet men zich voorstellen als een soort open kraampje, waar van
alle kanten goed ingekeken kan worden.
Er zijn een aantal Bahnenpliine overgeleverd. Een analyse daarvan maakt
Michael 1963; Tailby 1985, 352-61, biedt een reconstructie van het Luzerner
Passionsspiel.
Volledigheid in deze is per definitie niet haalbaar. Neumann 1987 beperkt zich
in tegenstelling tot het meeste bronnenonderzoek tot dan toe, niet tot de archieven van den stad, klooster of regio, maar kamt het hele Duitstalige gebied systematisch uit, tenminste voor zover dat toen toegankelijk was: de vroegere
DDR moest buiten beschouwing blijven.
Neumann 1975, 147-194.
De titel van deze bijeenkomst: Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltliches Drama des Mittelalters. De gelijknamige bundel met de bijdragen wordt
uitgegeven door Ziegeler en zal eind 2001, begin 2002 verschenen. Een kort
overzicht van de lezingen is gepubliceerd in Dauven-van Knippenberg 2000,
106-109.
Zie De Loos in deze bundel over het Latijnse toneel in de Lage Landen.
Johann Christoph Gottsched, NOthiger Vorrath zur Geschichte der deutschen
Dramatischen Dichtkunst, oder Verzeichnifis aller Deutschen Trauer- Lust und
Sing-Spiele, die im Druck erschienen, von 1450 bis zur Heilfte des jetzigen
Jahrhunderts, gesammlet und ans Licht gestellet, Leipzig, 1757, 27 (citaat uit
Neumann 1987, 5). De 3771 vermeldingen van toneelspelen, teksten en uitvoeringen, die Neumann in dit tweedelig compendium ter beschikking stelt, worden voorafgegaan door een korte schets van de wetenschapsgeschiedenis
(3-23). Dit overzicht ligt ten grondslag aan bovenstaande uiteenzetting.
Bumke 1967.
Bumke 1967, 52.
Verdere gegevens en de tekst zijn to vinden in Neumann 1987, 306-308.
Neumann 1987, 10-11.
Hardison 1965; De Boor 1967.
De Boor 1967, 2: 'clas mittelalterliche Schauspiel [hat] die ausgebildetsten
Formen der liturgischen Feiern aufgegriffen und seinen Zwecken nutzbar gemacht.' Hoe hardnekkig de these van de geleidelijke ontwikkeling desondanks
is, blijkt niet alleen uit artikelen over diverse detailvragen, maar helaas ook uit
recente naslagwerken. Zo laat Volker Meid in zijn SachwOrterbuch zur deutschen Literatur, dat 1999 bij de vermaarde Reclam-Verlag is verschenen, onder het lemma `Geistliches Spiel' (200) het paasspel nog steeds ontstaan uit de.
liturgie door toevoeging van steeds nieuwe scenes, terwijl hij het 'Passionsspiel' (387) nog steeds als `Erweiterung des Osterspiels' blijft zien. Dit is bijzonder jammer, omdat deze `wijsheid' in een nieuw en voor een breed publiek
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bedoeld standaardnaslagwerk is te vinden.
21. Vooral het Alsfelder Passionsspiel maakt herhaaldelijk gebruik van dramatisch vertoon uit de liturgie (Froning 1891-1892, d1.3, 567-859).
22. Pas door het concilie van Trente (1545-1563) werden tropen verboden. Zie
Linke & Mehler 1987, k.103.
23. De Boor 1967, 5; Linke & Mehler 1987, k.99.
24. Willer (ter perse).
25. Van Tongeren 2000, 50.
.
26. Van Tongeren 2000, 64; Linke & Mehler 1987, k.99: Ileilsgeschichte [wird]
nicht erinnerend vergegenwartigt, [sondem] nachgespielt'.
27. Bergmann 1972. Voor een overzicht zie het schema bij dit artikel.
28. Hoewel in het tweede gedeelte van dit opstel nader wordt ingegaan op het
Maastrichts (Ripuarisch) passiespel (Zacher 1842) blijft de onderlinge verwantschap tussen de fragmenten van het Kreuzensteiner passiespel (ed. Don
1919) hier buiten beschouwing. Ilc hoop binnen afzienbare tijd nader hierop in
te gaan.
29. Bergmann 1972, 257-258.
30. De receptie van middeleeuws toneel in het drama van de Humanisten, de Reformatie of het jezuktentheater is nog nauwelijks bestudeerd.
31. Thoran 1976, 11.
32. Over het algemeen spreekt men bij spelen van de dertiende en veertiende eeuw
over spelen van de eerste generatie. Zij vertonen inhoudelijk weinig of geen
verwantschap. De latere spelen van de vijftiende en zestiende eeuw daarentegen wel: vaak genoeg hangen zij samen met vroegere speelteksten. Daarom is
hier sprake van spelen van de tweede generatie.
33. Neumann 1979, 132-133.
34. Linke 1987, 174. Ook uit liturgiehistorisch oogpunt worden de liturgische spelen gezien als didaktisch; zij beogen het woord van de liturgie waarneembaar
te maken (Van Tongeren 2000, 67).
35. Menzel 1989, 337-384. Over de samenhang tussen mendicantenpreek en geestelijk toneel uitvoeriger Dauven-van Knippenberg 1994, 143-160.
36. Linke 1987, 178.
37. Warning 1974; Ohly 1979; Warning 1997.
38. Haug (ter perse).
39. Male 1922.
40. Rapp 1936; Grube 1955; Touber 1978. Voor een beknopte bibliografie zie
Pochat 1990, 36-37 n.129.
41. Stammler 1962; Pickering 1966; Marrow 1979.
42. Stevens 1990-1991, 317-337; Saurma-Jeltsch 1996, 406-428.
43. Donaueschinger Passionsspiel (Touber 1985, vs.1864a-c).
44. Touber 1985, 34-40.
45. Dauven-van Knippenberg 1998, 778-787.
46. Onderzoek naar de samenhang van gebedenboeken waarin gebed en illustratie
direct betrekking op elkaar hebben, toont aan dat juist bij cistercienserkloosters een dergelijk soort mystische Versenkung werd aangemoedigd
(Ochsenbein 1996).
47. Williams-Krapp 1980.
48. Linke 1988 en Bergmann 1985. Een soortgelijke catalogus van criteria heeft
Runnalls 1989 voor de Franse spelen ontwikkeld.
49. Weliswaar zijn de overgeleverde Biihnenpkine onderzocht en heeft men die
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opvoeringsscenario's gereconstrueerd, maar onderzoek naar de speelbaarheidsfactor van teksten is tot nu toe nauwelijks gedaan. Wel hood men — naast
de beroemde Oberammergauer Spiele en het Passiespel van Tegelen — op het
ogenblik weer vaker van opvoeringen van de oude toneelteksten.
50. De kwaliteit van de edities is echter niet altijd even goed.
51. Geciteerd volgens de editie Zacher 1842, 303-350. De tekst is ook nog — niet
geheel betrouwbaar — uitgegeven door Moltzer 1875, 496-538. Een nieuwe
editie door A. Quak en C. Dauven-van Knippenberg is in voorbereiding. In
verband met deze nieuwe editie wordt tevens uitvoerig onderzoek naar text en
context van het spel gedaan.
52. De beschrijving van het handschrift geschiedt volgens de gegevens CD-Ron?
Middelnederlands. Woordenboek en teksten. Prozateksten Limburgse sermoenen. Zie ook: Gumbert 1987.
53. Inleidend bij zijn editie van de tekst, Zacher 1842, 302.
54. Htisken 1996, 26, Braune 1873, 249-301, hier 251, lokaliseert de taal als
Keuls-Nederrijns dialect.
55. Wellicht de meest omvattende informatie over taal en literatuur in dit huidige
grensgebied is verzameld in Tervooren & Beckers 1989. Zie ook Cornelissen
1994. Diverse congressen en onderzoekprojecten getuigen van de momentane
belangstelling voor de culturele handelingen in genoemd gebied uit de tijd
voordat politieke staatsgrenzen de culturele eenheid in twee (de Nederlanden
en Duitsland), c.q. in drie (Nederland, Duitsland, Belgie) verdeelden.
56. Willaert 1995, 543-551; Quak 1995, 399-408.
57. Om een voorbeeld to noemen, dat betrekking heeft op het cultuurgebied waarin
ook het handschrift Den Haag, KB, 70 E 5 is ontstaan: op het schutblad van het
manuscript staat een schuldnotitie: Item ich byn sculdich johan van bynen ind
johan van buten x malderen (?) cluren (?). Een soortgelijke schuldnotitie (Johan van bynnen is schuldich johan buten m3 malder) staat op een schutblad in
Jacob van Maerlants Alexanders Geesten (Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cmg 41, fol. 108v). Geciteerd vlgs. Gumbert 1987, 169 en n.12. Willem
Kuiper, die ik bij deze hartelijk dank, deelde mee dat dit handschrift waarschijnlijk in de buurt van Aken is afgeschreven. De kopiist liet de taal van zijn
legger — Brabants — grotendeels intact. De tekst echter is doorschoten met kapittelopschriften in rubriek, die — omdat ze niet gekopieerd zijn — geheel in het
eigen dialect zijn geschreven. Dit soort waarnemingen en analyses daarvan
zouden een goed beeld van de middeleeuwse schrijvers- en kopiisten-netwerken kunnen geven.
58. Goossens 1988.
59. Deze mening wordt niet gedeeld door Hamacher 1922, die meent 'class selbst
der Limburger, dieser nachste Nachbar des rip., der Aufftihrung des Stiickes
fremd haft gegentiberstehen miissen.'
60. Hamacher 1922. In het kader van de nieuwe editie zal taalkundig (A. Quak) en
cultuurhistorisch onderzoek naar tekst en inbedding ervan (C. Dauven-van
Knippenberg) worden verricht.
61. Bergmann 1984, 89-90.
62. Reeds Gall& 1873, 61, merkte op, dat de naam `paassper gezien de inhoud eigenlijk ten onrechte is.
63. Bergmann 1984, 78-79.
64. Zie bijdrage van De Loos in deze bundel.
65. Den Haag, KB, 76 F 3, f.14r-v.
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66. Naast het huidige staatsgebied behoorden o.a. de volgende bisdommen tot de
Duitse kerkprovincie: Utrecht, Luik, Metz, Toul, Verdun, Besancon, Konstanz, Basel, Sitten, Salzburg, Passau, Wenen, Seckau, Gurk, Aquileja, Brixen,
Praag (De Boor 1967, 18-19).
67. Uitvoerig gaat De Boor 1967, 329-345 in op het Maastrichts (lat.) Paasspel,
bij hem echter «Hollandisches Spiel» genoemd.
68. Gumbert 1987, 167-181.
69. Ook Gumbert spreekt jammer genoeg van `paassper, bedoeld is uiteraard het
Maastrichts (Ripuarisch) passiespel.
70. Gumbert 1987, 169 n.11.
71. Gumbert 1987, 171-173. Tot dusver heerst er over deze datering onenigheid.
Een kort overzicht van de verschillende dateringen die varieren tussen het begin van de veertiende tot en met het begin van de vijftiende eeuw, is te vinden
in Bergmann 1972, 53.
72. Bergmann 1972, 53.
73. Syndikus 1998 in het artikel `Hrotsvit von Gandersheim' van Killy Literaturlexikon, 9405: 'An die Auffiihrung ihrer Stacke — eine lang umstrittene Frage
— dachte H[rotsvith] nie; denn das spezifisch "Dramatische" sahen mittelalterl[iche] Rezipienten (etwa Hrabanus Maurus) allein im Dialog. Der individuelle Gestaltungswille, der hinter dieser literar[ischen] Neuerung steht, verbindet Hr[otsvith] mit anderen Autoren der otton[ischen] Zeit. Das geistl[iche]
Spiel des M[ittelalters] jedoch sollte sich erst spater u[nd] unabhangig von ihr
entwickeln.'
74. `Mit der bildhaften Betrachtung der Heilsgeschichte- and damit auch der Verehrung Christi sollten alle Seelenkrafte des betenden Menschen angesprochen
werden' (Ochsenbein 1996, 16).
75. Hildegard-Gebetbuch 1987.
76. De algemene gegevens over het Hildegard-Gebetbuch zijn te vinden in de
commentaarband bij de facsimile-uitgave.
77. Achten 1987, 20-21. Klemm 1987, 277, vermoedt de oorsprong van dit type
gebedenboek in het Rijn-Maas-gebied.
78. Schneider 1987, 68, lokaliseert de teksten in het gebied rond Bingen en
Worms.
79. Dez verwijzing heb ik te danken aan Wybren Scheepsma, die als Bast de
NLCM-werkgroep `Middeleeuws Toneel' met name waar het om het Maastrichts (Ripuarisch) passiespel ging, met zijn kennis over de Limburgse Sermoenen verrijkte.
80. Accarie 1979, 95. Zie voor uitleg van dit tussengenre 75-84.
81. 'Le Mystêre, genre nouveau, se presente d'abord comme une representation,
fixe ou animee, part& ou muette, oil chaque role a son acteur' (Accarie 1979,
94).
82. Accarie 1979, 84-85.
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NOTEN BIJ J.P. GUMBERT
1. Men zou ook 1D15, Den Haag, KB, 71 J 27, 16 x 20; 1P, de Leidse verzameling-Van der Morsch, 15 x 20; en 1T, Leiden, UB, Ltk 1090, 16 x 24 als oblong
moeten beschouwen, als men Hummelens gegevens kon vertrouwen, in die zin
dat hij altijd de hoogte voor de breedte opgaf; maar in elk geval voor het Haagse en het Letterkunde-item is dat niet zo, die zijn gewoon quarto, en dat geldt
denkelijk ook voor het derde.
2. Zie Jansen-Sieben 1999, nr. II 3.9, met een goede afbeelding. De maten worden overigens als 35 x 13 opgegeven; als dat klopt, was het vel dus 52 x 35, dat
is ongewoon groot (tenzij het een smal folio is, van een vel 35 x 26, dat is ongewoon klein). Het handschrift is dus van ongewoon papier gemaakt – of de
maten zijn die van het omslag, niet van het handschrift?
3. Zie Oosterbaan 1967.
4. Zie Kienhorst & Mulder 1993, 72-73 over rotten, de geciteerde vraag in noot 14.
5. Frans: naar Smith 1998; Duits: Linke 1988, m.n. 530-534; Bergmann 1985,
325.
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Smith, D., 'Les manuscrits "de theatre', in: Gazette du Livre medieval 33 (1998),
1-10.
NOTEN BIJ JELLE KOOPMANS
1. In feite gaat het om Petit de Julleville 1880, Petit de Julleville 1886, Frank
1954 en Mazouer 1998. Voor algemene informatie over Frans toneel verwijs ik
de lezer naar deze studies, zonder ze apart iedere keer in een noot aan te halen.
2. Rey-Flaud 1973, 183-222 (`Les mysteres du Nord').
3. Hindley 1996, Mazouer 1998, 268-269. Zie ook:http://www.byu.edu/--hurlbut/
fmddp/bmmf.html
4. De kunstmatigheid van de taalgrens, overigens, wordt al geproblematiseerd in
het prilste stadium van de volkstalige literatuur: het handschrift dat de eerste
Franstalige literaire tekst bevat (de CantiMne de sainte Eulalie, rond 880)
geeft direct daaronder het Ludwigslied in een duidelijk Waals getinte (Germaanse) taal. De traditie van nationale literatuurgeschiedschrijving heeft dit
hoogst opmerkelijke feit verdoezeld. Over dat probleem alleen al valt een
fraaie studie te schrijven.
5. Faber 1878-1880, I, 6-8.
6. Petit de Julleville 1886, 321 sq.: 'catalogue des representations' sub 1417.
7. Berger 1981, 239-249.
8. Waarmede de `presentatie van een tekst overgaat in de `representatie van een
personage en er dus ondubbelzinnig van impersonation sprake is.
9. Aubailly 1976.
10. Mazouer 1998, 268 (citeert de onuitgegeven dissertatie van Rousse 1983, d1.4)
11. Lote 1951-1955; Chatelain 1907; Thiry 1997.
12. Chartier 1987, 30.
13. Indien niet anders vermeld ontleend aan Petit de Julleville 1886, 321 sq.
14. Konigson 1969, 12; Rey-Flaud 1973.
15. Muchembled 1991, 59.
16. Faber 1878-1880, I, 8.
17. Petit de Julleville 1886, 328.
18. Cohen 1925.
19. Knight 1988, 349.
20. Faber 1878-1880, I, 13 ; cf. Ramakers 1996, 143.
21. Rey-Flaud 1973, 86 n.1 (te reInterpreteren: Rey-Flaud heeft de toespeling niet
herkend; zie ook de documenten in Petit de Julleville 1886, 321 sq.).
22. Het thema Bon Temps, het personage Roger Bon Temps komen, zegt men,
voor het eerst voor bij Jean des Estrees in 1472 (Lecocq 1880).
23. Wright 1989, 109-129.
24. Cohen 1956, 242.
25. Di Stefano 1981; cf. Koopmans 1989.
26. Koopmans 1995.
27. Petit de Julleville 1886, sub 1386.
28. Godefroy 1881-1902, VI, 6.
29. NB: dit is ook een titel in Engeland: cf. Chambers 1903, I, 416.
30. Thomas 1907. Orson de Beauvais is een chanson de geste van rond 1180-1185.
31. De oorlog wordt traditioneel beschouwd als obstakel voor toneelmatige activiteiten.
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32. Godefroy 1881-1902, VI, 6.
33. Arras, BM, ms.1885, kaartsysteem Jeux sciniques, geciteerd door Muchembled 1991, 178.
34. Bordier 1998, 45.
35. Steenbergen 1952; Lebague 1929, 28; Faber 1878-1880, 14.
36. Ramakers 1996, 343.
37. Wright 1989, 99, 123, 124.
38. Koopmans 1996.
39. Justin de Pas 1913; Bruneau 1927-1933, IV, 107.
40. Riemens 1919, 48-50.
41. Brinkman 2000, 98 sq.
42. La Fons de Mellicocq 1848.
43. La Fons de Mellicocq 1848; cf. Cohen 1956, 253.
44. Faber 1878-1880, I, 13.
45. Petit de Julleville 1886, 336.
46. Pas 1913, maar ook La Fons de Mellicocq 1848.
47. Faber 1878-1880, 335-336.
48. Rey-Flaud 1973, 21.
49. Enkele gevallen ex archivaliis: in 1350 viert men in Rijsel een Fete des enfants
Aymery de Narbonne, een soort ritualisering van een epos. In 1489 speelt men
in Bergen een Jeu et . exemple du chevalier Yde, een arturiaans spel (Cohen
1925, XVI); ook kruistochten worden gedramatiseerd (Cohen 1925, XII): voor
de ‘Tinnen Pot' in Bergen speelt men par personnaiges de Conqueste et Prise
de Constantinoble faicte par Baudouin, comte de Flandres et de Haynau en
voor het huis van Colart Plain de couronnement dudit Baudouin. Hier dus een
festival, waar meedere stukken op meerdere plaatsen gespeeld worden. En in
1488 speelt men, nog steeds in Bergen, het Jeu et exemple de Godefroy de
Bouillon (Cohen 1925, XVI). Ook is er meer contemporain repertoire: in 1487
een Histoire de la prise de Therouanne (Lecocq 1880, 109). En in 1537, spelen
de rhitoriciens uit Valenciennes een Prise de Tunis par Charles Quint (Cohen
1925, XIX). Allemaal kwijt.
50. Rey-Flaud 1973, 21.
51. Rey-Flaud 1973,17 ex ' comptes' 1463, f.51.
52. Lecocq 1880, 139.
53. Ramakers 1996, 161.
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NOTEN BIJ WILLEM KUIPER
1. Al zullen er altijd vakgenoten zijn die hierover anders denken. Zo heeft Duinhoven 1979a, 1979b, 1990 voor elk van deze drie abele spelen een bron aangewezen. Volgens Tersteeg 1998 werd Esmoreit – geinspireerd door historische gebeurtenissen in het veertiende-eeuwse Sicilia – samengesteld uit enkele
Miracles de Notre Dame (opgevoerd tussen 1369 en 1374), met name nr. 32
Thierry d'Arragon. Op die (mogelijk) Siciliaanse connectie werd al eerder gewezen door Peeters 1977. Meder 1996a wees op de overeenkomst tussen
Esmoreit en het sprookje Aarne-Thompson 652. Sommige bewaard gebleven
titels van verloren gegane Middelnederlandse toneelstukken suggereren overigens wel degelijk dat middeleeuwse toneelstukken – als de abele spelen – bewerkingen van bestaande epische romans geweest kunnen zijn: De Pauw 1914,
DabrOwka 1992, Meder 1996b, Reynaert 1996 en Van der Poel 2001.
2. Een nieuwe uniforme digitale (genormaliseerde diplomatische) editie van alle
Middelnederlandse epische handschriften en fragmenten, bij voorkeur onder
auspician van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, op de wijze van de CD-Rom Middelnederlands 1998 is dringend gewenst. De epische
bronnen zijn beschreven in Kienhorst 1988. Een bijgewerkte digitale versie
hiervan, deel uitmakend van een ruimer opgezette digitale paleografische atlas
van de Middelnederlandse letterkunde en de digitale Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta, is een realiseerbare wensdroom. Op het (P.J.) Meertens Instituut
KNAW te Amsterdam is van 1-1-1993 tot 1-2-2000 gewerkt aan een Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten. Dit artikel is
gebaseerd op de alfa-versie van het deel Epiek, waarin de eigennamen zijn opgenomen van alle epische titels: handschriften en drukken, compleet en fragmentarisch, wel en niet geediteerd. Momenteel wordt gewerkt aan een beta-versie, die naar het zich laat aanzien mogelijk in 2001 vrijgegeven kan worden. Voor vragen over Middelnederlandse literaire eigennamen kan de onderzoeker terecht op: http://www.meertens.knaw.nl/projecten/remlt.html.
3. Over generische en specifieke intertekstualiteit in relatie tot de Middelnederlandse letterkunde Besamusca 1993, 9-40.
4. Een editie van de Middelnederlandse fragmenten vindt men in Claassens 1993,
160-229.
5. Een uitstekende samenvatting biedt de al jaren nog te verschijnen editie van
R.F. Cook en L.S. Crist, waarover ik dankzij bemiddeling van prof. dr. Geed
Claassens in digitale vorm kon beschikken; reden waarom ik niet kan verwijzen naar paginanummers.
6. Serrure 1855, 253-273.
7. Steden zijn gedurende de Middeleeuwen in navolging van het Latijn `vrouwelijk'.
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8. In een eerdere versie van deze bijdrage had ik in het notenapparaat uittreksels
uit het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten
i.s.n. opgenomen, zodat de lezer kon zien welke eigennaam in welke tekst(en)
voorkwam. Maar omdat dit nogal wat ruimte in beslag nam, en door een onverwachte wending van het onderzoek nauwelijks aan de conclusie bijdroeg, heb
ik daarvan afgezien in deze definitieve versie.
9. Overeenkomstige eigennamen zijn (in moderne spelling): Afrika, Alexandria,
Antiochia, Babilonie, Damascus, Denemarken, Frankrijk, Gloriande, Hongarije, Naverne en Robrecht.
10. Een uitgesproken negatieve Robrecht in de Brabantsche historiografie is graaf
Robrecht van Namen, broer van graaf Gwijde van Saint Pol, een tijdgenoot van
de abele spelen-auteur. Deze Robrecht staat bekend als 'de ongetrouwe', omdat hij – commandant van de achterhoede – hertog Wencelijn niet te hulp
schoot toen die in AD 1371 – maar misschien was de Esmoreit toen al geschreven en opgevoerd – slag leverde met markgraaf Willem van Gulick: Die alder
excellenste cronyke van Brabant, Dat XLIX. capittel. Hoe dorloghe began tusschen hertoge Wencelijn van Brabant ende marcgrave Willem van Gulyck.
Ende vanden strijde te Baeswildere, daer hertoge Wencelijn ghevanghen
werdt.
11. Verdenius 1917, vs. 769-816, m.n.: k wilstu hads enen astronomien, I Entu
niene daets, vro no spade, I Het ne ware bi sinen rade; I Want God ne maecte
noit dinc, I Die hi met redenen niene bevinc; I Ende hier vant die wise Platoen I
In dinghen der naturen doen, I Entie naturen van den sterren. (vs.784-791).
12. De abele spelen werden vrijwel zeker geschreven te Brussel voor een Brussels
publiek. Vandaar dat ik de Brabantse historiografie in mijn inderzoek betrokken heb. Weduwnaar hertog Heinric II van Brabant hertrouwde met Sophie,
dochter van Elisabeth van Thuringen. In Die alder excellenste cronyke van
Brabant staat zij bekend als gelijkend op haar moeder.
13. Gorissen 1972.
14. In Johan uss dem Virgiere, de Duitse vertaling van de van oorsprong Middelnederlandse roman Joncker Jan uut den Vergiere komt een Saraceense reus
voor, Isenwit geheten. De abele spelen-auteur heeft vrijwel zeker Joncker Jan
gekend en gebruikt.
15. Isembart is door zijn oom koning Lodewijk (de Vrome) gedwongen Frankrijk
te verlaten, en loopt daarom over naar de Saraceense (Engelse!) koning Gormont. Samen met Gormont valt hij Frankrijk binnen om zich te wreken. Hierbij strijdt Isembart onwetend met zijn vader. Uiteindelijk winnen de christenen, en Isembart keert in zijn laatste ogenblikken terug van zijn dwaalspoor.
Hooguit kan enige gelijkenis met Robbrecht in Esmoreit geconstateerd worden, maar niet meer dan dat. In het chanson de geste Les Narbonnais komt
Oenmaal een Saraceense koning Isambart voor, maar uit niets blijkt dat de abele spelen-auteur vertrouwd was met die materie.
16. Claassens 1993, 140-159.
17. Van Anrooij & Sleiderink 1996.
18. 'C'est une poeme banal, inspire par d'autres chansons epiques et par des romans courtois, mais l'auteur entretient Pintail par de frequents changements
de scene et par un mélange de recits de batailles et d'amours. Ce poême eut au
XIIIe siècle un immense succes [...f , in: Dictionnaire 1964, 454-456.
19. Tenzij men Sesilien als een verbastering van Sebillien (Sevilla) interpreteert.
Spaanse antroponiemen in het tweede stuk van de Ferguut zijn: Faussette, Ga-
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larant, Laquis, Mereagis en Sibilie - Spaanse toponiemen: Amarie, Candie,
Portegale, Spaengie, Tudele en Valentse.
20. Onzeker is of hier een verlezing van u en n aan ten grondslag ligt, vergelijkbaar
met: Anjou > Avenioen in Jacob van Maerlants Historie van Troyen, vs.29159
en Alexanders Geesten boek VII, vs.1591. Graesse 1972, d1.2, 8 onderscheidt
een Navarra Francia alias Basse Navarre in de Franse Pyraneeen, en Navarra
Alta in Spanje met de varianten Navarnia en Navernia.
21. Item uut Vranckerijck quamen den hertoge te hulpen die coninck van Navarre
ende noch meer andere heeren, maer die grave van Henegouwe en woudtse
niet laten passeren doer sijn lant, dwelck vernemende hertoge Jan, so track hi
metten grave vanden Baren, sinen neve, met IIIP platen oft helmen te ghemoete den heeren uut Vranckerijcke. Ende als hi comen was tot Nyvele, so en
dorste die grave van Henegouwe die Fransoysen niet beletten, maer hi lietse
passeren. (Van der swaerder reisen die de hertoghe dede te Rode waert). Het
citaat in de Brabantsche Yeesten (5,3322-5,3332) luidt: Die hertoghe hadde in
Vrancrike I Maghe machtich ende rike, I Die hem waren int derde let, I Die coninc van Averne, ende oec met I Die grave van Stampes, te waren, I Die oec
sijnre kinder oem waren, I Met quam die grave van Alisoen: I Dese quamen neder doen, I Om te pruvene oft si die saken I Te goeden poente mochten maken: I
Te samen namen si haer vaert I Met meneghen man te Brabant waert. Drs. Jaap
Tigelaar (UU) was zo goed mij zijn digitale werkeditie van Die alder excellenste cronyke van Brabant ter beschikking te stellen, zonder welke deze bijdrage
niet geschreven had kunnen worden.
22. Die voorgenoemde hertoech Henrijc nam te huwelijc vrou Machtelt, des graven Matheeus dochter van Bolonien oft Bonen, daer hij VI kinder aen wan, als
Henrijc, die na hem hertoech bleef, ende Godevaert, die men hiet van Loven,
een dochter, die Marie hiet ende troude den IIII. keyser Otte, die ander troude
grave Otte van Gelre, die derde troude die grave van Alverne in Vrancrijc,
ende die 1111. dochter, ghehieten Machtelt, troude die paleysgrave vanden Rijne ende daer na troude sy den grave Floreys van Hollant ende hair sone, graef
Willem van Hollant, wert naderhant gecoren coninc van Almanien, die vanden
Vriezen verslaghen wert. (Die alder excellenste cronyke van Brabant, capittel
XXXII).
23. Waarmee ik mijn eerder geuite bezwaren intrek: Kuiper 1997, 291-297.
24. Klein 1997, De Wachter 1998, 371.
25. Dankzij bemiddeling van prof. dr. Geert Claassens kon ik gebruik maken van
een ongepubliceerde kritische editie van prof. dr. Thomas Klein.
26. Verwijs 1868.
27. De situatie doet sterk denken aan het eerste boek van de Roman van Heinric en
Margriete van Limborch, waarin Echites, zoon van de graaf van Athene, verliefd wordt op Margriete van Limborch die daar incognito als hofmeisje van de
gravin van Athene verblijft. Ook hier doet de moeder er alles aan om de liefde
te vernielen.
28. Lanseloets intentie was niet kwaad: net zo min als het Adams bedoeling was
zijn Heer te beledigen door Eva haar zin te geven (Kuiper 1994).
29. Van Thienen & Salemans 1999; Salemans 2000, 115-121.
30. Lanseloet en Sandrijn worden in een refrein met de stokregel Heb is u iet misseyt lief verghevet mi in den adem genoemd met historische voorbeelden als
Amnon, Thamar, Jason en Medea: Lyna & Van Eeghem 1930, I, nr.V, 16-19.
Hetzelfde refrein, met varianten, staat ook in de refreinenbundel van Jan van
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31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

Doesborch (Kruyskamp 1940, d1.2,108). De jongste bijdrage aan het hedendaagse debat over de interpretatie van het stuk, met verwijzing naar recente Iiteratuur, is Ramakers 2000.
In Kuiper 1997 bepleitte ik de mogelijkheid dat Denemerken een verwarring
van La Marche zou kunnen zijn. Dit vanwege de verschillende manieren waarop de naam Denemerken in het stuk gespeld wordt. Na lezing van de Brabantsche Yeesten en Die alder excellenste cronyke van Brabant is mij echter gebleken dat La Marche geen rol speelt in de Brabantse historiografie, wel het graafschap Mark alias Der Merken, gelegen in het hart van het Ruhr-gebied.
In Baudouin de Sebourc komt een Perceval de Danemarche uit de lucht vallen.
Brabantsche Yeesten, bk.3, k.14-17 (CD-Rom Middelnederlands 1998).
Maar die was er zeer waarschijnlijk nog niet toen het stuk geconcipieerd werd.
De rol van de Warande Huedere is zowel komisch: hij tracht het gedrag van de
ridder te imiteren in de hoop ook een vrouw te vangen - als praktisch: hij
brengt Reinout in contact met Sanderijn. Over de herkomst van de tekstenverzameling Brinkman 2000.
Kuiper 1997, 291-297.
02.906 In een stat die hiet rynast [826] / 01.929 In ene stat die heet rawast
[847] 105.916 In een stadt geheeten reynast I 06.918 In eyn stat die heiss rynast I 07.917 In ein stat die hies rynast I 08.917 In eyn stat die hiesch rynast I
09.913 In een Stadt die hiet Rimast I 10.921 In een Stadt die heet Ramast I
11.927 In eenen Stadt die hiete Rimast I 12.921 In eene Stadt die hiete Rimast I
13.921 In eene Stadt die hiete Riemast 1 03=>* / 04=>* 114=>* (Salemans
2000, synoptische editie op cd-rom bijlage).
Over de precieze betekenis van deze mededeling verschillen de meningen. Als
ik Reinout goed begrijp, zegt hij dat Sanderijn eenzelfde lot als Blancefloer is
overkomen: zij zit vast in een harem.
De volgende atlassen hebben zich bewezen in het onderzoek naar plaats- en
landennamen: Andree 1886, Van der Meer & Mohrmann 1948, Engel 1977,
Matthew 1985, Pagani 1990 en Smith 1991.
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NOTEN BIJ DIEUWKE E. VAN DER POEL
* Graag wil ik Dr. E. Mantingh, Dr. R.E.V. Stuip en de deelnemers aan het college Ten Franse ridder tussen twee vrouwen' (in het bijzonder Matty Dankers)
bedanken voor hulp en inspiratie. Daarnaast heb ik veel gehad aan allerlei suggesties van de leden van de werkgroep.
1. Voor korte overzichten van archivalische vermeldingen, zie Van Dijk 1993,
Reynaert 1996 en Htisken 1996.
2. Brinkman 2000; over de beperkingen van archivalische bronnen, zie Nijsten
1988, 42-43 en Ramakers 1996, 45-47; Johnston 1989, 5 wijst erop dat juridische bronnen vaak het meest gedetailleerd informatie geven, maar dat de relevante vermeldingen in deze bronnen lastig te vinden zijn.
3. Htisken 1996, 25, Nijsten 1988, 35-36 (over kinderspelen als mogelijk interpretatie van een Arnhemse rekeningpost), Worp 1903, 44 et passim, Neumann
1975, 162-3, Van Dijk 1993, Johnston 1989, 5. Een vergissing is hierbij snel
gemaakt; zo noemt DabrOwka (1992, 75) van den coninc van den Moriaens
`vermutlich ein weltliches Stuck'; de bewoording in de bron maakt echter duidelijk dat het om een figuratieve voorstelling in een processie ging (geciteerd
bij Van Puyvelde 1922, 930).
4. De eindgrens van circa 1500 is gekozen in overeenstemming met Van Puyvelde 1922 en DabrOwka 1992, die belangrijke pijlers voor dit artikel vormen.
5. De Pauw 1914 geeft een editie van de lijst en de andere stukken uit dit handschrift (Gent, UB, 2471). Eerder werd enig commentaar op de lijst gegeven
door Van der Riet 1936, Pleij 1977, DabrOwka 1992, Reynaert 1996 en Decker
1987.
6. Mantingh 2000.
7. Zeer veel informatie hierover vindt men in de overzichten van Worp 1903, Van
Puyvelde 1922 en Nijsten 1988 en 1997.
8. Ongelukkig genoeg heeft de eerste editeur van deze post foutief Stragengijs
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(met een g als vijfde letter in plaats van een s) gelezen, zie Mantingh 2000, 38,
aldaar ook editie en vertaling van de betreffende posten.
9. Mantingh 2000.
10. DabrOwka 1992, 73, Neumann 1975, 182-183, Hollaar & Van den Elzen
1980a, 303 en 311-313, Brinkman 1987, Nijsten 1997, 112, zie ook Verfasserlexikon 6, 1987, 893-898.
11. Hollaar & Van den Elzen 1980a, 313.
12. Arnhem: DabrOwka 1992, 73-74, Hollaar & Van den Elzen 1980a, 312-313,
Nijsten 1997, 112, zie ook Van Dijk 1985 en Reynaert 1996. Zwolle: Elte
1934, 14 (met dank aan Herman Brinkman, die mij op dit interessante artikel
wees). Den Bosch: Gall& 30 en 40, echter zonder expliciete bronvermelding;
Gall& verwijst naar de rekeningen van Den Bosch. Ik heb de post niet kunnen
vinden in Hermans 1867 en Van Zuylen 1861.
13. DabrOwka 1992, 74, Hollaar & Van den Elzen 1980a, 313, Nijsten 1997,
112-113.
14. DabrOwka 1992, 74; post geciteerd bij Van Puyvelde 1922, 937.
15. Verbaal 1993.
16. Zie ook DabrOwka 1992, 74-75 en Worp 1903, 78. De inventaris van vastelavondstukken uit Lubeck noemt verschillende spelen met vriendschap als thema, waaronder Amylgus unde Amycas in 1460. Het gaat hier om een lijst in een
boek van de Cirkelbroederschap to Lubeck, die jaarlijks de vastelavondspelen
organiseerde, schreef en op de planken bracht. De lijst beslaat de periode
1430-1515 (Wehrmann 1881, 4, zie ook Walther 1901, 25-26).
17. Aken: Van Dijk 1993, 67 en Reynaert 1996. Zwolle: Elte 1934.
18. Van Puyvelde 1922, 938, zie ook DabrOwka 1992, 75-77, voor Lubeck: Simon
1993, 71-72 en noot 16 hierboven.
19. D'Hondt 1908, 14; Van Puyvelde 1922, 951 rekent dit spel om onduidelijke redenen tot het geestelijk toneel. DabrOwka verwijst naar een spel uit Lubeck
(1469): van twen koningen, de eyne was kersten, unde andere was heyden,
unde de kersten koningk de behelt den strit (Wehrmann 1881, 4), maar de overeenkomst is niet overtuigend.
20. De Vlaminck 1863, 11, zie voor beide posten DabrOwka 1992, 77-78 en 79-80.
21. De Vlaeminck, 1863, 11, zie ook DabrOwka 1992, 78-79.
22. Zie Pleij 1985 en Veelderhande geneuchlijcke dichten 1899.
23. DabrOwka 1992, 79.
24. De Vlaminck 1863, 29, geciteerd bij DabrOwka 1992, 79.
25. Zie Nijsten 1997, 113; hij wijst erop dat Neumann (1975, 173) zijn suggestie
over de mogelijke inhoud baseerde op een onjuiste transcriptie van de bron.
26. Voor dit citaat en een bespreking ervan zie D'Hondt 1908, 25, en ook
DabrOwka 1992, 80.
27. Nijsten 1992, 155.
28. Van Dijk 1993, 62-63.
29. Winkelman 1998.
30. Nijsten 1997, 113, zie ook Hollaar & Van den Elzen 1980b, 413 en Neumann
1975, 171.
31. DabrOwka 1992, 81.
32. Ramakers 1996, 40 wijst erop dat de leer van de zeven tijdvakken een van de
principes is die ten grondslag liggen aan de cycle plays.
33. Een vroeger voorbeeld is de vermelding uit 1412 over de gezellen uit Diest die
in Aken een Lancelotspel spelen, zie hierboven.
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34. DabrOwka (1992, 82) noemt andere aanwijzingen dat er spelen waren als er
een vrede gesloten was.
35. Voor de vermelding, zie: Rombauts 1864, 43 en Dabremka 1992, 83. Koopmans 1999 bespreekt een aantal Franse spelen over bulk en ledematen, die teruggaan op een wijdverbreide en zeer oude traditie.
36. Rombauts 1864, 45 en Dabremka 1992, 83.
37. Rombauts 1864, 47, zie ook DabrOwka 1992, 83-84.
38. Ik dank dit gegeven aan Jelle Koopmans.
39. Rombauts 1864, 51 en 113, DabrOwka 1992, 84.
40. De Vlaeminck 1863, 12 en Dabreiwka 1992, ,84.
41. Verdam 1898; editie: Pennink 1965. Zie voor het Franse spel Rocques 1957 en
Craig 1954, voor de prozaroman Debaene 1951.
42. Ook elders vindt men daarvoor aanwijzingen, bijvoorbeeld: 21 februari 1436
te Deventer een Theophilusspel (Neumann 1987, 1, 276), in 1484 in dezelfde
plaats een spel van Suzanna door het Bergenvaardersgilde (Hollaar & Van den
Elzen 1980b, 415-416) en op 3 maart 1500 speelden kinderen David en Goliath
(Neumann 1987, 1, 277). In Zwolle is er in 1403 omstreeks vastelavond een
Sint Jorisspel (Elte 1934, 9).
43. Elte 1934, 11, 12, 13; Nijsten 1997, 113.
44. Duinhoven 1990 heeft gewezen op zeer veel overeenkomsten tussen Floris
ende Blancefloer en Gloriant, waarvoor hij echter door middel van zijn tekstkritische methode een verklaring zocht.
45. Tersteeg 1997, 267-269; de overeenkomst tussen Esmoreit en het sprookje
werd overtuigend gedemonstreerd door Meder 1996.
46. Zie ook Leendertz 1899-1907, CXLII-CLXI en verg. Kuiper (deze bundel).
47. Zowel voor de Miracles (Olsen 1988) als voor de spelen uit Lubeck (Walther
1881) is betoogd dat zij nauw aansluit bij de stof van de ridderepiek. Voor
Lubeck zie noot 16 hierboven.
48. Neumann 1975, 150; editie: Gimberg 1903.
49. Pleij 1977, 38.
50. De codex is een samenvoeging van losse, reeds beschreven katernen, en is integraal uitgegeven door Asselbergs & Huysmans 1955. Met dank aan Hans
Kienhorst die mij op deze parallel wees.
51. Worp 1903, 34-35.
52. DabrOwka 1992, 68-69, te Oudenaarde behoorde het ook tot het programma
van de processie op Sacramentsdag (Ramakers 1996, 257, voorts 269); het
exempel bij De Vooys 1926, 212-213.
53. Zwolle: Elte 1934, 19; dramateksten: Ramakers 1996 156; in het repertorium
van Hummelen 1 S 7 en 1 M 8.
54. Debaene 1977, 207-208.
55. Het is echter niet uit te sluiten dat het lied over de Hertog van Brunswijk (Van
Duyse 1903, dl. 1, 56-65) en een (niet overgeleverde) prozaroman over hetzelfde onderwerp (Debaene 1977, 213) de stof voor dit stuk hebben geleverd.
56. Bij 18 en 21 zou men eventueel aan kluchten kunnen denken. Anderzijds zou
18 misschien een mirakelspel kunnen zijn, verwant aan de sproke Van enre
nonnen verduldechede (R123 in Hogenelst 1997), en doet 21 denken aan Van
tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden, een sproke waarvan ongetwijfeld een boeiend toneelstuk gemaakt zou kunnen worden (R346 in Hogenelst 1997). Beide suggesties zijn echter zeer speculatief. De Cirkelbroederschap uit Lubeck bracht wel komisch naast serieus repertoire, zie Walther 1881.
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57. Afgedrukt bij De Pauw 1914, 450-451; De Pauw publiceert ook de ordonnantie
van het gilde, gedateerd 1471; daaruit blijkt dat men een actieve rol vervulde
in de Kathelijneprocessie, maar er wordt met geen woord over spelen gesproken (De Pauw 1914, 448-450; de ordonnantie is uit hetzelfde handschrift afkomstig als de lijst van boucken van den spelen).
58. Stuip 1985, 259.
59. Stuip 1993, IX.
60. Bayot 1903, 48-55, Gaucher 1994, 161-162 is niet overtuigd door Bayots analyse.
61. Zoals wel betoogd is door Claassens 1996, die als datering van de fragmenten
laat-veertiende of vijftiende eeuw geeft; zie ook Mantingh 2000.
62. Stuip 1985, 261.
63. Gaucher 1994, 160-161 en 568-585; overigens gaat zij er volkomen ten onrechte vanuit dat er Middelnederlandse toneelteksten over Trazegnies bewaard
gebleven zijn.
64. Martens e.a. 1992, 164-169.
65. Mantingh 2000, 47.
66. Van Dijk 1993 en 1994.
67. Gaucher 1994, 357-363, vooral 359.
68. De kerstening van Damiet blijft impliciet, al is deze wel voorspeld aan het begin van het stuk (vs. 73); Esmoreit, de in het Oosten opgegroeide Siciliaan, bekeen zich (vs. 810-823). Florentijns bekering blijkt uit een gebed (vs. 828-853,
zie ook 1034-6 en 1048-58). Ook Gracienne gaat over tot het christelijk geloof,
uit liefde voor Gillion (Wolff 1839, 25-28).
69. Gaucher 1994, 317 ziet als oorzaak van die verdubbeling dat het publiek de traditionele verhalen steeds opnieuw wenste te horen.
70. In een onderzoekscollege dat ik samen met Dr. R.E.V. Stuip aan de Universiteit Utrecht gegeven heb, hebben twee groepjes studenten de roman van Trazegnies herschreven tot een script van een toneelstuk met kenmerken van de
abele spelen, zoals rijmbinding en overgangsmonologen. Daarbij ondervonden
zij geen grote problemen en het was opmerkelijk dat beide groepjes onafhankelijk van elkaar ongeveer dezelfde ingrepen hadden gedaan om tot een toneeltekst van de gewenste omvang te komen.
71. Voor een bespreking van stereotiepe elementen in de Bourgondische biografische romans, zie Gaucher 1994, 148-158.
72. Er is dan ook alle reden om de term abele spelen niet als genrebenaming te gebruiken: de vier spelen lijken vooral een groep door het toeval van de overlevering in het handschrift-Van Hulthem. In dit verband is ook de observatie van
Sonnemans van belang, die heeft opgemerkt dat de kwalificatie abel in Hulthem ook gebruikt wordt in de opschriften boven de teksten 82 en 158 (een
sproke en een droomallegorie); mogelijk gaat het dus vooral om een begrip dat
tot het idioom behoorde van degene die de opschriften maakte (Sonnemans
1996, 69).
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NOTEN BIJ W.M.H. HUMMELEN
* Met dank aan Hans Kienhorst voor zijn waardevolle op- en aanmerkingen.
1. Ik gebruik de uitgave Beuken 1973.
2. Kalff 1907, 368-369; Leendertz 1899-1907, LXXXVII-XCII. In de Bliscapen
overheerst de vorm selete [=zwijgt!]; in latere aanvullingen gebruikte men de
correcte Latijnse vorm silete. Zo gebruikte men oorspronkelijk ook de Franse
vorm pause en in latere aanvullingen de Latijnse vorm pausa.
3. Vgl. Beuken 1971, 217-218, 241-242.
4. Volgens een notitie in het handschrift was de regie in 1559 en 1566 in handen
van de stadsrederijker Frans van Ballaer. Zie verder n.16 en 29.
5. Beuken 1973, 27-28. Hij beroept zich tevens op Schuler 1951, 46-48, die silete
alleen maar ziet als een aanwijzing van 'rein auffiihrungstechnische Natur' en
elk verband met de inhoud van het spel ontkent. Schuler haakt daarmee in op
de opvatting van Mone 1846-1852, II, 157. Die realiseerde zich dankzij een tekening met de verdeling van verschillende plaatsen van handeling over de
markt, dat een opvoering wel gepaard moest gaan met aanzienlijke verplaatsingen van acteurs en toeschouwers. Dat zou leiden tot grote hiaten en veel
herrie, die dan weer bezworen moest worden met silete-gezang. Weliswaar
bleek het blad met de tekening later thuis to horen in een ander, veel jonger
spel dan Mone dacht (vgl. Nagler 1976, 35-40), maar dit tast het idee van samenhang tussen selete en een bepaalde mise-en-scene niet aan.
6. Beuken 1973, 38. Hij onderscheidt twee functies: aansluiten bij het voorafgaande en vooruitgrijpen op het volgende. Het eerstgenoemde is vijf maal het
waarschijnlijkst (A2, 5, 6, 14, 16), het laatstgenoemde 66nmaal (A14) en in den
geval is het onzeker (A7) (voor de verklaring van de siglen zie n.7). Waarom
de alternatieve mogelijkheid in de genoemde zes gevallen minder waarschijnlijk is, legt hij niet uit. Voor het in het geheel niet exclusieve verband tussen
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pause I selete en de onderbreking van de rijmbreking zie Beuken 1973, 41-48.
7. De letter van de sigle verwijst naar de bijlage, het cijfer naar het nummer van
de toneelaanwijzing.
8. Ook in de Eerste bliscap komt een dergelijke, zelfverzonnen, scene van gebueren voor (A14); ik kom daar nog op terug.
9. De toneelaanwijzing (B16) laat de regisseur de keus God boven oft onder te laten spreken. Dit is geen blijk van onzekerheid over de plaats waar de hemel
moest worden voorgesteld (Leendertz 1899-1907, XCI); volgens de Legenda
Aurea daalt Christus bij deze gelegenheid met zowat de hele bevolking van de
hemel of naar de sterfkamer van Maria.
10. Onderweg van India naar Jerusalem heeft Thomas de ten-hemel-opneming van
Maria gezien en gehoord, zegt hij later (vs.1590). De afstand tot deze (ongetwijfeld in het spel opgenomen) gebeurtenis kan niet in verzen worden gemeten, want het handschrift mist bier een hele katern (ca.350 vs.). Maar in elk
geval behelsde die katern de verschijning van een alles uitleggende engel en
het op de grond neerkomen van Maria's gordel, die fungeert als tastbaar en
daarmee voor Thomas overtuigend bewijsstuk (vs.1591-94). De muziek die bij
de ten-hemel-opneming ten gehore werd gebracht, lag daarom in de opvoering
eigenlijk te ver weg om er in het slottafereel nog beet van de naald op te kunnen reageren. De auteur doet met deze reactie als het ware even een stapje terug in de tijd en versnelt tegelijk de aankomst van Thomas. Later werd over de
noodzaak van een op korte afstand gelegen antecedent van de reactie der apostelen blijkbaar anders gedacht: vandaar dat de toneelaanwijzing in kwestie
werd geschrapt.
11. Ik laat de twee later ingevoegde silete's (A7, 20) in het bier volgende buiten
beschouwing (om er later op terug te komen).
12. Alle interpunctie van de in de bijlagen geciteerde aanwijzingen is van hem afkomstig.
13. Deschamps 1970, 136-139, dateert de handschriften van de Bliscappen op ca.
1455.
14. De enige betekenis van spel die bier in aanmerking komt, is die van `spel van
muziekinstrumenten'.
15. Schuler 1951, 316-320, noemt in zijn vele spelen omvattende, en van het begin
van de 14e tot het eind van de 16e eeuw reikende voorbeeldenmateriaal nauwelijks gevallen waarin niet de angeli of de pueri (van het knapenkoor, dat de
rol van engelen speelt) uitdrukkelijk als zangers van silete worden aangewezen.
16. Leendertz 1899-1907, LXXXIX n.2, baseerde zich op het feit dat die pausa 's
genummerd waren, wat volgens hem het meeste zin heeft als in de pauze (het
opvoeringshiaat) iets gebeurt dat geteld kan worden. Ik denk dat het nummeren
iets te maken heeft met de medewerking van muzikanten die niet (zoals het
koor) in dienst van de kerk zijn en willen weten waar zij aan toe zijn, eventueel: welke beloning zij kunnen verwachten.
17. Hoebeke 1959. Het (zoekgeraakte) handschrift zou uit het begin van 16e eeuw
dateren; het spel wordt meestal als 15e-eeuws beschouwd. In de toneelaanwijzing na vs.502 staat: ende men speelt pause. Watch (1924, 187, n. 2) wees er al
op dat het hele spel opent met een pause, wat moeilijk anders kan worden uitgelegd dan als een bevestiging van de opvatting van de eerste uitgever van het
spel, dat pause bier steeds `muziekstuk' betekent (Ketele 1846, 9).
18. Cohen 1974, 43, 341.
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19. Cohen 1974, 451. Bij instrumentale muziek worden de te gebruiken instrumenten Lang niet altijd aangegeven, vermoedelijk omdat traditie en de beschikbaarheid van muzikanten daarbij een rol speelden.
20. Schuler 1951, 46.
21. Mone 1846-1852, II, 157.
22. Beuken 1973, 12.
23. Vgl. Keyser 1934, 276: [1485-1486] item den 4 pijperen van deser stadt van 4
avonden op 't vautpoy [=voorpui] van der stadhuys ende op 't speelhuys van
onser Liever Vrouwen tusschen de pauseringhe te pijpene betaelt 10 s. gr.
Aldaar ook een vrijwel gelijkluidende post voor de rekening van 1501-1502.
Idem voor 1497 bij Duverger 1935, 86.
24. Duverger 1935 citeert uit de rekening van hetzelfde jaar 1486 posten waaruit
blijkt dat er ter gelegenheid van de inkomst van Maximiliaan als Rooms koning voor de kamers Den Boeck en De Corenbloem speelhuysen gemaakt zijn
die op wagens stonden en versierd waren met twee houten pilaren. De kerkmeesters van de Zavelkerk leenden voor die inkomst verder een aantal speelhuysen uit, die onder normale omstandigheden vermoedelijk gebruikt werden
in de Zavelprocessie (vgl. Hermans 1867, 255). In 1561 wordt speelhuys (in
het voorwerk van de uitgave van de spelen van het Landjuweel te Antwerpen)
gebruikt om een gecompliceerde toneelfacade aan te duiden, met drie compartimenten op de beneden- en drie op de bovenverdieping. Al is een dergelijk
type toneelfacade omstreeks 1486 al bij de Brusselse rederijkers in gebruik
(vgl. Hummelen 1996, 132 n.4), niets wijst erop dat in 1486 ook bij het door de
Grote Gulde van de boogschutters gebruikte speelhuys van onser Liever Vrouwen van een dergelijke toneelfacade sprake is.
25. Beuken 1973, 24.
26. Vgl. voor dit - overigens op beperkte expliciete informatie steunende - verschil
tussen de Duitse `kubische Raumbtihne' en de Franse `frontale' of Ilachige
Simultanbiihne': Kindermann 1957, 276. Gegeven de nauwe contacten tussen
de steden aan weerszijden van de taalgrens in het Bourgondische rijk, ligt in
Brussel een `Franse' mise-en-scene het meest voor de hand.
27. Uiteraard na het verklinken van de selete. De gelijktijdigheid van het bidden
der apostelen met het verschijnen van Lucifer is, dramatisch gesproken, een
sterk effect.
28. A9: Hier spreekt niet God zelf het eerst, maar Ontfermicheit. Daar staat tegenover dat na het openen van de hemel eerst een korte selete wordt gezongen en
die wile salmen Gode bloet sien sitten. B16: Leendertz 1899-1907, LXXXVIII
wees er al op dat de hemel tussen de hierna nog volgende hemelscênes open
bleef staan, zodat nieuwe seletes niet nodig waren. Die waren stellig overbodig
indien de regisseur Christus (met heel zijn gevolg) bij het sterven van Maria
`onder' liet spelen (B16; vgl. noot 9).
29. De vertoning van tableaux vivants komt in veel rederijkersspelen voor, maar
dan vrijwel steeds verbonden met de rest van het spel door een tot die rest behorende vertoner en toeschouwer (vgl. Hummelen 1999). Sporadisch wordt de
vertoning van een dergelijke `toog' met een pause ingeleid en afgesloten. Van
zuiver ornamented gebruik van tableaux vivants, zoals bij Van Ballaer (ontleend aan het apocriefe verhaal over de dood van Pilatus), zijn mij verder geen
voorbeelden bekend. Met Leendertz 1899-1907, XC ben ik het eens dat de 2.
pausa (B8) na, in plaats van voor tiberius keyser hoort te staan. Het maken van
een onderscheid tussen twee muzikale intermezzi die onmiddellijk op elkaar
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30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

volgen (om maar te zwijgen van twee `rusten' in die positie), is inderdaad weinig zinvol. Met het plaatsen van de 5. pausa (B 13) op de plek waar door een
grote coupure het op-het-bed-leggen van Maria zonder begeleidende tekst is
geraakt, blijft Van Ballaer in de stijl van dit spel, waarin herhaaldelijk muzikale intermezzi en pantomimische handelingen met elkaar worden gecombineerd. De positie van de 6. pausa (B17) kan ik alleen maar begrijpen wanneer
het Van Ballaers bedoeling was selete (B16) te vervangen door instrumentale
muziek, of God (bijvoorbeeld tijdens of na de openingsclaus in de hemel) naar
de aarde te laten komen.
In Mons (1501) vermeldt de lijst van uitgaven geen beloningen voor het koor
of de muzikanten (menestreux), wel voor de vicarissen (zangmeesters?) en organisten die gezongen, en de orgels bespeeld hebben, vgl. Cohen 1974, 575.
Zie n.23.
Van Ballaer laste op vier plaatsen door pijpers te verzorgen intermezzi in (bij
vs.475, 711, 925 en 1105), die alle onmiddellijk volgen op door hem aangebrachte coupures (bij vs.1105 alleen een aanwijzing dat er gecoupeerd moet
worden). Het verband tussen coupures en intermezzi ontgaat mij.
Zie n.17. Andere 15e-eeuwse spelen hebben geen pauses of zijn alleen bekend
uit late handschriften of drukken, die geen betrouwbaar beeld van de overlevering van de toneelaanwijzingen geven (vgl. Hummelen 1996, 132, n.4).
Omdat Hoebeke 1959, 49, ervan uitgaat dat de pauses gezongen worden (hij
beroept zich hier op het meer dan honderd jaar oudere Zehnjungfrauenspiel!)
en omdat de Maegden zingen niet zouden kunnen combineren met het aansteken van hun lampen (vs.308/309), neemt hij aan dat niet elke pause op muziek
duidt. Dit argument vervalt uiteraard indien men pause opvat als een muzikaal
intermezzo dat door anderen dan de acteurs kan worden verzorgd. Dat pauses
zonder muziek fungeren als `niets anders' dan `een middel om de tonelen of te
bakenen', veronderstelt ten onrechte dat het middeleeuws publiek daar belangstelling voor had.
De stem uit de hemel en de spreker van pro- en epiloog treden uitsluitend apart
op, de Brudegoem uitsluitend in dialoog. Uiteraard kunnen binnen de drie eerste van de zes partijen ook dialogen ontstaan; opkomsten binnen die dialogen
spelen in de invoeging van muzikale intermezzi geen rol.
Het gedeelte waarin de Vroede Maegden in de hemel worden ontvangen, omsluit twee afwijkende pauses: wanneer de Brudegoem de Maegden pantomimisch kroont en een ring aan de vinger steekt, en na het zingen van het Te
deum en Sanctus. Verder zijn er pauses voor het openen en na het sluiten van
het hemelcompartiment, maar daar is, behalve van een in religieuze zin belangrijk moment, ook weer sprake van het optreden van een nieuwe partij.
Voor zover het de Brudegoem betreft, is dat optreden gefaseerd. Hij komt pas
na het gebed van de voor de geopende hemel gelcnielde Vroede Maegden in actie, wat door een pause gesignaleerd wordt. Tot dat moment maakt hij alleen
maar deel uit van het tableau vivant dat bij het openen van de hemel zichtbaar
wordt, nu treedt hij met de Maegden in contact. Dat in een vergelijkbare situatie (vs.402-403) een pause ontbreekt, houdt wel verband met het feit dat de betrokken partijen daar beide uit stervelingen bestaan en dat het voorafgaande
optreden geen tableau vivant is maar een onder woorden gebrachte onderlinge
aansporing binnen de nieuw optredende partij.
Het toneel toonde een rij van tien husekens, geflankeerd door (vanuit de toeschouwer gezien) links een hemel en rechts een hel. Hoebeke (1959, 46) meent
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dat de hemel tussen de husekens van de Dwaeze en die van de Wijze Maegden
stond, maar zo verwaarloost hij de dwingende invloed van de aanwezigheid
van de hel op de positie van de hemel. Van het bezoek aan de oliekoopman
door de Dwaeze Maegden wordt alleen de inzet getoond (Dan gaen zij van
daer) en de bestemming genoemd (laet ons coopen gaen; vs.433). Die koppeling van verdwijnen en verklaren suggereert de aanwezigheid van een façade
of speelhuis waar de husekens deel van uitmaken en waarachter of waarin het
publiek zich de olieleverancier kan voorstellen.
38. Cohen 1974.
39. De Frankfurter Dirigierrolle stamt bovendien uit het midden van de 14e eeuw.
40. Cohen 1974, 29.
41. Cohen 1974, 83, 284.
42. Cohen 1974, 48. Zie nog: 43, 62, 152, 270, 423.
43. Cohen 1974, 97. Zie nog: 9, 24, 39, 55, 57.
44. Mone 1846-1852, I, 83-84.
45. Cohen 1974, 221, 236 bijvoorbeeld. In ander verband zal ik op deze, wat men
zou kunnen noemen: ' geacteerde stiltes' nader ingaan.
46. Een vergelijking tussen het Brusselse en het Leuvense hs. van de Eerste bliscap komt aan de orde in het binnenkort to verschijnen proefschrift van J.G.M.
Kienhorst. Hij attendeerde mij op het verwijsteken en de aantekening Nota aan
het slot van Anna's monoloog in het Brusselse hs. Deze duiden erop dat iemand, vermoedelijk een regisseur, omtrent de juiste plaats van de gebueren-scene ook al een andere opvatting had (=ni de monoloog van Anna). In de
Leuvense fragmenten van de Eerste bliscap is de volgorde inderdaad: Gulden
Poort-scêne - Anna's monoloog - gebueren-scene, maar het hs. dateert uit het
einde van de 15e eeuw (vgl. Lievens 1982, 41-47). De opmerkingen over Joachims goede humeur (vs. 1549-1551) komen in de Leuvense fragmenten niet
voor, wat op een aanpassing aan de Leuvense volgorde zou kunnen wijzen. De
volgorde Gulden Poort - gebueren-scene - jubelmonoloog van Anna is — althans voor het moderne gevoel — fraaier: de gebueren reageren heet van de
naald en er is een duidelijke climax naar Joachims reactie op de geboorte van
Maria.
47. In 1559 werd daar nog het (nu pantomimisch) in-haar-bed-leggen van Maria
aan toegevoegd (B13). Alleen in dit en in het eerstgenoemde geval is uitdrukkelijk sprake van beweging. In de overige gevallen zou men ook van tableaux
vivants kunnen spreken, die fungeren als opening van de erop volgende clans.
48. In Mons heeft de ark een venster dat uitziet op het (aards en hemels) paradijs
en bidden Maria (voor de Annunciatie) en Christus (in Gethsemane) met het
gezicht naar het paradijs gekeerd (Cohen 1974, 28, 55, 284). Het is niet waarschijnlijk dat de hemel op dergelijke momenten dicht was.
49. Van Ballaers toneelaanwijzing luidt dapostelen wat inne (naast B19). Het
woord inne (soms binnen) is typerend voor het bij de rederijkers achter de
façade gelegen orientatiepunt voor aanwijzigen betreffende opkomst en afgang. Als er geen façade is, bijv. bij tafelspel-opvoeringen, ligt dit punt in de
zaal met de tafel; wie opkomt, komt `binnen'.
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NOTEN BIJ JOHAN OOSTERMAN
1. Zie voor een overzicht van bronnen uit een iets latere periode Hiisken 1992 en
Htisken 1997.
2. Oosterman 1995-1996, met verwijzingen naar verdere literatuur.
3. Hier aangehaald naar de oorspronkelijke acte (Brugge, SA, 157: Civiele sen-
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tentien Vierschaar, 1465-1469, f.26r-v). Over de de toekenning van het jaargeld Viaene 1960. Daar een uitgave naar het stadscartularium.
4. De term moraliteit wordt in deze periode in Brugge uitsluitend voor geestelijk
toneel gebruikt (zie de voorbeelden in Strohm 1990, 34), met de eerbaren esbatementen wordt waarschijnlijk een grote restgroep bedoeld.
5. Viaene 1960, 363-365.
6. Zie bijv. de door De Roovere verzorgde togen in de intocht van Maria van
Bourgondie in 1477. Zowel in de stadsrekeningen (Brugge, SA, SR
1476-1477, f.129r ) als in het verslag van de intocht in de Excellente cronike
(Hs. Douai, BM, 1110, f.335v) is expliciet sprake van stomme vertoningen.
7. Brugge, RA, Archief OLV (zie bijlage 2.2).
8. Van Boeckel 1929.
9. Oosterman 1999, 261.
10. Over het spel van Smeken, Van de Wijer 1984; over Colijn van Rijsele en
diens werk, Van Gijsen 1989.
11. Scharpe 1900-1902. Bij verrassing trof ik in de literaire nalatenschap van J.J.
Mak een vrijwel persklare editie van dit stuk aan, uitvoerig voorzien van
woordverklaringen en aantekeningen (Leiden, UB, BPL 2942, 5a). Vermoedelijk was het Maks voornemen Quicunque op to nemen in de uitgave van De
Rooveres werk die hij voorbereidde. Over dit stuk: Van 't Hoog 1918,
191-217; Mak 1957; Roose 1982, 169-171.
12. Willemyns 1968.
13. Coigneau 1991-1992, 26-29.
14. De tekst komt ook zelfstandig voor in de Rethoricale wercken uit 1562. Zie
Mak 1955, 230-233.
15. We bevinden ons hier in vs.353, terwijl de opmerking aansluit bij vs.117.
16. Over de relatie tussen dit spel en De Rooveres gedichten, zie Roose 1982, 170.
17. Zie Mak 1957.
18. Het is echter ook geen ballade (geen identiek rijm). In elk geval is het door het
ontbreken van een prince en door de korte strofen een 'a-typisch refrein'. Zie
Coigneau 1991-1992 en de reactie hier op van Hiisken 1991-1992. Diens scepsis m.b.t. de authenticiteit van het gedicht lijkt me onterecht.
19. Hummelen 1958, 385 en 387.
20. Pleij & Resoort 1974-1975; voor de uitgave Oosterman 1997-1998, 51-56.
Over de toeschrijving Oosterman 1995-1996, 42 en 67-68.
21. Vgl. Pikhaus 1988-1989.
22. Zie wel Roose 1982.
23. Uitgave in Mak 1955, 351-359.
24. Van Anrooij 1997, 91; Stein 1998.
25. Zie hierna.
26. Oosterman (ter perse).
27. Over de figuren tijdens ommegangen, zie Ramakers 1996, 249 e.v.
28. Brinkman 2000, 103-104.
29. Het navolgende is geheel ontleend aan Brinkman 2000, 103-104.
30. Zie Strohm 1990, 34.
31. Strohm 1990, 34.
32. Zie bijlage 2.2; Strohm 1990, resp. 44 en 36.
33. Strohm 1990, 45-46.
34. Zie bijlage 2.1 en Strohm 1990, 48.
35. Zie bijv. Ramakers 1996, 104-106.
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36. Zie m.n. Reynaert 1993.
37. De belangrijkste bronnen zijn de beschrijving in de Excellente cronike van
Vlaenderen (bijv. Hs. Douai, BM, 1110, f.218v-224r) en die in de Cronijcke
van den Lande ende graefscepe van Vlaenderen door Nicolaes Despars (De
Jonge 1839, dl. 2, 429-443). Zie Strohm 1990, 80-83 over muzikale en Martens 1992, 125-138 over kunsthistorische aspecten. Kipling 1999, 48-60 geeft
een verregaande interpretatie van het figurenprogramma in het licht van de advent. Een kritische beoordeling daarvan geeft Ramakers (in voorbereiding).
38. Zie Vaughan 1973, 48-53 (geeft een goed overzicht van de belangrijkste bronnen) en Weightman 1993, 30-60. De belangrijkste Nederlandse bronnen zijn
het verslag van De Roovere (Brill 1866) en de Excellente cronike van Vlaenderen.
39. Martens 1992, 103.
40. Hs. Douai, BM, 1110, f.377r.
41. Zie Ramakers (in voorbereiding) die dit problematiseert.
42. Zie Oosterman 1999, 264-265.
43. Met dank aan Hugo van der Velden.
44. Hs. Douai, BM, 1110, f. 368ra-va.
45. Om toch iets te weten over dergelijk politiek toneel kunnen we te rade gaan bij
George Chastelain, terwijl ook enkele spelen in hs. Brussel, KB, IV 1171 (zie
hierover de in n.22 genoemde literatuur) de moeite van het bekijken waard
zijn. Daar lijken enkele stukken bewaard die vergelijkbaar kunnen zijn geweest met het stuk dat in 1478 in Brugge werd opgevoerd.
46. Brugge, SA, SR 1479-1480, f.163r: Item betaeltfransoys vanden pitte den scildere ter causen van zekere habit ten van boecrane van diversschen collueren
by hem ghemaect ende heerlike ghestoffeert van scilderye zoot behoort omme
abatemeneten daermede te spelen diemen teenen banckette ghespeilt zoude
hebben twelke omme beters wille achter ghelaten was voor stoffe ende leverijnghe by appointemente met hem ghemaect voor al ii lb.
47. Excellente cronike, Hs. Douai, BM, 1110, f.386va.
48. Uitgegeven door Serrure & Blommaert 1839-1840, dl. 2, 212-255. Over deze
intocht Arnade 1996, 131-142.
49. Serrure & Blommaert 1839, 254.
50. Zie Brinkman 2000.
51. Dit komt aan de orde in Muller & Scharpe 1920, VIII-XI.
52. Oosterman (ter perse).
53. Oosterman (ter perse).
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NOTEN BIJ . HERMAN BRINKMAN
1. De Roos 1991, 31.
2. Van Dijk 1985, 66.
3. De Roos 1991, 32. Haar opvatting van het allegorische personage Vast Houden, dat naast Gierigheid optreedt, als een personificatie van de Vasten zou ik
echter niet zonder meer willen overnemen. Uit de tekst blijkt immers dat Vast
Houden staat voor 'onwil tot milddadige schenking, krampachtig geldbezit', in
plaats van voor 'onthouding van voedsel'. De Roos ziet in de naam echter een
heel knappe woordspeling.
4. De Vreese 1903. Een aanvulling op dit artikel is De Keyser 1928.
5. Leendertz 1899-1907, 436-441 en verder de bladzijden LXI-LXIII, CXXXII,
CXL-CXLII en CLXXXIII.
6. Al moeten we het belang dat er in de literatuurgeschiedschrijving aan wordt
gehecht ook weer niet overdrijven. Te Winkel (1922-1927, II, 144 n.1), Worp
(1904-1908, I, 94) en Van Mierlo (1950, II, 43-44, 195) besteden er slechts
summier aandacht aan, Herman Pleij (1988, 48) noemt het een `spelletje' en in
de meest recente Nederlands-Vlaamse theatergeschiedenis (Erenstein 1996)
ontbreekt een vermelding ervan. Uitvoeriger commentaar geeft Pleij in een
vroegere publicatie (1975-1976, 113). Zie behalve het genoemde artikel van
De Roos (1991) verder nog de signalering door Van Anrooij (1993, 89).
7. In 1928 wees De Keyser op enkele eigenaardigheden die de Gentse oorsprong
van het afschrift bevestigden, waaronder het stelselmatig weglaten van de 'h',
maar vooral het voorkomen van de 'paragogische 't".
8. De parabel van de rijke man en de arme Lazarus komt voor in Lucas 16:19.31.
Het tafereel van de rijke en de arme man behoort tot de gangbare figuren tijdens het laatmiddeleeuwse processietoneel. Dramatiseringen van deze stof
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zijn eveneens bekend (zie Ramakers 1996, 150, 155, 338-339, 367-368).
9. Pleij 1975-1976, 113.
10. Hans van Dijk wees mij op de parallellie die er op dit punt bestaat met het abele spel.
11. Ik dank deze laatste suggestie aan Bart Ramakers; zie voor het 'proces in de
hemel' ook zijn artikel in deze bundel.
12. De Vreese (1903) bracht de volgende argumenten naar voren: beide zijden van
het blad (het spel en het rekwest) bevatten kladwerk. In het spel vinden we verbeteringen die meer behelzen dan correcties van een of meer woorden: 'Tot
vier maal toe is een geheel vers doorgehaald en vervangen door een ander.
Tweemaal is dat gebeurd toen het gehele stuk reeds geschreven was, want het
nieuwe vers werd boven het oude geschreven en de rijmen bleven behouden;
twee maal gebeurde 't onder 't schrijven zelf: een geheel ander vers met een
ander rijm, kwam voor en onmiddellijk achter 't afgekeurde in de plaats. Zijn
zulk veranderingen te verwachten van iemand die een tekst overschrijft, of
zelfs maar uit 't geheugen opteekent?' De Vreese achtte het niet onmogelijk,
maar het leek hem veel waarschijnlijker dat de kopiist voor de dichter moest
worden gehouden. Leendertz, die het blad niet zelf had gezien, maar afging op
de transcriptie die hem door De Vreese ter hand was gesteld, tekende aan dat
de informatie van De Vreese over het aantal en de aard van de correcties niet
geheel juist was: zesmaal is een regel doorgehaald (en niet viermaal); en dat
gebeurde slechts eenmaal achteraf, met behoud van het rijmwoord (en niet
tweemaal).
13. Leendertz: 'Men zou kunnen denken, dat hij een der vertooners was. Maar dan
zou het onverklaarbaar zijn, dat hij in vs. 11 hoop voor hoy schreef.' Het blad
heeft op deze plaats echter 'hop' dat verbeterd wordt in 'hoop'. Er lijkt mij
geen enkele reden waarom Vans hoop' geen bastaardvloek zou kunnen zijn.
14. Van Mierlo (1950, II, 195) achtte het niet bewezen dat Van Woelbosch de
dichter was, maar gaf daarvoor geen aanvullende argumenten.
15. Ik ga ervan uit dat het rekwest eerst werd geschreven en het spel pas daarna.
Als immers het spel werd geschreven voor het rekwest, dan zou er nog ruimte
op de achterzijde van het blad zijn geweest voor het vervolg van het spel. Juist
omdat we op die plaats de tekst van het rekwest vinden, lijkt het het waarschijnlijkst, dat die zijde al beschreven was, toen de kopiist het spel kopiderde.
16. De Vreese 1903; De Keyser 1928.
17. Voor de omschrijving van dit en andere typen fouten zie Duinhoven 1975.
18. De publicaties zijn eenvoudig op te sporen via de BNTL. Ik volsta Kier met te
wijzen op een recent artikel (Duinhoven 1999) waarin hij de sotternie Die hexe
onder handen neemt.
19. In Duinhovens uitvoerige repliek (1998) heeft hij dit niet weersproken.
20. Duinhoven 1975.
21. Zie noot 7.
22. Ten aanzien van het dialectverschil tussen de legger en het afschrift wijs ik nog
op regel b10 waar we in rijmpositie 'comen' (rijmend op `doemen') lezen, terwijl de overige tekst steeds het Gentse 'commen' heeft.
23. De `ii' in `miinen' verbeterde hij uit een 'y'.
24. Andere wijzigingen van dit type vindt men ook in de regels a42 en c57.
25. Ik zal de lezer niet vermoeien door alle gevallen ten tonele te voeren. Ik verwijs dus slechts naar vergelijkbare wijzigingen in de regels b4, b39, b57, c60
en c70.
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26. Minder eenvoudig is het om te achterhalen wat de gang van zaken was bij de
regels b26-27, wegens ernstige slijtage (achteraf) van het papier.
27. Erenstein 1996, 7.
28. Ramakers 1997, 95.
29. Coigneau 1993, 106.
30. Moulin-Coppens 1982, 83 e.v.
31. Brinkman 2000, 105-106.
32. De persoonlijke boekschrijver van hertog Filips de Goede, David Aubert,
werkte in de regel met zulke papieren minuten, die hij ten grondslag legde aan
netversies welke hij weer op perkament schreef; zie Straub 1995, 322-323.
33. De volgorde van de namen in het lijstje komt overeen met de volgorde waarin
de personages optreden; de enige afwijking is dat Gerechtigheid (in het lijstje
onderaan) en Gierigheid (derde van onder) van plaats zijn verwisseld (we nemen dan aan dat Gerechtigheid in het ontbrekende vervolg nog zal optreden).
Precies deze twee namen zijn in het lijstje niet doorgestreept. Ik veronderstel
dat Van Woelbosch zijn rollen vervaardigde per afzonderlijk personage, en
wel in volgorde van opkomst en dat het lijstje dienst deed als een soort checklist. Gerechtigheid zal dan niet zijn doorgestreept omdat dat personage niet aan
de beurt was; de volgende rol (Vast Houden) klopte weer wel en werd dus wel
doorgestreept; de laatste naam hoefde niet meer te worden doorgestreept omdat de klus klaar was. Als het zo is gegaan wordt de hypothese omtrent een vervolg als 'proces in de hemel' minder waarschijnlijk. Daarbij zouden we immers ook nog andere personages verwachten (zoals Vrede). Een tweede punt is
dat het personage De Somer in het lijstje ontbreekt. Ik leid daaruit of dat het
lijstje werd geschreven voordat Van Woelbosch de verandering in de clauskop
van r.a23 uitvoerde (zie hierboven). Zie voor betalingen voor het rollen van toneelteksten de bijdrage van Johan Oosterman in deze bundel. Een Gentse
naamgenoot van Van Woelbosch, meester Gheeraerde den scrivein, werd in
1405-1406 door een functionaris van de Sint-Pietersabdij betaald voor onder
meer den rollen te scrivene (Gent, RA, Sint Pieters, nr. 2290 (Rekening van de
abdij 9 feb 1405-29 sept 1406), f.15v). Zeer waarschijnlijk gnat het in dit geval
niet om toneelrollen.
34. Mocht het schamele blad dat bewaard is gebleven gefungeerd hebben als intermediair tussen de legger en het definitieve afschrift, dan had het geen functie
meer nadat het netschrift eenmaal geschreven was. Daarmee zou dan ook verklaard zijn waarom de kopiist zelf het vel 'vernietigde', door het papier te gebruiken als verstevigingsmateriaal in een boekband.
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NOTEN BIJ DIRK COIGNEAU
* Met dank aan Rob Resoort voor de terbeschikkingstelling van een fotokopie
van Van den Dorpes Hystorye vander destrucyen van Troyen (ca. 1500), aanwezig in het fotoarchief DOVO van de leerstoelgroep Historische Nederlandse
Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam.
1. Het enige exemplaar van de oudste druk van Elckerlijc (Brussel, KB, A 1620)
mist het titelblad (De Haan & Van Delden 1979, 2, 18). Net als voor Nyeuvont
nemen we hier de korte titel uit Hummelens repertorium over (Hummelen
1968, 238 en 240: nrs. 4 01 en 4 04). Broosscer Naturen is een verkorting van
Hummelens De siecte der Broosscer Naturen (Hummelen 1968, 239: 4 02).
Lantsloet luidt de naam van het personage op het titelblad van de oudste druk
(verdwenen exemplaar Bibliothek Lubeck: facsimile-uitgave M. Nijhoff 1902;
Beckers 1993, 186, 237, 253). Ik koos bewust voor deze vorm als korte titel
(Hummelen 1968, 248, nr. 4 17, heeft Lanseloet van Denemerken) om, tegenover het abele spel in het handschrift-Van Hulthem, duidelijker de
laat-vijftiende-, vroeg-zestiende-eeuwse overlevering in druk te markeren.
2. Hummelen 1968, 161-167 (3 B); Erne & Van Dis 1982; Hummelen 1996a.
Hummelen 1968, 168-183 (3 C) en 183-186 (3 D).
3. Hummelen 1968, 160-161 (3 A) en 240 (4 05); Van Es 1965, 51, 92-94, 99,
111; Resoort & Pleij 1975-1976, 647-648. Op grond van de houtsneden in de
editie Peeterssen van Middelborch te Antwerpen (ca. 1540) en de toeschrijving
aan De Castelein is de (onbekende) editio princeps ca. 1520 gedateerd. Sceptisch over de attributie aan De Castelein is Coigneau 1985a, 103-104.
4. Hummelen 1968, 268-269 (6 D) en 269-272 (6 E); Van Dijk, Hummelen,
Hilsken [e.a.] 1984, 117-118 (4 42); ook nog Hummelen 1968, 189-192 (3 G).
Hummelen 1968, 241 (4 06: factie van Peeter de Herpener, 1556), 241-243 (4
07: De Spiegel der Minnen van Colijn van Rijssele, 1561), 244 (4 09 en 4 10:
Johan Utenhove en Willem van Haecht, resp. 1570 en 1578), 187-189 (3 F: Jan
vanden Kiele, 1581), 236-237 (3 Y: Coornhert, 1582), enz.
5. Geen herinnering aan een voorbije voorstelling, maar een aanprijzing van de
drie gepresenteerde teksten als zeer geschikt voor mogelijke opvoeringen in de
toekomst, meer bepaald op een bruiloft of een vrolijke maaltijd, is te vanden op
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het titelblad van Drie Eenlingen, een uitgave van 1597 (Hummelen 1968,
234-235). Andere vergelijkbare uitgaven van korte recreatieve spelen met weinig personages uit dezelfde periode vermelden de speelbaarheidswaarde van
het gebodene niet in algemene zin op het titelblad maar alleen bij bepaalde
stukken, vooral bruiloftsspelen, binnenin (Hummelen 1968, 187, 265; Van,
Dijk, Hummelen, Hiisken [e.a.] 1984, 119-120, 121, 123). Het gaat hier waarschijnlijk om rechtstreeks uit repertoire-handschriften van rederijkers(kamers)
overgenomen functie-omschrijvingen, maar dit hoeft natuurlijk niet uit te sluiten dat de gedrukte uitgaven ook werkelijk hebben ingespeeld op de, mede
door de rederijkers ingeburgerde gewoonte om feesten en partijen in vriendenen familiekring met een tafel- of ander klein toneelspel op te luisteren.
6. Geciteerd naar de oudste druk; de druk van Govaert Bac, ca. 1501, heeft esbatemente, de druk van Willem Vorsterman, ca. 1525, bovendien in den maniere:
De Haan & Van Delden 1979, 18-19.
7. Ramakers 1994, 160; Vermeulen 1986, 177-178, 184.
8. Beckers 1993, 118-119; Vermeulen 1986, 180; Franssen 1990, 103.
9. Hummelen 1996b, 117-118; Brinkman 2000, 103; De Castelein 1555, 21 (strofe 61).
10. Voor de datering van het handschrift, omstreeks 1405-1408: Brinkman &
Schenkel 1999, 47; zie nog p.30.
11. Beckers 1993, 5-6, 8-11, 92. Beckers (p.5) berekent het aantal exemplaren dat
van de `Lanseloet' als incunabel of postincunabel in omloop is geweest op
minstens 3.500. Voor de recente aanwinst van vier bladzijden van een nog onbekende Lanseloet-editie, voorlopig gedateerd tussen 1503 en 1520 en toegeschreven aan Hendrik Eckert van Homberch (Antwerpen), zie Van Thienen
1999.
12. Van Elslander 1985, x-xi, xv, xix, xxii; Ramakers 1998, 43.
13. Pleij, Van Rossem & Simons 1984; Ramakers 1994, 152-156; Ramakers 1996,
397-603. Nog royaler en vernuftiger geillustreerd (o.m. met kleinere houtblokjes die in een grotere raamhoutsnede worden ingepast, een proced6 dat hij ook
in Den triumphe ende 't palleersel van den vrouwen (1514) toepaste: Raue
1996, 51; Coigneau 1997, 85) is Van der Noots uitgave van De spieghel der
behoudenissen (ca. 1508), een verhalend-allegorisch gedicht van Jan Smeken,
bestaande uit 72 tienregelige strofen, waarin in een droomvisioen op een toogspel-achtige wijze taferelen uit het lijdensverhaal worden gepresenteerd. Ramakers beschouwt De spieghel daarom ook als de bewerking van een toogspeltekst: Ramakers 1994, 147-148, 156-160; Ramakers 1996, 394-397, 403-411.
14. Neurdenburg 1910.
15. Negen in de incunabel- en postincunabelperiode (vier tot 1510 en vijf rond
1539-1540) verschenen uitgaven van toneelteksten op een totaal van 908 of
785 eerste drukken in het Nederlands wijst niet direct op een publicitaire
boom. Voor het totale aantal oudste drukken: Vermeulen 1986, 33-34.
16. Beckers 1993, 119-120; 134-138. Ten onrechte suggereert Beckers (1993,
136-138) dat scenewisselingen in een leesversie altijd verwoord of vertaald
moesten worden. Dat is in de Lantsloet bij verschillende overgangen van monoloog naar dialoog of andersom en ook bij het verschijnen van een geheel
nieuw personage als Die Boeschwaerder (de Warande Huedere in de versie-Van Hulthem) bijvoorbeeld, in ieder geval niet gebeurd.
17. Historie vanden eedelen Lantsloet, f.a6v-blr, b2v-b3r, b6r, blv.
18. De Castelein 1555, 21 (strofe 61).
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19. Vgl. Hummelen 1968, 12-13; Hummelen 1989, 145-148.
20. Van Elslander 1985/Ramakers 1998: vs.570-598/9 (en de simultaan met de geseling herstellende Duecht: vs.579/80-583/4), 600/1-609/10, 732/3-751/2.
21. Neurdenburg 1910, 66, 69, 77, 84. Gelijkaardige proza-opschriften vindt men
ook vanaf de Gentse druk van Ghileyn Manilius (1573) in de Pyramus ende
Thisbe; nog niet dus in de oudste druk van ca. 1540: Van Es 1965, 95-97.
22. Neurdenburg 1910, 68, 71-77, 82, 84. Ook het opschrift (p.61) boven de eerste
van de drie eigen houtsneden zet de lezer op het verkeerde been: de eerste
claus is een monoloog en wordt niet door Nyeuvont tot Practijke en Loosheyt
gesproken, zoals, mede door de afbeelding, wordt gesuggereerd. Het wordt de
lezer dus niet gemakkelijk gemaakt om de twee scene-wisselingen die volgen
(bij vs.12 en 24 op p.62) to herkennen.
23. Vgl. Hummelen 1958, 74-80, 87-91, 203-216; Coigneau 1994, 27-28 (n.33);
vgl. ook het `neefje spelen' in Hoofts Warenar (vs.324-329).
24. Ook een dramatische leeswijze die, binnen een gedachtelijke enscenering, het
plaatje als een toog op een denkbeeldige stellage projecteert, kan het effect der
onthulling slechts compenseren, niet vervangen: vgl. Ramakers 1994,
131-132. Over het `verrassend' of `overrompelend' effect van de toog o.m.:
Esbattement 1967, 52-53 en Hummelen 1989, 27-28.
25. Vgl. Vander Meersch 1843, 258, 259, 260-261; Stroobant 1843, 382-383;
Donnet 1924, 13; Coigneau 1996a, 53-54.
26. Hummelen 1984, 421.
27. De Castelein? Hij werd facteur van beide Oudenaardse kamers. Over zijn zelfverzekerdheid: Coigneau 1985b, 468-472. De scenes van Pyramus ende Thisbe worden bijna alle met een sententie afgesloten; het verleent de tekst een duidelijke structuur. Bovendien treden de sinnekens, met uitzondering van een
korte contactscêne (Van Es 1965, 189-191), systematisch in aparte scenes op.
De illustraties van Pyramus ende Thisbe leveren overigens ook de oudste afbeeldingen van sinnekens: Hummelen 1992, 121-125.
28. Beatrijs, vs.397: Roemans & Van Assche 1982, 16.
29. Coigneau 1996b, 32; het Duitse citaat naar Mackensen in Debaene 1951, 336.
30. Vgl. Van den Bergh 1979, 59-62.
31. Hummelen 1971, 12; zie ook Debaene 1951, 348-350; Franssen 1990,
104-108. Voor de genoemde romans: Hystorye van der destrucyen van Troyen
[1500]; Steylaerts 1960; Resoort & Pleij 1975-1976, 656-657; Franssen 1990,
55, 143-144, 206 (n.32). Die historie van Buevijne van Austoen [1976]; Debaene 1951, 41-47; Franssen 1990, 52, 141-143. Alexander van Mets: Debaene
1949, 10-11; Debaene 1951, 27-31; Franssen 1990, 62-63, 144-145. Frederick
van Jenuen: Braekman 1980. Margarieta van Lymborch: Schellart 1952,
xxxv-xliv, 97-100, 101-102, 119-120, 129-130. Broeder Russche: Debaene
1950.
32. Hystorye van der destrucyen van Troyen [1500], f.H5r-H5v.
33. Coigneau 1996b, 141; Ramakers 1998, 146.
34. Peeter van Provencen en Franse prozatekst in edities vanaf ca. 1485: Vinck
1976-1977, 23-26; Braekman 1982, 9. Frederick van Jenuen en Nederduitse
prozatekst in edities vanaf ca. 1493: Debaene 1951, 57-59; Braekman 1980,
7-8; Scholz 1990, 144-145; Franssen 1990, 67-68, 123-125. Broeder Russche
en Nederduitse rijmtekst in edities vanaf 1488: Debaene 1950, xi-xv, xvii-xviii; Debaene 1951, 157-160; Franssen 1990, 62, 122-123. Merlyn en
Engelse rijmtekst in edities vanaf 1499: Kronenberg 1929; Pesch 1985,
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307-312, 323; Franssen 1990, 60.
35. Kronenberg 1923, 7, 11; Franssen 1990, 53-54, 121-122; Boekenoogen 1905,
55, 69-72. Voor hun plaats als rijmdruk naast toneelteksten en tussen 'minder
evidente toneelteksten', zie Resoort 1998, 335-336.
36. Vinck 1976-1977, 27-29; Braekman 1982, f.A6r-B1R, A3 r; zie ook f.C1r en de
bewogen scene op f.B2v-B3v.
37. Vinck 1976-1977, 28. Een latere prozaroman met `dramatisch' functionerende
refreinen is de historie vander borchgravinne van Vergi (ca. 1558-1560): Resoort 1988; hier zijn de refreinen echter niet origineel voor de roman geschreven, maar aan de bundel van Van Doesborch ontleend: Hummelen 1990,
322-325.
38. Vgl. Van Mierlo 1949, 58-59; Braekman [1985], 11-16.
39. Boekenoogen 1903.
40. Hystorye van der destrucyen van Troyen [1500], f.b3v-c 1r, e4v-f2r, f6r-g5r,
g6v-h6v, i3r-i4v. De Troje-stof is gebaseerd op Guido de Columnis' Historia
destructionis Troiae (1287), het verhaal over Troilus en Briseida, vermoedelijk via een Franse vertaling, op Boccaccio's Il Filostrato (1338): Keesman
1987, 264; Franssen 1990, 104. Naast berichtend proza vindt men in het Troilus-en-Briseida-deel ook verhalende verzen (f.h5r-h6v): we hebben dus oorspronkelijk misschien, zoals bij Vanden Ghedinghe en Vanden Jongen Jacke
(zie n.35), to maken met een gedeeltelijke dramatisering van een in verzen gestelde vertaling. Merkwaardig is de toevoeging in de latere edities (Van Doesborch en Vorsterman) van een schoon liedeken van Troylus waarin de ook al in
de vroegste druk genoemde amoureuze drijfveren van Briseda, minlijc begheeren en vierigen appetite, door Cupido gepersonifieerd worden tot sinnekens-achtige personages die op Briseda worden afgestuurd: Hystorye van der
destrucyen, f. e4v-fiv versus Steylaerts 1960, 141-148.
41. Vgl. Hummelen 1971, 13, 20 (n.24): Hystorye van der destrucyen, f.6v, g 1 v;
ook: f.b4r, b6v, flv-f2r. Boekenoogen 1903, 5, 12-13, 19, 30. Vallen de overgangen van proza naar verzen binnen een dialoog in andere romans altijd met
een clauswissel samen, in de Buevijn van Austoen vindt men ze ook binnen de
spreekbeurt van een zelfde personage. Men zou hier van 'clausbreking' kunnen spreken: Die historie van Buevijne van Austoen [1976], 25-26 (f.B6v,a),
52 (f.Elv,a), 94 (H2v,b), 108 (I2r,a).
42. Coigneau 1996b, 32-33, 45. Voor Mariken van Nieumeghen geldt dus niet: 'Op
het punt waar versdialogen aansluiten op de context zijn dikwijls weesverzen
aanwezig' (Hummelen 1971, 19 n.10). In Jan van Beverley is slechts vier maal
rijmafhechting gebruikt en dit consequent ter markering van de vier locatiewisselingen in het verhaal: Boekenoogen 1903, 18, 25, 31, 32. Bij deze formele structurering domineerde dus de narratieve lineariteit van het verhaal en niet
de wisseling van dramatische actiemomenten waarrond personages zich in
scenes groeperen.
43. Coigneau 1996b, 97-98; Ramakers 1998, 96.
44. Misschien geinspireerd door semi-professionele, eventueel half-gedramatiseerde voorlezingen uit boucken van jeeste voor een groter publiek zoals onder
andere de kamerspeler Jacob van der Straten die in de tweede helft van de vijftiende eeuw in Gent verzorgde: Brinkman 2000, 104-105. Vgl. nog Pleij 1994.
45. Debaene 1949; Debaene 1951, 308-318, 347-351, 352; Franssen 1990, 107.
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NOTEN BIJ ANNELIES VAN GIJSEN
* Voor deze bijdrage kreeg ik waardevolle hulp en informatie van Willem van
Bentum, Martine de Bruin, Dirk Coigneau, Anke van Herk en Johan Oosterman, waarvoor ik hen hartelijk dank.
1. Zo speelden de leerlingen van de Latijnse school in Brussel op vastenavond
voor het stadsbestuur; in 1505 heet dit al na d'oude costume, in 1506 speelden
ze Plautus (Duverger 1935, 92). Plautus en Terentius worden door Coornhert
in zijn nawoord bij zijn uitgave van De spiegel der minnen (1561) afgekeurd
als aanstootgevend en ongeschikt voor jongeren (Immink 1913, 220); ze werden in de loop van de zestiende eeuw steeds vaker vervangen door Neolatijns
schooldrama. De Vroomen 1989, 352-355; De Vroomen 1996.
2. In beide Piramus-spelen en in Jupiter en Yo wordt de naam van Ovidius genoemd; ze vertegenwoordigen de traditie van de Ovide moralise. Mars en Venus heeft waarschijnlijk een vergelijkbare bron. De twee spelen van Colijn
daarentegen hebben recentere Franse bronnen, waaronder een dramatische.
Eneas en Dido is bewerkt naar een Vergilius-vertaling. De bronnen van Hero
en Leander zijn zeer up-to-date; zie noot 20; de beide laatste spelen gaan grotendeels op vertalingen van klassieke epische teksten tern.
3. Deze term is van Hummelen; Hummelen 1958, 113 en 220.
4. De volgende regelaantallen zijn niet helemaal te vergelijken, omdat er soms regels en soms verzen geteld worden. Het Haarlemse Piramus en Thisbe-spel telt
minder dan 700 regels. Mars en Venus en Pyramus en Thisbe van De Castelein
(?) zijn vrij kort: resp. ruim 1100 en ruim 1500 regels. De helft is aan de lange
kant, oplopend van Narcissus en Echo, Eneas en Dido, en Jupiter en Yo naar
Leander en Hero: ruim 2200, ruim 2400, ruim 2700 (exclusief de tussenspelen) en ca. 3000 regels. Deze groep bestaat uit spelen die wellicht over verschillende sessies zijn verdeeld, mogelijk niet op dezelfde dag. In het geval
van Eneas en Dido en Jupiter en Yo zou ook de presentatie daarop kunnen wijzen. Uitzonderlijk lang is De spiegel der minnen, ruim 6000 verzen; dit stuk
was zeker bedoeld om over meer dagen gespeeld te worden. Gemakshalve, en
om verwarring tussen de Handel van 1583 en die van 1621 te voorkomen, duid
ik de stukken in deze bijdrage aan met hun `moderne roepnamen'.
5. Het aantal personages varieert van 6 tot 30, waarbij een groter aantal op een opvoering door amateurs (leden van kamer of ander clubverband) lijkt te wijzen.
6. Er zijn vijftien afschriften van Gheurtz bewaard; zie De Vooys 1929 en Hummelen 1968, 29-36. De drie amoureuze spelen zijn de drie langste van de verzameling.
7. Het auteurschap van De Castelein werd in twijfel getrokken door W. Waterschoot. Voor de veiligheid zet ik daarom voortaan een vraagteken achter zijn
naam. Pyramus en Thisbe van De Castelein (?) werd, na de ongedateerde eerste druk, herdrukt in 1573, 1612 en 1616. De spiegel der minnen is driemaal
gedrukt: in 1561, 1577 en 1617. Van Jupiter en Yo is alleen een druk van 1583
bewaard.
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8. Het gaat hier om Narcissus en Echo en Mars en Venus: Van Gijsen 1994,
62-64. Waterschoot 1994 wees erop, dat Eneas en Dido en Leander en Hero in
tegenstelling tot de twee overige stukken uit de Handel van 1621 noch gekuist,
noch van tussenspelen voorzien zijn.
9. Handschrift: Gent, UB, 900; editie in Schoonbeek 1993.
10. Immink 1913.
11. Van Es 1965.
12. Van Es 1965, 50-51.
13. Van Es 1965; Hiisken, Ramakers en Schaars 1992, f.141v-f.149r.
14. Van Es 1965, 78 en 90-92.
15. Van de Wijer 1984; met vertaling in modern Nederlands in Van Dijk en Kramer 1991.
16. Iwema 1982-1983.
17. Handel 1583; geen moderne editie. Ik heb voor de hoofdtekst gebruik kunnen
maken van een transcriptie van Dirk Coigneau.
18. Van Gijsen 1991, 319; Van Gijsen 1994, 61.
19. De namen van de sinnekens weerspiegelen de ontwikkelingen in het stuk:
Amoureuse Affectie en Ghelijke Complectie in het eerste spel, in het tweede
Liefs Ghebruyck in 't Feyt van Minnen en Den Roover der Amoureuse Zinnen,
vervolgens Inborstighe Envije en Valsche Calumnije, en tenslotte Goddeloose
Desperatie en Atropos.
20. Over de bronnen van Leander en Hero zal binnenkort een bijdrage van de hand
van Willem van Bentum verschijnen in het Jaarboek De Fonteine. Ik dank
hem hartelijk voor zijn vriendelijke inlichtingen en voor de tekst van zijn
Utrechtse doctoraalscriptie over dit onderwerp. Voor hetzelfde Jaarboek
wordt in Gent een teksteditie voorbereid door Caroline van Caeneghem en
Koen van de Sijpe.
21. Kops 1778, 236-240.
22. lets vergelijkbaars geldt ook al voor de veertiende-eeuwse Miracles de Nostre
Dame par personnages, voorzover zij in wezen profane stof dramatiseren. Zie
Van Gijsen 1999, 244-248. Recente literatuur over de interpretatie van Lanseloet van Denemerken is te vinden bij Ramakers 2000.
23. Coigneau 1984, 130-131; Waterschoot 1994, 88.
24. Zo verklaart een van de sinnekens Yo's transformatie tot koe als een beeld
voor verdierlijking door vuige lusten. De slotmoralisatie is vermoedelijk aan
Christine de Pisans Epistre Othea ontleend: de tekstuele overeenkomst met
Christines Epistre is veel groter dan die met Christines vermoedelijk directe
bron voor deze passage, Boccaccio's De claris mulieribus. Dit ter aanvulling
op Van Gijsen 1991, 329 en n.32.
25. Van Gijsen 1994, 66 en 81. Zie voor het thema Coupe 1967.
26. Pleij 1988, 141-143.
27. Een vergelijkbare moralisatie komt voor in het spel van De Castelein (?). Voor
Mak was dit aanleiding om deze twee spelen `een paar draken' te noemen;
Mak 1944, 73.
28. Van Gijsen 1989, hoofdstuk 2.
29. Hilka 1936. In haar vergelijking van de twee teksten komt Anke van Herk tot
de bevinding, dat er naast enkele overeenkomsten ook grote verschillen tussen
de stukken zijn (Van Herk 1998). Op grond van de overeenkomsten, ook op
tekstueel niveau, zou ik staande willen houden dat Colijn het Middelfranse
stuk heeft gekend; in dat geval is hij heel creatief met het gegeven en de bron
omgesprongen.
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30. Zowel het duel als de rol van Venus doen denken aan Vanden Winter ende vanden Somer; voor dit spel wees Dieuwke van der Poel, naar mijn mening zeer terecht, op de mogelijke relevantie van teksten in de volkstaal die een discussie
over de liefde bevatten (Van der Poel 1993).
31. Deschaux 1975 vermeldt 16 handschriften van het Debat. Het Narcissusspel is
ook in druk bewaard; de datum van de druk is onzeker doch ligt voor 1532
(Hilka 1936, 278).
32. Deze Angst stelt Echo voor, zich door haar earner vrouwen Schaemte en Eere
te laten chaperonneren, als ze naar Narcissus wil gaan, wat Echo weigert. Zie
ook noot 34.
33. Dit weerspiegelt het idee dat het zien van en het denken aan de geliefde liefde
veroorzaken, zoals ook blijkt uit de namen van de sinnekens in Mars en Venus:
Jolijt van Oogen en Gepeins van Minnen. De laatste twee zijn echter een conventioneel homogeen sinnekenspaar, net als de sinnekens Cracht van Liefden
en Natuerelijcke Lust in Jupiter en Yo.
34. De `personeel-metafoor' voor allegorische of sinnekensachtige personages
komt in geen enkele van de overige amoureuze spelen voor, maar wel in andere genres: Hummelen 1958, 123-125. Hij wordt alleen met betrekking tot Echo
gebruikt; de 'Echo en haar binnenwereld' spelen, net als in het Middelfranse
spel, duidelijk de hoofdrol.
35. Hilka 1936, vs.173-176.
36. In de oudste bekende receptiegetuige, een refrein in de bundel van Jan van
Doesborch (ca.1528), wordt de heldin van de Spiegel in den adem genoemd
met Blancefloer of die schoone Sandrijne [...] Van Limborch Margriete, van
Sermetten Kathelijne. De drie andere vrouwen zou de dichter uit gedrukte boeken kunnen kennen; de vervorming van Katherinas naam lijkt erop te wijzen,
dat hij het stuk gezien heeft. De genoemde namen zouden volgens mij alle vier
`amoureuze toneelheldinnen' kunnen aanduiden (Kruyskamp 1940, 125-127).
37. Arens 1958 en Arens 1959. De Leuvenaar Gerard Goossens zet in Het cieraet
der vrouwen (1566) zowel de Ovidiusvertalingen van Laurier en Van Ghistele
als De spiegel der minnen op een lijstje van zeven boeken Int amoreus in
duytsch, die hij zijn jonge lezeressen ten sterkste afraadt; zie Bostoen 1983.
38. Ik kreeg de tip van Johan Oosterman, en de tekst met nadere inlichtingen en
een referentie naar Vlam 1956 van Martine de Bruin, die ik hiervoor van harte
dank.
39. Andries Nuts lijkt specifiek hieraan en aan het volgende geval in deze proloog
te refereren; citaat in Arens 1958, 259.
40. De aanbeveling van dit onderwerp als ene materie van beschee /Den minnaers
teender recreatien. / Hoe dat Leander verdranck in de zee (Spiegel vs.55-57) is
mogelijk ironisch bedoeld; vergelijk de sinnekens in het Haarlemse Piramusspel (vs.75-80), die ten bewijze van de zoetheid van de liefde drie koppels met
name vermelden; het betreft drie rampzalig aflopende gevallen.
41. In een vergelijkbare bespreking over de stofkeuze in de proloog van Jupiter en
Yo wordt w61 gekozen voor Poeteryen: een klassiek, fictioneel onderwerp. De
daar genoemde alternatieven zijn fabulen, exempelen oft cronijcken, ofwel
misterien, gesten oft amoreuse feesten.
42. De presentatie van het onderwerp als historisch is gefingeerd; Colijn gebruikte
verschillende bronnen, waaronder de al besproken Narcissusspelen en een novelle uit de Cent nouvelles nouvelles (Boone, De Hemptinne & Prevenier
1984; Van Gijsen 1989, hoofdstuk 4).
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43. In mijn proefschrift (Van Gijsen 1989, 169-172) heb ik gesuggereerd, dat de
dichter zich mogelijk heeft laten inspireren door een passage uit de zogenaamde Ars poetica van Horatius, waar de keuze voor domestics facta, inheemse,
vaderlandse gebeurtenissen, als (riskant) alternatief wordt genoemd tegenover
klassieke (Horiatius bedoelt hier: aan de Griekse literatuur ontleende) stof
voor een toneelstuk. In de Franse toneelliteratuur van de late Middeleeuwen is
een vergelijkbare onderwerpskeuze echter al eerder gangbaar (met dank aan
Jelle Koopmans). Misschien was de Spiegel niet Colijns eerste stuk met een
dergelijk onderwerp; zijn (hypothetische) toneelbewerking van een deel van
de Roman van Heinric en Margriete van Limborch kan eraan zijn voorafgegaan (Van Gijsen 1987, 48-51; Van Gijsen 1989, 39-40; Van Gijsen 1991,
70-174).
44. Gelijkheid van complexie, fysiek temperament, wordt al in veel vroegere teksten als voorwaarde voor verliefdheid genoemd. Uitgesproken modern is wel
de positieve visie op de melancholische complexie (Van Gijsen 1999, 233-235
en Van Gijsen 1989, 118-121, en de daar vermelde literatuur).
45. De planeten nemen in hun `eigen huizen', de hen meest verwante dierenriemtekens, de sterkst mogelijke positie in.
46. Corpus Hermeticum XVI, 175-185, 180.
47. Jayne 1944, 79-81; Allen 1981, 180-185.
48. Tot nu toe heb ik in geen enkel ander toneelstuk een personificatie van een teken van de dierenriem zien optreden.
49. In de eerste planetensane wordt de term deeuwich berueren (vs.254) gebruikt
om het hogere gezag aan to duiden; mogelijk wordt hiermee niet het Opperwezen zelf, maar een tussenschakel (Mens Angelica of Anima Mundi) bedoeld.
50. Ook Narcissus en Echo bevat enkele elementen, die in dit kader zouden kunnen worden uitgelegd. Zo zegt Neptunus in het proces tegen Narcissus, dat
Narcissus den boom der generacien heeft laeten verdrooghen en tondergeset,/
dwelck is blasphemie in onser wet (vs.2020-2023). Dit doet denken aan Een algemeen gesprek van Hermes met Asclepius, waar Hermes zegt dat God onder
meer Wader' wordt genoemd, 'en wel omdat hij alles voortbrengt; verwekken
is immers het kenmerk van een vader. Daarom is ook voor ieder weldenkend
mens het verwekken van kinderen de grootste en meest godvruchtige bezigheid in dit Leven, en geldt het als het grootste ongeluk en een vorm van heiligschennis, wanneer iemand kinderloos uit de wereld der mensen heengaat'
(Corpus Hermeticum II, 45-55, 50-51).
51. Hummelen 1996.
52. Jacobs z.j. (deze bewerking is in 1952 voor het eerst opgevoerd), ook opgenomen in Pop 1987; Engelen 1960.
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3.
4.
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6.
7.
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12.
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14.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Hummelen 1989a en Spies 1990.
Hummelen 1992a, 27-28; Hummelen 1996, 128, 132.
Hummelen 1992b; Ramakers 1996.
Mostert 1998, 82.
Buitenland: Houle 1972, Helmich 1976; eigen land: Spies 1990.
Jauss 1977, 332.
Jauss 1977, 332.
Beckerman 1990, 55.
Hagen 1990; Carruthers 1990; Van der Poel 2000. Hoewel Carruthers de allegorie als mnemotechnisch middel onvermeld laat, volgt uit haar uiteenzetting
over het belang dat middeleeuwse auteurs hechtten aan mentale beelden ter
memorisering van inhouden dat ook de allegorie deze functie moet hebben gehad.
Pfister 1997, 245.
Hummelen 1958, 11.
Leeman & Braet 1987, 107.
Leeman & Braet 1987, 104 en 102.
Leeman & Braet 1987, 98.
Helmich 1976, 2.
Bazin 1985, 40 e.v., in het bijzonder 50-58.
Spies 1990, 139.
Dit onderscheid ontleent Spies aan Altman 1978, 13 e.v.
Altman 1978, 43 e.v.; Armstrong 1976, 42-43. Zie over het onderwijs in de late
Middeleeuwen en zestiende eeuw ook Post 1954 en Bot 1955.
Ramakers 2001.
Enders 1992.
Helmich 1976.
Houle 1972.
Helmich 1976, 164 e.v.; Schell 1983, 13 e.v.
Hagen 1990.
Kruyskamp 1950.
Hummelen 1958.
Helmich 1976, 12, 183 e.v.
Hierover Potter 1975, 37-38.
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30. Mak 1957; Helmich 1976, 191 e.v.; Spies 1990, 142, Pleij 1990, 197; Ramakers 1996, 356.
31. Owst 1961, 536-537; Schell 1983, 10-11.
32. Potter 1975, 16 e.v., passim.
33. Het spel is overgeleverd in collecties in Haarlem en 's-Gravenpolder (Hummelen 1968, nrs. 10A6 en 1U16).
34. Hummelen 1989a, 179, 188; Hummelen 1989b, 146.
35. Vergelijk de `Lijst van technische termen voor de soortaanduiding' in Hummelen 1968, 339-340.
36. Naaman: Hummelen & Schmidt 1975; Piramus en Thisbe: Van Es 1965.
37. Hummelen 1958, 28-29; Hummelen 1968, 12-13.
38. Compleet in druk bewaard bleven de spelen van de Gentse wedstrijd van 1539,
die van de Antwerpse en Rotterdamse van 1561, van de Haarlemse van 1606 en
van de Vlaardingse van 1616 (Hummelen 1968, nrs. 3B (Gent 1539), 3C (Antwerpen 1561), 3D (Rotterdam 1561), 3L (Haarlem 1606), 3Q (Vlaardingen 1616).
39. Muller & Scharpd 1898-1920; Geeraerts 1961, 249-250.
40. De termen zijn ontleend aan Ernd & Van Dis 1982, 15.
41. Stein 1998.
42. Ramakers 1994; Ramakers 1996, 352, passim.
43. Spies 1990, 144.
44. Van Dijk 1985, 66 e.v.
45. Geeraerts 1961, 249.
46. Pikhaus 1988, 39 e.v.
47. Vergelijk het overzicht in Pikhaus 1988, 78-85.
48. Pikhaus 1988, 160-161, 172-173.
49. Pikhaus 1988, 15 e.v.; Spies 1990, 139, noot 3.
50. Pikhaus 1988, 11.
51. Walther 1920, 27 e.v.
52. Hummelen 1996; Hogenelst 1997, 145.
53. Nicoll 1931, 166-169.
54. Nicoll 1931, 168.
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58. Walther 1920, 17 e.v.; Axters 1943, 37-39; BazAn 1985, 24 e.v.
59. Helmich 1976, 193; Van Oostrom 1996a, 41-46; zie ook Van Oostrom 1996b
en Enders 1992.
60. Van Oostrom 1996a, 72.
61. Axters 1943, 63-70; zie ook de correctie en aanvulling hierop door Spies 1990,
143-144.
62. Meder 1996, 21.
63. Hogenelst 1997, 195.
64. Axters 1943, 65, nr. 9; 70, nr. 39; Brinkman & Schenkel 1999, I, 550-555,
nr.113; II, 778-783, nr.149.
65. Brinkman & Schenkel 1999, f.98rb-99rb.
66. Axters 1943, 66, nr. 14; Govers [e.a.] 1994, 72-77, nr.57.
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NOTEN BIJ NELLEKE MOSER
1. Zie bijvoorbeeld Hummelen 1993, 145 en Ramakers 1996a, 9.
2. Roose 1968, 116-117; Van Boheemen & Van der Heijden 1985, 88-91; Spies
1993, 73-74; Moser 1998, 146.
3. Van Boheemen & Van der Heijden 1985, 156, vs.788-789 en 158-159,
vs.836-849.
4. Dit gebeurt in het Spul van sinnen van den Siecke Stadt (ca.1535) (Htisken
1996, 96).
5. Briscoe 1989, 151 (dit artikel gaat uit van de Engelse situatie, maar is dankzij
de methodologische aanpak ook bruikbaar voor andere taalgebieden); Dauven-van Knippenberg 1996, 21; Ramakers 1996b, 380.
6. Dauven-van Knippenberg 1996 (over Duitse passiespelen); Hindley 1998
(over laatmiddeleeuws Frans toneel).
7. Ramakers 1996b, 211, 255, 380-381 (over Nederlandse toogspelen).
8. Zie Briscoe 1989, 160 (over Engelse morality plays); Gros 1992, 169 (over een
Frans laatmiddeleeuws toneelstuk) en Heleszta 1998, passim (over de structuur van vijf toneelstukken van Cornelis Everaert). Zie voor een ander type argumentatie (die van de scholastische disputatio) in rederijkersspelen voor
1550 Spies 1990.
9. Vgl. Zieleman 1993, 80: ' [...] het taalgebruik in preken [is] op een directe communicatie met de lezers gericht' en Ramakers 1996b, 380: `Terwij1 preken
rechtstreeks tot de toeschouwers werden gericht, waren de tableaux vivants en
de bijbehorende uitleg van de verklaarders in de eerste plaats voor de mensfiguur bestemd. Aan hem diende de toeschouwer zich te spiegelen.'
10. Eerder onderzoek naar de relatie tussen Everaerts spelen en de laatmiddeleeuwse preekstructuur werd verricht door de Hongaarse neerlandica E. Heleszta. Haar dissertatie (Heleszta 1998) is vooralsnog onuitgegeven. Hoewel
onze uitgangspunten verschillen (zij ging uit van Everaerts spelen, ik ga uit
van de eisen op wedstrijdkaarten en gebruik Everaert slechts als illustratiemiddel), komen onze bevindingen grotendeels overeen. Heleszta concentreerde
zich vooral op de technische argumentatie in de tekst van de spelen; ik wil nagaan welk effect deze argumentatiestructuur had op de opvoeringspraktijk.
11. Het onderstaande is gebaseerd op Porteman 1968, 82-89, Briscoe 1989,
155-156 en Zieleman 1993, 79. Ik bespreek alleen die aspecten van de laatmiddeleeuwse preek die noodzakelijk zijn om een verband te kunnen leggen met
het rederijkerstoneel. Zie voor een overzicht van de inhoud en de opbouw van
middeleeuwse preken ook Koopmans 1987, 36-48, waar bovendien een lijst
met Latijnse termen uit de artes praedicandi met een Franse verklaring geboden wordt.
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12. Zie Paris & Robert 1879, 240-243. Met dank aan J. Koopmans.
13. Ramakers 1996b, 380 en 392. Hij stelt dat dit verschijnsel alleen uit het buitenland bekend is, maar elders schrijft hij (p.161) dat De Passiebloem uit Den
Bosch in de Goede Week een reeks stomme vertoningen van het lijden vertoonde, waarbij een geestelijke een preek hield. Omgekeerd zou men dan kunnen zeggen: een geestelijke preekte over de passie, terwijl leden van de Passiebloem zijn betoog ondersteunden met tableaux vivants.
14. De Castelein 1555, 52, strofe 155. Wel geeft De Castelein gegevens over de
klassieke herkomst van het toneel, enkele praktische tips voor het maken van
een stuk (neem als uitgangspunt het personage dat het laatst op het toneel achterblijft) en voor het acteren (doe je mond niet te ver open) (p.56-60, strofe
168, 169, 172, 173, 175-180). Ook heeft hij Kier en daar in de voorbeeldstrofen
stukjes toneeltekst opgenomen (p.65-66, 117, 119, 155 en 231-232). Hij gaat
ook nog kort in op de vraag of het toegestaan is om de duivel als personage in
een wedstrijdspel op te voeren (volgens hem wel; p.39, strofe 115-116).
15. W.M.H. Hummelen heeft bijvoorbeeld in diverse publicaties op basis van de
spelen zelf de volgende zaken in kaart gebracht: de toneelopbouw, de functie
van de togen (tableaux vivants) en het optreden van de sinnekens.
16. Hummelen omschrijft dit als volgt: 'Het personage dat "de mens" vertegenwoordigt, geeft toe aan de invloed van de machten van het kwaad, wordt gewaarschuwd of komt anderszins tot inkeer, en wordt door geestelijke leidslieden op het rechte spoor gebracht' (Hummelen 1992, 209). Zie ook Coigneau
1984, 45-46 en Spies 1990.
17. Coigneau 1996, 30 en 34-35. Matthijs de Castelein geeft in zijn Const van Rhetoriken enkele voorbeelden van `kaarten'. Op p,67-69 van dit werk staat een
kaart uit 1544 afgedrukt waarin de deelnemers niet alleen opgeroepen worden
tot het zoeken van nieu concepten, maar ook moeten zij de rethorike voorzien
van bijbelplaatsen (furnierd rethorike met schriftuere). Vervolgens legt hij uit
welke informatie een kaart hood te bevatten (p.70, strofe 185; zie ook p.29,
strofe 86). Ook op p.102-104 staat een kaart (De Castelein 1555).
18. Dit waren de vragen bij wedstrijden te Gent in 1539 (Erne & Van Dis 1982), te
Rotterdam in 1598 (Smits-Veldt 1992) en te Antwerpen in 1561 (zie o.a. Coigneau 1994).
19. Zie Willems 1840. Interessant is ook het gebruik van de termen togen, beglosen, bewyzen en betooghen bij de wedstrijd te Gent in 1539 (bijv. Erne & Van
Dis 1982, p.78, vs.474-476; p.346, vs.30-35; p.198-199, vs.409-417). De term
begloost kan misschien in verband gebracht worden met de commentariele
preekvormen die werden aangeduid als glose, exposicie, verclaringhe of bedudenisse, waarbij een evangelic- of episteltekst werd becommentarieerd (Zieleman 1993, 72 en 78).
20. Van Autenboer 1978-1979, 144. Zie over de Antwerpse wedstrijd en de overgeleverde bronnen ook Waterschoot 1980-1981, Vandecasteele 1985-1986 en
Coigneau 1994, 16-22.
21. MNW, s.v. `tugen', bet. 2.
22. Mak 1955, 139. Parafrase: Verbeelding, bijbel en natuur trekken zich terug /
Vergelijking, wetenschap en gewoonte verbleken / Geheugen, begrip en rede
delven het onderspit / Engelen noch mensen kunnen het begrijpen.
23. Lyna & Van Eeghem 1930, d1.2, 9.
24. Zie ook Hummelen 1996, 99 (over de Gentse wedstrijd van 1539): Wanuit toneelhistorisch gezichtspunt is een niet onbelangrijk aspect van de Gentse spe-
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25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

len dat ze kennelijk het antwoord vormen op de uitdaging om de voorgelegde
questie van de wedstrijd zowel schriftuerlick als figuerlick te beantwoorden.
Dat laatste wil zeggen: met gebruik van liguren', vertoningen van opgestelde
voorstellingen in met gordijnen afsluitbare ruimtes (compartimenten) — veelal
tableaux vivants. Later in de zestiende eeuw spreekt men van `togen' evertoningen7.
Erne & Van Dis 1982, 198-199, vs.409-417.
Dit is slechts een voorbeeld van vele. Zo wordt ook in Het spel van menych
sympel ende outgedachte ende van cronijcke (1466) de voorkeur gegeven aan
een uitleg in beelden boven een uitleg in woorden (Stein 1998, 316-317,
vs.293-308).
Hummelen 1992, 213. Hummelen meent echter niet dat de togen louter ornamenteel bedoeld zijn: ze markeren het intensiveringsmoment of het culminatiepunt in de instructie aan de ' leergierige mens'. Een toog kan de laatste verduidelijking bieden die nodig is om de materie te doorgronden (Hummelen
1992, 212).
Ramakers 1996b, 389. Ramakers schrijft tevens over Everaerts comparatiespelen: 'Al deze spelen draaien om de vertoning van tableaux vivants of werken
daar naartoe. Het zijn er maar een of twee, met een uitschieter van vijf (of zes)
in het spel over Petrus. De inhoud van een toog bepaalde niettemin het toneelbeeld — of de nagenoeg volledig talige handeling was vanaf het begin op de uiteindelijke onthulling van zo'n toog gericht' (Ramakers 1996b, 387). Door de
woordelijke uitleg te omschrijven als `geen gemakkelijke kost' (p.388) en de
togen als 'indrukwekkende beelden' (p.389) geeft Ramakers het woord een negatieve en het beeld een positieve lading mee, hetgeen volgens mij niet op
gaat. Wel wijst hij verderop op het memoratieve belang van de togen (Ramakers 1996b, 423): 'Omdat de toog aan het eind werd getoond kon hij de toeschouwer ook 'anger bijblijven. Wat voorafging werd in het licht van de toog
begrepen. Alles wat gezegd en getoond was, werd betrokken op het beeld en
door het beeld onthouden'.
Het voert te ver om hier op deze kwestie in te gaan. Over de functie van woord
en beeld in het rederijkerstoneel en over het belang van het `geestelijk zien'
van de togen hoop ik in mijn proefschrift uitgebreider te schrijven.
Erne & Van Dis 1982, 286, vs.218-220.
Hummelen 1992, 211; zie voor de functie van de slottoog ook Ramakers 1994,
133, 140, 142, 145-146 en Hiisken 1997, 239.
Zie Esmeijer 1973, I (definitie) en passim. Zie ook Van Run 1994, 354-358.
Hummelen 1992, 200 en 211-212; Htisken 1997, 241-243.
Hier wordt de tekst van psalm 87 in grote letters getoond (Muller & Scharpe
1920, 365). Zie ook Ramakers 1996b, 387-388.
Zie de inleiding in Erne & Van Dis 1982, 33-34 en daarin ook de spelen van de
kamers van Axel, Deinze, Tienen en Leffinge voor de Gentse wedstrijd, waarin letterlijk wordt verwezen naar de kaart.
Hierin staat een gedicht tegen de luiheid, voorzien van bijbelse en mythologische voorbeelden, dat De Dene in de inhoudsopgave van zijn Testament aanduidt als Aucteur vermaent te werckene schriftuerlick ende figuerlick. Zie Waterschoot, Coigneau, Schauteet [e.a.] 1976-1980, dl. 1, 13 en dl. 3, 117-121.
Zie Spelen van sinne 1562, f.Bv (kaart). Een theologisch onderwerp, en daarmee ook een theologische uitwerking, was zelfs van hogerhand verboden bij
deze wedstrijd (Coigneau 1994, 39). Toch liet de traditie zich niet zomaar uit-
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vlakken: de Goudsbloem uit Vilvoorde gebruikt bij het Antwerps landjuweel
nog steeds expliciet de drie bewijsvoeringen. In Rotterdam was in hetzelfde
jaar een schriftuurlijke onderbouwing juist een vereiste: in het spel van de Rapenbloem uit Delft bij deze wedstrijd worden Poeterije en Philosophic, uitgedost als bonte eksters, verjaagd, want 't moet sin schriftuer die dese vraech
solveren sel (Spelen van sinne 1564, 112) en Schriftuer wordt aangeduid als
een groot factoor, zonder wie de wedstrijdvraag niet te beantwoorden is (Spelen van sinne 1564, 116). In de inleiding bij de bundel benadrukt de drukker
het schriftuerlijeke karakter van de spelen en het feit dat de solutien volcomelijck leeren 't bewijsen der heylighen Schriftueren (Spelen van sinne 1564,
2-3). Ook bier zijn de gestelde eisen echter niet representatief voor de daadwerkelijke uitvoering van de spelen, waarbij nog steeds veel tableaux vivants
werden getoond (ondanks het feit dat niet expliciet om een figuurlijke onderbouwing werd gevraagd).
38. Ook de Oudenaardse factor Matthijs de Castelein gebruikte de termen compareren en comparatien. Zie De Castelein 1555, 143: Christum willick byden
wijngaerd compareren ende de nature des wijngaerds doceren [...]' , p.235,
bal.221 en p.236: Comparatien zalmen alligieren waerldlic, ghelijc t' Exemple. Zie ook Ramakers 1996b, 129, waar het refrein over Christus als wijngaard wordt gerelateerd aan een bestaand tableau vivant van Gods sone in den
wyngaert dat vanaf 1542 op een stellage bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Oudenaarde vertoond werd. Ook Ramakers brengt deze wijze van vergelijken in
verband met de comparatiespelen van Everaert.
39. Zie voor het spel waarin Maria met de troon van Salomon wordt vergeleken
Htisken 1991.
40. Maria ghecompareirt byde claerheyt te Nieuwpoort in 1511; Tspel van Maria
ghecompareirt byde stede van Jherusalem in glorien gheresen te Nieuwpoort
in 1527; Tspel van Maria gheleken byden throon van Salomon te leper in 1529;
Tspel van Maria ghecompareirt byden scepe te Wervik in 1530 en tenslotte
Tspel van Sinte Pieter ghecompareirt byder duve te Steenvoorde in 1531. Zie
Muller & Scharpe 1920, 387-406; 361-376; 297-315; 327-341; 343-359. Zie
ook Roose 1968, 124-125; Ramakers 1996b, 387-398; Hiisken 1997, 246-247.
41. Zie voor de verwijzingen naar de kaart in de prologen Muller & Scharpe 1920,
299, vs.16-19; 329, vs.3-5; 346, vs.47-50; 363, vs.25; 390, vs.37-40. Het valt
op de natuurlijke onderbouwing niet expliciet als eis genoemd wordt, maar wel
in de spelen gebruikt wordt. Zie voor de personages Muller & Scharpe 1920,
388; 298; 328; 344. Uit de lijst van spelende personages in Hummelen 1968,
287-338 blijkt dat ook in andere rederijkersspelen dergelijke namen voorkwamen, waarbij het opvalt dat vooral de ' schriftuurlijke' personages sterk vertegenwoordigd zijn.
42. Gros 1992, 164-165.
43. `Tasserie met aussi en oeuvre la richesse de l'argumentation: figures, propheties, deductions logiques et exemples, autant de procedes qui pourraient
isolement fournir, ou avoir fourni dans le passé, matiêre a sermons' (Gros
1992, 169). Briscoe signaleert dezelfde overeenkomst tussen preken en toneel
in het middeleeuwse Engeland: 'The authors, it seems, will not allow the stories to play themselves out. Instead, they have characters stop to explain the
moral import of events or even prove or confirm points through the citation of
proverbs or of scriptural or patristic authorities, just as "Pseudo-Aquinas" and
Martin of Cordova have instructed preachers to do' (Briscoe 1989, 160). In
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44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Den helighen sacramente komen overigens ook personages voor die de begrippen werrelick, prophetelick en gheestelick representeren. Volgens Ramakers
lijken deze termen `te corresponderen met de drie stadia van schriftuitleg die in
het spel werden doorlopen'. Het `wereldlijke' personage zou de letterlijke betekenis van de bijbel vertegenwoordigen, het `profeterende' personage zou gebeurtenissen uit het Oude Testament duiden als voorafspiegelingen van gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament en het `geestelijke' personage zou de
diepere betekenis van de gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament verklaren
(Ramakers 1996b, 390).
Ramakers 1996b, 387-389; HUsken 1997, 240. De uitzonderingspositie van de
spelen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de gelegenheid waarvoor ze geschreven zijn: toneelwedstrijden na afloop van een (Maria-)processie buiten
Brugge.
Hilsken 1997, 241.
Ramakers 1996b, 387; Hiisken 1997, 246-247.
English 1956, 326; Dumon 1989, 318-319. Everaerts Mariaspelen passen wellicht in een Westvlaamse, politiek getinte vorm van Mariadevotie. Een ander
Mariaspel van zijn hand (Maria gheleken byden throon van Salomon) werd namelijk opgevoerd na de `tuindag' in leper in 1529 (Muller & Scharpe 1920, 3,
296 en 612). Volgens Muller & Scharpe werd op de jaarlijkse tuindag het ontzet van de stad in 1383 herdacht (Muller & Scharpe 1920, 609), maar volgens
English ontstond de devotie voor Onze Lieve Vrouwe van Tuine na het ontzet
in 1489 (English 1956, 326).
Muller & Scharpe 1920, 389, vs.1-7.
Dit procedi, het laten opkomen van personages vanuit het publiek, paste Everaert ook toe in Tspel van dongelycke munte (Hilsken 1997, 249). Valcke laat
de mensfiguur in De duerlijdende man eveneens vanuit het publiek opkomen
(Ramakers 1996b, 389).
Muller & Scharpe 1920, 389, vs.8-14: Ymagineirlic Gheest een blendeman van
up de straete onder tvolc commende al zynghende deze woorden up den voys
van Nyeupoort hout hu vaste ghy en suit niet ghevanghen zyn.
Muller & Scharpe 1920, 389, vs.15-22. Dit gebed past in de uitgebreide categorie gebeden waarin 'Maria [...] wordt aangeroepen om Gods genade of te
smeken en om diens toorn over begane zonden te verzachten' (Oosterman
1995, d1.1, 22).
Muller & Scharpe 1920, 389-390, vs.23-36.
Muller & Scharpe 1920, 390, vs.37-40.
Muller & Scharpe 1920, 390-391, vs.41-80.
Muller & Scharpe 1920, 391-392, vs.83-99.
Muller & Scharpe 1920, 392, vs.100-105.
Muller & Scharpe 1920, 392-394, vs.118-191.
Muller & Scharpe 1920, 394, vs.187; Hiisken 1997, 246.
Muller & Scharpe 1920, 407, vs.695.
Muller & Scharpe 1920, 407, vs.696-703.
Muller & Scharpe 1920, 408, vs.728-734.
Zieleman 1993, 79: 'De laatste auctoritas met daarmee verbonden ratio voert
tot de conclusie, waarvan het laatste element een wens of bede, vermaning of
lofprijzing is'.
Zie voor de woorden van Ghefondeirde Scriftuere aan Maria: vs.235-238;
vs.247-254; vs.271-277; vs.309-312; vs.339-351; vs.371; 391-398; 459-466;
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64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

517-527; 589-594. Zie voor de woorden van Soetzinnighe Eloquencie aan Maria: vs.263-270; vs.301-308; 327-333; vs.361-368; vs.383-390; 421-429;
451-458; vs.483-490; 507-516; 537-544; 553-564;581-588; 613-616;
669-680. Bij het dagen van het besef spreekt overigens ook Ymagineirlic
Gheest lovende woorden tot Maria: vs.351-354; vs.399-402; vs.471-474;
vs.527-528 en vs.625-628.
Muller & Scharpe 1920, 400, vs.437-441.
Muller & Scharpe 1920, 400-401, vs.441-451. Volgens Pleij maakte het woord
`experiencie"een enorme carriêre in de rederijkersliteratuur, geheel in overeenstemming met het brede gehoor dat de topos "ratio et experimentum" in de
filosofie van de late middeleeuwen vindt; als startpunt van een nieuw natuurwetenschappelijk denken' (Pleij 1984, 76).
Muller & Scharpe 1920, 401, vs.451-458.
Muller & Scharpe 1920, 401, vs.459-471.
Muller & Scharpe 1920, 407-408, vs.696-727.
Hummelen 1992, 199-206.
Hiisken 1997, 240.
Ramakers 1996b, 388.
Muller & Scharpe 1920, 398, vs.347-351.
Erne & Van Dis 1982, 595, vs.474-476. De Gentse spelen bieden nog meer
voorbeelden. Ook hier hoop ik in mijn proefschrift dieper op in te kunnen
gaan.
Muller & Scharpe 1920, 408.

LITERATUUR BIJ NELLEKE MOSER
Autenboer, E. van, Ten "landjuweel" te Antwerpen in 1496?', in: Jaarboek De Fonteine 30 (1978-1979), d1.1, 125-149.
Boheemen, F.C. van & Th.C.J. van der Heijden, De Westlandse rederijkerskamers in
de 16e en 17e eeuw. Met een tekstuitgave, inleiding en aantekeningen van het
spel van sinne «De wortel van rethoorijka». Amsterdam, 1985.
Briscoe, M.G., 'Preaching and medieval English drama', in: M.G. Briscoe & J.C.
Coldewey (red.), Contexts for early English drama. Bloomington [enz.], 1989,
150-172.
Castelein, Matthijs de, De const van rhetoriken, alien ancommers ende beminners
der zelver, een zonderlijngh exemplaer ende leerende voorbeeld, niet alleen in
allen soorten ende sneden van dichte, nemaer ooc, in alles dat der edelder
const van poesien competeert ende ancleeft. Gent, 1555 [Facsimile uitgave
Oudenaarde 1986].
Coigneau, D., `Rederijkersliteratue, in: M. Spies (red.), Historische letterkunde.
Facetten van vakbeoefening. Groningen, 1984, 35-57.
Coigneau, D., `Inleiding', in: D. Coigneau, E. Cockx-Indestege, W. Waterschoot
[e.a.], Uyt Ionsten Versaemt. Het landjuweel van 1561 te Antwerpen. Brussel,
1994, 9-44.
Coigneau, D., '1 februari 1404. De Mechelse voetboogschutters schrijven een wedstrijd uit. Stedelijke toneelwedstrijden in de vijftiende en zestiende eeuw', in:
R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien
eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam, 1996,
30-35.

374

PAGINA 246 TOT 262

Dauven-van Knippenberg, C., 'Passionsspiel and Predigt in deutscher Sprache', in:
M. Gosman & R. Walthaus (red.), European Theatre 1470-1600. Traditions
and transformations. Groningen, 1996, Mediaevalia Groningana XVIII,
19-29.
Dumon, R., De geschiedenis van Nieuwpoort. Langemark, 1989.
English, M., `Oude Mariabeelden en Mariadevoties te Nieuwpoort', in: Biekorf 57
(1956), 325-330.
Erne, B.H. & L.M. van Dis (ed.), De Gentse Spelen van 1539. `s-Gravenhage, 1982.
Esmeijer, A.C., Divina quaternitas. Een onderzoek naar de methode en toepassing
der visuele exegese. Utrecht, 1973.
Gros, G., Le poete, la vierge et le prince du puy. Parijs, 1992.
Heleszta, E., '0, edele Rhetorica, vrauwe vruechdelic... '. On the influence of the
"ars praedicandi" on the structure of some late-medieval morality plays of
Cornelis Everaert. Budapest, 1998 [ongepubl. diss.].
Hindley, A., 'Preaching and plays: the sermon and the late medieval French moralite? , in: Le Moyen Francais 42 (1998), 71-86.
Hiisken, W., 'Cornelis Everaert en de troon van Salomon', in: OGE 65 (1991),
144-164.
Hiisken, W., '31 december 1533. In Amsterdam worden negen rederijkers veroordeeld tot een bedevaart naar Rome vanwege de opvoering van een esbattement
dat spot met de geestelijkheid', in: R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en
Vlaanderen. Amsterdam, 1996, 92-97.
Htisken, W., 'Aspects of staging Cornelis Everaert', in: S. Higgins (red.), Aspects of
European medieval drama - Papers from the second international conference
on aspects of European medieval drama. Camerino, 4-6 July 1997, dl. 1. [Camerino], 1997, 235-252 [zal tevens gepubliceerd worden in European Medieval Drama 3 (1999)].
Hummelen, W.M.H., Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca.1620. Assen,
1968.
Hummelen, W.M.H., 'Het tableau vivant, de "toog", in de toneelspelen van de rederijkers', in: TNTL 108 (1992), 193-222.
Hummelen, W.M.H., '12-13 juni 1539. Negentien rederijkerskamers nemen deel aan
een wedstrijd te Gent – Rederijkersdrama en reformatie', in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen, T. Anbeek, W. van den Berg [e.a.] (red.), Nederlandse
literatuur, een geschiedenis. Groningen, 1993, 142-146.
Hummelen, W.M.H., '31 augustus 1539. De eerste bundel met rederijkersspelen die
bij een wedstrijd opgevoerd zijn, komt uit bij Joos Lambrecht Lettersteker te
Gent. Spelen van sinne en hun opvoeringspraktijken', in: R.L. Erenstein
(hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en
theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam, 1996, 98-105.
Koopmans, J., Recueil general des sermons joyeux francais (XVe-XVIe siecles). Leiden, 1987.
Lyna, F. & W. van Eeghem (ed.), Jan van Stijevoorts Refereinenbundel Anno
MDXXIV. Naar het Berlijnsch handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven. 2 dln. Antwerpen, [1930].
Mak, J.J. (ed.), De gedichten van Anthonis de Roovere. Zwolle, 1955.
Moser, N., `"Rhetorica is als een bloeme bloeyende". De dichtkunst als plant in
woord en beeld bij rederijkers (circa 1450-1620)', in: Literatuur 15 (1998),
144-153.

375

PAGINA 246 TOT 262

Muller, J.W. & L. Scharpe (ed.), Spelen van Cornelis Everaert. Leiden, 1920.
Oosterman, J.B., De gratie van het gebed. Overlevering en functie van Middelnederlandse berijmde gebeden. 2 din. Amsterdam, 1995.
Paris, G. & U. Robert (ed.), 'Miracle de l'empereris de romme', in: Miracles de Nostre Dame par personages, dl. 4. Parijs, 1879, 237-313.
Pleij, H., 'De laatmiddeleeuwse rederijkersliteratuur als vroeg-humanistische overtuigingskunst', in: Jaarboek De Fonteine 34 (1984), 65-95.
Porteman, K., Wan paten en predikanten. Beschouwingen over het belang van de
artes praedicandi voor het onderzoek van de middelnederlandse literatuur', in:
N. de Paepe & L. Roose (red.), Liber alumnqrum prof dr. E. Rombauts, aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig
hoogleraarschap. Leuven, 1968, 79-94.
Ramakers, B.A.M., Toren en zien, lezen en beleven. Over toogspelen in opvoering
en druk', in: B.A.M. Ramakers (red.), Spel in de verte. Tekst, structuur en opvoeringspraktijk van het rederijkerstoneel. Gent, 1994. [=Jaarboek De Fonteine 41-42 (1991-1992)],129-165.
Ramakers, B.A.M., 1996a, Ten onafscheidelijk stel. Rhetorica en Scriptura in het
rederijkerstoneel', in: W. Abrahamse, A.C.G. Fleurkens & M. Meijer Drees
(red.), Kort Tift-verdriff. Opstellen over het Nederlands toneel (vanaf ca.
1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam, 1996, 7-13.
Ramakers, B.A.M., 1996b, Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in
1
Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. Amsterdam, 1996.
Roose, L., `Lof van rhetorica. De poetica der rederijkers. Een verkenning', in: N. de
Paepe & L. Roose (red.), Liber alumnorum prof. dr. E. Rombauts, aangeboden
ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap. Leuven, 1968, 111-128.
Run, A. van, `Functies en waardering van het beeld', in: M. Stoffers (red.), De middeleeuwse ideeenwereld, 1000-1300. Heerlen [enz.], 1994, 343-372.
Smits-Veldt, M., `Waer in ons daden boven de Romeynsche zijn to prijsen. Rederijkers dragen bij aan het Hollandse zelfbewustzijn', in: Spektator 21 (1992),
83-100.
Spelen van sinne vol scoone moralisacien wtleggingen ende bediedenissen op alle
loeflijcke consten waer inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel, figuerlijck, poetelijck ende retorijckelijck mach aenschouwen hoe nootsakelijck ende
dienstelijck die selve consten alien menschen zijn. Antwerpen, 1562 (kopie in
toneelarchief Katholieke Universiteit Nijmegen, sign. 3 C)
Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke
onderwijsinghen. Antwerpen, 1564. (Ex. Amsterdam, UB, 976 C 7 (2)).
Spies, M., `"Op de questye...": Over de structuur van 16e-eeuwse zinnespelen', in:
Ntg 83 (1990), 139-150.
Spies, M., 'Developments in sixteenth-century Dutch poetics. From "rhetoric" to
"renaissance", in: H.F. Plett (red.), Renaissance-Rhetorik Renaissance Rhetoric. Berlijn [enzi, 1993, 72-91.
Stein, R. (ed.), `«Het spel van menych sympel ende outgedachte ende van cronijcke»
(1466)', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 113 (1998), 289-321.
Vandecasteele, M., 'Het Antwerpse rederijkersfeest van 1496: een onderzoek naar
de bronnen', in: Jaarboek De Fonteine 35-36 (1985-1986), 149-175.
Waterschoot, W., D. Coigneau, A. Schauteet [e.a.] (ed.), Eduard de Dene, «Testament Rhetoricael». 3 din. Gent, 1976-1980 [=Jaarboek De Fonteine 26 (1975),

376

PAGINA 263 TOT 281

dl. 2; 28 (1976-1977), dl. 2; 30 (1978-1979), dl. 2].
Waterschoot, W. 'Het landjuweel te Antwerpen in 1496. Enkele teksten en hun interpretatie', in: Jaarboek De Fonteine 31(1980-1981) d1.2, p. 49-68.
Willems, J.F., `Oorkonden van rederykkamers. 1. Pryskaerte van de rederykkamer
der stad Hu1st', in: Belgisch Museum 4 (1840), 411-418.
Zieleman, G.C., `Preken als litteraire documenten', in: Th. Mertens e.a., Boeken voor
de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza. Amsterdam, 1993, NLCM
8, 70-86.
NOTEN BIJ HERMAN PLEIJ
1. Een goed overzicht van de stand van zaken en materiaal, belicht vanuit de
kunstgeschiedenis maar met uitvoerige verwijzingen naar toneel en literatuur,
geeft Bleyerveld 2000. Over de ontwikkelingen in gezinstypen zie Hoppenbrouwers 1996. Stewart 1977 behandelt de `ongelijke liefde'.
2. Het verzamelde kluchtmateriaal zoals behandeld in Hiisken 1987 geeft aanleiding tot deze constatering. Dr. B. Ramakers dank ik voor zijn inzichtgevende
samenvattingen van de kluchten uit "Trou Moet Blycken". Vergelijk voor travestie ook Lodder 1997, 36.
3. Het materiaal is verzameld en geanalyseerd in Van Engeldorp Gastelaars 1983.
4. Voor de strijd om de broek in het algemeen zie: Bleyerveld 2000, 159-160,
224, 250; Dresen-Coenders 1977; Moxey 1989; Hfisken 1987, 242-243; Tussen heks en heilige 1985, 180-181; Pleij 1977a; Pleij 1986; Gaignebet 1985,
48-49; De Jongh 1997, 37, 138; Wright 1968, 125-129. Aanvullend materiaal:
Distel 1891; Pikhaus 1988-1989, I, 71 (R); Kruyskamp 1971-1972; De Meyer
1962, 463-465; De Meyer 1970, nrs. 98 en 109; Bolte 1895, 149-150, 151-152;
Veelderhande geneuchlijcke dichten 1899, 39; Refreynen ca. 1529, f.[L3]v,
Van der Stock 1991, 532-533; Amsterdam, Rijksprentenkabinet, Doos 255 / W
27/ Holl. 125. De hilariteit van deze scene werd nog verhoogd door de (impliciete) verwijzingen naar het omgekeerde-wereld-huwelijk van Jozef, die zijn
broek uittrok om er luiers van te laten maken voor het kindje Jezus: Pleij 1981.
5. Hummelen 1968, 1 U 9; citaten uit Htisken 1987, 243.
6. Van Bemmel 1989, 122.
7. Hutten 2000; verg. Daan 1937.
8. Schoell 1992, 41, benadrukt de zwaar overdreven accentueringen op het podium van beroep, status en (on)hebbelijkheden.
9. Tydeman 1978, 48, 189, 194 en 214. Over gesticuleren op het toneel in het algemeen zie Geste 1998, waarin verschillende bijdragen over toneel voorkomen.
10. Afbeeldingen van verschillende staten van dit schilderij bij Hummelen 1989, 5
en 7; op id., 38, weet hij weinig raad met deze gebaren, terwijl hij op id., 36,
vaststelt dat voor het rederijkerstoneel geldt dat gestiek niet behoort tot de
meest kenmerkende aspecten van het acteren'. Dat is nogal vreemd in het licht
van gangbare karakeriseringen van de Middeleeuwen als een `gebarencultuue:
Schmitt 1993, 70. Zou een dergelijke cultuur op het toneel en in de zestiende
eeuw weer in hoge mate verdwenen zijn? De berichten van Castelein en De
Dene waar Hummelen zich mede op baseert zijn enigszins misleidend; beide
auteurs streven, onder verwijzing naar de klassieken, beheersing en matiging
na voor de acteur, geheel in de geest van hun `rederijkershumanisme'; kenne-
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

lijk was de praktijk, zeker onder de verfoeide beroepsacteurs of kamerspelers,
nogal wild, aangezien beide toonaangevende rederijkers toch nog heel wat
misbaar op de planken aanbevelen: zie de verwijzingen in noot 39.
Over publiek bij de (volks)preek zie bijvoorbeeld de even modelmatige als hevige reacties op verschillende versies van een schilderij van Henri met de Bles
met de prediking van Johannes de Doper: Toussaint 2000, nrs. 9, 10 en 11, met
name p. 173; een voorbeeld van een woedende publieksreactie in De vijjhonderdste verjaring 1973, 314. Voor de literatuur: Pleij 1988a, 41-44; Pleij
1977a, 39-40; Pleij 1983, 69; verg. Wijngaards 1971.
Pleij 1996.
Drie Eenlingen 1597, f.B3r-[B6]r.
Hummelen 1989, 5.
Pleij 1992; Tydeman 1978, 199-200.
Geeraedts 1981, f.C2r. In ieder geval werd dat gespeeld in de vastenavondstoeten: Seb. Franck in 1534, aangehaald bij Van Gils 1974, 42.
Zowel het beroepstoneel der kamerspelers als het amateurtoneel brengen incidenteel vrouwen op het podium: Brinkman 2000, 103-104; Tydeman 1978,
199-200; Scheepsma 1997, 224, noemt toneelspelende nonnen in eigen kring.
Tydeman 1978, 185.
Bleyerveld 2000 geeft talrijke voorbeelden evenals Van Engeldorp Gastelaars
1983. Zie ook Raupp 1986, 52-53; Okken 1987, 81, 93-94; Pleij 1977a. Veelzeggend is de onderscheiding van het kwade wijf als type door de dertiende-eeuwse encyclopedist Bartholomeus Anglicus: Van den proprieteyten
1485, boek VI; verg. Dionysius 1479, cap. 14, met name f.E1 r; Kruyskamp
1950, 26-30, r. 586-746. Over gewelddadige vrouwen inclusief Maria zie: De
Vooys 1926, 84-85, 87, 89; Klamt 1998; Wijngaards 1965, 18.
Hummelen 1968, 1 E 2; verg. Camille 1992, 138.
Vandenbroeck 1987, 63-116; verg. Pleij 1988b, 121-135, 138-139; Freedman
1999, 133-173; Raupp 1986, 50-59.
Afb. Arent Kampen 1555 (Amsterdam, Rijksprentenkabinet) in Caron 1988,
78; Refreynen ca. 1529, f.[L3]v.
Bot 1990, 11; Freedman 1999, 144; verg. Braet 1995, 196.
De Rocher 1979, 21; Pleij 1988, 99-109; verg. Verberckmoes 1998, 132-133.
Van Beuningen 1993; zie ook Gaignebet 1985.
Zie noot 22.
Tydeman 1978, 187, 212-213; Schoell 1992, 47-50; Hummelen 1989, 10, 36.
Een algemene instructie uit Brussel voor de inrichting van stomme vertoningen uit het begin van de zestiende eeuw geeft aan dat Eva en nog zes klassieke
godinnen naakt moeten worden uitgebeeld: De Keyser 1953, 54.
Rey-Flaud 1985, 133; Gaignebet 1985, 53: de afbeelding van een koorbank in
Walcourt uit 1531 met een vrouw die een man aan zijn geslachtsdeel voorttrekt, doet niet zozeer denken aan bestrafte overspeligen (dus ook de vrouw)
naar Gaignebet suggereert, maar eerder aan een triomferende kenau die haar
hennentaster geheel onder de duim heeft of zelfs aan de kaak stelt.
Drie eenlingen 1597, f.B3r-[B6]r; Veelderhande geneuchlijcke dichten 1899,
110-115.
Nieu Tafelspel 1623; verg. Pikhaus 1988-1989, I, 71 (R).
Freedman 1999, 159-160; Raupp 1986, 53.
Kramer 1999, 93-94, ziet ook heel wat spektakel in kluchtopvoeringen. Over
spektakel op het podium in het algemeen zie Tydeman 1978, 166-183.
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33. Distel 1891.
34. Pleij 1988, 282-283.
35. Rychner 1977, I, 17, strofe XIII, en II, 20-21; verg. Farce nouvelle de deux
jeunes femmes qui coiferent leurs marls, in: Picot & Nyrop 1880, LII-LVI,
97-113. Dr. Jelle Koopmans (UVA) was zo vriendelijk om mij hierop te wijzen.
36. Twee prenten van markten uit de tweede helft van de zestiende eeuw laten
(schimmige) toneelopvoeringen zien, waarop een man op een podium frontaal
voor het publiek lets omhooghoudt: Hummelen 1989, 11-12 en 18-19; volgens
Hummelen moet hij een liedjeszanger zijn met zijn teksten op losse bladen of
rollen, maar ik denk eerder dat hij zijn uitgetrokken broek laat zien of moet laten zien, mede in het Licht van de vertrouwde kluchtthematiek, juist ook heel
modelmatig op schilderijen en prenten: overspel, strijd tussen man en vrouw,
kenaus.
37. Mechelse rederijkers spelen kluchten voor de in 1488 in Brugge gevangen gezette hertog Maximiliaan om hem wat op te vrolijken: Autenboer 1962, 111.
Lierse rederijkers spelen kluchten voor Filips de Schone in 1496 en Don Ferdinando in 1519: Van Boeckel 1928, 20. Zie verder Hummelen 1989, 23.
38. Pleij 1988b, 170-171, 174.
39. Castelein 1986, 57, 59-61 (strofen 169, 175-181); verg. Iansen 1971, 245-251.
Waterschoot, Coigneau, Schauteet e.a. 1975-1979, II, 49-50. Verg. in het algemeen Hummelen 1996, 128.
40. Tydeman 1978, 176-177.
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NOTEN BIJ R.L. ERENSTEIN
* Veel baat heb ik bij het schrijven van dit artikel gehad van De Bakker 1981.
1. Moltzer 1862; Gall& 1873; Hofdijk 1862, dl. 4.
2. Jonckbloet 1868, dl. 2, 326.
3. Handelingen 1897, 388.
4. Hofdijk 1862, d1.4, 348-362.
5. Naeff 1947, 106.
6. Poelhekke 1903, 533.
7. Menkes 1902. Deze tekstuitgave kwam tot stand naar aanleiding van de voorstelling van de Rotterdamse onderwijzers. De belangstelling voor de tekst
moet erg groot zijn geweest, want na vier maanden werd al een tweede druk
voorbereid.
8. Leendertz 1899-1907, XCII-XCIII.
9. Van Nouhuys 1907.
10. Leendertz 1899-1907, XCIV; Van Moerkerken 1907.
11. Van Moerkerken 1907.
12. Albach 1979.
13. Met name Verlaines voordrachten tijdens zijn toernee door Nederland in 1892
en de diverse gastoptredens van het Theatre de 1'Oeuvre van Lugne Poe vanaf
1892.
14. Met zijn gezelschap Het Tooneel ensceneerde hij Adam in ballingschap
(1908), Lucifer (1910) en Gijsbrecht van Aemstel (1912).
15. Naeff z.j., 108. In de NRC van 11 november 1908 schreef Regoor een inleidend
artikel op deze voorstelling. Een recensie van de voorstelling verscheen in Het
Algemeen Handelsblad van 19 november 1908.
16. Endepols 1903.
17. Erenstein 1996.
18. De Boer 1907; Mijnssen 1907; Naeff 1907; Van Nouhuys 1907. Biografieen
over Royaards en Verkade maken ook uitvoerig melding van de Zomerspelen,
zoals Naeff 1947, Verkade-Cartier van Dissel 1978 en Van der Wouden 1962.
19. Verkade-Cartier van Dissel 1978, 164. Over de voorstelling van 1908 ook
Mijnssen 1910, 79-85.
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20. Tijdens zijn acht maanden durende tournee door Nederlands-Indie
(1911-1912) speelde Verkade ook vier maal Lanseloet.
21. Het eerste openluchttheater in Nederland werd door Amy Grothe-jonkvrouw
Twiss in de overtuin van villa Corvin, Bergweg 33 te Hilversum, het latere Suzannapark, aangelegd op een stukje grond dat door de natuur als het ware tot
theater was gevormd. Aanvankelijk bedoeld voor privëvoorstellingen van
stukken die mevrouw Grothe-Twiss zelf schreef, werd het theater later ook
voor beroepsvoorstellingen gebruikt. Verkade voerde er in 1915 Lanseloet op.
22. Op 2 april 1919 voerde de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging in
de regie van Verkade Elckerlijc in de Stadsschouwburg van Utrecht. 17 mei
1920 voerden leerlingen van de Amsterdamse Toneelschool ook de Elckerlijc
op, die kort daarna nog een keer in het Rotterdamse Tivoli-theater werd herhaald. En in 1922 regisseerde Verkade andermaal de UVSV. Dit maal deed hij
Esmoreit dat ook in de Stadsschouwburg van Utrecht werd opgevoerd. Dit is
overigens de enige keer dat Verkade Esmoreit regisseerde.
23. Uit dezelfde tijd dateert ook nog een bericht dat het Gezelschap Jules Verstraete met een gelegenheidsgroep een schoolvoorstelling verzorgde van Lanseloet
ende Sanderijn en Bredero's De klucht van de koe voor leerlingen van Haagse
HBS-en, lycea en gymnasia (knipsel in het archief van het Theater Instituut
Nederland van 16 december 1928): 'Het publiek — jong en oud — heeft ervan
genoten.'
24. Elckerlijc voerde hij op in het openluchttheater van Valkenburg op 30 juni
1923 en op 21 juli 1924. Waarschijnlijk zijn dit beide de eerste voorstellingen
van een serie geweest waarnaast ook Lanseloet, dat hij in 1923 daarvoor speciaal weer had ingestudeerd, niet ontbroken zal hebben. De bronnen zwijgen
hierover. Met het Vereenigd Tooneel dat Verkade vanaf 1924 samen met Dirk
Verbeek leidde, voerde hij op 12 oktober ook weer Elckerlijc op met een nieuwe cast, waarmee hij in 1925 een of meer voorstellingen gaf in het openluchttheater Frankendaal te Amsterdam, net als op 14 augustus 1926, maar toen regisseerde hij Lanseloet en speelde zelf niet mee.
25. J.B. Schuil in het Haarlemsch Dagblad van 19 april 1919.
26. Naeff z.j., 108-110.
27. Habitué in de Haagsche Post van 5 juni 1920.
28. J.B. Schuil in het Haarlemsch Dagblad van 9 april 1930.
29. Honig 1984. Onder het lemma 'Paul Steenbergen' staat zowel de rol van Gloriant vermeld als die van Tgoet, gespeeld in de periode 1933-1938. Dubois
1982 bevat een onvolledige rollenlijst van Steenbergen waarin Gloriant genoemd wordt bij het seizoen 1933-1934. Een verwijzing naar Elkerlijc ontbreekt.
30. Over Mariken schreef ook Koster 1979, 230-235.
31. De Gelderlander, 7 augustus 1933.
32. De Gelderlander, 17 augustus 1933.
33. Opvoeringen van De Ghesellen van den Spele voor zover bekend zijn: 19 december 1939 Lanseloet en de Klute van den buskenblaser in Grand Theatre
Gooiland te Hilversum; 17-23 juli 1941 Lanseloet en Den buskenblaser in de
Kloosterhof te Utrecht en in augustus in het openluchttheater van Valkenburg;
juli 1942 Lanseloet in de Kloosterhof te Utrecht, en daarna in het natuurtheater
Den Deyl te Breda en op 1 september in het Sportpark te Eindhoven; ook
Elckerlijc stond op het repertoire en werd geregeld gespeeld o.a. 25-30 juli
1941 in de Kloosterhof, 29 en 30 december 1941 in de schouwburg van Utrecht
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en 24 juni 1942 waarna Beatrijs volgde; in 1941 heeft Hooykaas ook nog een
aantal voorstellingen van Mariken gegeven, mogelijk in de Kloosterhof en in
Valkenburg; ook in de Kloosterhof werden tijdens de oorlog Gloriant en
Esmoreit opgevoerd, maar gegevens over de speeldata evenals kritieken ontbreken; in 1943 moeten De Ghesellen ook nog actief zijn geweest, berichten
ontbreken; uit juli 1944 is een voorstelling in de Kloosterhof van Lanseloet bekend en tenslotte op 15 en 16 augustus in Maastricht in het openluchttheater
`Pater Vink' drie voorstellingen van Beatrijs.
34. Erenstein, Meewis & Schumacher 1987, 111-112.
35. Enig gevonden bron: Katholiek Dagblad, 21 augustus 1945.
36. J. Joppe in de Haagse Courant van 9 juni 1971. Over de Elckerlijc-traditie zie
verder: Doornik & Zentschnig 1996.
37. H.A. Gomperts in Het Parool van 9 oktober 1961.
38. J. van Schaik-Willing in De Groene van 16 december 1961.
39. W. Boswinkel in het Algemeen Handelsblad van 7 januari 1969.
40. J. van der Ven in De Stem van 22 januari 1993.
41. L. Coopmans in het Dagblad De Limburger (januari 1993); zie ook Kramer
1993.
42. De Roos 1988.
43. De gespeelde drama's tot 1998 zijn: 1990: Goossen Taeijaert, anoniem, Haarlem, Trou moet Blijcken; 1991: Hue Mars en Venus tsaemen bueleerden van
Jan Smeken; 1991: De lamme en de blinde, naar een Nederlandse vertaling van
een Franse tekst en een tekst van de Internationale Nieuwe Scene; 1992: De
luistervink, vrij naar Vanden Luijstervinck, anoniem, Haarlem, Trou moet
Blijcken; 1992: Christ's Appearance to Mary Magdalen, anoniem naar het
Evangelic van Johannes, York Mystery Cycle; 1993: Minnevader voor de Lieye Heer, naar Louris Jansz, Ons Lieven Heers Minnevaer, Haarlem, Trou moet
Blijcken; 1995: De Kleren van de Dokter, naar Weer Gheluck ende Heer Profijt, anoniem, Brouwershaven, Roode Lelie; 1996: Wind to Koop, naar Jan
Fijnart, anoniem, Haarlem, Trou moet Blijcken; 1996-1997: Zand erover, naar
Vanden Blinde diet tgelt begroef, anoniem, Haarlem, Trou moet Blijcken;
1997: Esmoreit; 1998: Schaamstreken, naar Van Lippen, Lijse ende van Jan
Vleermuijs, anoniem, Haarlem, Trou moet Blijcken. Hierover en over Marot:
Kramer & Tersteeg 1997-1998; verder: Kramer 1999.
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Abbe de L'Escache-Profit 88
Abbe de Liesse 87
Abbe de Sens Leger 87
Abraham-spel 123
Adam de la Halle 20, 86
Jeu de la Feuillee 85
Jeu de Robin et de Marion 85
Adema, H., Elckerlijc (bewerking) 299
Adriaen van Berghen 208
Aimery le chanteur de jeste 96
Passion et Jugement 96
Alain Chartier, La belle dame sans merci
220
Alder excellenste cronycke van Brabant,
Die 105-106, 108, 328, 330
Alexander van Mets 208, 354
Alexanderroman 240
Aliamus de Groote 164-165, 172, 176177
Alsfelder Passionsspiel 57, 316-317
Amijs ende Amelis 122
Amis et Amille lequel Amille tua ses deux
enfans pour gairir, D' 116
Amylgus unde Amycas 333
Andreas II van Hongarije 12, 102
Andries Nuts 223, 361
Anrooy, Peter van 284
Anthoine Busnois 87
Anthoine Hameron 88
Anthonis de Roovere 12, 25, 154,
156-157, 165, 167-168, 172, 174,
177, 250, 345-346
Den droom van Rovere op die door
van hertoge Kaerle van Borgonnyen saleger gedachten 161

Excellente cronike van Vlaenderen,
Die 162, 168, 170, 345-346
Lof van den heylighen sacramente
124, 250
Quicunque vult salvus esse 12, 25,
30, 157, 160, 345
Rhetoricale wercken 345
Vanden Hennentastere 160
(?) Vanden jonghen vrijer ende vanden ghehouden man een schoon
speelken 160
Antichristspel 12
Antifonarium van de Zutfense Walburgiskerk (zie: handschrift Zutfen,
GA, 6)
Antonis van Buytevest 224
Arguacie wiltse wel onthouwen, hoe
oude mans varen die jonck wills
trouwen, Een 219
Aristoteles 282
Arnoul Greban 90
Passie 96
Passie (bewerking-Michel) 96
Augustijnken van Dordt 106
Augustinus 260
Augustyn, Der herzog von Braunschweig 106, 110
Balledux, Pierre 293
Banchieri, Adriano, La pazzia senile 299
Bartholomeus Anglicus, Van den proprieteyten 378
Bary, Wim 296
Baudouin de Sebourc 100, 103-105, 110,
330
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Beatrijs 208, 295, 384
Beatrijs van Nazareth 69
Beethoven, Ludwig van, Ouverture
Egmont 284
Bekeeringe van den Ruddere, De 117
Benediktbeuers hemelvaartspel 54
Benediktbeuers verrijzenisspel 54
Benediktbeurer Passionsspiel, Das grosse 54, 313
Bentz van den Berg, Han 296
Berliner Sundenfall and Erlikung 66
Beukers, Anna 282
Bliscapen van Maria (zie ook: Eerste
bliscap van Maria, Sevenste bliscap van Maria) 12, 14, 23-24, 26,
33, 157, 280
Boccaccio, Giovanni
Decamerone 119
De claris mulieribus 360
Il Filostrato 355
Bohemond van Apulia 105
Bolequarre 94
Boom der schriftueren, Den 201
Bordewijk, F. 299
Boswinkel, W. 298
Bredero, Gerbrand Adriaensz. 285
De klucht van de koe 383
Moortje 303, 304
Buskenblaser, Die 12, 294, 383
Cantilene de sainte Eulalie 324
Carmina Burana (zie: handschrift Munchen, Bayerische Staatsbibliothek,
4660-4660a)
Catharina van Kleef 117
Celui qui ne fut Hue ne Wautier 95
Cent nouvelles nouvelles 361
Chanson d'Antioch 105
Christiaen Snellaert 201
Christianus Ischyrius, Homulus 203
Christine de Pisan, Epistre Othea 360
Christ's Appearance to Mary Magdalen
(York Mystery Cycle) 384
Cicero 280
Colijn Caillieu (zie: Colijn van Rijssele)
Colijn, de amortise (zie: Colijn van Rijssele)
Colijn Keyart (zie: Colijn van Rijssele)
Colijn van Rijssele 12, 29, 157, 220,
222, 238, 345, 359

Menich Sympel ende Out Gedachte
236, 371
Spiegel der minnen, De 216-217,
222-223, 225-227, 352, 359,
361
Van Narcissus ende Echo 216-217,
220, 222, 224, 226, 359-361
Coninc ende keyser speel, Der 115, 120
Coninc van Ingghelant ende de quade
moere huut Henegauwe, Den 128
Conqueste et Prise de Constantinoble
faicte par Baudouin, comte de
Flandres et de Haynau 325
Coppin van den Strecken 94
Cornelis Everaert 30, 31, 157, 174, 243,
261, 369-374
Esbatement van den Visscher 298
Maria ghecompareirt byde claerheyt
30, 246-262, 372
Maria ghecompareirt byden scepe
236, 372
Maria gheleken byde stede van
Jherusalem 253, 372
Maria gheleken byden throon van Salomon 254, 372-373
Sint Pieter ghecompareirt byder duve
254, 372

Spel van dongelycke munte, T- 373
Cornelis van Ghistele 215, 218, 361
Eneas en Dido 216, 218, 359-360
Couronnement dudit Baudouin 325
Courtois d'Arras 85
Craig, Edward Gordon 287
Croiset, Hans 303-304
Dalsum, Albert van 293, 294
David Aubert 350
David en Goliath 334
Deen gheselle calengiert den anderen
die wandelinghe 243
Delechiere, gebroeders 143
Delfts paasspel 44, 46, 81, 312
Depositio Hostiae (et Crucis) 42-43
Deventer hemelvaartspel 52
Dialoog tussen De mensche en Redene
243
Diederik van Aalst 117
Dieudonnd de Hongrie 110
Dirc van Delft 240
Dirck Volkertsz. Coornhert 352, 359
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Disputacie tusschen enen clerc ende linen meester, Ene 240
Donaueschinger Passionsspiel 57, 66,
316-317
Don Ferdinando 379
Doorn, Albert van 295
Dove Bitster, De 32, 265, 269, 273, 275
Drie daghe here 12
Drie Eenlingen 353, 378
Driekoningen-mysterie 96
Driekoningenspel 53
Driekoningenspel van Freising 37, 311
Driekoningenspel van Munsterbilzen (zie:
Ordo Stellae van Munsterbilzen)
Eduard de Dene, Testament rhetoricael
253, 280, 371, 377
Eeden, Frederik van 299
Eedt van Meester Oom, Den 269
Eerste bliscap van Maria, Die (zie ook:
Bliscapen van Maria) 14, 17,
133-153, 293, 303, 340, 344
Egeria 35, 40
Egmonds (Rijnsburgs) antifonarium
(zie: handschrift Den Haag, KB,
73 E 8)
Egmonds (Rijnsburgs) paasspel 12,
44-46, 49, 53, 312
Elckerlijc (zie: Petrus Diesthemius)
Elisabeth van Thuringen 102
Emery le chanteur (zie: Aimery le chanteur de jeste)
Engelman, Jan, Elckerlijc (bewerking)
297
Esbatement van de VII Asen, Een 119
Esbatement van den II crijghers, Een
125
Esbatemente van den Ketelere, Den 119120
Esmoreit 12, 21-22, 98, 101-102, 107,
110, 122, 129-131, 133, 237,
282-284, 289, 291-292, 295, 298,
301, 303, 328, 334, 383-384
Estoire de Griseldis, L' 119
Eustache Mercade 96
Passion d'Arras 90
Vengeance 90, 93
Evangeliarium van de Onze-LieveVrouwekerk to Maastricht (zie:
Maastrichts paasspel (Latijn) en:

handschrift Den Haag, KB, 76 F 3)
Everyman 233
Farce nouvelle de deux jeunes femmes
qui coiferent leurs marls 379
Feith, Rhijnvis 299
Ferguut 105, 328
Fete des enfants Aymery de Narbonne
325
Ficino, Marsilio 28, 225, 227
Filips de Goede 90, 94-95, 167, 171, 350
Filips de Schone 93, 161-162, 171, 379
Filips II 137
Filips van Halle 94
Florent ende Durant 104
Florent et Octavien 110
Floris ende Blancefloer (spel) 120
Floris ende Blancefloer 101-103, 110,
122, 334
Folque de Candie 105
Franchoys van Ballaer 140, 142, 339,
341-343
Franciscus Lootghietere 164
Frank, Leonard 304
Frankfurter Dirigierrolle 343
Frans, Wijnand 293
Fransoys van de Pitte 170
Frederick van Jenuen 208, 211-212, 354
Frederik I, der Freidige, markgraaf van
Meil3en 60
Garcon et I 'aveugle, Le 85
Gentse spelen van 1539 236, 251-252,
261, 366, 370, 374
Geoffrey van Monmouth, Historia regum brittanie 99
George Chastellain 356
Georgius Hompe 125
Geraard Van Woelbosch 26-27, 178200, 350
Geraardsbergse handschrift (zie: handschrift Brussel, KB, 837-845)
Gerard de Nevers 127
Gerard Goossens, Het cieraet der vrouwen 361
Gheeraerde den scrivein 350
Gherard Staes 93
Ghileyn Manilius 354
Ghysebrecht Scerpins 125
Gilles de Chin 127
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Gillion de Trazegnies 125, 131, 335
Gillis Mostaert 275
Gloriant 12, 21-22, 98-99, 102, 104-105,
107, 109-110, 124, 129-130, 133,
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Historie van Buevijne van Austoen, Die
208, 212, 354-355

391

REGISTER NAMEN EN TITELS

Historie van Lantsloet, Die 28, 201-204,
206-208, 353
Historie vander borchgravinne van Vergi, De 355
Hoe de coninghinne Panthasilia vanden
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Istoire de Narcisus et de Echo, L' 220,
222-223, 360-361
Jacob van Breda 119
Jacob van der Straten 355
Jacob van Maerlant 105
Alexanders geesten 318, 329
Heimelijkheid der heimelijkheden 101
Historie van Troyen, Die 329
Historie van den Grale 240
Maskeroen 240
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360, 383
Laureys van Ypersele 119
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ende van Jan Vleermuijs)
Schaik-Willing, Jeanne van 298
Schneider, Eric 298
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Sint-Joris-spel 334
Rolant van den Dorpe, Weduwe 201
Slauerhoff, J. 299
Roman de la Rose 106, 115, 222
Roman van de Borchgrave van Couchi Smet van Cameroen, (De) 128
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Roman van Heinric en Margriete van Spel van Abraham en Sara, Het 12
Spel van Arnoute, Het 116, 120
Limborch 103, 106, 110, 329, 362
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Prince d'Amour (Atrecht) 87
Prise de Neuville 86
Prise de Tunis par Charles Quint 325
Prudentius, Psychomachia 234
Pseudo-Aquinas 372

395

REGISTER NAMEN EN TITELS

Spel van den Heere van Trasengijs, Het
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Thierry d'Arragon 327
Thomas van der Noot 201, 203, 206, 353
Thurien Blouet 93
Trasengijs (zie: (Het) Spel van Strasengijs)
Trazegnies (zie (Het) Spel van Strasengijs)
Tristram 120
Triumphe ende 't palleersel van den
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coopman ende eenen Jode 211,
355

396

REGISTER NAMEN EN TITELS

Vanden Jongen geheeten Jacke 211, 355
Vanden Luijstervinck 384
Vander kerstenen ende heydenen 116
Van enre nonnen verduldechede 334
Van Lippen, Lijse ende van Jan Vleermuijs 384
Van twen koningen, de eyne was kersten,
unde andere was heyden 333
Van tween ghesellen die elc voer andren
sterven wilden 334
Veelderhande geneuchlijcke dichten
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Walch, Jan, Die Cluyte van Meester Pieter Patelijn 292
Walewein 100
Wapenboek Gelre 105
Weer Gheluck ende Heer Profit 384
Wienheiuser Osterspiel-fragment 66
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studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar in 1997 op het proefschrift Dichten
uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van Middeleeuwen. Als medewerker van het Constantijn Huygens Instituut (KNAW) werkte hij in de jaren
1994-1999 aan de editie van enige Middelnederlandse verzamelhandschriften,
waaronder het Comburgse handschrift en het handschrift-Van Hulthem (beide
in samenwerking met J.C. Schenkel). In de periode 1996-2000 was hij tevens
als post-doc werkzaam bij het project `Nederlandse Literatuur en Cultuur in de
Middeleeuwen' (Universiteit Leiden). Behalve over verzamelhandschriften
publiceert hij vooral over de omstandigheden waaronder Middelnederlandse
literatuur totstandkwam en werd gerecipieerd. Thans is hij verbonden aan het
Constantijn Huygens Instituut.

DIRK COIGNEAU (1948)

studeerde Germaanse Filologie aan de Universiteit Gent en is
daar sedert 1971, thans als hoofddocent, verbonden aan de Vakgroep Nederlandse literatuur. Hij promoveerde in 1976 op het proefschrift Refreinen in het
zotte bij de rederijkers (uitgegeven in 1980-1983). Hij publiceerde onder meer
over organisatorische aspecten van de rederijkerij, genres en thema's uit de rederijkersliteratuur en over Mariken van Nieumeghen, Eduard de Dene, Cornelis Crul en Matthijs de Castelein.
(1950) studeerde Duitse taal- en letterkunde in
Amsterdam. Als aio aan de Universiteit van Amsterdam deed zij vanaf 1986
onderzoek naar de rol van de legende in het geestelijk toneel van de Middeleeuwen. In 1990 promoveerde zij op het proefschrift ...einer von den Soldaten
offnete seine Seite... Eine Untersuchung der Longinuslegende im deutschsprachigen geistlichen Spiel des Mittelalters. In het kader van een fellowship
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zette zij Naar
onderzoek naar intertextualiteit tussen verschillende genres en kunsten voort.
Sinds 1994 verzorgt zij aan de Universiteit van Keulen colleges op het gebied
van de middeleeuwse letterkunde. Sinds 1998 is zij als faculteitsfellow, sinds
2001 als universitair hoofddocent Duitse Letterkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Behalve over middeleeuws toneel publiceert zij over
de receptie van genres, stoffen en motieven, van de Middeleeuwen tot heden.

CARLA DAUVEN-VAN KNIPPENBERG

HANS VAN DIJK (1939)

studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Utrecht (doctoraal 1968). Hij promoveerde in 1981 bij W.P. Gerritsen op een proefschrift
over Het Roelantslied, was vanaf 1965 werkzaam aan de vakgroep Nederlands
van de Rijksuniversiteit te Utrecht en werd in 1986 benoemd tot hoogleraar in
de Oudere Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij
publiceerde vooral op het terrein van de Karelepiek en het Middelnederlands
toneel.

R.L. ERENSTEIN (1939)

studeerde Nederlands en Italiaans te Leiden en Theaterwetenschap te Amsterdam. Sedert 1969 is hij verbonden aan het Instituut voor Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. In 1978 promoveerde hij
op De herder en de hoveling: een onderzoek naar card en functie van het pas-
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torale drama aan de hoven in Noord-Italie in de 16e eeuw. Hij publiceerde De
geschiedenis van de Commedia dell'Arte (1985) en was hoofdredacteur van
Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in
Nederland en Vlaanderen (1996). In 1997 werd hij benoemd tot hoogleraar in
de Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
ANNELIES (alias JOHANNA ELISABETH) VAN GIJSEN

(1953) promoveerde in 1989 cum laude
aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een proefschrift over Colijn van Rijsseles
Spiegel der minnen (handelseditie: Groningen 1989). Hierna was zij als
KNAW-onderzoekster en universitair docent werkzaam aan de Universiteit
Utrecht. Sinds 1998 is zij onderzoeksmedewerkster aan de Universiteit
Antwerpen (UFSIA). Tot haar onderzoeksterrein behoren artesliteratuur, met
name astrologie en alchemie, overwegend Brabantse epische en dramatische
teksten, liefdesconcepties en gender, artes-elementen in fictionele genres en de
rol van het geheugen in Middelnederlandse teksten.

J.P. GUMBERT (1936)

studeerde Klassieke Talen in Leiden, stak dan over naar de Middeleeuwen en was hoogleraar Westerse Paleografie en Handschriftenkunde tot
zijn emeritaat, begin 2001.

W.M.H. HUMMELEN (1928)

studeerde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1947-1958). In 1956 werd hij lector Nederlands aan de universiteit van
Kopenhagen, twee jaar later wetenschappelijk ambtenaar te Groningen en in
1969 hoogleraar Oude Nederlandse Letterkunde te Nijmegen. In zijn publicaties richt hij zich vooral op het drama en de uitvoeringspraktijk van het toneel
in de Middeleeuwen en de vroege Renaissance.

JELLE KOOPMANS (1959)

is als onderzoeker actief op het gebied van het Frans middeleeuws toneel, deels als editeur (sermons joyeux, pronostications van Jean Molinet, Condamnation de Banquet, Mystere de saint Remi), deels als cultuurhistoricus (Sermon joyeux et truanderie, Le Theatre des Exclus au Moyen Age).
Op dit moment bereidt hij een editie van 53 farces voor, alsmede een studie
over de Parijse farce tussen 1480 en 1520 en een monografie over de relatie
tussen drukkers en profane drama-teksten in de vroege zestiende eeuw.

WILLEM KUIPER (1948)

studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam, waar hij in 1989 promoveerde op Die riddere metten witten
schilde. Oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse
e (Ferguut», gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium. Hij is als universitair docent, met als specialisatie de Middelnederlandse
literatuur uit de handschriftenperiode, verbonden aan de Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, en als onderzoeker (Repertorium van het lied tot 1600) aan het ,Meertens Instituut
(KNAW).
(1955) studeerde muziekwetenschap te Utrecht en promoveerde aldaar in
1996 op een onderzoek naar de muzieknotatie in liturgische handschriften. Na
haar promotie was zij als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de
Alamire Foundation (Katholieke Universiteit Leuven). Momenteel doet zij als
postdoc aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de vormen en varianten
van het gregoriaans in de Lage Landen.

IKE DE LOOS
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NELLEKE MOSER (1970)

studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit
Utrecht. Na een jaar als toegevoegd docent aldaar werkte ze als onderzoeker-in-opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1995-1999) en als
juniordocent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1998-2000). Momenteel is zij docent-onderzoeker bij de vakgroep Nederlands aan de Sorbonne to
Parijs en voltooit ze een proefschrift over de literatuuropvattingen van Noorden Zuidnederlandse rederijkers (1450-1620). Ze publiceerde over de rederijkerspoetica en over de receptie van CamOes in Nederland en werkte mee aan
Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd.
(1962) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1990 is hij werkzaam bij het onderzoeksprogramma Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen' aan de Universiteit Leiden. In 1995 promoveerde hij daar op De gratie van het gebed. Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie. Vanaf 1995 bestudeert hij als post doc-onderzoeker de vroege Brugse rederijkers, wat moet
resulteren in een bock over Anthonis de Roovere en de vroege rederijkerij.
Van 1997 tot 2000 werkte hij aan het Repertorium van het Nederlandse lied tot
1600 aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) waaraan hij nu nog is verbonden
als gastmedewerker.

JOHAN °OSTERMAN

HERMAN PLEIJ (1943)

is hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt aan een studie over leven en werken van
Anna Bijns en aan deel II van een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis.

(195 8) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij in 1989 promoveerde op De Vlaamse
«Rose» en «Die Rose» van Heinric. Onderzoekingen over twee Middelnederlandse bewerkingen van de «Roman de la Rose». Zij is als docent-onderzoeker
verbonden aan het Instituut Nederlands en het Utrecht Centre for Medieval
Studies van de Universiteit Utrecht. Haar publicaties liggen vooral op de terreinen van de Middelnederlandse allegoric, liederen en gender.

DIEUWKE E. VAN DER POEL

(1961) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en Middeleeuwse Studies aan de Universiteit van Toronto. Hij was als assistent-in-opleiding werkzaam aan de KUN, waar hij in
1996 promoveerde op Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in
Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd (in 1997 bekroond met
een Studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum). Hij is als universitair
docent oudere Nederlandse letterkunde verbonden aan de KUN en als postdoc-onderzoeker werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor het
VNC-project `Rederijkers: conformisten en rebellen. Literatuur, cultuur en
stedelijke netwerken (1400-1650)'. Hij werkt momenteel aan een studie over
rederijkers en toneel in Haarlem in de zestiende eeuw. Hij is redacteur van onder meer het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek.

BART RAMAKERS
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SPEL EN SPEKTAKEL
wee nieuwsgierige apostelen die op paasmorgen naar het lege
graf van Jezus rennen, een hardvochtige Winter en een warmbloedige Zomer die met elkaar om voorrang strijden, een schitterende Maria, gezeten op een troon, met de drie-eenheid achter
zich, of een bazige vrouw die letterlijk en figuurlijk haar mans broek
aantrekt: het zijn maar enkele taferelen die in de middeleeuwse
toneelspelen te zien en te horen waren.

T

Het leven in de middeleeuwen was doortrokken van toneel. In de
kerk tijdens de liturgie, of daarbuiten op het kerkhof, op de markt en
in de straten werd bij tat van gelegenheden toneel gespeeld. Dat
gebeurde door lokale amateurs, de rederijkers, maar ook door rondtrekkende professionals die binnenshuis hun kunsten lieten zien. De
bundel Spel en spektakel bestrijkt het toneel in de Nederlanden tot
circa 1550, van paasspelen uit de twaalfde tot het allegorische drama
uit de zestiende eeuw. De nadruk ligt op het Nederlandstalige repertoire, maar er staan ook bijdragen in vanuit de romanistiek, de germanistiek, de musicologie en de theaterwetenschap.
Spel en spektakel bevat bijdragen van Bart Ramakers, Hans van Dijk,
Ike de Loos, Carla Dauven-van Knippenberg, J.P. Gumbert, Jelle
Koopmans, Willem Kuiper, Dieuwke E. van der Poel,W.M.H. Hummelen, Johan Oosterman, Herman Brinkman, Dirk Coigneau, Annelies van Gijsen, Nelleke Moser, Herman Pleij en R.L. Erenstein.
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