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HET LITURGISCHE DRAMA
Reeds in de vroege middeleeuwen trachtte men door gezangen en plechtige symbolische handelingen aan kerkelijke
feesten in het kerkgebouw luister bij te zetten.
Een deel dezer gezangen en handelingen was geheel in
overeenstemming met de liturgie, door Rome voorgeschreven, maar somtijds veroorloofde men zich ook wijzigingen. Daarenboven, in de vroegste tijden was de liturgie
in haar geheel niet scherp omschreven: het heeft een zekere
tijd geduurd, voordat ze was gestereotypeerd, zodat men
zich overal aan de liturgische voorschriften van Rome kón
houden.
Gedialogizeerde gezangen waren de Responsoria, beurtzangen tussen priester en koor, en de Antiphonen, beurt
koren, terwijl plechtigheden als de Depo--zangedortw
sitio en de Elevatio voorbeelden kunnen genoemd worden
van plechtige symbolische handelingen met een dramatische
inslag.
De Depositio en Elevatio bestonden hierin, dat men op
Goede Vrijdag een kruis (soms met een H. Hostie) in een
nis van het altaar, of op een andere voor het doel geschikte
plaats opborg (depositio) en in de Paasnacht vóór de metten
weer wegnam (elevatio) 1
Ook toen de eenheid in de liturgische teksten en handelingen vrij algemeen was geworden, heeft men nog lange
tijd onder bepaalde omstandigheden een officiële liturgische
tekst min of meer gewijzigd. Zulk een tekst, die dus bestaat
uit een officiële tekst, waaraan een niet -officiële is toegevoegd, noemt men trope. Indien men b.v. in de liturgische
tekst Kyrie eleison zou inlassen fons bonitatis, Pater ingenite
.

1 Zie de beschrijving van deze plechtigheid beneden biz. 4.
B.N.L. C.i i
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(bron van goedheid, ongeboren Vader), dan is het aldus tot
stand gekomene Kyrie, fons bonitatis, Pater ingenite, eleison
een trope, geen eigenlijke liturgische tekst meer.
De tropen waren oorspronkelijk vooral een hulpmiddel.
Trope komt van het Griekse werkwoord trepein wenden,
keren en men bedoelde er eigenlijk mede keervers, refrein,
dat diende voor de muzikale phrase.
Op het einde der 6de eeuw waren de koorgedeelten der
gezongen Mis gestereotypeerd in het Antiphonarium van
Gregorius den Groten. Toen zich, inzonderheid in de gde
eeuw, een krachtig streven openbaarde naar verdere ontwikkeling en ontplooiing van de kerkelijke gezangen, werden de bestaande melodieën niet weggewerkt, maar in het
begin, aan het einde, soms in het midden, met nieuwe aan
Deze aanvullende melodieën noteerde men door-gevuld.
middel van de zogenaamde neumen (neuma = teken),
noten, die op klinkers, niet op woorden werden gezongen.
Om nu de noten van sterk geneumeerde teksten beter te
kunnen onthouden, gebruikte men woorden. Dit had o.a.
plaats bij de neumen van de Introitus, het begin der Mis.
De teksten met die ingelaste woorden, de tropen, namen
soms de vorm aan van een korte dialoog en het slot ervan
sloot zich aan bij het begin van de officiële liturgische tekst.
Werd de trope bijgevoegd aan het einde, dan had natuurlijk
het omgekeerde plaats.
Een der oudste tropen in dialoogvorm is de zogenaamde
Paastrope van den monnik Tutilo van het eiland St. Gallen
uit het begin of van het einde der cede eeuw.
Engelen.

Quem quaeritis in sepulchro,
O Cristicolae
Vrouwen.
Jesum Nazarenum crucifixum,
O Coelicolae.
?

Wien zoekt gij in het graf,
vereersters van Christus
?

Jezus van Nazareth, den gekruiste, o hemelbewoners.
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Engelen.
Non est hic, surrexit, sicut dixit.
Venite, et videte locum ubi positus erat Dominus.
Vrouwen.
Surrexit Dominus de sepulchro.
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Hij is niet hier, Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft.
Komt en ziet de plaats waar
de Heer gelegd was.
Verrezen is de Heer uit het
graf.

De Introïtustekst, die hierna volgde, begon met: Resurrexi et adhuc tecum sum en sloot dus geheel aan bij deze
trope.
Een andere, iets jongere trope, waarschijnlijk, wat de
uiterlijke vorm betreft, ontstaan uit de Paastrope, is de
Kersttrope.
Quem quaeritis in praesepe,
pastores, dicite ?
Salvatorem, Christum Dominum,
infantem, pannis involutum, secundum sermonem angelicum.
Adest hic parvulus cum Maria,
matre sua, de qua vaticinando
Ysalas propheta: Ecce Virgo concipiet et pariet filium. Et nuntiantes, dicite, quia natus est,

Wien zoekt gij in de kribbe,
herders, spreekt ?
Den Verlosser, Christus, den
Heer, als kind in doeken gewikkeld, volgens de woorden
van den engel.
Het kind is hier aanwezig met
Maria, zijn Moeder, van wie
Isalas, de profeet, voorspelde:
Zie een Maagd zal ontvangen
en een zoon baren. En verkondigt en meldt dat Hij geboren is.

Deze tropen maakte men ook los uit het oorspronkelijke
verband, bracht ze over naar een ander officium b.v. de
Paastrope van de Introïtus naar de metten of verbond ze
zelfstandig met plechtigheden als de depositio en de elevatio. Uit een Engels Benedictijnenklooster hebben we over
een zogenaamde Regularis Concordia, samengesteld tussen
965 en 975, waarin ons zeer uitvoerig en nauwkeurig
beschreven wordt, hoe men in de Paastijd in dit en
andere kloosters, bij name in Gent, te werk ging. Aldus de
schrijver:
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„Om op dit feest de graflegging van onzen Verlosser te vieren
en het geloof van het onwetende volk en de nieuwbekeerden te
versterken, hierbij navolgende het lofwaardig gebruik van zekere
religieuzen, hebben wij besloten het te volgen. In een gedeelte
van het altaar waar er een holte zal zijn, moet het Graf nagebootst
worden en een doek er omheen worden gespannen.
Twee diakens, het kruis dragende, moeten naar voren treden,
het kruis in een lijkwade wikkelen, en vervolgens wegdragen,
antiphonen zingende, totdat zij op de plaats van het graf komen
en er het kruis neerleggen, alsof het het Lichaam van Onzen Heer
was, dat zij ter aarde bestellen. Op dezelfde plaats moet het
H. Kruis bewaard worden tot de nacht der Verrijzenis.
Op de hL:ilige dag van Pasen, vóór de metten, zullen de kerkdienaars het kruis wegnemen om het op een hiervoor geschikte
plaats te bergen. Terwijl de derde lectio wordt gezongen, kleden
zich vier monniken (in de vereiste gewaden). Eén, in een albe,
moet binnenkomen, alsof hij aan de dienst wil deelnemen en
zonder op te vallen, ongemerkt bij het graf weten te komen, waar
hij, met een palmtak in de hand, zich stil neerzet. Bij het derde
reponsorium moeten de drie andere monniken in koorkappen en
met rokende wierookvaten, zich stap voor stap, alsof zij iets
zoeken, naar de plaats van het graf begeven. Want dit alles ge
om voor te stellen den Engel, zittende bij het graf en de-beurt
Vrouwen, komende met welriekende balsem om het Lichaam van
Jezus te zalven. Wanneer derhalve hij, die gezeten is, hen zal
zien naderen die schijnen te dwalen en iets te zoeken, moet hij
met gedempte en zoete stem het Quem quaeritis aanheffen. Als
dit ten einde gezongen is, dan antwoorden de drie gezamenlijk:
, jezus van Nazareth en er wordt hun geantwoord: Hij is niet hier:
hij is verrezen zoals hij voorspeld had. Gaat en verkondigt dat hij is
verrezen uit den dode. Gehoorzamende aan dit bevel, moeten de
drie monniken zich wenden tot het koor, zeggende: Alleluia, de
Heer is verrezen! Na deze woorden zal degene die gezeten is,
hun ditmaal, als om hen terug te roepen, de antiphone toezingen:
Komt en ziet de plaats, en met deze woorden rijst hij op, neemt
het omhulsel weg, toont hun de plaats zonder het kruis, waar niets
meer is dan de doeken, waarin het kruis was gewikkeld. Als zij
dit gezien hebben, moeten zij in hetzelfde graf de wierookvaten,
die zij dragen, plaatsen, de lijkwade nemen en ophouden voor de
geestelijken, als om te tonen, dat de Heer is verrezen, omdat Hij
er niet meer is ingewikkeld, en moeten zij deze antiphoon zingen:
De Heer is verrezen uit het graf! en vervolgens de lijkwade op het
altaar plaatsen. Als de antiphoon is geëindigd, zal de priester,
zich verheugend over de triomf van onzen Koning, die de dood
-
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overwon en verrees, de hymne Te Deum laudamus aanheffen en op
het ogenblik, dat is begonnen, vangen alle bellen aan te klinken".

Ieder die onbevooroordeeld deze tekst leest, zal in de
plechtigheid twee belangrijke dramatische elementen, de
handeling en de dialoog ontwaren. Er is meer. Zijn dat graf,
de albe, de koorkappen, de palmtak in wezen niet gelijk
aan toneeldecor, aan toneelkleding ? Vertoont het opkomen
der monniken, alsof ,gij iets zoeken, niet een treffende overeenkomst met het eigenlijke toneelspel? Is het plaatsen van
het kruis op Goede Vrijdag niet één bedrijf en het gaan
naar het graf en wat daar verder gebeurt, niet het tweede
bedrijf van een twee-akter? Ongetwijfeld, zolang de monniken zich nog niet geheel vereenzelvigen met de voor te
stellen personen, den engel en de vrouwen, zijn zij nog geen
toneelspelers in de volle betekenis van het woord. Maar,
deze grens kan gemakkelijk en onbewust overschreden
worden en van dat ogenblik af is er toneel'.
In verschillende landen ontwikkelt zich nu dit primitief
drama hoe langer, hoe meer. De echte en apocryphe Evangeliën en de legenden leveren de stof voor de uitbreiding
van de tekst.
Bij de plechtigheden met Kerstmis of in de Kerstdagen
vertoont zich dezelfde ontwikkeling. Al is ons toevallig geen
bericht overgeleverd over een „opvoering" van een Kersttrope, zoals dat van den Engelsen monnik over de Paastrope!
Maar van echte, uit de Kersttrope met dramatische inslag
1 De boven medegedeelde (oorspronkelijk Latijnse) tekst vindt
men bij E. K. Chambers, The mediaeval Stage. Oxford, Clarendon Press 1903, deel II blz. 308 en vlg.
Zie verder over de gegeven voorstelling van het dramatische
karakter van dergelijke plechtigheden o.a. G. Cohen, Le Theatre
en France au Moyen Age, I Le Theatre religieux, Rieder, 1928,
blz. XI en vlg. Fr. Aur. Pompen, O. F. M., Het Kerkelijk Drama
in Tijdsch. v. Taal en Letteren XXVIe Jg. blz. 159-183-
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ontwikkelde kerstspelen, hebben we voorbeelden te over.
De kern vormt ook in dit geval de Kersttrope, maar aangevuld met dramatizeringen van hetgeen Evangelie en
legende verhalen. Zulk een kerstspel komt o.a. voor in een
Evangelarium van het klooster Munsterbilsen in Belgisch
Limburg. Het werd in het begin der i Zde eeuw geschreven
door een zekeren diaken Samuel.
Eigenlijk is dit spel al een samensmelting van twee nog
eenvoudiger, reeds vroeg zelfstandig voorkomende kerst
nl. de Pastores (= Herders) en de Stella (= Ster),-speln
waarvan het eerste de verkondiging van Christus' geboorte
aan de herders dramatizeert en het tweede de komst der
Wijzen of Drie koningen en hun ontmoeting met Herodes.
De slotregel van het Muntserbilsense stuk vormt daarenboven de overgang naar een derde kerstspel, de moord op
de Onnozele Kinderen, eveneens zelfstandig voorkomende,
maar ook met de twee, de Pastores en de Stella tot een
trilogisch geheel verenigd.
Een derde zeer kiemkrachtige soort van liturgische spelen
naast de paas- en kerstspelen waren de profetenspelen,
waarop we nog even nader willen ingaan, omdat de neerslag
ervan duidelijk is waar te nemen in de Eerste Blijschap.
Tot de lectiones, welke in de Kersttijd werden voorgedragen, behoorde een preek, gericht tot de Joden en toegeschreven aan Augustinus. Die Joden worden inzonderheid
bedoeld, die ondanks de klare uitspraken van hun eigen
profeten, weigeren Christus als Messias te erkennen.
De predikant roept hun toe: In uw wet staat, dat door
twee getuigen de waarheid wordt aangetoond. Voor Christus
zullen echter nog meer getuigen optreden. Dan gaat hij
voort: Isayas, leg getuigenis af! en vervolgens haalt hij de
woorden van Isayas aan: Zie ene Jonkvrouw is zwanger en_
zal een Zoon baren en hij zal heten Immanuel, dat is God
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met ons. Achtereenvolgens komen nu Jeremias, Daniel,
Moses, David, Habakuk, de oude Simeon, Zacharias en
Elisabeth en anderen aan het woord. Telkens onderbreekt
de prediker deze getuigenissen door krachtige toespraken
tot de Joden, die ondanks deze wolk van getuigen vol
hun verstoktheid. Dan, om zijn bewijsvoering-hardeni
onweerstaanbaar te maken roept hij als getuigen op de
heidenen en we krijgen dan de woorden van Virgilius,
Nebucadnezar en de Sybille van Cumae, Virgilius met zijn
bekende woorden uit de vierde Ecloge: „Iam nova progenies
coelo demittitur alto", Nebucadnezar met zijn getuigenis:
„Zie ik zag vier mannen zonder boeien midden in het vuur
wandelen, ongedeerd en de vierde ziet uit als de Zoon Gods",
de Sybille met haar in de middeleeuwen algemeen bekende
profetie van de verschijning van Christus, het einde der
wereld en het bazuingeschal bij de laatste oordeelsdag. Met
een laatste toespraak tot de Joden eindigt de preek.
De dramatische kern, die in deze preek ligt opgesloten,
eiste als het ware een dramatizering. Reeds in een handscbrift uit de XIde eeuw uit Limoges vinden we de eerste
poging. Daar is de gehele preek geworden tot een berijmd
wisselgezang, waarbij iedere profeet afzonderlijk optreedt.
Uit de veertiende eeuw dagtekent een ordinarium uit
Rouaán. Daar is het wisselgezang verbonden met een plechtige processie, waarin de profeten meetrekken. Als de
processie midden in de kerk is gekomen, waar reeds Joden
en ongelovigen staan opgesteld, houdt ze stil. Dan worden
de Joden en heidenen toegesproken, die in dit ordinarium
antwoord geven en daarop treden de als zodanig gecostumeerde profeten naar voren en leggen hun getuigenis af.
Balaäm komt op met zijn ezelin en spreekt eerst met den
engel, bij het optreden van Nebucadnezar wordt de
brandende oven met de jongelingen vertoond.

8
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Paas-, kerst- en profetenspelen zijn wel de drie voornaamste groepen van het Latijnse kerkelijke drama, waarvan de twee laatste, daar kerst- en profetenspel dikwijls tot
een geheel werden verenigd, ook als één groep kunnen beschouwd worden. Kiemen van liturgische drama's, niet
samenhangend met de Paas- en Kerstliturgie, zijn er wel,
maar zijn in het algemeen niet tot grote ontwikkeling gekomen. Een dialogische trope op de feestdag van St. Pieter
uit de elfde eeuw, heeft zich, voor zover bekend is, nooit
tot een Latijns, liturgisch St.-Pieterspel kunnen ontwikkelen.
Een vierde groep van het Latijnse kerkelijke drama
wordt ten slotte nog gevormd door een aantal Latijnse
drama's, waarvan het verband met de liturgische plechtig
niet duidelijk is aan te tonen. Zo zijn ons uit de-hedn
dertiende eeuw Latijnse spelen overgeleverd, waarin de
opwekking van Lazarus gedramatizeerd wordt. Zo zijn er
ook een aantal eschatologische Latijnse spelen, welke de
gebeurtenissen behandelen vóór het Laatste Oordeel, het
optreden van den Antichrist, het weeromkomen van
Elias en Henoch enz. In dit laatste geval is er misschien
verband met de voorlezing van het gedeelte van het Mattheus-evangelie op het einde van het kerkelijk jaar, dat
over de laatste dingen handelt.
Dat de dichters van de spelen dezer vierde groep enigszins geïnspireerd zijn door paas-, kerst- en profetenspelen
mag men met recht o.i. vooronderstellen.
Zeker is het, dat in West-Europa de liturgie de grote
stoot heeft gegeven tot het ontstaan van het Latijnse kerkelijke drama. In West-Europa, en daarmede bedoelen we
inzonderheid Frankrijk, Engeland en Duitsland. Want in
Italië en Spanje is de geschiedenis van het kerkelijke
drama in verschillende opzichten anders geweest, ofschoon

Dc muzikale :notering van het liturgische drama De Aanbidding der Wijzen
door E. de Coussemaker (zie blz. 9 en io)

De muzikale notering van het liturgische drama De Aanbidding der
Wijzen
door E. de Coussemaker (zie blz. 9 en i o)

De muzikale notering van het liturgische drama De Aanbidding der Wijzen
door E. de Coussemaker (zie blz. 9 en io)
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ook in deze landen, kerkelijke gebruiken, maar niet altijd
in de eerste plaats, liturgische plechtigheden, het Latijnse
kerkelijke drama hebben doen geboren worden.
Men moet inzonderheid bij de paas- en kerstspelen, in
het oog houden, dat deze, daar ze bijna geheel werden gezongen, in zekere zin opera's kunnen genoemd worden.
De begeleidende instrumenten waren het orgel en enkele
snaarinstrumenten, van welke laatste we ons een voorstelling kunnen vormen uit afbeeldingen van musicerende
engelen in de gelijktijdige schilderkunst.
En de tekst, en de muziek van verschillende liturgische
drama's vertonen onderling dikwijls overeenkomst.
Niet alleen die gedeelten van de teksten, die rechtstreeks
aan de oorspronkelijke tropen, eventueel aan de bijbel
waren ontleend, zoals Wien zoekt gij ? of Ere zij God in den
hoge, maar ook andere stemmen soms woordelijk met elkaar
overeen. Regels uit het Munsterbilsense drama als Stella
fulgore nimio rutilat, Regia vos mandata vocant: non segniter
ite vindt men in kerstspelen van verschillende plaatsen
afkomstig, terug.
Bij de muziek zien we hetzelfde. Het ligt voor de hand,
dat de muziek der algemeen in gebruik zijnde kerkelijke
gezangen niet veel verandering onderging. Met de muziek
van de eigenlijke tekst is dat bij de liturgische spelen echter
wel het geval.
Gaarne hadden we hier opgenomen de muziek van het
liturgische spel van Munsterbilsen, maar de onvolledige
notering in het handschrift maakte dit voor óns onmogelijk.
Daar men zich evenwel slechts een zeer gebrekkige voorstelling kan maken van een liturgisch drama zonder de
muzikale notering wat zegt ons het libretto van een
opera eigenlijk ? veroorloven we ons een gedeelte van
de muziek van het door de Coussemaker gepubliceerde
B.N.L. C.i ia

IO
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Adoration des Mages mee te delen. Daarbij voegen we
verder enige der in de Stella voorkomende gezangen met
een moderne muzikale notering, welke wij te danken hebben
aan den Weleerwaarden Heer Rob. Salomon, doctorandus
in de kerkelijke muziekwetenschappen te Rome.
Deze heeft de muzikale notering trachten vast te stellen
door een vergelijking van de muzikale notering der door
de Coussemaker uitgegeven Adoration met de aanwijzingen
in ons handschrift. Het verschil tussen de muziek van de
Adoration en het Munsterbilsense spel komt in verschillende zangen sterk tot uiting. Het Gloria in Excelsis (reg. 19)
moet in beide spelen ongeveer gelijk geweest zijn. Ook
Stella fulgore (reg. 23) en Quem venturum (27) vertonen
veel gelijkenis met de muziek uit de Adoration. Het Eamus
ergo (140) wijkt hier en daar wat meer af, terwijl het Ecce
Stella (144) geheel anders moet zijn geweest. Het Super
solium David (iS) komt niet in de Adoration voor, maar
stemt overeen met XII 5 Ms. v. d. Abdij v. St. Bénoit
s. Loire, uitg. Ward Instituut, Roermond.
De Stella is in Munsterbilsen opgevoerd in de kloosterkerk, de spelers waren koorknapen, monniken of andere
personen, die in een of andere betrekking tot de kerk
stonden. Het is niet meer uit te maken, op welk gedeelte
van de dag de opvoering geschiedde. Wel begint het spel
met Benedicamus, maar daar veel Horae op Benedicamus
eindigen, zegt ons deze bijzonderheid weinig omtrent de
tijd.
Een vergelijking met de door den Engelsen monnik beschreven „opvoering" der Paastrope stelt wel helder in
't licht de evolutie van de eenvoudige kerkelijke plechtigheden der iode eeuw tot echte toneelstukken. Niet vier
monniken, met een schamele fictie van kleding en decorstukken als een albe en koorkappen, een palmtakje, een

Moderne muzikale notering van vijf in het Munsterbilsense kerstspel
voorkomende gezangen door Rob. Salomon
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kruis en een lijkwade ! Neen, een stoet van koorknapen,
verder engelen, herders, drie koningen met hun geschenken
en de ster, Herodes met wapendragers, herauten en schriftgeleerden met hun schriftrollen, vormen de kleurrijke
groep van de zwijgende en sprekende personages. Ook
geeft de vervaardiger van het stuk toneelaanwijzingen omtrent het spel zelf. De scène is de simultaanscène d.i. een
toneel, waarop verschillende plaatsen gelijktijdig naast
elkaar worden voorgesteld. Men zag er, hoe primitief dan
misschien ook uitgebeeld, gelijktijdig het paleis of de
troon van Herodes, het veld met de herders, de kribbe met
de vroedvrouwen, met Joseph en Maria en vermoedelijk
ook een soort van prisoen, waarin Herodes de drie Koningen
laat werpen.
-

Het Munsterbilsense kerstspel begint met een plechtige processie van koorknapen, een loflied zingende ter ere van de geboorte van Christus, welk loflied echter ook kan opgevat worden
als bestemd voor koning Herodes. Dan zingt het koor, terwijl
Herodes zijn troon bestijgt, weer een nieuwe hymne ter ere van
den koning, die boven Davids zetel zal zetelen, weer toepasselijk
zowel op Christus als op Herodes. De eigenlijke actie vangt nu
aan met de bekende scène tussen de engelen, die Christus' geboorte aankondigen en de herders, die na de boodschap der
engelen zich naar Bethlehem spoeden.
Na het vertrek der herders treden de Magi, de Drie Wijzen
of Drie Koningen op, waarvan ieder zijn mening zegt aangaande
de ster. Zij kussen elkaar vol liefde en zetten dan hun tocht voort.
Een bode nadert de Wijzen en eist dat zij zich naar koning
Herodes zullen begeven. Als de Wijzen uitvoeriger bescheid omtrent dezen koning verlangen, bedreigt hen de bode eerst, maar
beantwoordt toch hun vraag. De Wijzen verklaren dan, dat zij
den koning willen zien en begeven zich op weg.
De bode ijlt nu naar Herodes en op diens vraag naar nieuws,
maakt hij eerst een toespelling op zekere profetieën. Als Herodes
een nadere verklaring eist, antwoordt de bode, dat drie vreemdelingen uit het Oosten zijn gekomen, zoekende een nieuwgeboren
koning.
Een tweede bode snelt nu aan met de mededeling, dat door de
voorspellingen der profeten en in aanmerking genomen het feit,

12
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dat deze verlicht zijn door God, de geboorte van een Koning
uit een Maagd vaststaat.
Een derde bode kondigt Herodes de aankomst van de drie
Wijzen aan, die inmiddels hun tocht hebben voortgezet. Herodes
beveelt ze voor zich te geleiden. Dit gebeurt en vol eerbied begroeten ze Herodes. Als deze echter hoort, dat zij den Koning
der Koningen zoeken, eist hij toornig uitleg. De Wijzen getuigen
dan van hun geloof in den nieuwen koning en tonen de geschenken, die zij hem willen brengen. In woede ontstoken, laat
hen Herodes in de gevangenis werpen.
Dan zendt Herodes om de schriftgeleerden en verneemt van
hen de profetie van Christus' geboorte te Bethlehem. Daarop
eist hij de boeken der profeten om ze te raadplegen en als hij ziet,
dat de profetie er inderdaad in is opgetekend, ontsteekt hij opnieuw in drift en werpt de boeken ter aarde.
Vervolgens beveelt hij de Wijzen uit de gevangenis te halen en
ondervraagt hen omtrent het land, waar zij vandaan komen. Als
hij dit heeft vernomen, overlegt hij met zijn armiger, die hem
aanraadt de Wijzen vrij te laten, hen verzoekende terug te keren,
als zij den nieuwgeboren koning hebben gevonden. Zingende
trekken de Wijzen de ster achterna.
Op hun weg ontmoeten zij de herders, bij wie zij navraag doen.
Dezen antwoorden hun, dat zij het Kind reeds hebben gezien.
De Wijzen zetten hun tocht weer zingende voort tot bij de
kribbe. Na een korte dialoog tussen hen en de vroedvrouwen
aanbidden zij het Kind en bieden hun geschenken aan. Een Engel
verschijnt en raadt hun aan langs een andere weg terug te keren.
De Wijzen volgen deze raad en vertrekken naar hun land onder
het zingen van een dank- en loflied.
Onmiddellijk hierna verplaatst de schrijver ons weer naar het
paleis van Herodes en daar horen we het koor de hymne Hostis
Herodes aanheffen. De armiger vertelt aan Herodes, dat de Wijzen
zijn ontsnapt en hem bedrogen hebben.

DE STER
Ecce stella ! ecce stella ! ecce stella !
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ORDO (STELLE) 1
Post Benedicamus puerorum splendida cetus
Ad regem pariter debent protendere gressu,
Preclara voce necnon istud resonare:
5 Eia dicamus!
Regias hic fert dies annua laudes;
Hoc lux ista dedit quod mens sperare nequivit;
Attulit et vere votorum gaudia mille,
Et regnum regi, pacem quoque reddidit orbi,
ZO Nobis divicias, decus, odas, faesta, choreas.
Eia dicamus!
Hunc regnare decet et regni sceptra tenere;
Regis nomen amat, nomen quia moribus ornat.
CHORUS,

ascendente rege:

15 „Super solium David... . "
ANGELUS, al

altis, pastoribus ista predicit:

„Pastores, annuntio vobis .... "
MULTITUDO ANGELORUM:

„Gloria, in excelsis .... ".

Bet/deem PASTORES tunc pergant hec resonantes:
Transeamus Bethleem et. . . . "
MAGUS PRIMUS, qui stat tunc in medio, cantet:
Stella fulgore nimio rutilat.
SECUNDUS, qui stat ad dexteram:
25 Que regem regum natum monstrat.
20

1 Het Latijnse opschrift luidt vermoedelijk Ordo Stelle d.i. de
gang van zaken, de loop, de spelinrichting van de Ster. Van de
Latijnse zangen, in het hs. slechts met enige woorden aangegeven,
hebben we in de vertaling de regel aangevuld. Men lette er op
dat de Latijnse toneelaanwijzingen meestal verzen zijn.
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Na het Benedicamus moet een schitterende menigte van
koorknapen gelijktijdig voortschrijden naar den koning en
voorwaar met heldere stem dit laten weerklinken:
Laten wij eia zeggen! Deze verjaringsdag brengt met zich
mede lofprijzingen van den koning. Dit heeft de lichtende
dag gegeven, wat de geest niet heeft kunnen hopen. Hij
heeft aangebracht waarlijk én vreugden van duizenden
wensen én aan den koning de heerschappij, ook heeft hij
teruggegeven de vrede aan de wereld! Aan ons heeft hij
geschonken rijkdommen, eer, lofzangen, feesten en reidansen. Laten wij eia zeggen! Het past dat deze regeert en
de scepter der heerschappij houdt. Hij bemint de naam
van koning, want hij zet de naam luister bij door zijne
zeden.
terwijl de koning (Herodes) zijn troon bestijgt.
Boven Davids zetel en boven zijn heerschappij zal hij
zetelen in eeuwigheid. Alleluia.
KOOR,

uit den hoge, voorspelt dit aan de herders:
Herders, ik kondig u aan een grote vreugde, omdat ons
heden de Heiland der wereld is geboren. Alleluia.
ENGEL,

MENIGTE VAN ENGELEN:

Ere aan God in den hoge en vrede op aarde den mensen.
die van goeden wille zijn. Alleluia.
HERDERS, moeten dan naar Bethlehem gaan, dit zingende:
Laten wij gaan tot Bethlehem en zien dit woord dat in
vervulling is gegaan, dat God ons heeft getoond.
EERSTE WIJZE, die dan in het midden staat, moet zingen:
De ster roodschittert met verblindende gloed.

die aan de rechterzijde staat:
van den koning der koningen aanwijst.
geboorte
Die de
TWEEDE,
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TE RC I US, qui

stat ad sinistra m :

Quem venturum olim prophetic signaverat.

Insimul hi pergent ac oscula dulcia figent.
Tunc pergunt pariter hoc verbum vociferantes:
3o Hac ducente pergamus
Ubi eius sit nativitatis locus.
Conpellat talfiter VOX INTERNUNTII magos:
Regia vos mandata vocant: non segniter fite.
MAGI:

35 Qui rex sic per te vult nos revocando venire ?

Magos tunc ense iugularipreco minatur.
INTERNUNCIUS:

Rex est qui totum regnando possidet orbem.
MAGI:

4o Et nos cernemus quis regnum sic sit herilis.

Illos dimittit regemque sic NUNCIUS adit:
* Vivas eternus, Rex, semper vivere dignus !
REX,

e contra:

45 Quid maioris opus? mea sit tibi gracia munus.
Quid rumoris affers ?

Non moram faciens, respondet NUNCIUS ista:
Nuncia dura satis refero, presagia vatis.
REx:
50

Que sunt presagia vatis ?
INTERNUNCIUS:

Adsunt nobis, domine, tres viri ignoti ab Oriente,
Noviter natum quendam regem queritantes.
* fol. 18o r°

Reproductie van de tekst van de Stella uit het Munsterbilsense hs.

Reproductie van de tekst van de Stella uit het Munsterbilsense hs.

Reproductie van de tekst van de Stella uit het Munsterbilsense hs,
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die aan de linkerzijde staat:

DERDE,

Wiens komst weleer de profetie had aangekondigd.

Deze moeten tegelijk voortgaan en elkaar zoete kussen
geven. Dan schrijden zij gelijktijdig voort, deze woorden luid
doende weerklinken:
Laten wij met deze als gids onze weg daarheen vervolgen,
waar de plaats van zijn geboorte is.
STEM VAN DEN BODE, spreekt aldus de Wijzen toe:
De bevelen des konings roepen u: gaat en talmt niet.
WIJZEN:

Welke koning roept ons aldus door u terug en wil dat wij
komen?

Dan dreigt de bode de Wijzen met het zwaard te doden.
BODE:

Het is de koning die de heerschappij bezit over de gehele
aarde.
WIJZEN:

wie aldus de heer van alle koningen is.
hen gaan, begeeft zich naar den koning en spreekt
hem aldus toe:
Leve gij eeuwig, o Koning, waard altijd te leven!
KONING, van zijn kant:
Wat hebt gij meer nodig? Mijn gunst zij u geschonken.
Wat gerucht brengt gij aan?
BODE antwoordt zonder uitstel het volgende:
Een niet zachte boodschap breng ik, de voorspellingen van
den profeet.
Laten ook wij gaan zien,
BODE laat

KONING:

Welke zijn de voorspellingen van den profeet?
BODE:

Aanwezig zijn voor ons, o heer, drie onbekende mannen
uit het Oosten, die een nieuwgeboren koning zoeken.
B.N.L. C.

i

z
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Occurens ALTER, cui tunc hec cunt patefacta:
Rex! Rex! Rex!
55 Rex! Regem natum constat per carmina vatum.
Constat per lumen vatum de virgine natum.
TERCIUS accedat,

hos qui monstrat venientes:

En magi veniunt,
Et regem regum natum, stella duce, requirunt:
6o Portant infanti sua munera, cuncta regenti.

Talibus auditis, REX illi talia profert :
Ante venire jube, quo possim singula scire:
Qui sint, cur veniant, quo nos rumore requirant.
ARMIGER ad

Magos sic inplet jussa potentis:

65 Regia ...

Ad regem veniunt, pariter sic ore salutant:
Salve, princeps Iudeorum !
REX:

Que sit causa vie, qui vos, vel unde venitis,
7o Dicite nobis.
MAGI:

Rex est causa vie: reges sumus ex Arabitis,
Huc venientes, Regem regum querentes.
REx:

75 Regem quem queritis,
Natum esse quo signo didicistis ?

Cantant MAGI:
Ilium natum esse didicimus in Oriente,
Monstrat stellam fuste levato:
8o Stella monstrante.
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TWEEDE BODE, wien dit toen is bekendgemaakt, komt aan

-lopen:
Koning! Koning! Koning!
Koning! De geboorte van den koning staat vast door de
voorspellingen der profeten. Het staat vast door de verlichting der profeten, dat hij is uit een maagd geboren.
DERDE BODE moet naderen die wijst, dat de Wijzen komen:
Zie de Wijzen komen en zoeken met de ster als gids den
geboren koning der koningen. Zij brengen aan het kind,
dat alles bestuurt, hunne geschenken.
KONING na dit gehoord te hebben, gelast aan dezen laatste
aldus:

Beveel hun voor mij te komen, opdat ik hierdoor nadere
bijzonderheden kan te weten komen: Wie zij zijn, waarom
zij komen, op grond van welk gerucht zij ons zoeken.
WAPENDRAGER volbrengt tegenover de Wijzen aldus de
bevelen van zijn meester:

De bevelen des konings roepen u: gaat en talmt niet.
Zij komen bij den koning en groeten hem uit êèn mond aldus:

Gegroet, vorst der roden !
KONING:
Wat is de reden van uw reis, wie zijt gij, of vanwaar komt
gij, zegt het ons.
WIJZEN:
De koning is de reden onzer reis: wij zijn koningen uit Arabië,
hierheen komende, zoekende den koning der koningen.
KONING:
Den koning dien gij zoekt, door welk teken hebt gij vernomen, dat hij geboren is?
WIJZEN, zingende:
Dat die geboren is, hebben wij vernomen in het Oosten,

Hij wijst de ster met opgeheven staf
daar de ster ons wees.
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Ira tu mens, gladios sternens, REX ista redundat:
Si ilium regnare creditis, dicite nobis.
CHORUS:

De Xristo rege noli mendacia loqui.
MAGI:

85 Huc regnare fatentes, cum misticis muneribus,
De terra longinqua adorare venimus.

Tunc monstrat dona, que portant Omnipotenti,
PRIMUS:

go Auro regem.
SECUNDUS:

Ture sacerdotem.
TERCIUS:

Mirra mortalem.
95

REx, his auditis, iubet hos in carcere trudi.
Advocat discipulos ac illis talia pandit:
Huc, simiste mei, disertos pagina scribas prophetica
Ad me vocate.
DISCIPULI,

ad scribas:

ioo Vos, legis periti, a rege vocati,
Cum prophetarum lineis properando venite.
SCRIBE,

ad regem:

Salve!
REX:

Talia cantando scribas baculo quoque cedri:
105

0 vos, scribe, interrogati, dicite
Si quid de hoc puero scriptum videretis in libris.
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KONING:

Schuimbekkend van toorn, het zwaard strekkend, barst los:
Indien gij gelooft, dat deze regeert, zegt het ons.
KOOR:

Wil geen leugentaal spreken van Kristus, koning.
WIJZEN:

Getuigende, dat deze regeert, komen wij met mystieke
geschenken uit een ver land hem aanbidden.

Dan toont een der Wijzen de geschenken, die zij den Almachtige brengen.
DE EERSTE WIJZE:

Met goud den koning.
TWEEDE WIJZE:

Met wierook den priester.
DERDE WIJZE:

Met mirre den mens.
KONING, na dit gehoord te hebben, gelast dat zij in de kerker
worden geworpen. Hij roept zijn volgelingen en zegt hun
het volgende:
Hierheen mijn dienaren! de schriftgeleerden, ervaren in de
boeken der profeten, roept ze tot mij.
VOLGELINGEN, tot de schriftgeleerden:
Gij, op de hoogte der wet, geroepen door den koning, komt
haastig met de rollen der profeten.
SCHRIFTGELEERDEN, tot den koning:
Wees gegroet!
KONING, dreigt de schriftgeleerden met een cederhouten stok,
aldus zingende 1
4 gij, schriftgeleerden, zegt mij op mijn vraag, of gij iets
over dit kind geschreven zaagt in de boeken.
:

1 De Latijnse tekst is niet geheel duidelijk. In overeenstemming
met vs. I 15 hebben wij de tekst aangevuld.

HET LITURGISCHE DRAMA

22

SCRIBE:

110

Vidimus, domine, in prophetarum lineis,
Nasci Xristum in Bethleem, civitate David,
Propheta sic vaticinando:
CHORUS:

„Bethleem .... "
Inspiciat libros ac illos reddat amare;
Precones mittit; reges iubet ante venire;
r 15 Primo regi cantet REX fuste minando:

Tu michi responde, stans primus in ordine, fare:
Tu, ergo, unde es?
MAGUS:

Tarsensis regio me rege nitet Zoroastro.
120 REX:

Tu alter, unde es ?
MAGUS:

Me metuunt Arabes: michi parent usque fideles.
REX:
125

Tu tercius, unde es ?
Tercius

MAGUS:

Impero Caldeis dominans rex omnibus illis.
Advocat armigerum REX:

Vestris consiliis, vestris volo viribus uti;
130 Consilium nobis date quod sit et it ... .
ARMIGER:

Audi que facias, Rex, audi pauca sed apta.
Eios des dona Magis * nec mitte morari,
Ut noviter nato, quem querunt regem, reperto,
135 Rex, per te redeant, ut et ipse scias quod adorent.
* fol. i 8o v°
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SCHRIFTGELEERDEN:

Wij hebben gezien, o heer, in de schriftrollen der profeten,
dat Kristus geboren wordt in Bethlehem, de stad van David,
aldus voorspelt de profeet.
KOOR:

Bethlehem, gij zult niet de minste zijn onder de voornaamsten van Juda. Want uit u zal uitgaan de leider, die
zal heersen over mijn volk van Israël. Hij zelf immers zal
zijn volk gezond maken van hun zonden.

de boeken inzien en ze verbitterd teruggeven; hij
zendt herauten, bevelende dat de koningen voor hem verschijnen;
hij moet den eersten koning toezingen, dreigende met zijn stok:
Gij, antwoord mij, gij, het eerste in de rij staande, spreek:
Gij derhalve, vanwaar zijt gij ?
KONING, moet

EERSTE WIJZE:

Het land van Tarzes blinkt onder mij, koning Zoroaster.
KONING:

Gij, de andere, vanwaar zijt gij ?
TWEEDE WIJZE:

Mij vreezen de Arabieren: mi gehoorzamen ze in vaste trouw.
KONING:

Gij, de derde, vanwaar zijt gij ?
DERDE WIJZE:

Ik beveel de Chaldeeërs, heersende als koning over deze allen.
KONING, zijn wapendrager roepende:

Van uw raad, van uw krachten wil ik gebruik maken; geef
ons raad, wat er moet gebeuren en (gaat dan?)
WAPENDRAGER:

Luister, wat gij moet doen, o koning, hoor enige woorden,
maar gepaste. Geef den Wijzen hun geschenken terug en laat
hen hier niet toeven, opdat zij, na den nieuwgeboren koning,
dien zij zoeken, gevonden te hebben, o Koning, terwille van
u terugkeren, opdat ook gij zelf weet, wat zij aanbidden.
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Tunc tribus REX dona re mittit :
Ite et de puero diligenter investigate
Et invento, redeuntes michi renuntiate.
MAGI,
14o

descentes de sede:

Eamus ergo et inquiramus eum;
Offeramus ei munera, aurum, thus et mirram.

Videntes stellam, cantant celesti voce
PRIMUS:

Ecce stella!
145 SECUNDUS:
Ecce stella!
TERCIUS:

Ecce stella!

Insimul:
In oriente previsa,
Quam Balaan ex Iudaica
Orituram predixerat prosapia,
Iterum precedet nos lucida.
Non relinquamus ultra
1 55 Donec nos perducat ad cunabula.
150

MAGI,

ad pastores:

,,Pastores, dicite ....
PASTO RES :

„Infantem .... "
16o MAGI:
Ecce patere domus nobis pia claustra rogamus,
Hoc quibus est votis regem donis venerari,
Quem prefert regnis astrum quod prenitet astris.
OBSTETRICES:

i6 Qui sunt hi, quos stella ducit, nos adeuntes,
Inaudita ferentes ?
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KONING, aan de drie Wijzen de geschenken dan terug
gevende:
Gaat en doet snel onderzoek omtrent het kind en als gij het
gevonden hebt, keert terug en boodschapt het mij.
WIJZEN, afdalende van de zetel van Herodes:
Laten wij derhalve gaan en hem zoeken. Laten wij hem de
geschenken aanbieden, goud, wierook en mirre.
De ster ziende, zingen zij met hemelse stem
-

DE EERSTE WIJZE:

Zie de ster!
DE TWEEDE WIJZE:

Zie de ster!
DE DERDE WIJZE:

Zie de ster!
SAMEN:

Die in het Oosten reeds van te voren gezien was, waarvan
Balaän had voorspeld, dat zij zou rijzen uit het Joodse geslacht, zal ten tweeden maal ons voorgaan met lichtende
glans. Laten wij ze niet meer verlaten, dan tot zij ons leidt
tot aan de wieg.
WIJZEN,

tot de herders

Herders, zegt, wat hebt gij gezien?
HERDERS:

Wij hebben een kind gezien, in doeken gewikkeld.
WIJZEN:

Zie wij vragen dat de heilige drempel van het huis ons
openstaat, wij die wensen met geschenken te vereren den
koning, dien de ster, die de andere sterren in glans overtref , plaatst boven de heerschappijen.
VROEDVROUWEN :

Wie zijn dezen, die de ster leidt, die ons brengen, waarvan
men nooit heeft gehoord?
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MAGI:

Nos sumus, quos cernitis,
Regis Tharsis et Arabum et Saba,
17o Dona ferentes Xristo regi nato Domino,
Quem, stella deducente, adorare venimus.
O BSTERICES :

Ecce puer adest quem queritis;
Jam properate; adorate,
175 Quia ipse est redemptio mundi.
MAGI:

Salve, Princeps seculorum!
PRIMUS:

Suscipe, Rex, aurum.
18o SECUNDUS:

Tolle thus, tu vere Deus
TERCIUS:

Mirram, signum sepulture.
ANGELUS:

i8 Impleta sunt omnia que prophetice dicta sunt;
Ite, viam remeantes aliam,
Ne delatores tanti regis puniendi eritis.
CHORUS:

,,Deo gracias"
190 MAGI,

revertentes:

,, O Regem celi .... "
CHORUS:

,,Hostis Herodes .... "
ARMIGER:

195 Delusus es, domine: Magi viam redierunt aliam.
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WIJZEN:

Wij die gij ziet, zijn de koningen van Tarsis, Arabië en
Saba, geschenken brengende voor Kristus, den koning ons
geboren, den Heer, dien wij met de ster als gids komen
aanbidden.
VROEDVROUWEN:

Ziet, het kind is aanwezig dat gij zoekt, haast u nu; aanbidt,
omdat hij zelf is de verlossing der wereld.
WIJZEN:

Gegroet, o Koning der eeuwen !
DE EERSTE WIJZE:

Ontvang, o Koning, goud!
DE TWEEDE WIJZE:

Neem wierook, gij waarlijk God.
DE DERDE WIJZE:

Mirre, het teken van het graf.
ENGEL:

Verv1uld is alles, wat geprofeteerd is; gaat, langs een andere
weg terugkerend, opdat gij niet als aanbrengers van zulk
een groten koning gestraft zult worden.
KOOR:

Dank zij God.
WIJZEN,

terugkerende:

O Koning des hemels wien nederig dienen zulke dienaren.
In een stal wordt hij geplaatst die de wereld omvat.
Hij ligt in een kribbe en regeert in de hemelen.
KOOR:

Goddeloze vijand Herodes ! wat vreest gij de komst van
Christus ?
WAPENDRAGER:

Gij zijt bedrogen heer: de Wijzen zijn een andere weg
teruggekeerd.

HET SEMI- LITURGISCHE KERKELIJKE
DRAMA
Het kerstspel van Munsterbilsen geeft ons een duidelijk inzicht in de manier, waarop profane elementen, bijna
geheel ontbrekend in „opvoeringen ", zoals de Engelse
monnik beschreef, wisten binnen te dringen in het kerkgebouw. Wereldse elementen bevat bij name de rol van
Herodes. Het schuimbekken van woede, het dreigen met
het zwaard, het raadplegen der schriftgeleerden, het op de
grond werpen der schriftrollen geven alle gelegenheid
sluimerende toneelspelinstincten wakker te roepen. Bij een
goede uitbeelding van de Herodesrol zullen er ogenblikken
zijn, die den toeschouwer vooral boeien door het spél, maar
de godsdienstige strekking enigszins doen vergeten.
Zulke wereldse, inzonderheid komische, elementen ver
zich in allerlei Latijnse liturgische drama's. Vooral-tone
in de profetenspelen ! De ezelin van Balaäm (geen echte,
maar gespeelde!) klaagt in het Latijn b.v. hoe haar berijder
ze pijnlijk met de sporen bewerkt, Habakuk loopt in de
profetenprocessie op zeer realistische wijze te smullen
aan een bos penen, gevolgd door den gehoornden en langgebaarden Mozes met de tafelen der wet, en door Aäron
als bisschop met mijter en staf. In de paasspelen wordt een
toneel ingevoegd van het kopen van de balsem en de reukwerken door de H. Vrouwen, voordat zij naar het Graf
gaan en dit kopen werkt men uit tot een echt volkstoneeltje
van bieden en afdingen met malle uitlatingen van den
sjacherenden koopman. Als de Apostelen Petrus en Johannes naar het graf lopen, ook een ingeschoven toneel, kan
de oudste der twee, Petrus, den jeugdigen Johannes niet
bijhouden, struikelt en valt. Werelds-wuft is in een ander
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spel de scene, waarin we Maria Magdalena vóór haar
bekering zich zien opschikken in haar kamer en alle vermaningen van haar zuster horen beantwoorden met liederen
van dartele minne.
Het ligt voor de hand, dat voor zulke wereldse en komische tonelen het kerklatijn, dat alleen de klerken verstonden,
niet de aangewezen taal was.
En zo kan men dan duidelijk waarnemen, dat met de
wereldse en komische elementen ook de volkstaal binnendringt, eerst zich bescheiden en schuchter beperkend tot
enkele woorden en zinnen, allengskens echter zich vrij en
onbeschroomd uitbreidend over toneelaanwijzing en tekst.
Een der beste kenners van het Latijnse liturgische drama
heeft dit drama aldus getypeerd: „Ces jeus dramatiques
n'ont jamais été composes dans un but théatral. Les spectateurs ne venaient pas lá pour s'égayer ou se livrer á des
emotions mondaines ou terrestres, pour applaudir au talent
des acteurs; ils y étaient pour participer a la fête qu'on
célébrait, pour s'identifier à la ceremonie du jour dont le
drame n'était que la mise en action. Its y assistaient avec
le recueillement que commande le lieu saint".
Zo was het inderdaad in den aanvang. Maar ... .
Wat zal van dit doel terecht komen, als de dolle tiran
Herodes, een struikelende en stuntelige Petrus of een
Magdalena in gaudio met haar „viesevasen van behagelheid", verhevenheid en ernst in gevaar brengen?
Wat, indien grappen en grollen in de volkstaal de stemming, uitgaande van stichtelijke Latijnse kerkgezangen, ontwijden en met tonelen van huiselijk leven en straat de sfeer
in het kerkgebouw, onherstelbaar verstoren?
Een kerkelijke overheid, die niet blind was, kon deze
gang van zaken slechts met lede ogen aanzien en niet dulden,
dat dit onrein vuur op de altaren werd gebracht. Tegen
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deze verwereldsing der toneelstukken in de kerk zelf, is
dan ook reeds in vroege tijden meer dan een uitlating van
kerkelijke zijde gericht.
Er is overigens nog een andere reden voor het doordringen van de volkstaal. Juist omdat het hoofddoel van
het oorspronkelijke liturgische drama was: stichting en
versterking van het geloof van het volk, moest als van zelf
de vraag rijzen, of een vertaling van de Latijnse teksten
voor dit doel niet beter geschikt was.
Duidelijk ziet men de overheersing dezer gedachte in die
Latijnse paasspelen, welke onmiddellijk na de muzikale voordracht van de Latijnse gezangen de vertaling in de volkstaal laten volgen en wel niet gezongen, maar voorgedragen
in versmaat. Als in het zogenaamde Trierer Spiel, daterende
van de veertiende eeuw de engelen hebben gezongen:
„Quem quaeritis o tremulae mulieres, in hoc tumulo plorantes ?" dan volgt hierop in verzen de vertaling door een
engel v ó orgedragen :
Wenen sucht ir drij frauwen
myd jamer unde myt ruwen
also vrue inn dyessem grabe
an dyssem osterlychen tage ?
De wereldse en komische elementen en de volkstaal
tasten op den duur het wezen van het liturgische Latijnse
drama zo aan, dat het in de nieuwe vorm moet vervreemden
van de oude omgeving en er eindelijk totaal ongeschikt voor
worden. Twee phasen kan men hierbij duidelijk waarnemen.
De eerste stap, waarmee het losraken van het drama van
de kerkelijke liturgie als het ware erkend werd, deed men,
toen men liturgische of semi-liturgische drama's, uit de
eigenlijke kerkelijke dienst lichtte en ze als afzonderlijke
plechtigheden verplaatste naar ogenblikken, dat de zuiver
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kerkelijke plechtigheden waren geëindigd b.v. na de Vespers.
De tweede, de beslissende, stap echter was, toen men,
zich bewust wordende, dat voor het kerkgebouw de verder
evolutionnerende toneelstukken niet meer pasten, deze _uit
de kerk verbande, hetzij naar het plein vóór de kerk, hetzij naar een andere plaats in de stad.
Dit verlaten van het kerkgebouw is inderdaad hét beslissende moment geweest in de wording van het geestelijke
drama in de volkstaal.
Het drama kan nu volks worden in de volle zin des
woords, naar allerlei richtingen. Niet meer gebonden aan
Latijnse liturgische teksten en aan de officiële kerkmuziek,
niet meer ingeëngd in een kerkgebouw, niet meer gedwongen rekening te houden met de ernst, die past voor
het huis des Heren, kan de verbeelding gaan speulen, waar
draaiboom sluit, noch hek, zich uitend in de taal, die
iedereen kende en in alle schakeringen doorvoelde. Het
gesproken woord in de volkstaal krijgt daarbij de ereplaats
ten koste van de muziek, die inkrimpt tot een ondergeschikte opsiering.
Een voorbeeld van een gedeeltelijk in de volkstaal, gedeeltelijk in het Latijn geschreven drama, in de volle zin
des woords een semi-liturgisch overgangsdrama, is een
toneelspel, afkomstig uit Frankrijk en ons overgeleverd in
een handschrift der I4de eeuw van de abdij d'Origny Sainte
Benoite. Het draagt de naam Les Trois Maries en dramatizeert het bezoek aan het Graf en het kopen der reukwerken.
Eerst zingen de drie vrouwen:
Quis resolvet ergo nobis ab Wie zal ons derhalve de steen
ostio lapidem? Ut condignum van de toegang afwentelen ? Opsepulture agamus obsequium, dat wij een waardige uitvaart
cujus mire bonitatis sensimus houden van hem, van wiens wonsolatium. derlijke goedheid wij de troost
voelen.
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Daarop volgt dan de Franse toneelaanwijzing:
„Ci doit estre apprilliés li marchans et les trois Maries
avoncques leur oignement", en begint de scène met den
zalfverkoper:
Peres trestout puissans, hautismes rois des Angles, gouvernerez tres pitous, notre cuer que feront malleurourous.
Heulas' nostre dolour con grans il est!
In een Ludus super Iconia sancti Nicolai zingt een heiden,
die zijn have en goed aan een beeld van St. Nikolaas had
toevertrouwd, maar bij zijn terugkeer ontdekt, dat alles is
gestolen:
Gravis sors et dura
Hic reliqui plura

Sed sub mala cura
Des! quel dommage!
Qui pert la sue chose purque n'enrage.
In de toneelaanwijzingen vindt men soms de volkstaal
en het Latijn in een en dezelfde zin, zoals in een Ludus
Danielis, waar een toneelaanwijzing luidt: Vir propheta
Dei Daniel vien al roi, Veni, desiderat parler a toi.
Hoe ouder een toneelstuk in de volkstaal is, hoe duidelijker het zijn oorsprong zal verraden. Het oudste Franse
geestelijke drama, Le jeu d'Adam, heeft als titel Ordo
representacionis Ade (men vergelijke het Ordo Stelle uit het
Munsterbilsense stuk), uitvoerige Latijnse toneelaanwijzingen, als inleiding een lectio (aldus uitdrukkelijk ge
als-noemd):IpricsavtDeulmrn,
deze is geëindigd, het koorgezang: Formavit igitur Dominus.
Maar toch waait er een geheel andere geest in dit drama
in de volkstaal, zelfs in de Latijnse toneelaanwijzingen te
bespeuren.
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„Het Paradijs moet worden opgesteld op een vrij aanzienlijk verhoogde plaats. Gordijnen en zijden stoffen
moeten het op zulke hoogte omgeven, dat de personen, die
er zich bevinden, kunnen gezien worden boven schouderhoogte. Welriekende bloemen en lovers in elkaar geslingerd
bevinden er zich. Het Paradijs moet ook bevatten verschillende bomen, waaraan vruchten hangen, zodat de
plaats er alleraangenaamst uitziet." ................... .
„Dat hij (nl. Adam) niet alleen, maar ook de andere
spelers er op worden afgericht rustig en statig te spreken
en gebaren te maken, welke passen bij datgene, waarvan
zij spreken. Dat zij in de verzen geen syllabe er bij voegen
of er van aflaten, maar dat zij ze alle uitspreken met nauw
volgorde van hetgeen moet worden gezegd.-keurighdn
naam
van
het Paradijs zal hebben genoemd, moet
Wie de
er naar kijken en het met de hand aanwijzen."
Dat is zorg voor decoratief en mise-en-scène, dictie en
mimiek!
Men mag zich het verlaten van het kerkgebouw overigens
niet zo voorstellen, alsof tegelijkertijd en overal de liturgische of semi-liturgische spelen of andere met de kerke
feesten samenhangende min of meer dramatische-lijke
voorstellingen, uit alle kerken verdwenen.
Naast de nieuwe, buiten de kerk opgevoerde, toneelstukken bleef het oude strenge Latijnse liturgische drama in
verschillende kerken en kloosters nog in ere en was misschien voor menigen kerkbezoeker stichtelijker dan de
pompeuze mysteriespelen van duizenden regels van het
einde der middeleeuwen.
Ook andere min of meer dramatische voorstellingen in
de kerken bleven op verschillende plaatsen nog lange tijd
in zwang. In 1498, dus in de bloeitijd der mysteriespelen
onze Blijschappen dateren immers reeds uit de helft der
B.N.L. C.i 3
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werd een Driekoningenspel in de kerk te
i 5de eeuw
Delft opgevoerd, zoals duidelijk blijkt uit de volgende
mededeling:
Up den Zondag na dertienen dag na der vesperen te drie
uren, zo worde hier gespeeld een spel van de priesters, die
tot verscheiden doren der kerken te paarde inne kwamen
rijden, elks met zijn gezelschap vergaderende in 't midden
der kerken; ende up den groten orgel waren engelen,
zingende Gloria in excelsis, ende benede lagen die harders
en speelden, ende daar kwam een sterre schietende van
after uit de kerke na 't hoog autaar toe, ende bleef daar
staan, wijzende die drie koningen den nieuwen geboren
konink, twelk gemaakt was met levendige personen, up den
hogen outaar, daar deze koningen eensdeels sprekend ende
eensdeels zingende haar offeranden deden, ende daar was
alzo veel volks in der kerke gezien .... 1
1

Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland II ade stuk biz.

172.

HST GEESTELIJKE DRAMA IN DE
VOLKSTAAL
Talrijke loten van de stam van het liturgische en semiliturgische drama ontwikkelen zich in de vrije lucht van
stadsplein en volkstaal in weelderige bloei.
In deze nieuwe toneelstukken blijft als gemeenzame trek,
de strekking overheersen om geloofswaarheden te verkondigen en stichting te verwekken, maar in allerlei andere
opzichten verschillen de nieuwe drama's van de primitieve
liturgische en gaan weldra onderling ook uiteenlopende
genres vormen.
Daar is de groep historisch-theologische toneelstukken,
welke het leven van Christus, inzonderheid zijn Lijden en
Dood (Passiespelen) bij voorkeur dramatizeert, ingeleid
door de val der engelen en de paradijsgeschiedenis en besloten met de Verrijzenis en de Hemelvaart.
Daar is een, minder historisch dan dogmatisch-theologisch, genre, dat een of andere geloofswaarheid dramatisch
behandelt. Daar is een categorie stukken met het leven van
een heilige, weer een andere, met een wonder als dramatische kern.
De manier van opvoering blijft niet hetzelfde. Het algemene beginsel van de simultaan-scène d.i. het gelijktijdig
voorstellen van verschillende tonelen, moest in de meeste
gevallen gehandhaafd worden, zolang men vasthield aan
het openluchtspel en men zich geen beperkingen wilde opleggen bij het voorstellen van de plaatsen, waar het stuk
heette te spelen. Maar daarnaast ontstaat b.v. het toneel
der wagenspelen, waarbij op één wagen uit den aard der
zaak konden hierop niet veel plaatsen voorgesteld worden,
meestal zal het er maar een geweest zijn -y- één stuk gespeeld
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werd of waarbij op verschillende wagens, welke zich
achtereenvolgens naar onderscheiden punten der stad begaven, telkens een gedeelte van het te spelen stuk werd
opgevoerd.
We kunnen al de genres hier niet uitvoerig beschrijven,
maar moeten ons beperken tot een korte typering van die,
welke in ons land vertegenwoordigd zijn door de stukken
hieronder afgedrukt.
Het woord mysterie of misterie was in ons land eigenlijk
niet gebruikelijk. Men sprak daar bij voorkeur van Spel of
noemde alleen de inhoud: 't Spel van de zeven Weeën, Dat

spil van Antikrist toekomste, Van ons Liefs Heren Verrisenisse,
De Gheboorte van onzen Heere enz. In Duitsland sprak men
van Spil en in Engeland bij voorkeur van Play. Het woord
mysterie of misterie is een afleiding van het Grieks-Latijnse
woord mysterium (= geheim) en men vatte het dan op
in de zin van geloofsgeheim, zoals b.v. het mysterie van de
Menswording Of het is een afleiding van het Latijnse
woord ministerium (= bedrijf, dienst, handeling) en het
betekent dan eigenlijk precies hetzelfde als het woord
drama, dat immers in het Grieks handeling betekent of het
woord auto in het Spaans, dat als toneelterm bedrijf betekent. Wat de etymologie echter ook moge zijn, zeker is
het, dat in later dagen aan het woord mysterie het begrip
geloofsgeheim vrij algemeen verbonden is geworden.
In de litteratuurgeschiedenis is mysterie(spel) de soortnaam van die toneelstukken, die, evenals de liturgische
drama's, inzonderheid hun stof ontlenen aan de H. Schrift,
deApocryphe Boeken en de legenden. Deze stukken hadden
dus als onderwerpen de Geboorte van Christus, Het
Lijden, De Verrijzenis, De Val der Engelen, Het Leven
van Johannes Den Doper, De Hemelvaart, Kain en Abel,
Salomon, Koning David enz.
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In Frankrijk doet zich evenwel op het einde der middeleeuwen het verschijnsel voor, dat mysteriespelen geheel
profane onderwerpen behandelen, zoals Le Mystere du

Siége d'Orléans of Le Mystére de Grisélidis.
Niettegenstaande de uiterlijke verwereldsing, de pracht
en praal der opvoering, blijft met uitzondering van de niet
talrijke mysteriespelen met profane inhoud, het hoofddoel,
zoals we boven zeiden, godsdienstige lering en stichting.
De clerus behoudt dan ook de leiding bij de samenstelling
der stukken en bij de regie. Men kan uit de mysteriespelen
zonder veel moeite een bloemlezing van teksten van de
bijbel, de kerkvaders en de pseudo-evangeliën bij elkaar
brengen. De gehele middeleeuwse theologie, de gehele
legendenwereld in al haar argeloze naïeveteit rijst op voor
het oog van den lezer. De persoonlijke werkzaamheid van
den dichter bepaalt zich derhalve veelal, wat de inhoud betreft, tot enige min of meer gelukkige combinaties van
theologische leerstellingen, legenden en bijbelse verhalen,
maar openbaart zich voornamelijk in de vorm der geuite
gedachten of gevoelens.
Enige trekken keren steeds terug, zijn typerend.
Ten eerste de vermenging van het verhevene en ernstige
met het komische: diepzinnige geloofswaarheden en
roerende Evangelieverhalen naast dwaze duiveltoneeltjes,
verheven lyrische bewogenheid naast platte alledaagsheid
en erger.
Ten tweede openbaren zich een neiging tot symboliek
en allegorie, tot scholastische apologetiek en moralizering
en een zucht tot realisme in situatie, woord en spel. Anachronistische en alle lokale kleur missende voorstellingen
van gebeurtenissen uit lang vervlogen tijden of van vreemde
landen kunnen door dit realisme dikwijls zuiver het middeleeuwse leven van elke dag weergeven.
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Het grote gebrek van vele mysteriespelen nit de late
middeleeuwen is de buitensporige lengte.
Er zijn er bij van meer dan 40.000 verzen en het lijkt op
het eerste gezicht een niet te doorstane beproeving te
worden gedwongen zulk een rijmbezetenheid aan te horen,
niettegenstaande talrijke dichterlijke en stichtende passages.
Maar men vergete niet, dat de lange stukken niet in
hun geheel op één dag werden opgevoerd, maar de opvoering verschillende dagen duurde en dat het zien van
het spel van minstens even grote betekenis was als het
horen.
De geweldige aantrekkingskracht dezer mysteriespelen
van het einde der middeleeuwen kan niet verklaard worden
uit de letterkundige waarde, welke behoudens enige uitzonderingen, in het algemeen niet groot is. Het is in h oofdzaak de godsdienstige inhoud, en de glans en praal van
de opvoering, waardoor het succes moet verklaard worden.
De opvoering der mysteriespelen is natuurlijk de gehele
middeleeuwen door in de verschillende landen van WestEuropa niet steeds hetzelfde geweest. Ook in een zelfde
land zullen de opvoeringen van stad tot stad wel verschild
hebben in verband met de finantiële draagkracht, het
artistieke en godsdienstige leven der burgerij en vele andere
factoren.
Maar enige vaste beginselen werden bij de opvoering
toch meestal gevolgd.
Algemeen was de simultaanscène, het gelijktijdig voorstellen van een aantal plaatsen.
Algemeen was ook bij de mysteriespelen de drieledige
indeling van het toneel in hemel, hel en wereld, waarbij
men onder wereld moet verstaan de verschillende plaatsen,
waar de handeling op de wereld speelde. Reeds in een Frans
spel der i Zde eeuw lezen we in de proloog:
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Premièrement disposons
tous les lieux et les mansions
le crucifix premièrement
et puffs après le Sépulcre.
Une prison doit y avoir
pour enfermer les prisonniers.
L'enfer soir placé d'un cote,
et, de l'autre cote des mansions,
soit ensuite le Ciel.... 1
Op een of andere manier plaatste men hemel en hel tegenover elkaar. In een ronde of ovale ruimte kon dit gemakkelijk geschieden, zoals uit de afgebeelde scène van Lucern
(tussen blz. 4o en 41) blijkt. Bij andere ruimteverhoudingen
zal men zich zo goed mogelijk hebben beholpen en aangepast.
Maar men zorgde er altijd voor, dat hemel en hel niet naast
elkaar kwamen, maar gescheiden werden door de wereld.
Om een denkbeeld te geven van de wijze, waarop men
zulke mysteriespelen op het einde der middeleeuwen
in de Zuidelijke Nederlanden opvoerde, halen we hier de
beschrijving aan van de opvoering van het Mystêre de la
Passion te Mons of Bergen in België, in Juli i 5o i . Ze is van
de hand van Prof. Gustave Cohen, die ze heeft gebaseerd
op Le Livre de Conduite du rtlgisseur et le Compte des
Dépenses. De opvoering duurde 8 achtereenvolgende dagen.
's Morgens en 's middags werd er gespeeld.
„Imaginez un hourt ou échafaud formés d'immenses tréteaux
érigés au Marché ou á la Grande Place de Mons, sur une
quarantaine de mètres de longueur et une profondeur de quelque
huit mètres, en face les alignements des bancs du parterre suivis
des gradins des galeries, eux-mêmes dominés par les loges des
1 De vertaling in tegenwoordig Frans is van A. Jeanroy, aangehaald uit Gustave Cohen, Le Théátre en France an moyen-age
I Le Theatre religieux, Paris 1928 blz. 23.
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privilégiés de marque. Sur le „plateau" ainsi constitué, sont
plantés les décors de toiles peintes, montées sur chassis et poteaux
et juxtaposés entre les deux maitresses pièces, sises l'une à
gauche, l'autre h droite du spectateur, le Paradis et 1'Enfer, vision
symbolique, car de l'un a l'autre est ballottée au gré de son libre
arbitre, des inspirations célestes et des tentations diaboliques, la
destinée humaine. Sur ce Paradis qui domine la scène, tel un
premier étage h encorbellement, a porté le meilleur effort des
imagiers et tailleurs d'images. Dieu le père y siège en permanence
— robe impériale de pourpre, barbe blanche, couronne d'or —
tandis qu'autour de lui tourne une immense roue chargée d'anges
de bois qui paraissent, comme dans le Paradiso de Dante, célébrer
sa louange. A l'autre extrémité des „échafauds", réplique grotesque de cette sainte figure, un Lucifer enchazné, tordu et
grimacant, tróne sur la plateforme de la forteresse d'enfer, tandis
que, d'une roue mouvante chargée de damnés, s'échappent des
cris d'horreur et de blasphème. Elle est défendue par des canons,
car 1'anachronisme n'arrète point les gens du moyen age. A
l'étage inférieur, sur le plan des échafauds, s'ouvre le Limbe oú
attendent les Pères et baye 1'horrifique Gueule ou Crapaut d'Enfer
à travers laquelle on apercoit les diables jetant les damnés à la
chaudière. Le déploiement de feux et de Hammes de cet horrible
lieu a contraint de le construire en maronnerie, hérissée de
racines, qui lui font une chevelure de Gorgone.
Entre 1e Paradis et l'Enfer se dressent, non pas toujours a
l'alignement les uns des autres, mais souvent dans le désordre
zigzagant d'une rue médiévale, les divers lieux ou mansions oú se
transportent les acteurs, suivant l'épisode qu'ils ont a figurer:
Paradis terrestre, garni d'arbres et de fruits véritables, cerises et
pommes, le Temple et son pinacle, au sommet duquel Jésus est
transporté par l'artifice du Démon, le Mont Thabor, qui est celui
de la Transfiguration, pourvu a 1'intérieur, comme le Paradis, de
plates-formes, d'un treuil, de cordes et de poulies, de tours et
de chateaux, et enfin, fort goûtée des badauds, la Mer, bassin
rempli d'eau capable de supporter un petit navire avec ses
rameurs.
Mais cela n'est point assez, car ce n'est pas cinq h six lieux que
postule le Mystère joué a Mons en 1501, mais environ soixante-dix.
Montait-on de nouveau décors pendant les entr'actes de midi
ou durant la nuit? Point du tout. On se bornait á faire servir le
méme á plusieurs fins. „Et depuis en avant", dit á 1'occasion, une
des rubriques du Livre de Conduite, „le logis de Marie et de Jésus
a trente ans se fera, si on vent, au logis d'Adam". Comment le
public s'y reconna?t-il ? Simplement par un de ces immenses

Reproductie van de tekening van de mise -en-scéne en de opstelling der spelers in
het Paasspel te Lucern 1585

Vertaling van de tekst
(genomen uit Vogt und Koch, Deutsche Literaturgeschichte)
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brevets des lieux sur le hourt ou écriteaux, dont Me. Jehan Portier
traca, de sa plus belle écriture, quatre-vingt-dix-huit, et qui
l'informeront de ce changement d'affectation.
Les dessous de la scène sont aussi compliqués que le dessus.
Ce ne sont que fosseries par lesquelles, au moyen de trappes,
peuvent disparaitre soudainement les personnages, mais leur
emploi est plutót du ressort du machiniste que du regisseur. Le
développement de la machinerie, confiée a deux spécialistes de
Chauny, maitres Guillaume et Jehan Delechière, n'est pas moins
remarquable que celui de la décoration. Secrets, dit un chroniqueur, „capables d'être pris par la populace, pour enchantements" : apparitions des anges descendant du Paradis celestiel,
meurtre de Caïn, déluge repésenté au naturel, décollation de
Saint Jehan-Baptiste, Transfiguration de Jésus au Mont des
Oliviers, Ascension, tonnerres en Enfer, que de triomphes pour
les députés aux secrets ou machinistes, pourvus d'un mémoire
marquant le moment de leur intervention. N'imaginez pas
cependant trop de perfection surtout dans les effets de lumière,
difficilesa réaliser en plein jour et remplacés par l'emploi assez
étrange de la couleur. L'ange au Sépulcre doit avoir le visage
brillant. Aussi, commande la rubrique: „Nota d'avertir un peintre
d'aller en Paradis pour peindre rouge la face de Raphael, et devra
Raphael avoir la face toute rouge de peinture qu'un peintre lui fera",

ce qui ne laisse pas d'être un peu comique.
Précis en ce qui touche les machinistes, le Livre de Conduite du
Régisseur, l'est autant en ce qui concern les allées et venues des
acteurs (je ne dis pas les entrées et sorties, car, le plus souvent,
ils attendaient assis sur un Banc, face au public, que leur tour de
parole vint). J'en trouve un exemple amusant dans cette rubrique
de la Tentation:
Lors s'en va Lucifer en Paradis terrestre en forme de serpent.
Et est à noter que le personnage de Lucifer ne se bouge d'Enfer,
jasoir qu'il (quoi qu'il) ait dit cy dessus: mais est un autre personnage
qui fait le serpent et doit aller á Eve, pour ce que Lucifer ne serait
point assez temps mis en forme de serpent.

a

De spelers van dergelijke spelen behoorden tot allerlei
rangen en standen van de maatschappij. Men vindt onder
hen zowel leken als leden van de geestelijke stand. De gewone burgerij was natuurlijk het sterkst vertegenwoordigd.
Het ligt voor de hand, dat bestaande verenigingen, gilden, geestelijke broederschappen, aan de opvoering een
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groot aandeel hadden, en dat uit deze kringen verschillende
spelers zijn voortgekomen. In het algemeen speelden geen
vrouwen mede, maar vervulden jonge mannen de vrouwerollen.
In de meeste opzichten droegen de opvoeringen der

heiligenspelen, vooral de grote, hetzelfde karakter als die
der mysteriespelen. De overeenkomst tussen de mysteriespelen in engere zin en de heiligenspelen, blijkt overigens
ook hieruit, dat ook sommige heiligenspelen aangeduid
werden met de namen van mystère, zoals Le Mystére de
St. Martin, dat de ge October 1496 werd opgevoerd in
Seurre. Wat de inhoud betreft, gaf de dramatizering van
het leven of een episode uit het leven van een heilige
meer aanleiding tot uitbeelden van tonelen uit het alledaagse leven, maar de hoofdstrekking bleef hetzelfde.
-
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Al kunnen we niet met de stukken in de hand bewijzen,
dat het ontstaan en de evolutie van het geestelijke drama in
de volkstaal in ons land juist op dezelfde wijze geschiedde
als in het buitenland, bij name Frankrijk, Engeland en
Duitsland, er is alle reden om aan te nemen, dat de gang
van zaken niet anders is geweest. De mogelijkheid bestaat
natuurlijk, dat in onze gewesten een of andere schakel heeft
ontbroken. We hebben inderdaad niet de beschikking over
zoveel liturgische, semi-liturgische drama's en geestelijke
spelen in de volkstaal, als b.v. Frankrijk, om onomstootbaar
de gelijkheid van het evolutieproces aan te tonen. Maar wat
we overhebben aan stukken en aan niet rechtstreekse gegevens, wettigt in meer dan een opzicht onze voorstelling.
De oudste Nederlandse mysteriespelen dateren uit de
vijftiende eeuw, derhalve uit de rederijkerstijd, ofschoon het
zeker is, dat plm. 1300 reeds geestelijke toneelstukken
buiten de kerk zijn opgevoerd.
Uit vroege dagen stamt een fragment van een Maastrichts
Paas- en Verrijzenisspel, qua vorm en inhoud een echt
mysteriespel. De naam is misleidend. Het adjectief Maastrichts betekent nl. alleen, dat het stuk afkomstig is van het
in de nabijheid van Maastricht gelegen klooster der Observanten, hetgeen natuurlijk niet bewijst, dat het aldaar geschreven is. De taal is middelfrankisch en meer bepaald
Keuls 1 .
Omdat dit Osterspiel, zoals men het met meer recht kan
1 Zodat die geleerde groot gelijk had, die er tegen protesteerde,
dat men het stuk opnam in een „Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde ", waarin het „een tamelijk kluchtig figuur
maakt, want behalve de omstandigheid dat het Hs. in den Haag
bewaard wordt, heeft het niets met de Nederlanden gemeen".

4.q.
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noemen, echter een goed voorbeeld is van een echt mysteriespel, veroorloven we ons van de eerste bladzijde een facsimile te geven. Ieder kan aldus ook zelf oordeelen over
de taal.
Slechts twee mysteriespelen van het einde der Middel
zijn in hun geheel tot ons gekomen. De Eerste-euwn
Blijschap van Onzer Vrouwen en De Zevenste Blijschap van
Onzer Vrouwen. Beide behoren tot een cyclus van zeven
stukken, waarvan elk tot onderwerp heeft een der blij schappen van Maria. Onder de zeven blijschappen verstaat
men zeven blijde gebeurtenissen in het leven van Maria,
een parallel vormende met zeven (oorspronkelijk vijf)
droevige gebeurtenissen. In De Zevenste Blijschap noemt
de dichter de blijschappen op n.l. de Aankondiging van
Christus' Geboorte, Christus' Geboorte, de Aanbidding
der drie Koningen, de Terugvinding van Jesus in de tempel,
de Verrijzenis, de Nederdaling van den H. Geest op
Pinksteren en de Hemelvaart van Maria 1
Telkens één van deze zeven toneelstukken speelde men
als besluit van de jaarlijkse plechtige ommegang of processie
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavel en ter gedachtnis
aan het mirakel van de overbrenging van het beeld, Onze
Lieve Vrouw opt Staeksken uit Antwerpen naar de O.L.
Vrouwenkerk opten savel te Brussel 2
De Eerste Blijschap, omstreeks 1447 geschreven, is het
eerst opgevoerd in 1448, en verder regelmatig om de zeven
jaar, tot 1560.
.

.

1

Zeer dikwijls wordt elders als tweede blijschap genoemd het

Bezoek van Maria aan hare nicht Elizabeth. De Terugvinding van
, jezus in de tempel ontbreekt dan.
2 De legende vertelt dat een zekere Beatrijs Soetkens op last van
Maria zelf het beeld uit de kapel te Antwerpen had weggenomen
en met een schuitje de Schelde en de Zenne opvarende, het naar
Brussel bracht, waar het sedertdien bleef en hogelijk werd vereerd.

Dit is begin, wi 1 unse here die
werelt zin irsten 2 begonde ze
machene ende allet des hi begerde
ende sprag dus: Ego sum alfa et o.
Unse here zu sich selver
Ich ben ende ende aneginne 3
Gewor Got, gerechte minne.

Hie macht unse here dat irste, dat
was himel ende erde.
Nu willich, dat gewerde 4
Himel ende erde
Inde wille haven 5 schone
Engele in minen trone s,
Die minen lof sengen
Ind immer in vrouden rengen ?.

Hie sengent die engele:
Gloria in excelsis deo. Darna besach sich 8 lucifer in die drieveldicheit inde sprach dus:

Uns dunckit gut de selve wain 10 ,
Dar umbe wir dich gestain.

Hie Wirt lucifer virstosen ende
spricht unse here:
Lucifer, din overmuet
Hait dir genomen al dat guet,
Ende dat der himel beveit",
Dat der zu vrouden was gereit,
Ende alle dinen gesellen.
Nu vart zu der hellen
Dar ir quelit inne 12
Van desen aneginne
Immer sunder ende
In iemerlich meswende 13 .

Hie werden die engele duvele ende
spricht belzebub:

Ich sien in minen claren schin,
Dat is 9 mich dunke werdich sin,
Dat ich minen stul in oisten
Sezze, ende gelich dem hoisten.
Nu pruvet, gesellen alle,
Wie uch dit bevalle.

Owe leider ende owach
Dat uns die doirheit ie geschah 14 ,
Die uns dus hait mishandelt.
Want uns schonet 15 is vorwandelt
In eine arge vorme
Na enne leitlichen worme 16
Sin wir nu alle geschaffen.
Wir daden als arme allen,
Dat wir uns des ane nomen 17
Des wir in mochten vollekumen.

Ein engel, satan, vor si alle spricht:

Hie machet unse here die werelt.
Nu so willich machen
Wale duen gerachen 18
Alle creaturen

wi hoe 2 zin irsten ten eerste 3 ende ende anneginne einde en
begin 4 gewerde worde 5 haven hebben 6 trove hemel 7 rengen
9 dat is lees: dat ich ik 10 wain mening
streven 8 besach sich
11 dat der himel beveit dat de hemel bevat 12 dar ir quelit inne waar
gij in gekweld wordt 13 iemerlich meswende in jammerlijke ellende
14 uns die doirheit ie geschah de dwaasheid ons ooit geschiedde 15
schonet schoonheid 16 enen leitlichen worme een lelijke draak 17 des
ane nome dat ondernamen 18 Wale duen gerachen wel doen ontstaan

1
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De Zevenste Blijschap is het eerst opgevoerd in 1454 en
nog in 1566 te Brussel gespeeld.
De andere vijf stukken zijn ook even regelmatig om de
zeven jaar vertoond, maar zijn verloren gegaan.
De dichter der Eerste Blijschap is vermoedelijk de factor
van de Brusselse Rederijkerskamer Het Korenbloemken,
omdat deze Kamer zich gewoonlijk belastte met de opvoering. Het was een Brabander, misschien wel een geestelijke, in alle geval iemand met een degelijke kennis van
theologie en goed op de hoogte van de rederijkerse verstechniek. Er is alle reden om aan te nemen, dat de Zevenste
van dezelfde hand is als de Eerste. Veel meer weten we niet.
Opgevoerd zijn de Eerste en Zevenste Blijschap op de
Grote Markt, d.i. dus in de open lucht, zoals de meeste
mysteriespelen. Het is zeker niet te stout te vooronderstellen dat op een soortgelijke wijze als bij de opvoering te
Mons het toneel werd aangepast aan de situatie ter plaatse.
De opvoeringen hebben natuurlijk niet altijd juist op
dezelfde wijze plaatsgehad. Het heeft voor een deel afgehangen van de tijdsomstandigheden, den regisseur en zijn
regietechniek, in 1448 wel anders dan een eeuw later in
1566. Van de laatste opvoeringen weten we uit het handschrift van de Eerste Blijschap enige nadere bijzonderheden
o.a. dat voor de 4o erin voorkomende rollen i8 spelers, die
dus soms meer dan één rol speelden, beschikbaar waren,
met namen als hans, gielis, coninck, leers, cammin enz.
Daarenboven waren er figuranten, waarvan het aantal gewisseld heeft naar het aantal beschikbare personen. Uit het
„afslaen" (zie de afbeelding van een bladz. v.h. hs. bij
blz. z) hele passages zowel in de Eerste als in de
Zevenste Blijschap blijkt ook, dat in i 56o en 1566 de toenmalige regisseur franchoys van ballaer, facteur van bruessele,
de stukken te lang vond en er daarom coupures, en vrij

DE NEDERLANDSE MYSTERIESPELEN

47

aanzienlijke zelfs, in aanbracht. Omtrent de gereetschap d.z.
de decorstukken, de aankleding, in de Zevenste Blijschap
deelt het betreffende handschrift mede, dat er o.a. moeten
zijn voor God in de troon: een witte albe, een koorkappe,
Gods hair en de krone. Verder vier alben, drie engels
vleugels en haarkroken voor Sinte Michiel, een kappe,
vleugels, een zwaard, kroke en harnas, voor St. Jan een
wit kleed, een wolk, een preekstoel, een Jezus' rok, haren
en baarden voor de apostelen, duivelsklederen en duivelshoofden, Mariams kleren en een gordel, kunsthanden, een
palmrijs, een lijkbaar, een schrijn, een lijkkleed, lange en
kleine rokken en hoeden. Voorgesteld werden o.a. een graf,
de helle en drie hemels, die opengaan 1
Van de omgang in 1556 o.a. bijgewoond door den afgetreden keizer Karel V en zijn zoon, hebben we een beschrijving door den Spanjaard Calvete de Estrella. Daarin
vertelt ons deze onder meer, hoe de vertoningen op de
praalwagens in de stoet eruit zagen. Deze vertoningen
hebben ongetwijfeld overeenkomst gehad met de tonelen
in het mysteriespel. We laten daarom hier nog de beschrijving volgen van de voorstellingen van de Aankondiging van Christus' Geboorte en de Hemelvaart van Maria.
„Onmiddellijk daarna kwam gereden een andere wagen,
verbeeldende de Engelgroete: de aartsengel Gabriël was
een jeugdige blonde jongeling, in witte kledij; de heilige
een zeer schone in witte taf of lichte gladde zijden stof
geklede jonge dochter: zij was geknield en hield een boek
in haar handen, en men was verrukt bij het zien van de
zedigheid harer houding en de argeloosheid van haar
gelaat.
.

Zie De zevenste Blischap van Maria, uitg. door K. K. Stallaert,
Gent 1887 Biz. IV. Met de drie hemels zullen wel drie stagiën
(- verdiepingen) van de hemel zijn bedoeld.
1
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De laatste wagen verbeeldde de Hemelvaart van Maria.
Het was een zeer schone jonge maagd, in wit satijn gekleed,
omgeven van ene schaar engelen, die lieflijke gezangen
horen lieten en Maria ophieven in de lucht" 1
.

De Blijschappen werden gespeeld „te beginnene ter
Ilster uren na der noenen ende opter Nedermerct" (d.i.
de Grote Markt), dus des middags te twee uren. De
bovengenoemde Spanjaard, die vermoedelijk de opvoering
van de vierde Blijschap (het was immers het jaar 1556)
heeft bijgewoond, al vermeldt hij alleen, dat men een fraai
en godvruchtig toneelspel in de Vlaamse taal speelde,
zekere tijd na het middagmaal, verklaart uitdrukkelijk, dat
men speelde vóór het stadhuis op een theater in de vorm
van een Coliseum.
Heel duidelijk is dit laatste niet. Indien de Coliseumvorm betrekking heeft op de zitplaatsen van de toeschouwers, dan kan men zich voorstellen, dat aan beide zijden
van het stadhuis amphitheatersgewijs zitplaatsen waren
opgetrokken, zodat de zitplaatsen op het stadhuis, waar de
edele en notabele zaten, zowat de frontloges in een modern
theater hebben gevormd. In alle geval is de voorkant van
het toneel gericht geweest naar het stadhuis.
Mogelijk is het echter ook dat „in de vorm van een
Coliseum" betrekking heeft op het eigenlijke toneel, zodat
men zich dit moet voorstellen als een halfrond, waarbinnen
de verschillende plaatsen waren voorgesteld 2 . In de
Eerste Blijschap: hemel en hel met voorgeborchte of
limbus, het aardse paradijs met den engel voor de ingang,
Ibidem VII en XXIX. De gehele passage ook in Dr. P. Leen
Dramatische Poëzie biz. 488,-dertz,Milnasche
Bijlage VII De Groote Ommegang te Brussel.
2 Cf. blz. 4o e. vig.
1
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de woning van Adam en Eva, de tempel in Jeruzalem met
aangrenzende straten, de Gouden Poort in Jeruzalem, en
de binnenkamer in het huis van Maria. In de Zevende
Blijschap: hemel en hel, het huisje van Maria aan de
voet van de berg Sion, een deel van Jeruzalem: een straat
of een plein en de , ,steden", waar Maria gaat bidden, verder de markt te Ephese, enkele andere steden, vanwaar de
apostelen weg gevoerd worden en ergens op de weg van
Indië, de verblijfplaats van Thomas, naar Jeruzalem.
Men doet goed zich hierbij het boven medegedeelde omtrent de opvoering en toneelschikking te Mons in herinnering te brengen, waar de verschillende plaatsen immers
„se dressent non pas toujours a l'alignement les uns des
autres, mais souvent dans le désordre zigzagant d'une rue
médiévale", hetgeen zeer goed mogelijk is ook bij een
Coliseumvorm van het eigenlijke toneel.
De twintigste eeuw heeft de heropvoering gekend van
de beide mysteriespelen. De eerste Blijschap in 1932 bij
gelegenheid van het Nationaal Mariacongres te Nijmegen,
de Zevenste reeds vroeger in 1913 tijdens de Nationale
Tentoonstelling van oude kerkelijke kunst te 's-Hertogenbosch. In beide gevallen werd hier en daar gecoupeerd en
aan de oude tekst in het tekstboek een moderne omzetting
toegevoegd van de hand van W. Smulders Pr. Men zorgde
verder, in overeenstemming met de seletes dat passende muziek niet ontbrak. In de Zevenste geschiedde dit o.a. aldus:
Vooraf werd er door het koor, in plaats en uit naam
der spelers, een gezang uitgevoerd, als een gebed, opdat
het spel naar wens mocht slagen. Dit was de antifoon „Virgo
precellens", voor vierstemmig gemengd koor geschreven.
Toen de proloog de korte inhoud van de Eerste tot en met
de Zesde „Bliscap" had aangekondigd, werden deze tussen
V. 49 en 50, als ouverture of voorspel, in beeld vertoond.
B.N.L. C.

i

4
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Voor de Vierde „Bliscap" gaven enkele fragmenten uit
de liturgie, in Gregoriaanse stijl, de passende tekst; terwijl uit het klassieke polyphone tijdperk het vierstemmig
motet , , Factus est repente" van Gregor Aichinger ( 1 5 6 5z 6z8) genomen werd voor de Zesde „Bliscap".
Na V. 1395 zongen de Apostelen bij de begrafenis van
Maria den psalm „In exitu Israël de Egypto", afgewisseld
door orgelspel en Engelengezang 1 .
De Eerste en Zevenste Blijschap behoren tot de zeer
goede dramatische voortbrengselen van het herfsttij der
Middeleeuwen. Ook in de wereldletterkunde hebben deze
mysteriespelen zich een plaats veroverd 2•
Het is natuurlijk waar, dat evenals in de meeste mysteriespelen, het „verhaal" (mitsgaders het proces in de hemel),
geen vinding is van den dichter, dat psychologische ontleding en karaktertekening, zoals velen die verstaan, gebrekkig zijn.
Maar, wat bewijst dit en al het andere, dat misschien
nog zou kunnen worden aangevoerd tenslotte tegen de
waarde van déze Nederlandse mysteriespelen, die zich
honderd jaar lang handhaafden in het hart des lands, in
het hart der stad Brussel en het oog en het gemoed wisten
te strelen van groot en smal, edele en gemeine ?
Vrome rijmelarij alléén, hadde noch bij de Middel
dit succes kunnen bereiken, noch ware ze in staat-euwrs
geweest in 1932 zesduizend aandachtige toehoorders en
toehoorderessen te trekken, toen de Eerste Blijschap te
Nijmegen werd opgevoerd.
1 Deze muziek verzorgde A. Hansen Pr. Zie voor nadere bijzonderheden Gedenkboek v.h. Nationaal Mariacongres 6, 7, 8
Augustus 1932 G. Mosmans Zoon 's-Hertogenbosch en Die
sevenste Bliscap van Onser Vrouwen, Mysteriespel van de
vijftiende eeuw. Teulings 's-Hertogenbosch 1913.
2 Zie o.a. W. Greizenach, Geschichte des neueren Drama's I.
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Er is inhoud, er is vorm, vooral in de Eerste Blijschap !
Langs de lijnen, getrokken door het bijbelhistorisch verhaal, ontwikkelt zich het stuk, en vóór ons ontrolt zich
het Goddelijke plan met de mensheid van de val der engelen
af tot de Verlossing door Christus' Geboorte, het plan, dat
overstraald is met het grondeloze licht van die zuivere liefde
die alleen de verzoening van Barmhartigheid en Recht vaardigh eid aanvaardbaar maakt. En het vlekkeloze werktuig voor de openbaring der Goddelijke liefde, Maria,
Vonke ende raaiende licht
Des hemels, die den toren zwicht
Van der heileger Drievuldighede ...
sluit als lichtende apotheose eerst in de mat-gouden gloed
van de sober uitgebeelde geboorte, tempelwijding en verloving en later in de witte glans van de Aankondiging de
zesduizendjarige tragedie van het mensdom troostend af.
Met klare taal, die rechtstreeks tot het hart gaat, beeldt
ons de dichter het hemelse en het aardse uit. Hoge geestelijke spanningen worden gevolgd door duivelen-komiek en
realistische alledaagsheid, zodat geen spanning overspanning kan worden.
Zo sluit bij het proces in de hemel, met scholastieke
dihlektiek door beide partijen gevoerd, waarbij de diepzinnigste gedachten van het Christendom den toeschouwer
worden voorgehouden, een tempelscène aan, waarin priesters een allerrechtvaardigste de tempel uitjagen en hem
scheldend zijn geschenken achterna werpen. Na de tragedie
van de zondeval en Gods vloek, dreigen Nijd en Lucifer
in clownachtige vreugde uit hun vel te springen en
weten niet, hoe zot zij moeten gebaren van overmoedige
hellevreugd.
Niet geheel gelijk aan de Eerste Blijschap is de Zevenste.

52

DE NEDERLANDSE MYSTERIESPELEN

Wel is het doel hetzelfde: de verheerlijking van Maria en
de eer der Stad Brussel.
Ook het middel, toneel op de grote markt, is hetzelfde.
Maar er zijn verschillen.
De Eerste Blijschap is grootser in conceptie door de uitbeelding van zondeval en verlossing, omvattende een tijd
zes duizend jaar. Veel dieper dan in de Zevenste-ruimtevan
raakt de dichter de geheimen van de verhouding van het
mensdom tot de Almacht en, let wel l de allerhoogste: de
Zondeval en de Verlossing door de Goddelijke Barm hartigheid, draagpijlers van alle Christendom.
De Zevenste Blijschap daarentegen brengt geen bijbels
geheim ten tonele zelfs geen dogma is de tenhemelopneming van Maria, maar een pia sententia der theologen
en der gelovigen. Over langer dan een twintigtal jaren
strekt het gebeuren zich niet uit. Meer zoet dan verheven
is de materie, meer innig dan diep. Toch véél echt middel
menselijks bevat het stuk en vele toneelmogelijk--euws
heden biedt deze dramatizering van het sterven van Maria,
de strijd van Michaël met de boze geesten, het mirakel van
de door een wolk aangevoerde apostelen, de samenzwering
der Joden, de verdorring der handen, het geslagen-worden
door blindheid en verlamming, de genezing en bekering
der Joden en de ontdekking van het ledige graf. Er is meer
dan in de Eerste Blijschap éénheid in de compositie, welke
slechts éne hoofdfiguur, Maria, kent, steeds geplaatst in
het brandpunt der dramatische actie. Al blijft de karakter
aan de oppervlakte, niet geheel onwezenlijk zijn-teknig
daarom Apostelen, Joden en andere om Maria gegroepeerde
figuren getekend.
Meer gedramatizeerde legende dan geloofswaarheid,
meer mirakelspel dan mysteriespel is de Zevenste Blijschap
karakteristiek vooral voor de late middeleeuwen.

DIE EERSTE BLI 7SCHAP
.

Hij is onwijs die het lichte batteert.

D'IERSTE PROLOGE
Maria, vonke ende raaiende licht
Des hemels, die den toren zwicht
Van der heileger Drievuldigheien,
Ik bidde u, minlijk aangezicht,
5 Dat gij u gratie zo in ons sticht,
Dat uwen lof daar bij moet breien
Zonder verbeien. Rein zuiver kersouwe,
Wilt onzen grinse ende ook zijn vrouwe,
Ende Charloot, onzen jongen here,
io Met zijnder vrouwe, behoeden vor rouwe.
Ende alle haar vrunde, jonge en ouwe,
Moet God beschermen van allen zere;
Ende ook voortmere zijn land, zijn steden
Dorpe, slote, wil God in vreden
15 Altoos behoeden vor mesval;
Ende alle degene, om kort gebeden,
Diere geerne 's lands profijt in deden.
Vor Bruesel bid ik boven al!
Voort groet ik u minlijk groot en smal:
20 Zijt willekome, edele en gemeine,
Die hier dus minlijk zijt verzaamd
In dezen melodiozen pleine.
Zijt willekome, edele en gemeine!
't Prieel uit Trojen, den edelen greine,
i raaiende stralende
2 zwicht bedaart 5 sticht, versta: uw genade zo in ons laat werken 7 kersouwe madeliefje 8- i o Bedoeld zijn: Philips de Goede met zijn vrouw, hun zoon Karel de
Stoute met zijn tweede vrouw, Isabella van Bourbon 12 van
zere van alle leed i 3 voortmere voortaan i 5 mesval ongeval z6 om kort gebeden om kort te zijn met mijn gebed 19
groot en smal arm en rijk, of: groot en klein zo gemeine gewone
pleine op deze schone plaats
mensen, burgers 22 in dezen
gegroeid het lustoord opgeschoten uit Troje, de
24 't Prieel
edele graankorrel
...

...

...
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25 Gegroeid, gebloeid, es Bruesel genaamd.
Wij groeten u minlijk, groot en kleine,
Die t'onzer feesten hier zijt verzaamd.
Zijt hier welkomen, zo 't betaamt.
Want dat lieflijk beelde lofzam,
30 Dwelk hier nog op den Zavel steet,
Van Antwerpen te Bruesel kwam
Bij mirakulen, zo 't menig weet.
Zo zouden wij u geerne ende zijn's bereed,
In love der hemelser trezorie,
35 Figuurlijk speelwijs doen bescheed
Die eerste blijschap die haar geschie:
Hoe dat die zoete maagd Marie
Ontvink den Gods zone onbesmet,
Ende loste ons van den eeuwigen strie
40 Bij 's ingels salute te Nazaret.
Ende altemet jaarlijks, zo 't hoort,
Zonder verlet ende zonder diskoord,
Zo meinen wij er vort, ter stad beveelne,
Verstaat mijn woord, nog VI te speelne.
45 Al es de boodschap 't principale
Ons speels, 't es nood dat men verhale
Waaromme dat God, tot onzen behouwe,
Menselijkheid aannemen wouwe.
Niet min, wij laten overlijen
50 Lucifers val met zijnrer partijen,
29 lofzam lofwaardig 33 zijn's bereed zijn er voor klaar 34
trezorie schatkamer nl. Maria 35 figuurlijk ... bescheed aanschouwlijk in de vorm van een spel laten zien 36 geschie geschiedde 38 loste verloste 39 den eeuwigen strie de eeuwige
strijd 4o bij. salute door de groetenis des engels 41 altemet
jaarlijks telkens regelmatig om 't jaar 42 verlet verhindering;
diskoord tweedracht 45 't principale de hoofdzaak 49 laten
overlijen slaan over 50 partijen aanhang
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Die hen bij hoverdijen geschiedt.
Dies blijven zij eeuwelijk in 't verdriet,
In 't eeuwige demster, zonder verlaat.
Om een gepeis waas 't zonder daad.
55 Maar want de vijand met schalkere liste
Den mense benijdde, omdat hij wiste
Dat hij ter gratiën was verkoren,
Zo dee hij hem Gods gebod verhoren,
Dwelk Adam ende alle zijn geslachte
6o Moeste bezuren, totdat dit brachte
D' ontfermigheid Gods tot enen vree.
Dit was de zake daar 't God om dee,
Dat hij in d'onbesmette zeborie
Wou rusten ende bringen ons t'zijnder glorie.
65 Dus, eerbaar notabele, lieve geminde,
Ik woude dat 't iegelijk wel verzinde:
Ons mein is rein, slecht es ons konste.
Verstaat ende vaat ons goede jonste.
Wij doen 't uit minnen: wilt dat bekinnen,
70 Om vreugd vermeren.
Gode ende der stad, ik zeg 't u plat,
U allen ter eren.
Dus iegelijk wil 't dan deugdelijk keren.
Ende nemen 't dankelijk nu ter tijd.
75 Wij gaan beginnen: hoort en zwijt.
53 demster duisternis; verlaat ophouden 54 gepeis gedachte
55 want omdat; met ... liste met sluwe list 58 verhoren ongehoorzaam zijn aan 63 zeborie ciborie, bedoeld is hier Maria
65 eerbaar notabele zeer voorname burgers 66 wel verzinde goed
begreep 67 mein bedoeling; slecht gering 68 vaat vat - 71
plat platweg 73 deugdelijk keren ten goede verstaan 74 danke lijk in dank 75 zurijt zwijgt
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Nijd (toneel in de hel) :
Och, Lucifer, meester, hoe gevaren
Wij ! Die daar aangeschreven waren
In 't boek des hemels met den here,
Zijn nu gecondampneerd met zere
8o Die eeuwige dood te lijden, wachermen,
Zonder vergank ocht zonder ontfermen
Van hem, die ons hier nedervelde
Omdat wij boven zijn gewelde
Ons wilden verheffen. Dies moeten wij blijven
85 In dit verdriet!
Lucifer:
Ja, als keitijven
Diene bij mijnen rade vererreden.
Bij uwen consente, Nijd, wij ontferreden
Der blijschap ende der eeuwiger erven.
Dies wij hier eeuwelijk moeten sterven
go In zwaarder ellinden, in groter sma.
Ons mocht 's wel rouwen !
Nijd:
Neen, dat 's te spa,
Meester, van onzen berou te sprekene.
Maar dbest es: pijnen wij 's ons te wrekene
Ende met ons in 't strek te bringene
95 Die nu bij hem zijn; ik weet ze te ringene!
ja meester, opdat gij 's radig zijt,
Ik krijg ze bij ons.
77 aangeschreven opgetekend 8o wachermen helaas 8i vergank
einde 83 boven zijn gewelde boven zijn macht 85 keitijven
ellendigen, rampzaligen 86 diene die hem; vererreden vertoornden 87 wij ontferreden wij beroofden ons van; bij uwen consente
met uw verlof 93 pijnen ... wrekene laten wij ons best doen
ons hierover te wreken 95 te ringene te krijgen in mijn macht
96 opdat gij 's radig zijt indien gij hierin behulpzaam zijt
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Lucifer:

Ja ik zeker, Nijd,
Ik hulp ze u bringen ook in 't sneven.
Bij ons was den raad bedreven
ioo Dat wij ons stelden tegen de weerden
Des Heren, bij nijde ende bij hoveerden.
Dus es ons dit mesluk geschied
Dat wij zijn komen in 't verdriet.
Dus dan, Nijdigheid, zo gij gesproken
i o5 Hebt, hulpt dat wij worden gewroken,
Ende bringt ze bij ons in 't jammerdal,
Die de Here verkoos.
Nijd:
Vrijlijk, ik zal!
Zo uiterlijk zere ees 't mij spijtende,
Dat ik mij zelven ga al verbijtende:
i io Uit rechter hatijen eet ik mijn hande
Van ongeneugten.

Lucifer:
Dat schijnt an uwen tande,
Die gij dorknauweld hebt en versleten
Van groten spijte.

Nijd:
Ik heb, zeg, geëten
Mij zelven, alzo 't ook wel es schijnende
i 15 Aan mijn fautsoen: ik ga al dwijnende
Tot eender schaduwen, zo nijpet mij
Dat Temen bat varen zoude dan wij.
Ende na mijn macht zal ik 't bevellen
98 in 't sneven in het ongeluk ioo tegen de weerden tegen het
aanzien of hoveerden hs. hoverden oz mesluk ongeluk 07
vrijlijk waarlijk 15 fautsoen uiterlijk; dwijnen slinken, afnemen
18 bevellen tegenwerken
17 bat bet, beter
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Tot eeuwigen tijden.
Lucifer:
Gij zijt der hellen
120 Zeer profijtelijk, klaarlijk, Nijd!
Maar zegt wies dat gij tornig zijt,
Ende wien gij zoudt, kwaam 't t'uwen wense,
Bij ons hier stieren.

Nijd:
Wat? trouwen, den mense,
Dien hoop ik, kan ik, te verdullene,
125 Dien God gesteld heeft te vervullene,
Bij zijnre hoger caritaten,
De stoele daar wij als ingele zaten.
Daar ben ik op uit, om dien te gekkene
En hier in 't demster bij ons te trekkene.
130 Lucifer, meester, dit heb ik voren
Te trapeneerne!
Lucifer:
Konstu dat gelaboren,
Nijd, ons zaken die zouden verschonen
Ende zere verzoeten !

Nijd:
Ik zalne wel honen
Laat mij gewerden: ik zaal 't wel koken!
135 Hoverde, Gierigheid zelen 't ook stoken
Bedektelijk; ik weed dbedrijf
120 klaarlijk blijkbaar 2 i wies op wien 23 trouwen in waarheid, of: op mijn eer 24 te verdullene te bedriegen, misleiden
25 gesteld heeft bestemd heeft 26 bij ... caritaten door zijn hoge
liefde 28 te gekkene te verschalken 29 demster duisternis 31
te trapeneerne listig uit te voeren; konstu kondt gij; gelaboren bewerken 32 verschonen mooi worden 33 verzoeten veraangenamen; zalne zal hem; honen te schande maken 36 weed dbedrijf
weet 't bedrijf
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Wel bij te bringene.
Lucifer:
Tempteret dwijf:
Zij en es zo vast niet als de man
Van wederstane.

Nijd:
Ik bring 't haar best an
Bij den serpente, dat onbevlekt
Nu bij haar es: het gaat ende sprekt
In dat eerdse paradijs.
Ook ees 't zeer listig, subtijl en wijs.
Bij dien zo hoop ik stille ocht luide
145 Den mense te bedriegene.
Lucifer:
Dat worden de kruide
Die er toe dienen, zeker zo doen 't.
Schooi, duivel, schooi! 't en doog gesermoend
Niet langere: het 's den besten zin
Tot onzen profijte.
140

Nijd:
't Wordt groot gewin
i 5o Der ganser hellen, maag 't zo geschien.
Dit 's weg. (Nijd in het paradijs)
Ik heb de stad verzien
Daar de here na zijn gelieven
In heeft gesteld Adam en Yeven,
Om daar te verdienen, zonder lak,
137 tempteret stel op de proef, bekoor; dwijf de vrouw 39 bring
... an veroorzaak het bij haar 4o bij door middel van; onbevlekt
zonder schuld (zoals al de andere dieren in het paradijs) 44 bij
dien met hulp van deze, nl. den serpente 46 zeker ... 't zeker
dat doen ze 47 schooi pak je weg, ga; gesermoend geredeneerd,
gepraat 48 zin plan 51 dit ... weg dit is weg nl. uit de hel;
stad stede, plaats 54 lak smet
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155 De vroude, daar hij ons zelve uit stak,
Dwelk ons te lijdene es onzoete.
Tsus! laat geworden: juist tegemoete
Komt mij 't serpent: dat loop ik smeken
Mit blijden geveerte. Dit 's wel een teken
i 6o Van voortgange mijns bedrijfs geveisd.
(tot het serpent)

Zerpent, hoort mij: ik heb gepeisd
Nutte zaken, rein in 't beklijven,
Tot uwen orbore.
't Serpent:

Konstij die bedrijven,
Daar wild' ik toe hulpen en pijnen eenpaarlijk,
165 Had ik 's die macht.

Nijd:

Ja gij, zo klaarlijk,
Ja, wildij werken bij mijnen avijze!
In midden van dezen paradijze
Daar steet een boom, zij u gewaagd,
Die orborlijke vruchten draagt.
170 Wiste Adam hoe dat ze smaken,
Hij zoud' ze plukken.
't Serpent:

Wat konnen zij maken,
Die vruchten alzo hoge geprezen,
Ocht ze Adaam nutte?
157 laat geworden laat gebeuren, wacht even 58 smeken vleiend
vragen 59 geveerte uiterlijk, houding 6o geveisd bedrijf bedriegerij 61 gepeisd gepeinsd, gedacht 6z beklijven gedijen;
versta: een goede uitkomst hebbend 63 tot uwen orbore tot uw
voordeel; konstij kondt gij ; bedrijven ten uitvoer brengen 64
pijnen eenpaarlijk voortdurend moeite doen 66 wildij wilt gij;
bij m. avijze naar mijn raad 68 gewaagd gezegd 69 orborlijke
nuttige heilzame, 71 maken uitwerken 73 ocht ... nutte indien ze Adam nuttigde
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Nijd:
Zo wordt hij genezen
Van der natuurlijker dood.
175 Ook wordt hij verheven en alzo groot,
Volmaakt en van zo hoger weerden,
Al es diene hier schiep van eerden.
Ende voort zo zoud' hij onverspleten
Alle die grote scientiën weten,
i 8o Die liggen verborgen in den here
Diene hier stelde.
't Serpent:
Nu dan, ik kere
Tot Yeven. Kan ik ze 'r toe beringen,
Zij zalre Adame wel toe bringen,
Niet jegenstaande dat 't God verbood.
185 Der vrouwen list es alzo groot,
Dat zij volkomen zelen haar zaken,
Al zouden zijre kwa note om smaken.
Dus werdt 'et best zo aangeleid,
Om voordgank te hebbene.

Nijd:
Het 's klaar bescheid.
ego Gaat vrouw Yeven aan subtijlijk,
Het zal volkomen.
't Serpent:
Geerne, vrijlijk.
Ik zaal 't bezorgen op een kort.
Vertrek! Ik meen 't ons orboor wordt.
173 genezen verlost 77 al als; diene die hem 78 onverspleten
geheel, ongedeeld 8i diene die hem 8z beringen krijgen,
dwingen 83 zalre zal er 86 volkomen ten einde brengen 87
zijre zij er 88 werdt wordt 90 gaat aan tast aan; subtijlijk
listig 91 volkomen in orde komen, gelukken; vrijlijk waarlijk
92 op een kort weldra
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(Tot Eva)
Yeve, vrouwe van dezen vergiere,
195 Die hier de here rein van bestiere,
Bij zijnre groter gratiën wrachte,
Omdat gij en al u geslachte
Verdienen zoudt, om kort verklaren,
De glorie daar d'ingele in waren,
Zoo Ja, vrouwe, bij zijnre groter genade Maar wildij werken bij mijnen rade,
Ik weet u zelk avijs te gevene,
Dat u eeuwelijk steet te levene,
Ende zelt ook weten hoe ende watte
2o5 Van allen wijsheden.
Yeve:
Serpent, wat 's datte?
Waar 't zo, daar wild' ik mij toe pijnen !
Wat 's die zake?
't Serpent:
Van goeder mijnen
Staat hier een boom in dezen pleine,
Wies appele zo zoet zijn ende zo reine,
210 Diere nutte, hij leefde emmermere.
Ook zoude hij zijn gelijk den here:
In vreugden, in vreden, zonder verdriet,
T' eeuwigen dagen.
Yeve:
Na dijn bedied,
Serpent, waar 't groot om ons, voorwaar!
1 94 van dezen vergiere van deze boomgaard 95 rein van bestiere
onberispelijk in zijn handelingen 96 wrachte schiep 97 omdat
opdat 98 om kort verklaren met korte woorden zoi wildij wilt
gij 02 avijs raad 03 u steet te levene gij zult leven 04 hoe
ende watte het hoe en het waarom 07 v. g: mijnen v. g. uiterlijk
i o diere die er van 13 bedied uitleg, verklaring 14 waar .. .
ons ware het voor ons iets groots (van groot gewicht)
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(Tot Adam)
215 Adam, verstaat mijn redene klaar:
Ik bringe u mere, die emmer geproefd
Moet zijn ende die ons zere behoeft
Te doene, want wij 's zelen genezen
Van der dood.

Adam:
Wat zoude dat wezen,
22o Vrouw Yeven, dat gij met nernste begeert

Aan mij ? Ees 't dat gij 't mij verkleert,
Ik zalre in doen zonder verdrag
t' Uwer liefde, dies ik vermag.
Want node zo zoude ik u vererren,
225 Zo 't redelijk zij.

Yeve:
Dan zonder merren,
Adam, zo wilt na mijn begeren
Dezer vrucht nutten, zonder ontberen,
Van die in midden staat gegroyt
Den paradijze; want klaarlijk doyt:
230 Gij werdt er bij, dat is wel mijn weten,
Onsterfelijk en groot.

Adam:
Ja, hebdij vergeten
Dat ons de here zonder genoot
Van diere vrucht te eten verbood?
Ende dat wij elder, na ons gevoeg,
216-217 mere ... zijn bericht, dat in elk geval dient onderzocht
18 's des, daardoor zo nernste ijver, aandrang 22 ik ... doen
ik zal er in doen; zonder verdrag onmiddellijk 23 t'uwer liefde
om uwentwil; dies hetgeen 24 vererren kwaad maken 25
merren dralen 27 zonder ontberen zonder missen 28-29 ge.groyt: doyt gegroeid: doe 't 30 werdt wordt; er bij er door

32 de here zonder genoot de enige God 34 elder elders

B.N.L. C.i 5
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235 Van allen vruchten nutten genoeg,
Maar dat wij emmer niet en daden
Tegen 't gebod?

Yeve:
Laat u geraden,
Lieve Adam! op alle trouwe,
Et van der vrucht.

Adam:
Ach, weerde vrouwe,
en
hebben emmer geen nood van dien,
240 Wij
Te doene tegen des heren verbien.
Hier staat zo menegen boom zeer lieflijk
Gegroeid, wiens vruchten zijn gerieflijk
Van schijne, van roke, ende ook van smaken.
245 Wat node waar 's, dat wij dan braken
't Gebod Gods ende tegen zijn woorden
In contrariën dan overhoorden,
Die ons tsier lieften heeft besneden
Te dezer hoogheid?

Yeve:
Keren, zijt tevreden,
250 Adam: wij zelen den here wel paaien.
Getroost u dies, laat u geraaien.
Wij zelen der vrame bij ontvaan,
Dat hoop ik. Houd, ziet.

Adam:
Ik zaal 't bestaan,
Al ees 't mij tegen; maar t'uwen begeerne
236-237 maar ... gebod indien wij maar nooit iets tegen 't gebod
deden 38 op alle trouwe op mijn eer 39 et eet 4o emmer
voorzeker 45 's, een genitief afhankelijk van node 47 in contrariën in strijd met, vijandig; overhoorden ongehoorzaam waren
48 tsier lieften naar zijn wil; besneden bestemd 49 keren, uitroep
(eig. Christus) 52 vrame ... ontvaan voordeel door ontvangen
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255 En wil ik mij niet pijnen te weerne.

(Adam bijt in de appel)
Ik heb 't gedaan. God laat 't ons vromen
Ende t'enen zalegen inde komen.

Selete kort. *
God:
Ik, die ben ende hebbe gemaakt
Alle dink ende van niete omstaakt,
z6o Ende op rechtverdigheid geschepen,
Ben nu bij redenen in dien begrepen,
Dat ik justitie zal doen baren
Op hen, die overhorig waren
Mijns geboots, rein in 't behagen.
265 Dies zelen zijre penitentie om verdragen
Zo lange, als recht met redenen brieft,
Dat 's hem van dezen boete gelieft.
Dan zal mijn gramschap zijn gezwicht
Ende peis dan weder tot hen gesticht
270 Van den zonden, die zij in mij
Hebben bedreven.
(Tot Adam)
Adam, waar zijdij?
Adam zal komen met enen blade gedekt,
ende Yeve ook.
Adam:
Here, ik hoorde u stemme ende werd in vare,
?

* selete kort korte pauze
256 vromen tot voordeel zijn, baten, ten goede keren 59 van niete
omstaakt uit niets ingericht 6o geschepen op gebaseerd op 6 z
bij redenen op goede gronden; in dien begrepen hier op uit, van dit
idee 62 baren doen blijken 63 overhorig met gen. ongehoorzaam aan 64 rein in 't behagen ten volle behaaglijk 65 zijre zij
er 66 met redenen brieft gebiedt naar reden 67 dat ... gelieft
dat het boete hierom van dezen eist 70 in mij tegen mij 72
in vare bevreesd
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Mits dat ik naakt dus ben in 't klare.

God:
Adam, wie hevet u doen weten
275 Dat gij naakt waart? Dan, du hebs geten
Der vrucht des houts, dwelk ik verbood?

Adam:
Dwijf, die gij als mijn genoot
T' eenre gezellinnen hebt gegeven,
Gaf mij den raad.
God (tot Eva) :
Twij hebstuut bedreven?
Yeve:
280 't Serpent heeft mij bedrogen in 't waan,
Mits zijnen rade.
God:
Wantstuut hebt gedaan,
Serpent, zo zeldij vermalendijd
Zijn ende blijven t' eeuwiger tijd,
Onder alle dieren ende beesten ter erden.
285 Ende tussen dij ende dwijf zal werden
Vijandschap, ende haren ende uwen zade,
Ende u hood zal vroeg ende spade
Bedrukt wezen onder haar voete.
Ende Yeve, ik zal dij onzoete
290 Vermenigvuldegen u ermoe.
In arbeide zeldij spa ende vroe
Dijn kinder baren, ende zonder fijn
Zeltstu onder tsmants macht zijn.
273 in 't klare voor aller ogen
75 dan derhalve; geten gegeten
79 twij waarom; hebstuut hebt gij het 8o in 't waan meen ik (of:
in mijn gedachte; versta: de slang heeft mijn gedachte misleid)
8i wantstuut omdat gij het 87 hood hoofd, kop 91 in arbeide
in barensweeën 92 fijn einde 93 tsmants des mans
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Adam, omdat gij zonder nood
295 Uit uws wijfs rade, dwelk ik verbood,
Aat van den borne, zal d'eerde, wilt merken,
Vermalendijd zijn in uwen werken:
In arbeide zeldij van haar gevoed zijn.
Dornen, distelen, aldus moet 't zijn,
300 Zal zij u bringen; kruide zeldij eten
Der eerden; ook zeldij in 't zweten
Dijns aanschijns dijn brood eten vornoemd,
Totdat gij weder ter erden koerot.
Want van slijke ende van eerden
305 Zijdij gemaakt, ende weder zeit werden,
Mitsdien datstu dus hebt gebroken
Mijn hoge gebod; 't moet zijn gewroken:
Des en kan niemen doen beweerte.
Bij mij moet rijzen rechts begeerte:
310 Zo wel hem die 't volgt ende na mij haait.

(Tot den engel)
Waar zijdij, mijn ingele? Hebdij genaaid
Van dezen bezondegen haarlieder klere,
Zo ik 't beval?
Een infiel:

Ziet, ja wij, here.
Zij zijn bereed tot uwen vermane,
315 Zo 't redelijk zij.
God:
Nu, doet ze hen ane.
Ik zal hem hulpen -dekken haar lee,
302 vornoemd bovengenoemd 03 totdat ... koemt, nl. begraven
wordt; vornoemd: koemt hs. vornoemt: coemt o6 datstu dat
gij o8 des beweerte doen het afweren og rechts begeerte ver langen naar recht i o na mij haait naar mij verlangt i 2 bezondegen zondaars 14 zij ... vermanezij zijn bereid uw bestraffing
te aanvaarden i 6 lee leden

70

DIE EERSTE BLIJSCHAP

Ende sluiten ze hier uit dezer stee,
Daar van nu voort na dezen tijd,
Negeen natuurlijk mense en blijt,
320 Ja, zonder enege die in 't versterken
Mijn profetie zelen volwerken,
Ter vramen van hem die na dbehoren
In mijnen name werden herboren
In 't zalege doopsel, zonder verlaat,
325 Tot haren behouwe. Nu, Adam, gaat !
Hier uit moettij gesloten werden
Eeuwelijk, om u overterden.
Gij hadt te wense al uwen keure.
Serubin, blijft er staande veure:
0
uwen zwerde, zonder sparen,
Met
33
Zeldij deze zuiver stad bewaren.
Het 's mijn bevelen dat gij 't doet.

d'Ingel Cherubin blijft staande tot Adams dood:
O here vol gratiën, in uwer ootmoed
Geef ik mij over zonder verdrag.
335 Gij hebbet al in uwer behoed,
Want gij in uwer genaden zoet
Hebt doen verscheden nacht ende dag.
Van uwer goedheid niemen en mag
Te vollen begrijpen; ben ik wel vroed,
34o Gij blijft ende waart, eer oude plach.
Grondeloos vloeiende zo es u vloed:
319 blijt blijft zo enege nl. Henoch en Elias zz volwerken
vervullen, verwezenlijken zz ter vra men ten nutte, tot voordeel;
na dbehoren zoals het behoort 24 zonder verlaat zonder ophouden 27 overterden overtreden z8 gij ... keure gij hadtuw
keuze slechts voor het wensen; hs. cuere: vuere 30 zonder
sparen zonder dralen 31 stad plaats 33 ootmoed genade 35
al alles 37 verscheden scheiding maken tussen 4o eer oude
plach eer ouderdom placht te bestaan 41 vloed, nl. van genade
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Dies men u lof toeschrijven moet.

Selete: zank of spel.
Adam (voor het paradijs) :
O laas, wat zal ik nu bestaan,
Erm, onzalig knecht, vol rouwen !
345 Wat zal ik maken, waar zal ik gaan?
Hoe hebdij 't, erm keitijf, gebrouwen?
In weelden haddij u mogen houwen,
Daar gij nu ellindig blijft.
Die deugd wilt lonen met ontrouwen,
350 Het 's redelijk dat hij 's druk bedrijft.
Ik heb gesteken ende gekijfd
Tegen den meester der meesteren gemene.
Mij zelven heb ik er mede ontlijfd
Ende eeuwelijk brocht in bitteren wene.
Yeve:
355 Ai laas, nu vinden wij ons allene,
Die t'ierst van Gode waren bevrijd!
't Serpent, die schalke beeste onrene,
Heeft ons bij rade aldus ontwijd.
Wij moesten immer zijn benijd,
36o Omdat wij dus in eren zaten.
Wij hebben ons kwalijk daarin gekwijt,
Dies zijn wij nu aldus verwaten!
Adam:
Vrou Yeve, 't en kan ons niet gebaten
Dat wij veel meer rouwen dreven.
365 Maar hopen wij in der caritaten
Die ons de here van dezen wil geven,
34.4 knecht man 46 gebrouwen aangelegd 50 's des, daarom
51 gesteken gevochten, gestreden 53 ontlijfd gedood, nl. van
het eeuwig leven beroofd 56 bevrijd veilig gesteld 57 schalke
listig, sluw 58 ontwijd tot schande gebracht 6z verwaten
vervloekt 65 in der caritaten in de ontfermende liefde
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Wij hebben ons zelven brocht in 't sneven
Onverzien bij dommen rade:
Dies laat ons bidden den here verheven
Dat
hij ons tone zijn genade.
37o

Yeve:
Geminde man, houd, nemt dees spade,
Daarmede zo moettij werks beginnen:
Met bitteren arbeide ende met smade
Zo moeten wij onzen nooddorst winnen.
Adam:
375 Laas, in 't paradijs daar binnen
En hadden wij des negenen nood,
Want alle vruchten, na tsheren verzinnen,
Die wiesen alzo hij ze gebood,
Eer hij ons daar buiten sloot.
Selete; pauze
Nijd (in de hel) :
38o 0 Lucifer, meester, verheugt u, lieve !
Lucifer:
Hoe gevaren, Nijd?
Nijd:
Juist t' onzen gerieve
Ees 't komen: wij en zouden kume anders wensen.
Lucifer :
Ees 't waar, duivel, ees 't waar?
Nijd:
Ja 't: alle mensen
Die moeten nu sterven, dat 's verloren!
385 Ende dan zelen zij ons toebehoren
368 onverzien onberaden 73 met smade met schande 74 nood-

dorst nooddruft 76 negenen geen 77 na. . . verzinnen volgens
de schikking des Heren 84 dat 's verloren daar is niets aan te
doen
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Ende blijven bij ons, hier in der kwalen,
Ocht 't hoogste recht zal moeten falen
Ende dat voortstel des groots heren.
Maar hemel ende erde zoude eer verkeren,
39 0 Eer hij veranderde luttel of iet
Die regle van rechte.
Lucifer:
Dat 's wel bespied !
Hulpe longeren, nu hoor ik vrij!
Komt dus die mense met ons hier bij,
Zo zal hij betalen ons gekwel
Dat
wij hier lijen !
395

Nijd:
Mijn mager vel,
Dat ik dus na heb liggen verbijten,
Es nu zo vrolijk, het waant splijten
Om dies dat ik den mense, verheven
Met Gode, dus heb gebracht in 't sneven !
400 Hadde hij de vroude bezeten zo zoete,
Ik hadde afgeëten hande en voete,
En haan wij 's hem niet konnen beweren
Haar welvaart.
Lucifer:
En weet mij hoe geberen!
Mij zelven en kan ik niet bedwingen !
405 Ik zal uit mijnen velle springen
Van blijscepen, dat gij ze dus uit deugden
Hebt getrokken. Zo groten vreugden
En hadde nooit duivel vor dezen in 't lijf !
388 voortstel voornemen 89 verkeren veranderen 91 bespied
uitgekeken 92 longeren, bastaardvloek voor Gods longen! nu...
vrij hoor ik wel goed? 96 na bijna 99 in 't sneven ten val (in
't lij den) 402 haan hadden; 's beweren hiervan afweren 03
en weet ik weet niet; geberen gebaren
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Nijd, ik geef u vor dit bedrijf
Dat gij aan Adame hebt bedreven,
Dat gij voort eeuwelijk zeit leven
Op dezer wereld, ende daarna erfelijk
Zeldij wezen altoos onsterfelijk;
Ook blijfdij hier met mij gekroond
415 In der hellen.

410

Nijd:
Zo worden gehoond
Veel zielen die ik nog zal betrapen.
Ende klerke, moonke, kanoonke, papen,
Die pittereren zelen te strij
Op anderen, bij gierigheien en bij nij,
42o Die zal ik hier nog met hopen bringen,
En doen ze in onzen ketel springen
Van boven neder, bij menegen kudde,
Ongeteld !
Lucifer:
Ik lache dat ik schudde,
Omdat de mense, die was verheven,
425 Aldus der gratiën es ontdreven
Die hem die here, dor zijn gena,
Verleende, ende zal nu moeten met sma
Bij ons zijn. 't Was een abel praktijke,
Dat men 't zo kookte!

Eerste duivel:
Nooit desgelijke
43o En hoorde geen duivel zingen noch lezen
i4 gekroond blijven blijven heersen 15 gehoond tot schande gemaakt 17 moonke monniken;
kanoonke kanunniken hs. moencke, canoenke i8 pittereren hakken op; te strij om strijd i9 bij nij door nijd 25 ontdreven
beroofd van z8 abel praktijke behendige kunstgreep
412 erfelijk krachtens erfrecht
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Van liste! Nijd, gij zult klaar wezen
Lucifers raad in allen dingen;
Gij zelt allene meer werks toebringen
Dan al de duivels of nekkers broed
435 Der ganser hellen. De zake eist spoed,
Om te vervolgene tot meer profijts,
Hoe dat 't verkeerde.
Lucifer:
Nu toe, intijds
Vor den rechtere, zo 't behoort,
Eer dat 't verkoele; wij zelen hem dwoord
44o Verhalen, dat hij henlieden spelde
Als hij ze in 't paradijs ierst stelde.
Dan als wij 't hem aldus vorbringen,
Hij en zaal 's niet loochenen.
Nijd:

Hij en kan ze niet verdingen
Bij rechte; ende anders, in genen kere,
445 Dan redene ende recht en geert de here.
Tegen recht en ging bij niet een hooi,
Om hemel en eerde.
Lucifer:
Schooi, duivel, schooi
Tot vor den rechtere; het geeft wel vrame
Terstond te bezoekene. Bringt mét Adame,
45o Dat hij zijn vonnesse hoor laat zien:
Na zijn mesdragen zal recht geschien,
43 1 gij ... wezen het is ontwijfelbaar, dat gij zult zijn 34 nekkers
broed duivelbroedsel 36 om ... profijts om voort te zetten tot
groter voordeel 40 spelde van te voren, vooruit zegde 41 ze,
nl. het eerste mensenpaar 42 vorbringen voorbrengen, te binnen
brengen 43 verdingen voor iemand pleiten 44 in genen kere
op geen manier 45 geert begeert 46 niet een hooi geen spier
47 schooi ga, pak je voort 48 vrame voordeel 49 te bezoekene
beproeven 50 hoor haar, nl. Eva 51 na volgens
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Dat hoop ik aan die gerechtighee
Des groots heren.

Nijd (tot Adam en Eva):
Nu gij moet mee,
Adam, aanhoren 't vonnesse van Gode,
455 Gij hebt, contrarie zijnen gebode,
Bij uwen consente willen zondegen.
Dies zeldij van ons horen bekondegen
Wat boeten dat er toe behoort
t' Zelker mesdaad; ende gij, tert voort,
46o Yeve; gij hebt bedreven 't feit,
Dus moettij er ook an.

Adam:
Het es die waarheid,
Dat wij bij onverzienen ra
't Gebod braken; des hoort gena
Des heren ter zaken, om kort verklaren.
465 Want wijre doch verleid in waren
Van u, vijand, die ons uit spijte
Brocht hebt aldus te Gods verwijte.
Ende uit u es, luide en stille,
Gerezen den zwaren overwille
47o Die wij, in menselijker natie,
Broselijk wrachten; dies hort wel gratie
Van den rechtere: dit aangezien,
Hoop ik 's genade.

Lucifer:
Neen, wacht u van dien!
Van gratiën en was er niet gesproken.
56 bij ... consente z. vs. 87 57
bekondegen verkondigen 6z bij. ra met onbedachte raad 64
om kort verklaren in het kort gezegd 65 wijre wij er 67 verwijt
schande, oneer (of: toren) 69 overwille ongehoorzaamheid 70
in ... natie op menselijke manier 73 wacht ... dien laat dit na
45 2 gerechtighee gerechtigheid
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475 In rechte begeer ik, dat zij gewroken
Die zonde des overwils, bedreven
Van u beiden, en dat in 't sneven
Gij ende u afkomst gemene
Eeuwelijk blijven zeit in wene.
48o Want gij verhoord hebt den volleestere
Des hemels enter erden.

Nijd:
Alzo waas 't, meestere !
Dat zijn de kruide, vorwaar zo zijn 't!
Al waardij van ons in dien gepijnd
Dat gij dit deedt en hebt gedaan.
485 Gij hadde 't mogen wederstaan,
Want gij van Gode hadt uwen wille
Te doene; aldus te dezen geschille
En hoort geen gratie: ik zeg 't u plat.
Ende oft gij uwen wille hadt
0
doene, en konstij dan ons bezwaringe
Te
49
Niet wederstaan, 't es al plaringe
Dat gij er tegen te zeggen moogt weten.
Bij rechte zal men 't u afmeten.
't Es verloren veel gemaud
495 Ocht gepluurd.
Lucifer:
Mij hoort, als 't naut,
Ook daarin te sprekene een woord.
475 in rechte met beroep op 't recht; gewroken gestraft 77 in 't
sneven in het leed 78 gemene alle 8o verhoord in de wind
geslagen; den volleestere den voleinder, den schepper 8i enter
83 in
gepijnd hierin bekoord 87
ende der 8a zo zij
...

88 plat platweg
geschille in dit proces
89 oft indien
te
90 bezwaringe bekoring, aanvechting 91 plaringe zotteklap 93
afmeten toemeten 95 gepluurd getierd; als 't naut als 't er op
aankomt
...
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O alderrechtverdigste rechter, hoort.
Ik bid u dat gij hierop let:
Gij hebt den mense gegeven een wet,
500 Ende in menigvuldeger wijze
Gesteld in uwen paradijze,
Ende hem gezeid en weten laten
Te wat uren zij van den houte aten,
Dat daar in midden der pleine stoet,
505 Zo zou hij sterven; dus, rechter goed,
De mense heeft ongehorzamheid
Bewijsd, ende u gebod weerleid.
Dies eis ik, dattij sterve al voren
Ende dat mij dan zal toebehoren
510 Zijn ziele, ende daarna emmermere
Zijnder nakomers.

Nijd:
't Es redelijk, here.
Want de mense, alzo men weet,
Heeft afgeworpen u zuiver kleed,
Ende es uwer gratiën contrarie vonden,
515 Ende ons kleder aangedaan van zonden.
't En es geen wonder dat gij u bolgt:
Hij 's u ontgaan ende ons gevolgd.
Ende oft hij, here, aldus in 't fijn
Met u niet en wilde, zo moest hij met ons zijn.
52o Want u contrarie, in recht bedied,
Ons gebod dede ende duwe liet.
Aldus en kan hij hem niet beweren
507 weerleid weerlegd d.i. verworpen o8 al voren eerst en voor14 contrarie vijandig
15 ende ons k., lees: en heeft ons k.
i 6 bolgt belgt, verbolgen zijt
i 7 's u ontgaan heeft u verlaten
i8 in 't fijn in 't einde
zo in
bedied in waarheid, duidelijk gezegd 21 duwe het uwe 22 hem beweren zich te weer
al

...

stellen
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Bij genen rechte, na ons verkleren,
Hij moet ons eeuwelijk horen toe
525 Ende al de zijne.
God:
Lieve Adam, hoe
Zo hebdij u zelven hiertoe gegeven?
Waardij van mijre gratiën moe,
Daar ik u toe hadde verheven?
Gij hadt hier binnen mogen leven
530 Termijn van redelijken jaren:
Dan haddij eeuwelijk, zonder sneven,
Daar boven in d' eeuwige vreugd gevaren.
Nu es verloren dijn mesbaren:
De regle van rechte zal moeten geschien.
535 De duivels eisen om u mesvaren,
Dat ik u wijze te hemlien.
Wettij iet te zeggene te dien
In u behulp, op tsvijands treken,
Sprekt op: elks zake wel overzien
540 Zo en zal hier niemen geen recht gebreken.
Adam:
Lacen, here God, en weet wat spreken !
Ik kinne dat ik de zonde dede.
Maar genadeglijk zo wilt ze wreken
Op mij ende mijnen nakomers mede.
545 Zelen die moeten den eeuwigen vrede
Derven om onzer beider zonden,
Dan dunkt mij geen gerechtighede.
5 2 3 bij genen rechte op geen enkele rechtsgrond 31 sneven sterven
33 nu... mesbaren nu is uw geklaag tevergeefs 35 mesvaren
slechte daad 36 wijze bij vonnis toewijze 38 tsvijands treken
des vijands listen 41 en weet ik weet niet 42 kinne erken
43 wreken straffen 47 dan dat ne; dan dunkt mij g. g. dat dunkt
mij geen gerechtigheid
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En zij mesdadig niet en zijn vonden
Anders dan wij ze hebben gebonden
550 In zonden, bij onverzienen rade,
Mij dunkt, hier hoort wel toe genade.

Nijd:
Antworde van dezen, here, wilt verstaan.
Die zondare die moet loon ontvaan
Na dat es zijn weerdighede
555 Van hem, daar hij de zonde aan dede.
Ook zijdij gedureg rechter, here;
Dus moet de beteringe emmermere
Van den zondare zijn bedreven
Die tsegen u in zonden sneven.
56o Ook dor u grootheid, hort wes ik mene,
Waar die emende veel te klene
Van hem gedaan, die 't feit zelve wrachte.
Dus moet dan amen al 't geslachte.
Ende noch, en dade uws zelfs gevoeg,
565 En waar u dit niet groot genoeg
(U grote mogendheid aangezien),
Wist men meer wraken te doen geschien
Dan aan den menselijken knecht.
Bij redenen, ende dies verzoek ik recht,
57o Here, op een kort, zonder verdrach.
449 anders.. . gebonden anders dan voor zover wij ze in zonden
hebben gebonden 5o bij onverzienen rade in onbedachten rade
54 55 na. . . dede in overeenstemming met de waardigheid van
hem, ten opzichte van wien hij zondigde 56 gedureg bestendig
59 sneven vallen 6i emende amende, boete 63 amen inoogsten
64-68 en. . . knecht, versta: en daarenboven, ware het niet, dat
u dat paste, don zou het voor u nog niet voldoende zijn, kon men
nog groter wraak nemen dan aan dezen mens geschiedt. 68
menselijken knecht knecht die maar een mens is 69 recht, zelfst.
nw. 70 zonder verdrag uitstel
-

DIE EERSTE BLIJSCHAP

God:
O mense, wat hoor ik van dij, o wach ?
Rechts zo zal ik mij moeten bewinden.
Want na dat redene en recht vermag,
En kondij er geen onschoud tegen vinden.
575 Ik dede ulieden als mijn verminden
Ende koos u te mijre gloriën bekwame,
Maar gij hebt u laten verblinden:
Dies zal u der af rijzen blame.
Want al dat menselijken name
58o Voortaan zal dragen, na dezen tijd
Geboren werdende van Adame,
Die worden van mij vermalendijd
Ende geef ze u over in u berijt,
Vijand. Wanneer zij zelen sterven,
585 Zo zeldij ze om dezer zonden spijt
Met u in der hellen erven.
Dit vonnesse geef ik te dezer werven.
Lucifer:
Lof, rechter, van uwen rechte verkoren.
Wij danken ons uwer weerdigheien!
Nijd:
590 Gij hebt geminderd onzen toren,
Lof, rechter, van uwen rechte verkoren !
Lucifer:
Wij zelen gaan stampen en smoren,
Ende tegen hemlieden ons koken bereien.

81

rondeel

74
572 rechts . . . bewinden ik zal recht moeten gaan doen
onschoud verontschuldiging 75 verminden beminden 83 berijt
heerschappij 85 om ... spijt om de hoon dezer zonde 88 van...
verkoren wegens uw verheven rechtspraak. Met deze regel begint
een rondeel, zoals telkens bij lyrische bewogenheid 90 toren
verdriet 92 stampen en smoren oppoken en aanwakkeren nl. het
hellevuur 93 ons koken onze keuken
B.N.L. C.i 6
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Nijd:

Lof, rechter, van uwen rechte verkoren,
595 Wij bedanken ons uwer weerdigheien !
Lucifer:
Schooien wij, duivel, zonder beien
Tot in den groten kakebo!
Ga wij de plaatse lingen en breien:
Het komt er nu al, des ben ik vro !
Nijd:

Het wordt er bestierd, zeg, zo, heer, zo!
Laat werden, laat wassen Adams tronk.
Zij moeten alle, in dezen no,
Bij ons springen enen spronk,
ja, zijn ze oud of zijn ze jonk!
Lucifer:
605 Gij helle, hoort wes ik doe bekind:
Doet maken alrande instrumint
Van ruusters, van kraulen en van tangen,
Daar gij den mense met zelt ontvangen;
Van kuipen, van pannen ende van ketelen,
610 Van pekke en van gloeiende zetelen,
Om iegelijken na zijnen state
t' Ontvane, koninge en prelate.
Al zaal 't er komen, rijf en raf!
Maakt u bereeschap, en kom es af,
615 Zijt blijde en vro ! Helle, maakt feeste:
Het werdt al onze, beide minste en meeste !
Groot gerommel ende geruis zal men in
de helle maken, met alrehande geruchte.
600

597 kakebo helse ketel, hel (met toespeling op cacare) 98 lingen
en breien groter maken in de lengte en de breedte 600 het .. .
bestierd het wordt er (al) zo heengeleid o i tronk stam, afstammelingen 07 kraulen drietandige vorken 13 rijf en raf door
elkaar 14 kom es af maak het af i6 werdt wordt
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Ende dan selete.
(Ergens buiten het paradijs, bij de woning
van Adam)
Adam zeit tot zijnen kinderen:
Och lieve, geminde kinder verkoren,
Wij hebben de gratie Gods verloren.
Des moeten wij alle, als erme slaven,
62o Labeuren, luiken, dersen en graven,
Ende winnen in regen, in kouden, met zere,
Daar wij bij leven.
Eerste kind:
Lof hebbe die here,
Die mag ons troosten van allen hindere!
Adam:
O laas, mijn uitverkoren kindere,
625 Ik werde versleten, oud en krank.
Dus deze ellinde valt mij te lank,
Want ik heb hier in pijnen zware,
Geleefd over negenhonderd jare.
Dies mijn ziekte es ongemeten.
630 Lacen, nu zond' ik geerne weten
Wanneer dat ik de medicijne
Gekrijgen zal van mijre pijne.
Woede mij iemen den zin ontbinden,
Zo waar ik vro.
D'ander kind:
Wildij iet zinden
635 Ten paradijze, dat men daar vrage
Om medicijne, tot onzen behage,
6zo labeuren (hs. labueren) arbeiden inz. op het land; luiken omheinen, afsluiten; dersen dorsen 25 werde word 29 ongemeten
ontuitsprekelijk groot 33 den zin ontbinden de verklaring geven
34 iet soms 36 tot onzen behage tot ons gerief
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Hoe dat u boete zal geschien
Van uwer kwalen?

Adam:
Set, gaat bezien
Ten paradijze, in korten stonde.
640 Want mij langt na mijn gezonde.
Dies vraagt den ingel, wanneer 't zal wezen
Dat ik mijre kwalen worde genezen,
Ende hoe men blussen mochte dmesval.
Gaat, spoed u, lieve.

Set:
Wel, vader, ik zal
645 Daarwert lopen met groter haasten,
Ende bezoeken ten aldernaasten
Die medicijne, die u mag falen.
Adieu, dit 's weg, om kort verhalen:
God wil u hoeden altijd vor lee.

Adam:
650 Lieve kinder, mij es zo wee!
Mijn herte werdt zwaarder dan een lood.
Lacen, mij naakt de bitter dood !
Mijn aderen krempen, mij koudt mijn bloed.
Ik moet van hier.

Eerste kind:
Hebt goeden moed,
655 Verkorne vader; ik hoop gij saan
Vertroost zelt werden.

Adam:
En mag niet ontgaan
637 boete genezing 38 gaat bezien ga op onderzoek uit 40
mij langt ik heb verlangen; gezonde gezondheid 43 dmesval 't
ongeluk 46 bezoeken, zie vs. 638 48 dit 's weg dit is weg, ik
ben al weg; om kort verhalen in 't kort 49 lee leed 51 werdt
wordt 55 saan spoedig 56 en ik en, ik niet; eveneens 66o

DIE EERSTE BLIJSCHAP

85

Der dood: mij werdt zo wee ter herten.
En kan niet meer van groter smerten.
Mijn zenuwen krimpen, mij faalgeren de zinnen.
66o Dus leidt mij te mijnder kameren binnen.
Mijn herte bezwijkt mij, ik werde zo krank,
Die dood die noopt mij.

Eerste kind:
O vaderlijk scheiden, wreed ende strank!
Die nu den gank der dood moet terden,
Haddij mogen verbeiden d' ontvank
665 Van Set eerlank, oft gij verlost mocht werden,
Die ten paradijze wert es met groten scerden,
Het zoude volherden u, hoop ik, algadere
Al dijnen druk.
d' Ander kind:
O lieve vadere
Adam, nu zijdij, zo 't God begeerde,
67o Gestorven. Nu laat hem ons in der eerde
Begraven, ende bidden Gode den here
Dat hij zijn gratie op hem kere.
Eerste kind:
Wel broeder, ik ben bereed tot dezen.
O laas, 't moet al gestorven wezen.
d' Ander kind:
675 Orlof, Adam, geminde vadere,
t' Enen scheidene zo ees 't nu komen.
Negenhonderd ende dertig jare hebdij geleefd tegadere,
Nochtan hebdij nu inde genomen.
Wat mag den langen tijd dan vromen !
659 faalgeren bezwijken 6z noopt treft, steekt; strank hard
63 terden treden 64 d'ontvank, versta: hoe Seth in het paradijs ontvangen is 66 scerden schreden 67 volherden doen
eindigen
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Set (bij het paradijs) :
68o God dank! ik heb zo lange geronnen,
Dat ik zie blikken gelijk der zonnen,
Dat paradijs, groot van gewichte,
Dwelk God met zijre hand zelve stichtte
Tot tsmensen vrame, rein in 't geschien.
685 Ook heb ik den schonen ingel gezien
Die God, dor zijn hoge weerde,
Daar voor stelde met enen zweerde.
Des wil ik hem te dezen stonden
Gaan vragen na mijns vader gezonden,
690 Met groten nernste, zonder versagen.

(Tot den engel)
Eerwerdig ingel, ik kome u vragen
Na die overzware meskwame
Van mijnen geminden vader Adame,
Ocht enege medicijne tot dien
695 Bij gratiën tsheren zal geschien.
Zijr kwetsen naam lij geerne bet,
Dies bidt lij om raad.

d' Ingel vor 't paradijs :
Verstaat mij, Set!
Ik zal u zeggen, hoe en waarmede
Dat hij zijre kwalen, die hem let,
70o Gekrijgen zal gezondighede.
Dit es den boom, daar lij aan dede
De zonde, hier in den paradijze:
68o geronnen gelopen 8i blikken schitteren, blinken 8z groot
van gewichte van grootse betekenis 84 rein in 't geschien met
zuivere bedoeling 86 dor wegens go met.. . nernste met grote ijver, aandrang 92 meskwame ziekte 95 tsheren des heren
96 zier ... bet van zijn kwaal had hij gaarne genezing 97 om
raad om uitkomst
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Bij hem, zo zal hem ook den vrede
Komen in menigvuldeger wijze.
705 Gij zelt verstaan: met dezen rijze,
Die ik van dezen borne u trak,
Daar zal Adam, die oude grijze,
Bij werden verlost zijn ongemak.
Gaat henen, plant mij dezen tak
710 Uwen vader onder zijn hood.
Hij zal opgroeien zonder lak,
Ende werden een boom schoon en groot.
Adame zo zeldij vinden dood.
Dus doet als ik u heb gezeid.
715 Bij dezen werdt hij verloost zijr nood
En brockt tot zijre gezondigheid
Van zelker kwalen als hij in leit.

Set:
Lof en dank, God, here bekwame,
Zo moet u eeuwelijk toevloeien,
720 Dat uit den rijze tot 's mensen vrame
Medicijne van zonden zal bloeien.
Maar lacen 1 dengenen zal zeer vernoeien
Die zelen liggen in bitteren klagen,
Na 'tgene dat God zijn gratie zal spoeien
7 2 5 Op 't rijs, dat medicijne zal dragen.
Orlof, her ingel ! Na Gods behagen
Zo zal u hoge begeerte geschien.
Doch hoop ik, zal iemen gebieën den dagen
703 bij hem door de boom (uit het rijs zal nl. een boom groeien,
waaruit het kruis zal gemaakt worden, waaraan Christus sterven
zal) 05 rijze tak io hood hoofd ii lak smet, gebrek 15
zijr van zijn 19 e.v. toevloeien: bloeien: vernoeien: spoeien hs.
toe vlo yen : bloyen: verno yen : spoyen 22 vernoeien verdrieten
24 na ... dat tot nadat; spoeien sproeien z8 gebieën den dagen
de dagen beleven
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Dat men vruchtbarig dit rijs zal zien. (Set terug bij Adams graf)
730 Om te volkomene als van dien
Dat mij die ingel maakte kond,
So wil ik zijr hoger begeerten plien
Ende planten 't rijs in korter stond,
Ten tekene dat 't nog zal maken gezond,
735 Bij gratiën tsheren, al ons geslachte
Ende dier nu bitterlijk liggen gewond
In der demster hellen grachte.
Ik bevele u, rijs, des Heren krachte.
Hier zal men zingen of spelen, Ende danJ
komt Lucifer.
Lucz er:
O duivels alle, versterkt u neringe!
749 Hier werdt zo overgrote geringe
Van den zielen die hier zweimen,
Wij en zelen ze waar weten heimen.
Mijn buik zal bersten in 't verblijen
Van dezer conciliën.

Nijd:
't Moet hier al lijen
745 Dat van den geslachte van Adame
Es komen: dat blijkt aan Abrahame
Ende Melchisedech, den iersten pape,
Die hier ook zit.
3o als alles 32 zijr...
729 vruchtbarig vruchten dragende
plien zijn hoog verlangen voldoen 36 dier van degenen, die
37 in. . . grachte in de duistere hellepoel 38 des ... krachte aan
de kracht van den Heer 39 versterkt u neringe verhoogt uw be drijvigheid 40 geringe gaderinge, opeenhoping 41 zweimen
zweven 42 heimen stoppen 44 conciliën concilie, kerkvergadering, iron. bedoeld; lijen komen
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Lucifer:
Het 's t' onzen betrape
Dat bij naturen geboren es:
750 Jakob, Joseph ende Moyses,
Josue, Sampsoen ende meer andere,
Yesse, Salemoen ende Alexandere,
David, rob ende Ezechias,
Daneel ende ook Ysayas.
755 Ende zoud' ze half niet konnen bedien
Wat hier getond es.

Nijd:
Den duivel van lien!
Het komt hier al, ees 't leek of klerk !
Hoe wijs, hoe konstig, of hoe sterk
Dat zij zijn mogen, 't komt er al na.
76o En elk zit hier na zijnen sta.
Den last valt groot, al doe wij 't geerne.
Wie zaal 't ons beletten ?
Lucifer:
't Waar kwaad te beweerne.
Niemen en mocht ons zo verdullen.
Wijne zelen den groten kakebo vullen !
765 Nooit schure en was zo vol gestommeld
Met schoven!
Groot geruchte in de helle.
Nijd:
Hoort, hoe men rommelt !
Het dunken mij horzelen die daar zwermen,
748 het ... betrape het is onze buit 55 bedien opsommen 56
getond opgestapeld, opgeborgen is (lettert, in tonnen gezet is) lien
voorbijgaan ? onduidelijk 6o na. . . sta volgens, in overeen stemming met zijn staat 6z te beweerne tegen te gaan 63 ver

dwaas doen zijn

-dulen
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Zo krijsen de zielen.

Lucifer:
Laat krijten, laat kermen!
Wij zelen ons zelven aan hem wreken.
770 Schooi weg, laat ons de brander vortsteken.
Geruchte. Dit 's 't klagen ende 't kermen
in de helle van den vaders. *

Adam:
O alderrechtverdigste rechter verheven,
Hort mij, Adam; het dunkt mij tijd,
Want in den boeken zo staat geschreven:
Na der grootheid der zonden bedreven
775 Zo moet men 't beteren, zonder respijt,
Ende wie dat in doodzonden blijt
(Vindt men in der schrifturen klaar),
Die moet der penitentiën lijd
Daar voor gedogen, ende in 't gestrijd
78o Der pijnen blijven menig jaar,
O here 1 nu ees 't wel oppenbaar
Dat wij vijfduizend jaar t' uwer weerden
Hier hebben gezeten, ende op der erden
Negenhonderd jaar ook hebben gedaan
785 Penitentie; dies wilt opslaan
U ogen van gratiën t' onzer vrame,
Here, dor uwen weerdegen name 1
Yeve:

Ees 't u bekwame,
* vaders, nl. Adam, David enz.; helle het voorgeborchte der hel,
de limbus

77o brander brandend stuk hout; vortsteken voor den dag brengen
75 respijt uitstel 76 doodzonden, hier, grote zonden 78 der...
lijd de doorgang der penitentiën, het voorgeborchte 79 gestrijd
strijd 82 t'uwer weerden om uw waarde (d.i. grootheid) 86
vrame voordeel
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O here ! ik, Yeve, bid u om gena
Der mesdaad, die bij mijnen ra
790 Geschied es, dwelk alle creaturen
Genieten, dat mij nu rout te spa!
Ontfermt u onzer zonden kwa,
Die d' onschuldige met ons bezuren
In dezen kerkere.
Een ander:
Hoe lange zaal 't duren !
795 0 God, of gij den hemel schordet,
Zo waar ons allen wel geschied,
Met uwer klaarheid 't donker dorbordet,
Ende brocht ons daar men eeuwelijk ziet.
David:

O waar zijn, here, die ontfermigheden
Boo Die gij bezworen hebt vorleden
Davitte, dijnen knecht getrouwe,
Die hier nu met bitteren rouwe
In zwaarder ellinden zit geplaagd,
Ontfermt zijns, die u dlijden klaagt,
805 Want zeker wij zijn in bitteren zere I
Job:

O God, antword mij, lieve here,
Hoevele gerechtigheiden van mesdaden
Ik, job, zal moeten lijden nog mere,
Ende wilt er mij kortelinge af ontladen.
810 Ook toont mij, here, dor u genaden,
Twij gij u aanschijn bergt dus lange
Vor mij: hoe moogdij ons dus gestaden
Te laten in der duivele bedwange ?
791 genieten bezuren 95 of indien; schordet opende 805 zere
smart 07 gerechtigheiden straf, kastijding 09 kortelinge eerlang
I i turfij waarom i z gestaden toestaan
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't Verdinken van dezen valt mij zeer strange!
815 0 here, ontbind den zwaren band:
Ik loofd' u met woorden ende met zange.
Nu houdij mij, schijnt 't, vor uwen vijand.
Ysayas:
Alzo ik in der schrifturen vand
Doen ik op de wereld was,
82o Zo deed ik van doen u allen bekand
Als die profete Ysayas:
Doe zeid' ik u, hoe dat ik las
Dat een kind zoude zijn geboren
Van eenre maagd, zijt zeker das,
825 Dat lossen zoude dat was verloren.
Dat kind zoude, na zijn behoren,
Heten God, na mijn verklaren.
Dus, vriende, zo ik zeide te voren,
Zaal 't al volschien; drijft geen mesbaren,
83o Den tijd die naakt ons zonder sparen!
Adam:
Verheugt u, vriende, ende blijft in hopen:
Die profetie en mag niet liegen.

rondeel

Een ander:
De gratie Gods steet al nog open.
Verheugt u, vriende, ende blijft in hopen.
David:
835 Hoe ons dez' demsterheid mag nopen,
Gods woord en zal ons niet bedriegen.
Verheugt u, vriende, ende blijft in hopen:
814 verdinken overpeinzen; strange hard i6 met woorden ende
met zange met liederen zo van doen van toen af, toen reeds
24 das van dat 25 lossen verlossen 26 na zijn behoren zoals
het behoorde bij hem 29 drijft geen mesbaren weeklaagt niet
30 zonder sparen spoedig 32 mag kan 35 nopen kwellen
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Die profetie en mag niet liegen.
Zank of spel. Bitter Ellinde op krukken,

ermelijk gekleed. (Toneel op de aarde)
Bitter Ellende:
Lof heb de gratie des heren volmaakt!
840 Doch ben ik met groter pijnen geraakt
Tot op dez' wereld, zo men ziet,
Daar ik eens mijn vriendinne liet,
Die mij beloofde hier in mijn stede
Te blijvene, ende heet Innege Bede,
845 Ende es getrouwe, altoos bereid
Vor de hoge drievuldigheid.
Daar wil ik aangaan, zonder versagen,
Ende haar dat bitter lijden klagen
Die Moyses ende haar vriende gemene
850 Gedogen in den kerkerstene
Der hellen, te haren ongevoege,
Opdat zij 't vor den hoogsten droege:
Hen zoud' 's, dat hoop ik, gratie geschien. God dank, doch heb ik ze verzien!
8 55 Dies hoop ik een zake goed van gewinne.
God groet u, vrouwe !
Innig Gebed:
God loon 's u, vriendinne,
De gratie des heren wil u beschermen.
Gij schijnt zere mesmaakt.
Ellindigheid:
Dat ben ik, wachermen !
Zo 't blijkt, en was nooit niemen zo wee
86o Als mij.
8 47 aangaan heengaan 5o kerkerstene gevangenis 51 te haren
ongevoege tot hun leed 53 's = es daarvoor 54 verzien gezien
58 mesmaakt slecht aan toe
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Innig Gebed:
Hebdij de bene ontwee,
Dat gij zo deerlijk, en weet hoe,
U lede sleept ?
Ellindigheid:
Ja ik, en 't rugbeen toe.
En kan gestuipen, geknielen, gebukken.
Dies moet ik jammerlijk op mijn krukken
865 Dus henen zweiven, in zwaarder allinde,
Alzo gij ziet.
Innig Gebed:
Wie sijdij, geminde?
Gij schijnt zo drukkig dat gij mij deert.
Hoe es u name?
Ellindigheid:
Dat werdt u verkleerd
Wie dat ik ben, van ende t' ende,
870 Ende wanen ik kome. Och, Bitter Ellende
Zo es mijn name; hort mij vertellen:
Die oude vaders die in der hellen
Nog liggen moeten ende houden stede,
Die namen geerne, Innig Gebede,
875 Sercoers van haren bitteren lijdene.
Dus, vrouwe, wistij ze te verblijdene,
Gij daadt er wel aan boven maten.
Want zij hebben u hier gelaten
In haar stad, om Gods behagen,
88o Dat gij haar boodschap zoudt gewagen
86o ontwee in tweeën, stuk 61 en 63 en ik niet 6z rugbeen ruggegraat; toe daarenboven 63 gestuipen buigen, bukken 65 zweiven
rondzwerven 67 drukkig bedrukt, deerniswaardig 68 werdt
wordt 70 wanen vanwaar 72 in der hellen nl. in het voorgeborchte 73 houden stede verblijven 75 sercoers hulp 79 in
haar stad in hun plaats 8o gewagen overbrengen

Eerste bladzijde van Het Maastrichts Paas- en Verrijzenisspel uit het handschrift
van de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage
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Aan den here, die u vermint
Om u snelheid.

Innig Gebed:
Dat 's waar: ik kin 't
Dat zij mij te meneger stede
Gelast hebben, als Innig Gebede,
885 Dat ik ben zoude zijn bereed,
Zo 't in den soutere ende elder steet,
Die Moyses, Saelmon ende Davit
Ordineerden. Maar, dat gij 't wit,
Mijn jagen, mijn vliegen ende mijn volgen
890 En baat niet; de heer es zo verbolgen,
Dat ik hem, vrouwe, in dezen zaken
En der aanroeren noch genaken.
Hij es verherdigd al in een
Ende roekt mijns lutter.

Ellindigheid:
Ach,
895 Zo blijven zij verloren plets,
Mijn vriende verkoren.

lacen, neen!

Innig Gebed:
Zijt niet te wets,
Allindigheid, geminde vrouwe;
Ik heb er een vriendinne getrouwe
Bij den here, die mij te gerieve
goo Ons tale zal voeren.

Ellindigheid :
Wie es ze, lieve?
881 vermint liefheeft
86 souter psalm
88 ordineerden opstelden; wit weet 89 volgen aanhouden 92 der durf 93
verherdigd verhard 94 roekt ... lutter bekommert zich weinig
om mij 95 plets kort en goed 96 zijt ... wets wees niet terneergeslagen 900 ons tale zal voeren het woord voor ons zal
doen
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Die t' uwer talen zal zijn bereid
Vor den meesten?

Innig Gebed:
Ontfermigheid
Zo es van dezer vrouwen den name,
Die vor den here es zo bekwame,
9o5 Dat 't onmogelijk waar te tellene.
Hoe hij ze vermint.

Ellindigheid:

910

Pijnt u derweert t' stellene,
Innig Gebed, ik bid 's als vuere.
Want zaal 't geschien, dat werdt bij huere,
Dat hoop ik, ende bij niemen el.
Dus spoed der u mee.

Innig Gebed:
Ellindigheid, wel,
Ik hope, zij en zal mij niet verhoren.
Met mijnen eggere zal ik gaan boren
Nernstelijk in den hemel een gat
Ende vliegen tot hare.

Ellindigheid:
Gij en moogt niet bat.
915 Doet de bederve zonder vermijen,
Dat er de ouders af verblijen.

Zank of spel, Ende Innig Gebed zal die
wijle met den eggere een gat willen boren
in den hemel etc., ende zeggen boven:
vor den meesten boven al het andere 04 bekwame aangenaam
o6 pijnt ... stellene haast je, je daarheen te begeven 07 als vuere
in de eerste plaats o8 dat werdt dat geschiedt; bij huere door
haar ii verhoren doof zijn voor i2 egger grote boor 14
Gij ... bat gij kunt niet beter (handelen) i 5 de bederve het
nodige i6 ouders de oud - vaders, aartsvaders
902
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Innig Gebed:
O alderhoogste here almechtig,
Lof heb u gratie, die mij zo krechtig
Maakt, dat ik ten hemele dus saan
920 Des mensen bederve hier heb gedaan.
Want alzo schiere, als mij verkleert
De mense, zo weet 't die hij begeert,
Ees 't God zelve, sentinne oft sant.
Nooit snelder bode men en vand
925 Dan ik, Innig Gebede, zij.
Ontfermigheiden zo ben ik bij.
Dies wil ik haar minlijk gaan vertogen
Mijn hoge bederve.
Ontfermigheid:
Hoe komdij gevlogen
Dus snellijk, geminde vrou eerzame!
930 Wanen es ditte?

Innig Gebed:
Vrouwe, van Adame
Zo kom' ik, die tot mij dede zinden
Op der erden zeer Bitter Allinden,
Die nemmermeer, alzo zij dede gewag,
Hier boven zelve niet komen en mag.
935 Dus heefse mij haren zin ontbonden,
Ende mij met nernste aan u gezonden,
Om, vrouwe, te nemen met u raad,
Ende dat gij dan wordt haar avekaat;
Als gij zelve wet, dat es van no
92o bederve, zie 915

21

alzo schiere, als zoals daar even, als;

verkleert vertelt zz hij, nl. de mens 28 bederve, zie vs. 915
35 heefse heeft ze; haren zin ontbonden haar verlangen uiteengezet 36 met nernste aandrang 37 te ... raad te beraadslagen
B.N.L. C.i 7
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94o Ende haar behoeft.
Ontfermigheid:
Zijt wellekome, bo,
Maar zegt mij Bitter Ellinden bedrijf:
Es ze niet ermelijk ?

Innig Gebed:
Zo maten wijf
En zag nooit mense met ogen ane:
Haar waar zeer ongereed te stane,
945 Had zij niet krukken daar zij op leende.
Zij huisde, zij buisde, zij krochte, zij steende;
Haar kleder dorscheurd ende al berost,
Haar schoen dorgaat, haar kousen vermost,
Haar hood doorsmeten, haar wangen dorpletst,
950 Haar neze dorblutst, haar ogen dorkretst,
Te halven zo krop ze, met zwaren ontluste.
In twee en vijftig honderd jaren en had ze roste.
Ees 't wonder, vrouwe, al es zij verbeend
Van zelken tormente ?
Ontfermigheid:
Och lacen, neen 't!
955 Mijn zinnen verschrikken, mijn hert weent bloed,
Dat zij dit lijden dus dogen moet.
Dies wil ik van haren overterdene
Haar advokaat bestaan te werdene
Vor den here gebenedijd.
96o Ik ga tot hem: het 's meer dan tijd.
94o bo bode 41 Bitter Ellinden bedrijf de toestand van B. E.

42 ermelijk armmoedig; zo maten wrijf zulke behoeftige vrouw
46 huisde hoestte; buisde kuchte; krochte kreunde 47 berost versleten 48 dorgaat vol gaten; vermost geheel versleten 49 hood
hoofd; dorpletst doorslagen 50 dorblutst gekneusd; dorkretst vol
krabben 53 al als; verbeend machteloos gemaakt, buiten zichzelf gebracht 57 van.. . overterdene van haar overtreden
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Selete op 't korste. Die wijle zal men
Gode bloot* zien zitten.
Ontfermigheid tot Gode:

O alderhoogste, mogendste en mechtigste,
Rechtverdigste rechter en waarechtigste,
Ik Ontfermigheid, die in minnen
Woonachtig es t' uwer herten binnen,
965 (Nooit niemen en kost er mij uit gedrijven:
Mijn woninge moet daar eeuwelijk blijven,
Ocht de wereld op 't korte verginge ! )
Hoort dan wies ik u zunderlinge
Met groten nernste ben verklerende:
970 Dat 's dat ik intelijk ben begerende
Dat gij de gevangene die zijn gevaan,
Telivereert, here, en wilt ze ontslaan.
Dies ben ik t' u, als Ontfermigheid,
Met nernste biddende.

Gerechtigheid :
Ja, al gereid;
975 Men doe haar gereedschap, zij biddes, booie.
Opdat 's u, here, niet en vernooie,
Mij gelieft er ook toe te sprekene
Als Gerechtigheid, die te verstekene
Niet en mag zijn, ik zeg u twij:
98o Want alzo wel ben ik als zij
In uws zelfs herte, here, verlicht,
Ende op mij hebdij 't al gesticht
* bloot duidelijk zichtbaar
967 op 't korte spoedig 68 wies wat; zunderlinge in 't bijzonder
70 intelijk innig 72 telivereert bevrijdt 73 t' u tot u 74 met
nernste met aandrang; gereid spoedig 75 doe haar gereedschap
geve, verlene haar hulp; biddes bidt dat 75, 76 booie: vernooie
hs. boye: vernoye 76 opdat 's ... vernooie mits het u niet mis
78 te verstekene te verstoten
-hage
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Dat bevaan heeft hemel en eerde.
Aldus dan, dor u hoge weerde
985 Zo zijdij mij schuldig dan in 't klare
Te horne, alzo wel als hare.
Haar zoetelijk spreken mag niet gehoord zijn
Zonder mijn antworde.
God:
Wilt niet gestoord zijn
Op anderen, weerde lieve vriendinnen.
990 Gij wet, mijn zinnen vierig dorboord zijn
Noyalijk met uwer beider minnen.
Dies zeldij mij deugdelijk laten bekinnen
Uwer beider gebreke, in wederzij;
Ende als ik uws vortstels ben te binnen,
995 Zo zal ik zonder enig envij
U beiden paaien van dezen gestrij.
Ontfermigheid:
Te goeder tijd, here, tevreden blijf ik
In u sententie; mer node zo kijf ik
Tegen mijre zuster Gerechtigheid.
x000 Maar „Schade scheedt vriendschap", zo men zeit.
Dies zijt mij gunstig van dat mij noost,
Dat 's dat gij d' erme mensen vertroost,
Ocht zij moeten gemeinlijk alle
Verloren zijn in den mesvalle,
1005 Want David zeit, ten kleren beschouwe:
Den tijd komt dat men der ontfermen zouwe.
983 dat ... eerde dat hemel en aarde omvat 85 in 't klare duidelijk 88 antworde tegenwoord; gestoord kwaad 89 op anderen
op elkander 91 noyalijk zuiver 93 gebreke grieven 94 uw
vortstel uw voorstel, hetgeen ge voor mij gebracht hebt
95
envij onpartijdigheid
95, 96 envij: gestrij ; hs. envie: gestrie
97 te goeder tijd a la bonne heure, goed zo i oo i noost verdriet
05 ten kleren beschouwe duidelijk te zien o6 der hunner
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Dies ben ik begerende, dat 't dan geschie
Vlues op een kort.
Gerechtigheid:
Van kleinen bedie
Es u vortstel, zo gij 't bediedt.
I010 Gij hebbet schrifture nog kwalijk dorwied,
Want dat God sprak, dat 's uitgenomen:
Boven alle d'ander moet dat volkomen.
Hij zeide, dat sterven moet groot en kiene.
Adam met zijnen navolgers gemene,
1015 Van dier tijd, dit 's ander bescheed,
Dat Adam in den appel beet
Tot den jongsten dage, zeide hij toe.
Knuwt dat woord wel !
Ontfermigheid:

Zuster, ik doe!
Al en dadij 's zo scherpelijk niet vermaan,
1020 Ik zoud' u ten nauwsten emmer verstaan.
Maar, Gerechtigheid, zuster, u woordeken snijden
Als scheerse; mer ben ik om overlijden
Gesteld, here vader, in uwen moed,
Waartoe zo ben ik dan te goed?
i oz5 En mag ik niet in u gedochte
Volkomen daar men mij toe wrochtte,
Zo blijft de wereld met allen t' enden,
Want u Gerechtigheid zou 't al schenden
Dat wezen zal ende menselijk leeft.
i oo8 vlues fluks; van ... bedie van gering gewicht oq zo zoals;
bediedt uitlegt i o dorwied doorvorst i i uitgenomen uitgezonderd i 2 volkomen gebeuren, in vervulling gaan 15 dit .. .
bescheed dit is ander bescheid i8 knuwt knauwt, overdenkt iq
's vermaan het verkondigen 22 scheerse scheermessen; overlijden voorbijgaan, versta: ben ik gesteld om er geen rekening mee
te houden 24 te goed dienstig 27 blijft t'enden blijft verloren
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103o Dies zeg ik: neen.

Gerechtigheid

:

Dwoord dat God heeft
Gesproken, zuster, dan mag niet falen.
Al waardij nog zo zoet van talen,
U en steet dat Gode niet t' ontsmekene.
En zal u zeggen bij dezen tekene:
1035 Worde Adam niet d' eeuwige dood bezurende,
Gerechtigheid en waar niet eeuwelijk durende,
Ende na dat ik geschreven vinde,
Zo es Gods waarheid zonder inde.
Ende aldus dan, na u verstaan,
1040 Zo zoude de waarheid Gods vergaan.
Ontfermigheid, zuster, dan mag niet zijn,
Dat wettij zelve wel.
Ontfermigheid:
Verstaat den fijn.
Tschrifture zeit, daar ik 's mij aan houwe:
God schiep den mense, omdat hij zouwe
1045 De glorie bezitten, alzo ik las,
Daar Lucifer uit geworpen was.
Daar was hij toe geordineerd
Van der Gods gratiën geviseerd,
Ende te beschouwene die eeuwige klaarheid
1050 Van Gods aanschijne; nu na de waarheid
Daar gij, Gerechtigheid, op dinkt,
Ees 't dat gij dit den mense niet en gehinkt,
Zo en zal de wille noch de macht fijn
Van zijnen makere niet volbracht zijn,
1031 dan dat en (= niet)
33 U. . . t'ontsmekene het zal u niet
mogelijk zijn dit door smeken van Gode te verkrijgen 34 bJ • . .
tekene door dit bewijs 39 na u verstaan zoals gij het verstaat
41 dan z. 1031 42 fijn bedoeling 43 's des 47 geordineerd
voorbestemd 48 geviseerd voorbeschikt 52 gehinkt toestaat
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1055 Want hij 's niet, zo ik zeide te voren
En maakte om te blijven verloren.
Maar wilde hijne ter gloriën maken,
Hij moet zijns makers wille dan smaken.
Dan kan hem niemen wederstaan,
.io6o Of Gods wille moet falen.
Gerechtigheid:
Hoort mijn vermaan,
Zuster Ontfermigheid; dat gij zegt
Luidt vremde, want na dat gij sprekt
Zo zoude de mense van zijnen mesdaden
Ongecorrigeerd blijven, en bij genaden
1065 Kwijt gaan van dat hij mesdoet.
Zo daden ze hem zo lief kwaad als goed.
Gij en ergeweert niet, zuster, verzinde gij 't,
Na u voortstel.
Ontfermigheid:
Neen, zuster, bekinde gij 't,
Dan heb ik u niet tevoren geleid,
'1070 Maar de wijze meester die zeit
In zijnen boeke, nu hort na mij,
Dat God vele geringere zij
Den mense t' ontfermen, zijt zeker des,
Dan hijne te verdoemen es.
1075 Want zijn grote ontfermigheid besneden
Es meerder dan 's mensen kwaadheden,
1 055 's hem (maken met gen.) 57 hijne hij hem (nl. God den
mens) 58 hij, nl. de mens; smaken ondergaan 59 dan .. .
wederstaan dat kan hem niemand verhinderen 6o vermaan
woorden 6z na dat volgens hetgeen 64 ongecorrigeerd ongestraft 66 hem, nl. God 67 en ergeweert niet voert geen bewijzen aan; verzinde gij 't begreep gij 't 68 bekinde gij 't als gij
't bekende 69 dan Z. 1 031 7o de wijze meester, nl. Ecclesiasticus
72 vele geringere veel meer geneigd 74 hijne hij hem 75 besneden volmaakt
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Ende omdat dit proef lijk ende klaar es,
Zo ees 't nood, temelijk, dat waar es,
Dat de mense van zijnen bedrijve
io8o Verlost zij, dan hij verloren blijve
Eeuwelijk, zuster. Hiermede ik sluite
Ende begeer 's recht.

Gerechtigheid:
En heb nog niet uite!
Hierop wil ik antworde geven.
Zegt doch: waar vindij nooit geschreven
1085 Wie dat mesdede, om kleer verstaan,
Hij en moeste bij Rechte correctie ontfaan?
Dus Adam es mesdadig vonden,
Dies moet hij aarnen dan zijn zonden
Eeuwelijk, gedurig, zonder fijn,
1090 Want alle die leven of zelen zijn,
En zouden na grootheid des heren
De zonden gebeteren, na der leren
Van der eeuwiger schrifturen.
Dus moet lij ze eeuwelijk bezuren,
Io95 Hij en zijn geslachte mee.
Dit zeg ik als Gerechtighee.

De Waarheid :
Heer vader, ik bid u om een woord
Ten besten te sprekene. Ik heb gehoord
Dat mijn zusteren in geschille
1100 Gevallen zijn om des mensen wille.
Dat kwalijk voegt, here, mocht ik 't gelijen,
1077 proeflijk blijkbaar 78 temelijk betamelijk; dat waar es
stoplap 79 van ... bedrijve uit zijn toestand, de gevolgen van
zijn daad 8o dan, versta: eerder dan dat 8z 's des, hierin;
en.. . uite ik ben nog niet uitgesproken 84 nooit ooit 86 correctie straf 88 aarnen boeten voor (zijn zonden) 89 fijn einde
91 na volgens 94 ze, nl. zijn slechte daad i 101 gelijen zeggen
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Dat zij dus jegen elkanderen strijen.
Dus zoud' ik ze, als Waarheid, geerne verzamen
Ende enegen, here; maar na dbetamen
1105 Van mij, Waarheid, en van hem beien
Dat zij in dit Bedinge voorzeien,
Zo waar 't wel nood, dat men dan vonde
lemen die beterde tsmensen zonde
Met der dood, ende dat uit trouwen,
1110 Die in de zonde niet en waar gehouwen
Die Yeve ende Adam bedreef.
Dus vonde men iemen die zuiver bleef
Ende ombesmet, ende klaar van dezen,
Die zoude 't geslechte al mogen genezen.
1115 Ende anders zo en maag 't niet geschieën
Bij mij, als Waarheid.

Ontfermigheid :
Dan onder ons drieën
Zo laat ons met begeerten groot
Bezoeken, of iemen der eeuwiger dood
Van den zonden Adaams bedreven
1120 Onschuldig en onbesmet es bleven.
Wat segdij dies, Gerechtigheid?

Gerechtigheid :
Neen 't, zustere, want tschrifture zeit
In den latijne, klaar bekondigd:
Wij hebben alle in Adam gezondigd;
125 Ook en es niemen, na Davids lere,
Zij en hebben gezondigd jegen den here.
1103 verzamen verzoenen 04 enegen tot eenheid brengen; na
dbetamen van overeenkomstig met o6 voorzeien zo juist zeiden
o8 tsmensen des mensen; beterde uitboette 09 uit trouwen uit
I6
trouwe liefde 13 klaar van dezen zuiver van deze (zonde)
18 bezoeken een onderzoek instellen z i
bij mij volgens mij
dies hierop 23 klaar bekondigd in duidelijke taal
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De Waarheid:
Zusteren om u te bescheidene
Als Waarheid, gelieft 't mij u te leidene
Ten chore der ingelen, verstaat den fijn.
1130 Want daar nog enege ingele in zijn
Die nooit nog en mesdaden in zonden,
En ongehouden zijn en ontbonden
Van Adams mesdaad, dit es waar.
Dies ga wij onder ons drieën tot daar;
1135 Ik hope, wij worden der bij gevraamd.
Ziet, zustere, daar steet er veel verzaamd;
Als Ontfermigheid doet de relatiën!
Ontfermigheid:
O heilige ingele van hoger natiën,
Zonder blamatiën
1140 Zij dij bij Waarheiden, mijre zuster, vonden
Regnerende in jubilatiën.
Zonder falatiën
Bid ik geerne, hoort mijn orkonden:
Zoude iemen die zonden
1145 Afdoen willen van Adame
Ende t' enegen stonden
Sterven willen om 's mensen vrame ?
Dat waar mij uiterlijk zeer bekwame.
Als Ontfermigheid doe ik 's bede,
1150 Die vor u knielt in 's mensen stede.
1127 te bescheidene bescheid te geven 29 fijn doel 32-33 ongehouden ... mesdaad vrij zijn van de banden van Adams misdaad
35 gevraamd gebaat 37 als ... relatiën doet gij, Ontf. als gij
zijt, het woord 38 van ... natiën van hoge natuur 39 zonder
blamatiën zonder blaam 40 mijre mijne 42 falatiën bedrog
43 orkonden woorden 47 vrame voordeel 48 uiterlijk bijzonder; bekwame aangenaam 49 's des, hiervoor 50 in ... stede
in de plaats van den mens
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Een Ingel:

Vrou Ontfermigheid, u tale besneden
Hebben wij gehoord, ende t' uwer beden
Zouden wij ons voegen als van dien.
Wies der heileger drievuldigheden
1155 Gelieft van dezen, zijt dies tevreden,
Dat moet wel van ons geschien.
Hier en es niemen in 't overzien
Die den natuurlijken dood verdriet,
Ees 't God begerende tot onslien.
1160 Wij willen alle geerne plien
Wies dat de here aan ons gebiedt.
Dus werdt 't u, vrouwe, van ons bedied.
Ontfermigheid:
Lof hebt gij, ingele !
Mijn zusteren beie,
Laat ons vor den here dan gaan,
ii 65 Want, zo mij die ingel zeie,
Zo doen zij 't, wilt hij 't hebben gedaan.
Gerechtigheid:

Neen zuster, dat hebdij kwalijk verstaan:
Gij zoudt mij zo mijns rechts verdringen.
Zij moesten 't minlijk zelve aangaan,
1170 De here en mag ze er niet toe dwingen!
De zake die zoude mij dus ontspringen,
En fortse zo worde gerekend dat feit.
De dood en mag hem niet verlingen,
Die 't doen zal; dat 's verloren gezeid.
i 151 besneden schoon 53 als van dien geheel naar dat 54 wies
wat 57 in 't overzien als ik het overzie 6o plien doen 6i
wies wat 6z werdt 't u van ons bedied zo luidt ons bescheid 68
verdringen, nl. uit mijn recht 69 zelve aangaan uit hun eigen
doen 71 ontspringen ontgaan 72 fortse geweld (en niet uit
minne!) 73 verlingen walgen 74 verloren tevergeefs
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De Waarheid:
Nu dan, gij ingele, ik als Waarheid
Die spreke u toe, wilt mij verzinnen.
Heeft iemen ten mense zelk onst geleid,
Dattij de dood wilt sterven uit minnen,
Zo mogen ze d' eeuwige vroude gewinnen
i x8o Ende in den hemel bezitten dees stee.
Doet mij daaraf u jonst bekinnen,
Des bid ik u, ingele, als de Waarhee.
Hier zwijgen zij alle.
Zij zwijgen gemein op alle bee!
Anderwerf vraag ik, of gij wilt sterven
i 185 Om den mense ten eeuwigen vree
Te bringene ? Nog vraag ik 's u derdewerven,
Och niemen en antwerdt t' onzer bederven ?
Ontfermigheid:
O laas, den troost die wij hier vinden
Es krank! laat 'et ons gaan ontbinden
I igo Gode den almechtegen here.
Hij zal ons beraden, hoop ik, zere,
Of de mense blijft onverloost,
En krijgen wij anders genen troost.
Dies ga ik, als vriendinne getrouwe
1195 Tot Gode, den vader, met groten rouwe.
(Tot God)
Here vader ! onder der ingele schare
En es nu niemend, in 't oppenbare,
Die hem uit minnen wilt laten ontlijven,

1 175

1176 verzinnen verstaan, begrijpen 77 oast gunst 79 ze, nl.
de mensen; mogen kunnen 8i u jonst uw gunstig antwoord
86 's des, het 87 t' ... bederven op hetgeen wij verlangen 89
ontbinden uitleggen 91 beraden uitkomst geven 93 en kri, jgen
wij als wij niet krijgen 97 in 't oppenbare zoals blijkt 98 ontlijven doden
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Noch ook ter wereld dies werdig ware,

x zoo Om te verlossen den armen zondare.
Zal hij dan dus verloren blijven?
Gij moogt doch alle leed verdrijven !
Ik bid 's u, staat hem nu in staden,
Als u Ontfermigheid.
God:
Wilt mij beraden,
1205 Zoete zone, ende hoort mijn woorde.
U zusteren drie zijn buiten 't raden
Gevallen ende zere van discoorde.
Gerechtigheid, als die gestoorde,
Begeert dat Adam blijve in wene;
1210 Ontfermigheid wilten te mijnen accoorde
Bringen, en zijn geslachte gemene.
Hoe zal ik 't maken, en stoor der ene ?
Want alle beide moet ik er plegen.
Dad' ik 't niet, zone, hoort wies ik mene:
1215 Ik ginge mijre hoger godheid tegen.
Dies wilt mij tezen avijse gewegen.
De Zoon Gods:
O vader! uwen wille van dien,
Zo 't Recht begeert, moet wel geschien.
Wij en mogen niet bat, noch gij, noch ikke,
1220 Dan 't recht inhoudt van dezen stikke.
Dus zal men Recht ende Waarheid vragen
1203 's des, het; staat ... staden, staat hem nu bij
o6 buiten 't
raden ten einde raad 07 zere ziek; discoord oneenigheid o8
als die gestoorde gekrenkt als zij is 09 in wene in droefheid
io wilten te ... bringen wil hem met mij verzoenen Iz en .. .
ene zonder dat ik een hunner ontstem 13 plegen rekening

houden met i6 tezen te dezen, in deze zaak; gewegen ge.
wagen, mededelen 19 bat beter, anders zo van ... stikke op
dit stuk
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Wat 's hem van dezen best zal behagen.
Dat dunkt mij goed, ees 't zo u wille.

De Heilege Geest:
O vader, laat zwichten dit geschille.
1225 Dies bid ik u als Heilig Geest,
In u als wortele ende keest,
Eenwillig, volmaakt ende onverscheien.
Wes u behaagt, gelieft ons beien,
Als u ende mij, zonder mestermen,
1230 Want doch ons proper es ontfermen.
Wat gij begeert, dat 's ook mijn raad.
De Vrede:
Ik, als Vree, here, na dat 't staat,
Bid der Waarheid ende u om hulpe:
Die gaf den raad, dat hij dit stulpe.
1235 Gij zijt genadig in allen kere.
De Waarheid:
Zo zeg ik dan, als Waarheid, here,
Iegelijks zaken wel overzien:
Zal den mense sorcoers geschien,
Dat wordt bij rechte van uwen zone;
12-40 Ende dat bij redenen, om dat gone
Elken in recht staande ombegrepen.
Bij hem was ierst de mense geschepen.
Ook es geschreven, alzo ik las,
Dat alle dink bij hem geschepen was.
1245 Dies laat ons zijre wijsheid dan, deur ootmoed,
Bidden om zijn hulpe zoet
1222 wats wat des, wat hierin 26 keest kern, pit 29 zonder
mestermen zonderdat 't misloopt 30 proper eigenschap 34
stulpe stelpe, doe ophouden 35 in allen kere in alle omstandigheden 38 sorcoers hulp 39 dat wordt dat gebeurt; bij rechte
met recht 40-41 omdat ... onbegrepen, versta: omdat zij ieder
onaantastbaar in hun recht staan 42 bij hem door hem
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Zijre vriende, die zijn in bitteren wene.
Ontfermigheid:
O sone des vaders, in deugden rene,
Ik, vrou Ontfermigheid, bid met zere
1250 Vor u vriende, groot en kiene,
Die blijven verloren emmermere
Tenziij bij uwer zoeter lere,
Dat gij hens deugdelijk wilt ontfermen.
Dan u genadigheid op hen kere,
1255 Ende wilt gedinken haar bitter kermen.
Niemen dan gij en mag ze beschermen !
God:
Mij, zone, na dat gewarig toebringen
Van mijre dochter Ontfermigheden,
Zo es mij zwaar ende groot verlingen
1260 Dat zij daar zitten in onvreden,
Die mij dikwijle in tijden voorleden
Hebben gedaan ere ende vrame:
Patriarken ende profeten besneden,
Ende meest de afkomst van Adame.
1265 Dus dan, het waar mij zeer bekwame
Haddij de minne tot hem zo groot,
Woudij ze met uwen zoeten name
Verlossen, ende sterven de bitter dood.
De Zoon Gods:
O vader, twij ees 't dat recht gebood
1270 Dat ik zal moeten boeten de zake
Ende ontsluiten dat Adam sloot,
Met pijnen ende met ongemake
52 bij ... lere naar uw
1247 zijre vriende van zijn vrienden
zoete leer 53 hens hunner, over hen 57 gewarig toebringen
waarachtig aanbrengen nl. van bewijzen 59 verlingen hinderen,
kwelling 6z vrame voordeel 63 besneden voortreffelijk 65
bekwame aangenaam 69 twij waarom
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Meer dan hij zoude ? verzint mijn sprake,
Heilege Geest, dat vraag ik dij,
1 275 Die alzo mechtig es als wij .

God:
Mijn lieve zone, de zake aanhoort:
Ik ben zo uiterlijk gestoord
Op den mense, ik zeg 't u naakt,
Dat mij leed es, dat iken heb gemaakt.
í28o Ende tussen den ingelen, ik zeg u mee,
Ende den mense, es ook een vee.
Ende gij zijt middelpersoon in 't wezen,
Mij ende tsheiligs Geests in dezen.
Zo zijdij schuldig, verstaat 't in 't klere,
1285 Hier af te zijne een middelere,
Om te peizene t' uwen wense
De vete tussen mij ende den mense,
Ende tussen die ingelen, die in geschille
Ook liggen; aldus zo es mijn wille
1290 Dat gij, zone, de zake aangaat
Ende zijt 's een middelere.
De Waarheid:
Voort mede verstaat,
Wies dat ik uit des vaders monde,
Zone Gods, als die Waarheid orkonde:
Gij hebt de kracht ende macht waarachtig
1295 Van uwen vader ontfaan almechtig;
Ook hebdij zijn wijsheid groot zonder getal;
Ende wie dez' zake aanveerden zal,
Moet 't doen bij alzo wijzen zecrete
Dat er de vijand niet af en wete.
1273 verzint begrijpt, overdenkt 77 uiterlijk hevig 79 iken ik
hem 8i vee vete 86 te peizene te bevredigen 91 's des, daarin 92 wies wat 93 orkonde getuige 98 zecrete secrete, geheim
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Want, here, geraakte hij 't te verhorne,
Hij zoude hem pijnen u dood te storne
Ende te beletten 's mensen profijt.
Dus dan, gij die de wijsheid zijt,
Zelt best de zake al overzien
1305 Tes mensen vrame, ende doen ze geschien
Ten ziensten; dit sluit ik als Waarheid:
Dat u behoort.
1300

Gerechtigheid:

Dat 's wel gezeid,
Bij redenen die ik, als Recht, zal geven.
Bij wijshede ontvink de mense zijn leven
1310 Ende was van eerden, alzo ik tone,
Bij u geordineerd als de zone.
Dus es hij u bij enegen zaken
Onttrokken, zo moettij en weder maken.
Ende bat behoort 't u, zone, nu merk,
1315 Te volkomen uws zelves werk,
Die 't mij recht te gronde bezochte,
Dan dat 't u een ander volwrochte.
Alsus zo lijd ik onbevreesd,
Dat 't God u vader, noch Heilig Geest,
132o En betaamt den mense, hoe dat zij,
Te verlossene, zone, tegen dij.
Want gij 't voor hen zijt schuldig te doene.
God:

Gij wet toch wel mijn sterkheid, zone.
te verhorne te vernemen o i u. . . storne uw dood te verhinderen 05 tes m. te des m., tot des m. o6 ten ziensten ten
beste 07 dat u behoort dat is uw taak ii geordineerd gemaakt
13 onttrokken ontnomen; moettij en moet gij hem 14 bat beter,
eerder, zie vs. 1317 i 6 die ... te gronde bezochte die het mij
grondig zou onderzoeken 17 dan ... volwrochte dan dat het
een ander voor u zou volbrengen i8 lijd beken 21 tegen vergeleken met z2 voor boven
1300

B.N.L. C.i 8
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Die hebdij ook in u bedwank.
1325 Ende die mense es teder en krank.
Het is van node, die 't wel verdacht,
Dat lij bij u ontfa dan kracht.
Aldus zo zeg ik ende es mijn raad,
Dat gij des mensen bederve bestaat
1330 In minnen, rein ende onbevreesd.
Het hoort u bat dan den Heilegen Geest,
Zo gij wel wet, zone, ocht dan mij.

De Zone:
Heer vader, al dat u wille zij
Dat moet in mij altoos geschien.
1335 Uwer hoger begeerten zo blijf ik bij,
Minlijk zo wil ik mij voegen te dien;
Die dood en wil ik niet ontzien,
Sterven wil ik in rechter minnen.
Met mijnen bloede zal ik haars plien
1340 Die nu zijn ter hellen binnen.
Hen wil ik vriendelijk doen bekinnen
Dat mij Ontfermigheid heeft ontstaakt,
Vierig dorschoten mijn hert, mijn zinnen,
Ende met den strale van minnen geraakt.
1 345 Dies wordt van mij de dood gesmaakt.

De Vrede zal Gerechtigheid kussen ende
zeggen dit:
De Vrede:
O Gerechtigheid, hebt dank van dezen,
Ende alle die hiertoe hulpig wezen.
1326 verdacht bedacht 29 des ... bestaat de nood van den mens,
te hulp komt 35 blijf ik bij volhard ik bij (uw hoog verlangen>
36 te dien hiertoe 39 haars plien voor hen zorgen 42 ontstaakt in haar bedwang gebracht (of: ontstoken) q.4 met den.
strale met de pijl
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Ontfermigheid:
Lof, werdig Gods zone gebenedijd!
Als Ontfermhertigheid Gods toog ik mijn kwale,
1350 Daar gij een medicijn af zijt
Ende een triakle in 't generale.
Aanziet, hoe ik met dezen strale
Ben dorschoten, om die onvrame
Dat 's mensen geslachte altemale
1355 Moet lijden, die overzwaar meskwame.
Seert der beten van Adame
Zo heeft dees wonde ie sind gebloed.
Zo 't mij Ontfermhertigheid betame,
Vind ik u, Gods zone, nu gemoed.
1360 U zoete minne zo in mij gloedt,
Dat mij de kwetse van dezen geschichte
In u herte mijns zeers verlichte.
Gerechtigheid:
Lof, zone des vaders, tot mij genegen !
Als Gerechtigheid Gods geef ik orkonde
1365 Dat gij de balanse, van mij gedregen,
Hebt effen geladen te dezer stonde.
Want bij uwen rechtverdegen vonde
Zo werdt de mense zijns druks verloost.
Dies rijze u lof, uit eiken monde,
1370 Dat gij de uwe aldus vertroost !
De Waarheid:
Lof, zone des vaders, van dat ons noost
1351 triakle tegengif, geneesmiddel; in 't generale in het algemeen
55 overzwaar meskwame ondraaglijk zware ramp 5 6 seert sedert
57 ie sind altijd sedert die tijd 59 gemoed te moede, gestemd
6i kwetse.. . geschichte de wonde van deze schicht 6z mijns .. .
verlichte mijn smart verlichtte 64 geef ik orkonde getuig ik 65
balanse weegschaal 66 effen geladen gelijk gemaakt 68 werdt
verloost wordt verlost 71 noost deert
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Zijn wij bij uwen eigenen wille
Als zusteren, ja, die 't wel geloost,
Verenigd van onzen zwaren geschille.
1375 Bij Waarheiden ende Rechte verstoort de hille.
Ontfermigheid:
rste rondeel
Lof, specie, edel vruchtbarig tak,
Zonder nommer zo es u weerde !
Gerechtigheid:
Lof, bloeiende rijs, dat Adam brak.
Lof, specie, edel, vruchtbarig tak !
Waarheid:
138o U vruchten zijn rein ende zonder lak;
Nooit edelre vrucht en wies op eerde.
Ontfermigheid:
Lof, specie, edel, vruchtbarig tak,
Zonder nommer zo es u weerde!
Gerechtigheid:
Gij werdt gebloeid uit Yessen geerde,2derondeel
1385 Alzo ons Balam heeft vorsproken.
Waarheid:
Ende ons in der schrifturen verkleerde,
Werdij gebloeid uit Yessen geerde.
Ontfermigheid:
Geen edelre bloeme nog zo vermeerde
En stond ter wereld nooit ontploken.
Gerechtigheid:
1390 Gij werdt gebloeid uit Yessen geerde,
Alzo ons Balam heeft vorsproken.
75 ver1373 geloost uitlegt (versta: ja, voor wie 't goed uitlegt)
77 zonder
stoort gaat te niet 76 specie edel kruid, specerij
nommer ontelbaar, onmetelijk 8o lak vlek 84 werdt ... geerde
zult opbloeien uit de boom van Jesse 85 vorsproken voorspeld
88 vermeerde kreeg zulke roem 89 nooit ooit
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Waarheid:

Bij u zo werdt de helle tebroken!
Voedsel van vramen leit in u keerne.

3de rondeel

Ontfermigheid:

U grote genaden staan wijde ontploken,
1395 Bij iu zo werdt de hele tebroken!
Gerechtigheid:

Gij zult sorcoersen met uwen roken
U vrienden, Lucifer te deerne !
Waarheid:

Bij u zo werdt de helle tebroken.
Voedsel van vramen left in u keerne.
140o Al ondeugd steet tot uwen beweerne!
Selete
Joache m (bij de tempel) :

O makere ende stichtere van alder stichtinge,
Ik bidde uwen heilegen weerdegen name
Dat mijn offerande ende mijn begichtinge
In den tempel van deugden mag zijn bekwame.
1405 Ik zie de priesters; God geef 's mij vrame,
Als dat haar mijn onvruchtbarigheid
Onversteken moet wezen, alzo 't betame.
In den tempel vol deugdelijker klaarheid,
Met beschaamder herten, met groter zwaarheid,
1410 Zal ik hier mijn offerande bewijzen.
Vrame van deugden moet er uit rijzen.
1392 werdt te broken wordt stukgebroken, nl. de macht der hel
93 in u keerne in uw pit 96 sorcoersen te hulp komen; met uwen
roken geur, lucht 97 Lucifer te deerne tot leed van L. 1400
steet.. . beweerne wordt door u afgeweerd o i stichtere schepper;
van ... stichtinge van al 't geschapene 03 begichtinge begiftiging,
giften 04 bekwame aangenaam o6 haar hun nl. de priesters
07 onversteken niet verwerpelijk o8 vol ... klaarheid heerlijke
schittering ? io bewijzen brengen i i vrame van deugden winst
van deugden
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Pauze. (in de tempel tot de priesters)
O pileren des tempels, gesticht in vreden,
Ontvaat hier in onderhorigheden
Mijn offerande ter Gods eren.
1415 Al word ik oud ende zwaar van leden,
Van alder vruchtbarigheid afgesneden,
En wilt ze mij niet blamelijk wederkeren!
Woude God mijn generatie vermeren,
Hij zoude mij wel, door zijn hoge weerde,
1420 Natuurlijke kinderen verlenen op eerde.
Dus nemt ze in 't goe.

Eerste Priester:
Gaat uwer veerde !
U offerande die es zeer onbekwame.

Tweede Priester:
Gij zijt onvruchtbarig, 't es schande en blame.
Gij moet emmers verwaten zijn van Gode.
De Bisschop:
1425 Gij doet enigszins tegens Gods gebode,
Dat gij dus onvruchtbarig blijft.
Eerste Priester:
't Es uws levens schuld dat gij bedrijft.
Anders en dorfdij 's niemen optijgen.
Joachem:

't En es oft God wilt.
1412 pileren des tempels steunpilaren v. d. tempel, nl. de priesters;
gesticht in vreden op vrede gegrondvest 13 in onderhorigheden
in onderdanigheid i7 ze nl. de offerande; blamelijk wederkeren
tot mijn smaad teruggeven 2 i nemt ze in 't goe neemt ze goed
aan; gaat ... veerde gaat uws weegs 24 emmers voor--gunsti
zeker; verwaten vervloekt 25 enigszins op een of andere manier
27 't ... bedrijft het is de schuld van het leven, dat gij leidt 28
anders ... optijgen niemand anders moogt gij 't op de hals schuiven 29 't ... wilt het is niet zo, indien God mij toelaat (het te

zeggen)

Reproductie van een bladzijde uit het hs. van de Eerste Blijschap vs. 1417-1437
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Bisschop:
Gij moogt wel zwijgen!
u
God
geen
vruchtbarigheid
toe en zindt,
Dat
143o
Dat 's een teken dat hij u niet en kint.
Ende en kint u God niet in u werken van minnen,
't Waar onredene, zouden wij u dan kinnen
In den tempel van deugden, verchierd met eren,
1435 Hier zittende in de stad des heren,
Als die alle ondeugden werpen ter nedere.

Tweede Priester:
Houdt daar u offerande.
Joachem:

Ik en begeer ze niet wedere.
Eerste Priester:
Neen, dat 's om niet,
Want die men onvruchtbarig ziet,
i44o 't Es een teken van kwaden exemple.
Tweede Priester:
Heft u van hier!
Bisschop:
Gaat uit den temple.
Wij refuseren u nu dijn offerande!
Houdt, worpt ze hem na.
Joache m :

Och nooit meerder schande
En geschie mij, lacen, noch zulken confuise,
1445 Binnen mijnen geslachte.

Eerste Priester:
Nu elk verhuize
Uit den temple metter spoed,
1433 onredene dwaasheid, onredelijk 35 stad plaats 38 dat .. .

niet dat is te vergeefs, dat geeft niets 41 heft u van hier maakt
u weg van hier 44 geschie geschiedde; confuise smaad
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En volgen wij den bisschop op den voet.

Yóachem:
Och God, en hoe mij de ogen leken
Van drukke, dor deze grote blaamte
1450 Men zaal 's mij eeuwelijk schande spreken
Ende mijnen geslechte; nooit zelken onvraamte !
O God, here, aanziet mijn grote schaamte.
Hoe ik in den tempel nu ben verkleend,
Omdat gij mij na der naturen betaamte
1 455 Geen vrucht op erterijke en verleent.
Waar mag ik's verdiend hebben ? En weet wat't meent 1
Nooit en was mijn herte zo zere ontsteld.
Al zuchtende, met natten ogen beweend,
Wil ik mijn beestkens gaan wachten op 't veld
146o Ende bevelen mij der godlijker geweld.
Hier zingen ende spelen in den trone. God
zal zeggen tot den ingel:
God:
Nu wil ik recht, het dunkt mij tijd,
Mijn Ontfermigheid, zoet van zeden
Gansen, die lange gehad heeft strijd
Jegen mijne Rechtverdigheden.
1465 Dus vliegt, mijn ingel, tot daar beneden
Aan enen, Joachemme genaamd,
Die es bevaan met zerigheden.
Om zijn onvruchtbaarheid es hij geblaamd.
Zegt hem dat hij niet beschaamd
50 's des, hiervoor 51 on1 449 blaamte schande, schimp
vraamte nadeel, kwaad 53 verkleend vernederd 54 na . . .
betaamte naar het betamen der natuur 56 's des, om; en weet ik
weet niet 59 wachten hoeden 6o geweld macht 63 gansen
gezond maken, verg. vs. 1349-1351 65 beneden, nl. op de aarde
67 met zerigheden met droefheden 68 geblaamd beschimpt
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147o En zij, noch en drage geen verlingen,
Want Anna zijn wijf, alzo 't betaamt,
Die zal een zalege vrucht voortbringen,
Zo zalig, dat alle die lezen oft zingen
Haar zaligheid niet en zouden gegronden.
1475 Gij zulten vinden nu ten stonden
Bij zijnen beesten, daar hij mij klaagt
Zere bitterlijk, om waar orkonden,
Dat Anna zijn wijf geen kind en draagt.
D'Ingel:
O Here 1 na dat gij 't hebt gewaagd,
148o Zo zaal 't geschien, zijt dies te binnen.
Ik zal hem blijde ende onversaagd
U loge bederven laten bekinnen.
Joachim (buiten op het veld) :
O God, here, met bedrukten zinnen
Zo klaag ik u mijn bitter vernoeisele.
1485 0 Anna, verkorne bloerne vol minnen,
U vruchtbarig boom en draagt geen groeisele.
O here, zind ons een overvloeisele
Van uwer minlijker gratiën zoet,
Dat den boom der naturen mag krijgen bloeisele,
1490 Daar ons zalige vrucht uit groeien moet.
Alzo waarlijk als gij uit rechter ootmoed
Uit der droger rootsen daadt water springen,
Ende naamt al d'Ysraelse in u behoed,
Zo wilt ons met uwer gratiën mingen
1470 verlingen droefheid 75 zulten zult hem 77 om ... orkonden om naar waarheid te spreken 79 na.. . gewaagd volgens
hetgeen gij hebt gezegd 8o zijt ... binnen weet dit 82 bederve
behoef 84 vernoeisele kwelling, verdriet 83,86,87,89 vernoeisele: groeisele: overvloeisele: bloeisele; hs. vernoysele: groysele:
overvloysele : bloysele 89 bloeisele bloesem 9 i uit ... ootmoed uit
echte genade 93 d' Ysraelse de Israëlieten 94 mingen vervullen
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Dat Anna een vrucht ter wereld mag bringen.
D'Ingel:
joachem, u zeit God, ons here,
Dat gij u zelven te vreden stelt
Ende en treurt noch en droeft niet mere,
Want uwen druk werdt haast beveld.
1500 Aldus dan u niet meer en knelt
En gaat thuis; hoort wies ik meine:
God zeit dat gij gekrijgen zeit
Een vrucht, van allen vruchten greine.
Vol deugden wordt zij een fonteine;
1505 Elk zondaar zal in haar genaden
Hem mogen zuiveren van allen weine;
D' erfzonde die werdt bij haar ontladen.
Ten tekene dat u God zal gestaden,
Zo zal u komen tegemoete
1510 U wijf, bevreed van allen kwaden,
Ende zal u bieden hoofse groete
Ter guldender porte, om 's twijfels boete.
Joachem:
Lof, here, en dank zo hebt van dien
Dat gij den uwen aldus verziet!
1515 Den eeuwigen lof moet u geschien
Altoos, dat gij der uwer pliet!
Des wil ik, alzo mij es bedied,
Thuis keren ende stellen mij te vreden:
In hem, die mij dit weten liet,

1 495

1 499 werdt ... beveld wordt spoedig van u weggenomen 1501
wies wat 03 greine het puik o6 wein droefheid, ellende 07
d'erfzonde ... ontladen de (last der) erfzonde wordt door haar
weggenomen o8 gestaden bijstaan, helpen io bevreed bevrijd
12 om ... boete om u uit de onzekerheid te helpen 14 verziet
beschermt i6 pliet zorg draagt voor 19-20 in hem zo zet ik
op hem (nl. God) werp ik (mijn bekommernissen)
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1520 Zo zet ik mijn ellendigheden.
Lof hebbe zijn gratie groot besneden,
Want ik ter guldender porten mag schouwen
(Dies dank ik Gode met zoeter beden)
Annen, mijnre geminder vrouwen.
1525 Vorwaar, zo mag ik 't nu wel behouwen
Dat mij zeide die ingel zoete !
Dies wil ik haar bieden heuse groete.
Pauze tutter. (bij de gulden poort)
God groet u, Anne, zoete verkorne!
Los ben ik van allen torne,
1530 Want mij d' ingel heeft verheugd.
Dies ga wij tevreden, zuiver jeugd!
Hij heeft mij bracht zeer goede mare,
Dies ben ik vroe.

Anne:
In groten vare
Was ik om u, verkorne man;
1 535 Om dies ik u te volgen began,
Ende bid u vriendelijk, hoort mijn verkleren,
Dat gij u emmer in Gods begeren
Niet en verslaat, want waar 't zijn wille,
Wij kregen wel vrucht.

Joachem
Vrouwe, zwijgt al stille:
154o Daaraf zo es mijn klagen gedaan!
Dies laat ons beide te vreden gaan,
Gode biddende als van dien
Dat er ons zaligheid in moet geschien,
1521 besneden schoon, heerlijk 22 schouwen met genitief 25
behouwen aannemen als, houden voor waarheid 29 van . . .
torne van alle leed 33 in. . . vare in grote vrees 38 niet en verslaat niet mismoedig wordt 42 biddende als van dien hierin

biddende
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Zo ik ben hopende van den stikke.
1545 Dies ga wij te vreden, gij en ikke.

Zank; spel op 't lankste.
(Toneel in een straat bij het huis van

Joachim)
Een van den geburen:
En hoorde mijn dagen nooit vremder abuis !
Wat zeit men van Joachem ?
Tweede Gebuur:
Hij es weder thuis,
Alzo ik korts heb horen verklaren;
En ook zo was hij in zeven jaren
i55o Zo vrolijk noch zo blijde van moede,
Ja van gelate.
Eerste Gebuur:
Na dat ik bevroede,
Zo en waas 't niet goed dat men hem dede
Ja alzulken onwerde ende confuisighede,
Ende vor alle 't volk alzo beschaamde.
Tweede Gebuur:
1 555 Mij docht dat 't alzo niet en betaamde.
Ja, mocht men 't zeggen in 't openbaar !
Eerste Gebuur:
't Hood es 't hood, dat laat ik daar.
Laat ons van onzen woorden stillen:
Deze papen maken 't alzo zij willen.
1560 Ik heb 's meer gehoord, ik en zegge niet hoe.
Tweede Gebuur:
Het en hoort ons ook niet wel toe,
1544 van den stikke van de zaak 46 en ik niet; vremder abuis
vreemde zaak, wonderlijk iets 48 korts pas 51 van gelate van
uiterlijk 53 alzulken alzulk een; onwerde ende confuisighede
smaad en schande 57 hood hoofd, versta: overheid is overheid
6o 's des, daarvan
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Daarin te sprekene; dat 's anders nochtan.
Eerste Gebuur:
Wilt men 't hem wijten?
Tweede Gebuur:
Wat maag 's de man?
Oft hem God geen vrucht en verleent,
i565 Ees 't dan zijn schoud?
Eerste Gebuur:
Wat, trouwen eer neen 't!
Hij kreeg ze wel, waren zij aan hem verzien.
Tweede Gebuur:
Gods gratie die moet er inne geschien,
Ende ook in onzer alder leven,
't Zij hier oft eldere.
Eerste Gebuur:
Dat moet God geven,
157o En wil den beschaamden zijn schaamte zo lijen,
Dat hij na deze schaamte vor zijn schaamte nog moet
[verblij en !
Selete.

Anna (in het huis van Joachim):
O godlijk licht, vol gratiën klaar,
U schijnte es blikkende altoos eenpaar!
Op den uwen gij hittelijk laait;
1575 U grote gewichte es openbaar
In hemel, in erde, grondeloos zwaar.
U vonk, invierig, altoos raait !
Lof hebt der vrucht die gij gezaaid
Hebt in mijnen bezondegen lichame.
63
1562 nochtan bovendien; dat 's anders dat is iets anders
maag 's kan er aandoen 64 oft indien 66 ze de vrucht; aan
... verzien voor hem weggelegd, beschikt 70 lijen leiden, richten 73 eenpaar zonder onderbreking 74 hittelijk laait blaakt
vurig 77 invierig zeer vurig; raait straalt
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1580 Mijn man, die t' eersten was ontpaaid,
Zal. nu des druks, here, zijn verfraaid:
Gebenedijd zij dies u name!
Want zeer bekwame
Zo werdt mijn vrucht, ik heb 't bevonden.
1585 Dies rijze u lof, here, t' allen stonden !
Pauze: zank of spel.
(Joachim komt na degeboorte van Maria

in de tempel.)
Joachem:
Nooit blij der man en was op eerde,
Want Anna, mijn Wijf, zo 't God begeerde,
Die heeft, alzo mij es verklaard,
Een zoete dochter nu gebaard.
1590 Zo edel, zo rein, zo schoon van lijve
En was ter wereld nooit van wijve
Geboren! Lof hebt dies, hemelse vader,
Want gij mijn troost zijt en berader.
Dies zijt geloofd in eeuwegen tij !
Een Priester:
1 595 Joachem, gij schijnt zeer blij.
Verkorne vriend, wat 's u geschied?
Zegt ons de zake.
Joachem:
En zoud' ik niet,
Gij heren ? ik ben zo wel gepaaid !
God heeft zijn gratie op mij gespraaid
i 600 Zo overvloedig, ja, die 't wel vaat!
Ik, hoop ik, nemmeer en werd versmaad
In den tempel, des ben ik vro,
1580 ontpaaid ontevreden 8i des druks verfraaid opgevrolijkt
van zijn druk 83 bekwame liefelijk 93 berader helper 98
gepaaid tevreden gesteld, getroost i 600 vaat vat, begrijpt
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Om mijn onvruchtbaarheid.
D'ander Priester:

Keren! lieve, hoe zo?
Joachem, dat 's ons lief om horen!
Yoachem:

x 6o5 Nooit schoonder kind en was geboren
Gij heren, dat zij u wel verklaard Dan Anna een dochter heeft gebaard,
Mijn lieve wijf; dies zoud' ik begeren
Aan u beiden, om kort verkleren,
16 1 o Dat gij mij enen zoeten name
Woud' kondegen, zo 't haar best betame,
Na haar schoonheid ende behoorte.
Een Priester:

Welk tijd was des kinds geboorte?
Joachem, vriend, doet 's ons gewag,
1615 Dit horen wij geerne.
Joachem:

Den achtsten dag
Van September dat kind lofzam
Van harer moeder ter wereld kwam,
Ende daarom spoedt u, zonder beien.
Ik wil gaan thuis, en doen bereien
1620 Mijn dingen, alzo daar toe behoort,
Ende wilt mij volgen rechtevoort.
Dies bid ik u, 't es meer dan tijd,
Schep hem den name.
D'ander Priester:

Gebenedijd
Moet zijn de vrucht, om ons verhogen.
1604 om om te ii kondegen opgeven; zo ... betame zoals haar
't best passen zou iz behoorte vereiste i6 lofzam loffelijk
21 rechtevoort regelrecht 23 schep zoek uit, bedenk 24 ver
tot onze vreugd
-hogen
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1625 Maar hoe zelen wij 't heten mogen,
Dit kind? Gezelle, wilt mij beraan,
Ik ben 's te weets.

D'eerste Pape:
Bidt vol genaan
Den oversten here met goeden avijze
Dat hij ons enen naam bewijze
163o Als zijn heilege wille zij.
Bidt dies met nernste.
Hier bidden zij.

D'Ingel:
Zo hoort na mij,
Wies dat ik u nu zal verkleren.
Noem ze Maria: dit zeit hij dij,
Die hoogste here; 't es zijn begeren !
1635 Den wreden vijand te zijnder deren
Ende alle den hemelsen here ter vrame,
Maak ik te binnen u dezer meren,
Dat Maria werdt haren name.
Zij wordt den here alzo betame,
1640 Dat nooit haar weerde en was volschreven,
Hoe hoge, hoe groot ende hoe bekwame
Dat zij daar boven zal zijn verheven.
Den staat der inglen zal haar aankleven.
Een Priester:
Lof, zalig kind, gebenedijd
1645 Van Gode, die ons dez' boodschap brachte!

rondeel

1627 ben 's te weets verkeer in onzekerheid, ik zit er mee te kijken;
genaan genaden 28 met ... avijze met goed overleg 29 bewijze
geve 31 met nernste met aandrang 32 wies wat 35 te .. .
deren tot zijn verderf 36 ter vrame tot voordeel 37 maak .. .
u deel ik u mede; dezer meren deze mare, tijding 38 werdt
worden zal 39 zij ... betame zij wordt den Heer zo welgevallig
43 den.. . aankleven zij zal de staat, de rang der engelen bekleden
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D'ander Pape:

In uwer moeder lichame gewijd,
Lof, zalig kind, gebenedijd.
Een Priester:
Gespruit, geboren dat gij zijt
Uit Yesse, den edelen geslachte.
D'ander Pape:

165o Lof, zalig kind, gebenedijd
Van Gode die ons dez' boodschap brachte!
Van groter krachte, hoge in den here,
Zo zijn u machte onsprekelijk zere.
Dies vloeie u lof toe emmermere !
Selete; weg.
Anne (drie jaar later in het huis van Yóachim):

165 5 Lof, here, en dank in allen tijen !
Verkorne man, wilt u verblijen:
Al es ons kind zeer jonk van dagen,
Zo 't blijkt, het es na Gods behagen
Zeer wijs van zinne, suptijl en vroed,
1 66o Schoon, bekwame, vol der ootmoed.
Nochtan en ees 't, God hebb' es gewoud,
Nu recht omtrent maar drie jaar oud.
Dus, waar 't u wille, ik zou 't wel raan
Dat wij ze in den tempel daan,
1665 Want zij hevet mij gewaagd.
Wat zegdij er af, dochter?
Joachem :

Mijn zuiver maagd,
Uwe begeerte als van dien,
Lief kind, die zal u wel geschien,
1659 suptijl schrander 6i God ... gewoud naar Gods behagen
64 daan zouden doen 65 hevet heeft 't; gewaagd gezegd, gesproken over 67 als van dien hierin
B.N.L C.i 9
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Dies zegt 't mij; gaat 't mij mee of tegen,
1670 U wille zal zijn.
Ons Vrouwe, een jonk kind:
Vader, ik ben genegen
Altijd te doene na u bevelen,
Ende Gode te dienene.
Anne:
Dez' vier gespelen,
Maria, dochter, wilt met u leien:
Wijsheid en laat van u niet scheien;
1675 Ootmoedigheid es den anderen name;
Zuiverheid de derde die geeft vrame;
Gehorzamheid om deugd verstijven.
Deze zelen altoos met u blijven.
Nu kinder, tert op, weest onversaagd.
(in de tempel tot den bisschop)
168o Here, ontvaat dees zuiver maagd
Met haren gespelen, dies bid ik dij,
En nemt ze in hoeden.

Bisschop:
In Gods namen 't zij !
Nu ga wij, dochter, onder u vijven.
Dat gij eendrechtig t' zamen moet blijven,
i68 Alzo ik hope, na recht bekin,
Dat zal volkomen.
Joachim:
Nu kinder, tert in.
Dat al den hemelsen here zoet
U rein bestaan bekwaam zijn moet !
1670 zal zijn zal gebeuren 77 verstijven versterken 79 tert
op gaat, treedt voort 85 na recht bekin bij goed inzien, als ik het
goed inzie 86 volkomen slagen, gelukken 87 al den hemelsen
here aan al het hemelse heir 88 bekwaam ... moet aangenaam
moet zijn
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Wij scheiden van u nu; als in dezen,
1690 Gods gratie wil altijd bij u wezen.
Bisschop:
Lief kind, hoe es den name dijn?
Maria:
Maria.
Bisschop:
Wel moettij komen zijn !
In deugden wil u God gesterken.
Gij zelt naaien, stofferen en werken
1695 De orlementen des tempels, en voort
Zeldij u oefenen, alzo 't behoort,
Ten geboden Gods, in allen tijen;
Ter leringen ende ter profecijen
Pijnt u te volgen in allen kere.
1700 Zeldij, Maria?
Maria:
la, ik, geerne, here.
Anna:
rondeel
Nu
ga wij, Joachim, verkorne man,
Maria es in den tempel bleven.
Joachim:
God wil ze met deugden verlichten voortan.
Anna:
Nu ga wij, Joachim, verkorne man.
Yoachim:
1705 Die hemel ende erde heeft in 't gespan,
Die wille haar zalegen voortgank geven.
Anna:
Nu ga wij, Joachim, verkorne man,
95 orlementen ornamenten,
1689 als in dezen in deze zaken
1703 verlichten
99 in allen kere in alle opzichten
sieraden
versieren, tooien 05 in 't gespan in zijn bestuur, macht
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Maria es in den tempel bleven.
Joachim:
Haar onsprekelijke wijsheid, haar deugdelijk leven,
1710 Die zal nog, hoop ik, naar Gods gehingen,
Alle mensen zaligheid inbringen.
Want na de wijsheid, die in haar gesticht es,
Zij met den heilegen geest verlicht es!
Hoe zoude haar jonkheid anders beseffen
keest van deugden ?
5
Den
171

Anna:
God wilt ze verheffen
In deugden als alderweerdste geminde.
Dat er elk gratie en troost aan vinde !

Selete. (Jaren later. De Hogepriester en
de priesters beraadslagen in de tempel
over Maria's langer verblijf in de tempel)
Bisschop:
Gij heren, mij wondert al te zere,
En dede de gratie van den here,
1720 Hoe dat Maria, deze zoete maagd,
Dus jonk haar zo suptijlek draagt.
In allen dingen, dat 's openbaar,
Es zij zo deugdelijk.

Een Priester:
Dat 's zeker waar,
Her bisschop ! wij en hebben nooit vernomen
1725 Zelk maagd hier in den tempel komen,
Van bedene, van werkene, zo wijs, zoo vroed,
Zo schoon, zo lieflijk en vol der ootmoed.
Ik en kan gepeinzen hoe dat zij
1710 gehingen toelaten ii
inbringen geven, veroorzaken 15
keest kern, pit 19 en indien het niet 28 hoe dat zij hoe dat

mogelijk is
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Na haar jonkheid.

Bisschop:
Wat raaddij mij,
173o Gij heren? Wij moeten den gebode
Gehoorzam wezen, al scheiden wij node
Van dezer maagd, om kort verklaren.
Zij es zeer nakende heuren jaren.
Onsprekelijk ees 't, dat men zoude ruren
1735 Van enegen jongen creaturen,
Dat zij mocht hebben alzulken zin,
En had zij den beilegen geest niet in.
Want zij es een vorme der reinigheid
Ende der ootmoed.

D'ander Priester:
Vor waar gezeid,
1740 Zij es de zorgvuldigste ende de bekwaamlijkste,
De gehorzamste ende de tamelijkste
In allen dingen, zo 't es bezeven.
Zij leidt bat ingelen- dan mensenleven;
Zij es volmaakt ende onbevlekt.
Bisschop:
Maagd
fijn, daar Salamon af sprekt
1 745
In zijnen cantiken, zo ik verzinne:
„Gij zijt met allen schoon, mijn vriendinne !
In u en es geen smette gesticht.
Schoonder dan de zonne, ende boven dlicht
175o Der sterren d' uitnemendste, ongebrekkelijkste
1729 na haar jonkheid in overeenstemming met haar jeugd;

raaddij mij raadt gij mij 34 onsprekelijk niet uit te spreken;
ruren spreken, gewagen van 38 vorme voorbeeld, model 41
tamelijkste zedigste 42 bezeven bekend 44 onbevlekt, nl. zonder erfzonde 46 cantike lied (nl. het Hooglied van Salomon)
47 met onder 48 gesticht gekomen 50 ongebrekkelijk zonder
gebreken
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Fonteine vloeiende in der gratiën, de rekkelijkste
Die nooit ter wereld ontvink wezen."
Wat zaal 's geschien ?
D'een Priester:

Nu, als te dezen
Wille ons de here verlenen spoed,
1755 Dat 't t' onzer zaligheid wezen moet.
Selete. Dan zal Ons Vrouwe groot zijn.
(Joachim en Anna bespreken de toekomst
van Maria.)

Joachim:
Anna, verkorne geminde vrouwe,
Daar ik in deugden mij toebetrouwe,
Ees 't wonder dat mij 't herte verheugd es,
Als Maria, de deugdelijke kersouwe,
176o Bespraaid es met den hemelsen dauwe
Van gratiën, daar elkerlijk in verheugd es!
Want zij 't verchiersele van al der deugd es,
Ootmoedelijk in den tempel des heren
Boven alle meegden, dwelk ons een vreugd es.
1765 Zaligheid moet er bij vermeren.
Anna:

Joachim, geminde man vol eren,
Zij en zal der niet lange in mogen blijven.
Joachim:
Zo mag ze haar tot huwelijke state keren,
Oft in zuiverheden haar zelven beschrijven.
Anna:

1770 Gods gratie die wil in haar beklijven,
1751 rekkelijkste voortreffelijkste
53 wat ... geschien wat moet
er gebeuren; als te dezen wat dit betreft 54 spoed voorspoed
59 kersouwe madelief 6z verschiersele sieraad 68 mag kan 69
beschrijven beperken 7o beklijven gedijen
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Want zij schier hubaar wezen zal,
Rein deugdelijk boven alle wijven.
Dies loof ik den oversten here van al.
Joachim:
Hij, die hemel ende erde, berg ende dal
1775 Gemaakt heeft, die laat ze voort regieren;
Hij zal ze best hoeden voor ongeval,
Ende deugdelijk t' zijnder gelieften bestieren !
Anna:

Nu laat ons met herten goedertieren
Loven den here, 't es meer dan tijd,
178o Dat Maria zo deugdelijk es van manieren
Dor de gratie des heren gebenedijd.
Joachem:

Lof, goddelijk wezen, die 't al verblijdt,
Ingelen, mensen, hemel ende erde.

rondeel

Anna:

Lof, specie vol deugden, der ingelen jolijt.
Joachim:
Lof,
goddelijk wezen gebenedijd.
1785
Anna:

Lof, die fonteine van gratiën zijt,
Onsprekelijk es u hoge weerde.
Joachim:
Lof, goddelijk wezen die 't al verblijdt,
Ingelen, mensen, hemel ende erde.
1790 Dat Maria, die meegdelijke geerde,
Met uwer gratiën dus es verzien,
Dies moet u eeuwigen lof geschien.
77 t' ... gelieften
75 regieren besturen
1771 schier spoedig
naar zijn welgevallen 78 goedertieren godvruchtig 8o deugdelijk van manieren deugdzaam van levenswijze go geerde
roede, tak
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Bisschop (in de tempel):
Na Gods gebod moet u verklaard zijn:
Alle meegden die verjaard zijn
1795 Die trekken thuis bij vader ende moedere,
Ende nemen man als haren behoedere.
Dit ben ik gebiedende zonder respijt.
Maria, gij hebt ook uwen tijd
Die daar toe steet; rein, zuiver geerde,
i800 Gij moet ook huwen.

Maria:
Bij uwer weerde,
Eerwerdig vadere, ik hebbe in mij
Genomen, opdat 't Gods wille zij,
Dat ik mijn reinigheid ende mijn trouwe
Gode almechtig offeren zouwe.
i8o5 Dus zoud' ik geerne houden Gode
Mijn opzet van dien, ende den gebode
Niet contrarie en ware van dien.

Bisschop:
Maria, dat en mag niet geschien,
Na mijn verstaan; ik en weet 's hoe keren.
I 8 I o Almechtig God, here alder heren,
Wilt ons verlichten met zaleger leren
In deugden tot onzer zielen bate,
Oft Maria, wiens deugden altijd vermeren,
Hier blijven zal in den tempel des heren
1815 Oft haar voegen tot huwelijken state.

Eerste Priester:
Balseme van gratiën, zoet honigrate,

rondeel

1794 verjaard haar „jaren" hebbende, huwbaar 97 zonder respijt
onverwijld 99 geerde, zie vs. 1 790 i Boo bij uwer weerde met
uw verlof of -oz in mij genomen mij voorgenomen; opdat indien
o6 opzet voornemen; ende indien (dit voornemen) ii met...
leren met zalige lering
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Wilt u grote genadigheid hier bewijzen.

Tweede Priester:
Verwerft ons in gloriën de hemelse zate,
Daar men de zielen mag eeuwig spijzen.

Bisschop:
182o

Zodat der elk confoort van deugden in vate,
Balseme van gratiën, rein honigrate.

Tweede Priester:
Verwerft ons in der gloriën de hemelse gezate,
Daar men de zielen mag eeuwig spijzen.

Bisschop:
Balseme van deugden, rein honigrate,
1825 Wilt u grote genadigheid haar bewijzen,
Wiens lof dat niemen en kan volprijzen.

D'Ingele :
Heer bisschop, hoort de redene mijn:
Alle die van Davits geslachte zijn,
Die bringen droge roeden zonder vernoeien,
1830 Ende dee wiens dat daar zal bloeien,
Zal Marieën hebben in hoeden
Te huwelijke; wilt u hier met spoeden.

Bisschop:
Lof, kracht, des alle krachten kracht hebben,
Dat gij u vrienden aldus verziet.

rondeel

Eerste Priester:
1835 Wel hem, die u in haar gedacht hebben.
Lof, kracht, des alle krachten kracht hebben.
Bisschop:
Wat dat wij, mensen, in deugden gewracht hebben,
1818 zate woonplaats 20 confoort hulp; in vate in krijge 22
gezate zate vs. 1818 29 droge dorre; zonder vernoeien zonder
verdrieten 30 dee wiens die wiens (roede) 33 des van wien
34 verziet zorgt voor 35 in haar gedacht in hun gedachten 37
in. . . hebben met ons vermogen gewrocht hebben
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Bij uwer deugd zo en ees 't al niet.

Tweede Priester:
Lof, kracht, des alle krachten kracht hebben
184o Dat gij u vrienden aldus verziet.

Bisschop:
Nu zal ik, zonder te letten iet,
Alle dat van Davits geslechte gerezen es
Ende tot huwelijken state bekwame in 't wezen es,
Gaan doen verzamen met groter spoede.
1845 Laat zien wie Marieën, vol der ootmoede,
Zal vallen te goede; zij es zo deugdelijk.

Eerste Priester:
Elk mag in 't herte wel wezen vreugdelijk,
Al Davits geslechte mag wel verblijen !
Tert voort, gij heren, in allen zijen.

(Voor de tempel. De jongelingen komen op.)
Eerste V ongelink :
rondeel
í85o Gods werken zijn wonderlijk te verstane.
Tweede Yoikgrelink:
Wie zal zijn wijsheid dan gronderen?
Derde 7ongelink:
Het gaat verre buiten mijnen vermane.
Een Jongelink:
Gods werken zijn wonderlijk te verstane.
Derde 7ongelink:
Nu pijnen wij, na 's bisschops bevel, te gane
18 55 Ten temple, daar elk mag verjubileren.
Eerste Yongelink:
Gods werken zijn wonderlijk te verstane.
1838 deugd macht 41 letten treuzelen 42 alle alles; gerezen
gekomen 43 tot ... es tot de huwelijke staat rijp is geworden
46 zal ... goede zal te beurt vallen 51 gronderen doorgronden
52 buiten ... vermane boven hetgeen ik er van zou kunnen zeggen
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Tweede 7ongelink :

Wie zal zijn wijsheid dan gronderen?
Derde Yongelink:
Die hem in wijsheden met wijsheden fonderen,
Doen 't zonder vaar.

Tweede Yongelink:

i 86o Die wijze dolen meest.
Eerste Yongelink:
Dat 's emmers waar !

Derde Yongelink:
Te beter hebben zij 't, die goed klerk zijn.

Eerste Yongelink:

Ja, wat zegdij 's ? Moet 't niet een wonderlijk werk zijn,
Dat Maria, de maagd rein van gedachte,
Bij Gods bevelene uit Davits geslachte
1865 Enen man zal trouwen, gezeid vor al,
Niet wetende wie dat hij wezen zal,
Dan zij in Gods begeerte tevreden es?

Tweede 7ongelink:
Menig maagd, die op den dag van heden es,
En zoude zo lichte niet gepaaid zijn.
Derde 7ongelink :
187o Die haar gekrijgen zal, mag wel verfraaid zijn,
Want haar minlijk opzien es zo zedelijk.
Eerste long elink :
Ende Maria, die ootmoedege maagd zeer vredelijk,
Zal op Gods betrouwen, zo 't joust heur ried,
Enen man gaan trouwen, al en kint zij 's niet.
1 859

vaar vrees 6i klerk geleerd 62 's ervan 65 gezeid

vor al bovenal gezegd 67 dan ... es, versta: alleen tevreden
zijnde met Gods wil 69 gepaaid tevreden 70 verfraaid verheugd 71 minlijk opzien minlijk aangezicht; zedelijk zedig 73
zo ... ried, versta: naar de raad welke de goedgunstige God haar
gaf 74 's hem
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Tweede 7ongelink :
1875 Wie hoorde nooit wonderlijker dingen?

Derde 7ongelink :
Die zijn rijsken bloeiende zal bringen,
Zal de maagd trouwen, dat 's openbaar.

Eerste Yongelink:
Dat teken zal groot zijn.

Tweede Yongelink:
Dat 's emmers waar !
Men zag zulk wonder nooit gevallen.

Derde 7ongelink :
188o Dien ze geburen zal van ons allen,
Es van Gode zeer uitverkoren.

Eerste Yongelink:
Op eerde en was nooit schoonder geboren:
Haar schoonheid verlicht al 't schijn der zonnen.
Tweede Jongelink:
Haren meegdelijken lichaam es zo dorronnen
1885 Met minnen tot deugdelijker ingloedigheid!
Derde Yonalink:
Zij es zo vol der ootmoedigheid,
Elker herten geeft zij goed exempele.
Eerste Yongelink:
Het 's de vorzienigste van den tempele,
De wijste, de ootmoedigste ende de reinste,
1890 De gehorzaamste den here, ende de certeinste
Die nooit opgroeiende was in deugden.
Tweede 7ongelink :
Dat es ze warechtig.
1875 nooit ooit 78 emmers voorzeker 79 gevallen gebeuren
8o geburen te beurt vallen 83 verlicht, versta: overtreft 84
dorronnen doorstroomd 85 tot ... ingloedigheid tot vurige deugd
88 vorzienigste voorzichtigste go certeinste standvastigste 91
nooit ooit
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Derde Yongelink:

Zij es zo vol vreugden,
Dat nooit op eerden en kwam haars gelijke,
Alzo 't wel blijkt.
Eerste 7ongelink :

Ik ben mechtig ende rijke,
1895 Maar mocht mij de schoon maagd geburen,
Ik dankte Gode der goeder aventuren,
Ende ik wild' er herte ende zin toeleggen
Heur te beminnene.
Tweede Yongelink:
Alzo mochten wij ook zeggen,
Hier en es niemend, vaat mijn verkleren,
igoo Hij en zoud' ze te huwelijke wel begeren,
Marieën, die een beschut vor toren es.
Derde 7ongelink :

Hij zal ze wel krijgen diere toe geboren es.
Ik mein der nog zulk es diere na lezen zal.
Een Yongelink:

Zijn roede zal bloeien, die bruidegoom wezen zal. rondeel
19o5 Ga wij ten temple de maagd aanschouwen.
Tweede Yongelink:
't Es messelijk wie ons meskief genezen zal,
Zijn roede zal bloeien, die bruidegoom wezen zal.
Derde longelink:

Zijn aventure es groot, die in dezen zal
Gode behagen ende de maged trouwen.
Eerste Yongelink:
1910

Zijn roede zal bloeien, die bruidegoom wezen zal.

1895 geburen zie vs. z 88o 96 der ... aventuren het geluk 99
vaat begrijpt 01 beschut voor toren bescherming tegen leed
oz diere die er 03 diere ... zal, versta: die door onderzoek zal
trachten te weten te komen of hij de uitverkorene zal zijn o6
meskief ongeluk, narigheid
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Ga wij ten temple de maagd aanschouwen.
God wil ons met zijre gratiën bedauwen !
Bisschop:
In den name des heren, hoort alle, die zijt
Van Davits geslechte zonder verwijt
1915 Te huwene: brinkt elk een roe
Droge, dat God zijn gratie doe
Tot onzer zaligheid, hoe dat 't geet.
Een van Davids geslechte:
Her Bisschop, wij zijn alle bereed
Naar u gebod, zo 't redene zij.
192o Joseph, tert voort.
Joseph:
Wat hankt aan mij ?
Gij heren, wilt mij dies verdragen,
Ik ben 's onwerdig.
Bisschop:
Hoort mij gewagen:
Wiens roede dat bloeit, mag wel verblijen,
Want hij zal trouwen der maagd Marijen,
1925 Joachems dochter, na Gods bevel,
Stekt op u roeden! O God Emanuel,
Hoe mag dit wezen ? dit 's vremd bedied:
Hier en bloeit een inkel roede niet.
Nochtans zeide d' ingle, in 't openbaar,
1930 Dat 't zoude gescb ien.
(De roede van Joseph begint plotseling
te bloeien.)
1914 van ... verwijt van het eerwaardig geslacht van David; die
zijt te huwene die huwbaar zijt 19 zo ... zij zoals het redelijk
zij zo vat ... mij wat is aan mij gelegen? z i dies verdragen
hiervan vrijlaten 23, 24 verblijen: Mar en; hs. verblien:
Marien 24 trouwen met genitief 27 bedied geschiedenis 29
in 't openbaar heel duidelijk
-
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Eerste Priester:
Joseph, komt naar,
Weest onderhorig naar dbetamen.
Stekt op u roede, en wilt u niet schamen;
Wat God begeert, dat moet geschien.

Yoseph:
Gij heren dat ken ik, maar al in dien
1935 Ben ik bereed in alder maten,
Maar dees zo mochtij mij wel verlaten.

Bisschop:
Lof, here, die niemend en kan gelijken,
Hier doedij openbaarlijk blijken
Dat alle dink es in u vermogen.
1940 Joseph, gij moogt u wel verhogen,
Want God die heeft u uitverkoren
Boven al d' andere; nu, na dbehoren,
Josep, zo moettij trouwen te wijve
Marieën rein, bekwame van lijve,
Alzo
't de overste here begeert.
1945

Yoseph:
Her bisschop, dat en werdt u niet geweerd.
Bisschop:
Nu, Joseph, in onderhorigheden
Zo geloofdij den here, dat gij met vreden
Ende met getrouwigheden, in werken van minnen,
1950 Marieën, vol der ootmoedeger zinnen,
Volstandig bijblijven zelt emmermere
Zonder afscheiden ?
193o naar nader 31 onderhorig gehoorzaam 34 al in dien tot
verlaten maar hiervan moogt u me wel
36 dees
dit alles
verontschuldigen 40 verhogen verheugen 42 na dbehoren zoals het behoort 44 bekwame van lijve schoon van lichaam 46
geweerd wordt u niet ontzegd 51 volstandig altijd
werdt
standvastig 52 zonder afscheiden zonder haar te verlaten
...

...
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Joseph:
Dat geloof ik haar ende Gode den Here,
Vor u, her bisschop, als man van trouwen.

Bisschop:
Dat geloofdij ook, Maria?
Maria:
Ja ik, here.
Bisschop:
God laat't u wel houwen !
vriend,
wilt
u
bereiden
955
Nu,
Joseph,
1
Thuiswert te trekkene, zonder beiden.
Maria, dochter, ende Joseph, gij,
Weest onderhorig.
Joseph:
In Gods namen 't zij.
Maria, laat ons gaan gereedschap maken,
196o Zo 't ons betaamt, van alle zaken:
Ik wil gaan trekken ongelet
Te Bethleëm wert.
Maria:
Ende ik te Nazareth.
Gods gratie wil ons alzo gewegen,
Dat der zijnen lof in zij gelegen.
God (in de hemel):
1965 Gabriel, hoort: wilt u bereien,
Zijt snel, en wil niet langer beien.
Ik wil aannemen mensennature,
Volkomen dat die profeten zeien
Van mijre hoger gebuerteligheien
1970 Aan een meegdelijke figure,
63
61 ongelet zonder dralen
1 953 van trouwen van eer
gewegen geleiden 68 volkomen vervullen 69 van ... gebuerteligheien van mijn hoge geboorte 7o aan ... figure in een
maagdelijk lichaam
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Om te verlossen die daar in 't zure
Lange bedrukt hebben gezeten;
Die wil ik nu als creature
Bringen daar eeuwelijk gedure
1975 Mijn grote blijschap, ongemeten.
Gabriel, ik doe 't u weten
Dat gij zeit trekken te Nazareth.
Daar zeldij vinden in secreten
Maria, die malted onbesmet.
198o Haar zeldij zeggen ongelet
Van mijnen wegen, in korter spatiën:
„God groet u zonder wee, vol gratiën !"
Dat zegt haar van den monde Gods.
Gabriel:
O here, behouden uws geboods,
1985 Mij wondert, hoe 't u gelieven zouwe
Mensheid te nemen aan een vrouwe,
Al es zij zuiver, ik zeg 't u bloot,
En sterven natuurlijk dan de dood,
Ende gij onsterfelijk zijt, zo 't klaar es.
1990 Want de mense, zo 't oppenbaar es,
Met zonden ontreind es en besmet,
Contrarie 's gebods en uwer wet.
Dit 's hoog verstaan, ik zeg 't u vrijlijk.
God:
Gabriel, dees maagd heeft mij zo blijlijk
1995 Gedankt, geloofd, als haren verminden,
1971 in 't zure in de droefheid73 als creature als schepsel, als
mens 78 in secreten in afzondering 8z zonder wee smet 84
behouden behoudens 86 mensheid ... vrouwe menselijke natuur
aan te nemen bij een vrouw 89 ende terwijl g i ontreind es
zijn reinheid heeft verloren 92 contrarie ... wet in strijd met
het gebod en uw wet 93 hoog verstaan een begrip dat (mij) te
hoog is; vrijlijk vrijmoedig (of: waarlijk)
B.N.L. C.i io
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Gij en zeit er blame noch smette in vinden.
Dies es mijn herte in haren bedwange.
Geschreven staat in Salamoens Zange:
Mijn liefste vriendinne ees 't, hoe dat 't zij,
2000 Want zij es geheiligd in mij ;
Ende op wien zal rusten Gods geest,
Dan op den ootmoedegen aldermeest?
Dus zegt haar voort, zonder respijt:
„De here es met dij, gebenedijd
2005 Zo zijdij boven alle vrouwen !"

Gabriel:
O klaarheid, die niemen en mag dorschouwen,
Het 's meer dan tijd: ik lijde verwonnen.
Grondeloos zijn u hoge konnen
Ende u genaden onbesneden
2010 Uit uwer hoger godlxjkheden.
Om, here, te kwijtene die nu sterven,
Zo werd ik nernstig ter bederven.

Pauze kort. Gabriel knielt vor Marieën,
ende zij Zeit ende leest in haar kamere,,
haar hande te Gode wert hebbende.
Gabriel:
Van Gods wegen, zuiver verkorne,
Los van allen smetten, reine,
2015 Zo kom ik t' u, in tsvijands toorne:
Gij zeit verlossen die verloorne !
Hij wilt hem rusten in uwen pleine,
Ende wilt vertroosten vor die veleine
2003 zonder
1 997 in haren bedwange aan haar onderworpen
respijt zonder toeven 07 ik ... verwonnen ik geef mij gewonnen
o8 u hoge konnen uw hoge weten 09 onbesneden volmaakt 12
werd ik nernstig ga ik vol ijver mijn taak doen; ter bederven voor
hetgeen nodig is 15 in. . . toorne tot leed van den vijand i7
in. . . pleine in uwe schoot
r 8 veleine ongelukkigen
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117

Die liggen in der duivele tra.
Ave, gratia plena!

Hier verschrikt ze haar.

2025

Maria, vrouwe, zijt onversaagd!
Natuurlijk zeldij baren een kind,
Ende werden moeder ende blijven maagd.
Die gratie des heren heeft u vermind;
Jezus zaal 't heten, mij wel verzint,
De hoogste van dezer wereld wijd.
Gij zijt, zo men geschreven vindt,
Vor alle vrouwen gebenedijd !

Maria:
Her ingel, die hier dus komen zijt,
2030 Zeer verwondert mij van dien:
En kinde nooit man ter wereld wijd,
In wat manieren zaal 't dan geschien?

D'Ingel:
Zuiver maagd, zijt 's onbevreesd!
Gods gratie heeft u daartoe bereid.
2035 Geschien zaal 't bij den heilegen geest,
Mits uwer groter ootmoedigheid.
Ten tekene van dien, vor waar gezeid,
Heeft Elizabeth, u nichte, ongewaand
Enen zone ontvaan in haar oudheid,
2040 En es nu in haar zesde maand.
Nochtan dat zij onvruchtbaar zij,
't En da Gods gratie.

Marla:
Her ingel, zo gij
Mij zeit, zo moet 't met mij verkeren.
23 vermind lief gewonnen 24 verzint
2019 tra vertreding
begrijpt 31 en ik en 38 ongewaand ongedacht 42 't en da
het en dade 43 verkeren geschieden
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In Gods genaden zo keer ik mij:
2045 Ziet hier de deerne Gods, ons heren 1

Gabriel:
Rein maagd vol eren, zoete Marie,
Die gratie Gods heeft u omvaan.
Een godlijke hemelse trezorie
Zeldij voort blijven, zonder vergaan.
2050 Orlof, ik kere ten hemel saan.
Selete.
2044 ZO... mij zo geef ik mij
zonder vergaan eeuwig

48 trezorie schatkamer 49

DE NAPROLOGE
O Alderhoogste, gebenedie,
Godlijke hemelse trezorie,
Laat u ons slechtheid zijn bekwame,
Dat wij hier minlijk zonder envije,
2055 Hebben vertoogd in wederzije
Ter eren van uwen zoeten name.
Dor uwen ootmoed hoed ze vor blame,
Die 't deugdelijk hebben willen verzinnen
Ende hier zijn komen tot onzen verzame.
2060 Geeft hem te harer zielen vrame,
Dat zij die eeuwige vreugd gewinnen.
Wij doen u deugdelijk bekinnen
Dat wij, en God wilt, 't ander jare
U d' ander blijschap zelen beginnen,
2o65 Ende vort van jaar te jare met minnen
Ook d' ander bringen in 't oppenbare.
Tot zevene lank, verstaat 't in 't klare,
Zal men u achtervolgende vertogen,
Ter eren der weerdigheid van hare
2070 Die veel merere eren werdig ware
Dan wij van hare verkleren mogen.
Dies bidt der lampten zonder verdrogen
Dat zij ons allen moet bevrieën,
Ende dat wij ons te haren dienste zo pogen,
2075 Dat wij in vreden ende in hogen
Met zaligheien den tijd gebieën.
Bidt des der zoeter maagd Marieën
2053 slechtheid eenvoudig, zwak stuk 54 zonder envije.. . in
wederzije met goede bedoeling van twee kanten (nl. van de spelers
en de toeschouwers); hs. envye: weder sye 58 't nl. het vertonen van het stuk 63 en indien 7z der lampten de lamp d.i.
Maria 76 gebieën beleven 73, 76, 77 bevrieën: gebieën:
Marieen; hs. bevrien: geb yen : Marien
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Gemeinlijk, die hier zitten of staan.
Orlof, geminde, het 's nu gedaan.
2080 Tot 't ander jaar, zo 't es vorzeid.
Ik beveel u der Drievuldigheid !

DIE ZEVENSTE BLIYSCHAP
Hij es onwijs, die 't lichte batteert.

D'IERSTE PROLOGE
Maria, vol gratiën, die moogt gebien,
Dat hemelse, eerdse ende helse knien
U moeten buigen, wijken ende eren,
Want. alle dat God nie liet geschien
5 Oft nooit met ogen ook wordt gezien,
Daar moet na recht dijn lof bij meren Ik bid u, moeder ende bruid des heren,
Tabernakle Gods, fonteine der deugd,
Dijn raaien van gratiën laat altijd keren
i o Op alle zondaren, want gij 't vermeugt.
Ootmoedege, zoete, zuiver jeugd,
Houd alle 't kersten gelove in vreden,
Door d'Ere, dien gij zo minlijk zeugt,
Onzen prinse, prinserse, haar slote en steden,
15 Dies bid ik u met inneger beden.
't Ees nu recht leden omtrent een jaar,
Dat wij hier speelden in 't openbaar
De zeste blijschap van Onzer Vrouwen.
't Verhaal van dien, dat laat ik daar,
zo Wij volgen der materiën naar.
Ik meen 't dezelke wel heeft onthouwen;
Opdat zij er bij verlichten zouwen,
Gods moeder ende zijne jongeren meest,
Zo zand hij hem, in rechter trouwen,
25 In viereger minnen, den Heiligen Geest.
2 knien knieën 4 nie ooit 5 nooit ooit 6 bij meren door
vermeerderen 9 raaien stralen ii jeugd jonkvrouw i 2
houd in vreden bescherm; alle ... gelove de gehele Kristenheid
13 d'Ere den Heer; zeugt zoogdet 14 onzen prinse bescherm
i6 recht leden juist geleden 21 dezelke
(vs. 12) onzen prinse
22 zij, nl. Gods moeder en zijne
dezulke, meer dan een
jongeren 24 hem hun; in rechter trouwe waarachtig, waarlijk
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Van dezen smaakt wel der keerne keest
Dit wordt de zevenste ende de leste.
Al staat 't op enen slichten leest
Ees't leek oft klerk, elk neem 't in 't beste,
30 Al waar 't zo dat der Temen in meste.
In 't ooste, in 't weste bid ik vor vree,
Vooral in Bruesel, die zoete stee.
Voort groet ik u allen, die hier verzaamd zijt,
Dat elk gezonde ende zalighee
35 Moet hebben, ende deeuwige leven mee
Na dezer tijd, hoe gij genaamd zijt.
Dus, eerbaar notabele, die onbefaamd zijt,
Ziet gunst vor kunst in onzen werke,
Ik hope de meester dan ongeblaamd blijt,
40 Opdat men 's niet te nauwe en merke.
't Houdt meest schrifture, som schrijven 't klerke,
Met schonen redenen geapprobeerd,
Maar waar men 't kersten gelove bij sterke.
Hij es onwijs, die 't lichte batteert,
45 Zo verre, als 't redene consenteert.
Dus dan, cesseert, om kort vermaan,
Als van geschille, en wilt verstaan
28 al. . . leest al
z6 der ... keest de pit, het merg van de kern
is het op een eenvoudige leest geschoeid 30 in meste in te kort
schoot 34 gezonde gezondheid 37 eerbaar notabele zeer voorname burgers; onbefaamd onbesproken 38 ziet ... werke ziet
meer vriendschap dan kunst in ons werk 39 de meester, nl. de
dichter; blijt blijft 40 opdat ... merke indien men er niet te
nauw op toeziet 41 't houdt ... klerke de Schrift bevat het
grootste gedeelte van het stuk, voor een gedeelte schrijven het geleerden 42 met.. . geapprobeerd met schone redenen omkleed
44-45 hij.. consenteert hij is dom, die het lichtzinnig wraakt,
voorzoverre het met de rede overeenstemt ten minste 46-47
cesseert als van geschille houdt geheel en al op met twist; om kort
vermaan 't is een korte vermaning
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Den zin der hoger materiën zoet.
Wat vrouden Maria heeft ontvaan
50 Doen hier haar leven werd gedaan,
Geen zin en mocht dies wezen vroed.
Hoe slecht men hier bewijs af doet,
Nooit meerder vreugd haar en geschie.
Elk zeg haar dan des ingels groet,
55 Dat zij elk droef herte verblie.
Ende niemen en schimpe noch en benije
Ons simpels werks: wij doen 't uit minnen
Ter eren der stad en zonder envije,
U allen ter liefden, dat wilt verzinnen.
6o Hoort alle en zwijt, wij gaan beginnen.
5o gedaan geëindigd 52 hoe.. . doet hoe eenvoudig men hier
een stuk van tone 53 geschie geschiedde _^ 5 verblie verblijde
58 zonder envije met goede bedoeling 59 verzinnen bedenken
5Ö, 58 benije: envije; L. benye: envye
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(Toneel: straat of plein in Jeruzalem.
Aan de voet van de berg Sion.)

Sint Yan:
O hoge, eerweerdege, gebenedije
Maged vrije,
Trezoor daar al der wereld schat
In lag besloten, na klaren belije;
65 Want, zoete Marije,
Wij kochten daarmet de hemelse stad.
Den dau van gratiën es in u nat
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Des hemels ende der erden gevloeid
70 Die heeft ons in u zuiver bad
Der speciën vat,
Gedwegen ende met gratiën bespoeid.
Ootmoedege Vrouwe, u niet en vernoeit
Dat ik gemoeid
75 Dus worde u mijnen troost te gevene.
Want ik ontvink, invierig gegloeid
En hittig dorbroeid,
Den last, geminde, van uwen aanklevene.
Dies blijf ik voort in mijnen levene,
8o Hoge verhevene,
In u hoede, zo 't u betame,
U biddende dat 't u zij bekwame.
6i. 62, 64, 65 gebenedije : vrije : belije: Marije ; L. gehenedië : vrye:
belye : Marië 64 belije belijdenis, geloofsartikel 69, 72, 73,
74, 76, 77 gevloeid: bespoeid: vernoeid: gemoeid: gegloeid:
dorbroeid; L. gevloyt: bespoyt: vernoyt: gemoyt: gegloyt: ge broyt 71 der.. . vat vat vol specerijen 72 gedwegen gewas sen; bespoeid besproeid 73 vernoeit verdriet 74 gemoeid gedreven 76 invierig gegloeid in vurige gloed gezet 77 hittig
dorbroeid vurig ontvlamd 78 van ... aanklevene van u aan te
hangen 79-8 i blijf ik ... in u hoede blijf ik u beschermen 8z
bekwame aangenaam
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Maria:
Jan, geminde vriend verkoren,
Lasen! gij wet, hoe 't met mij steet:
85 Gods jongeren heb ik alle verloren.
Die mij te troosten plagen te voren,
Achermen ! die zijn mij ongereed,
Zij zijn getrokken, verre ende breed
Dwoord Gods tot zijnen bevele bedien.
90 Alzo Hij zelve den orboor weet,
Tot zijnder begeerten, 't zij koud of heet,
Moet zijnen wille altoos geschien.
Dus, Jan, verkorne vriend, in dien
Dat ik mij zelven nu vinde allene,
Zo
bid ik u, wilt de woorde aanzien,
95
Die mijn kind sprak tot onslien,
Daar ik stond in bitteren wene.
Hij gaf mij u hoede ende el negene.
Hij zeide: „Wijf, zich daar u kind,
ioo Jan, dit 's dijn moeder ". Hoort, wes ik mene.
Dus blijft mij bij, in deugden rene,
Want hij u vor d'andere hoogst heeft gemind.
Yan:

O Vrouwe, daar te voren noch sind
Dat de wereld heeft gestaan,
105 Zeg ik vor waar, en logen's twint,
En was zo ermen wissel gedaan !
Want Vrouwe, gij moestet daar ontvaan
Eens vissers zone, klein van geslachte,
Voor Hem, die, na zijn vermaan,
87 ongereed niet ter beschikking 89 bedien uitleggen 90 orboor
nut, voordeel 97 in. . . wene in bittere droefheid 98 u hoede
uw bescherming ioo wes wat 05 en. . . twint ik lieg het in
geen opzicht o6 wissel ruil
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i i o Hemel ende erde van niete wrachte.
Niet min, eerweerdege, de hoge van machte

Deed 't om een beter, des zijt tevreden!
Al zijdij gesteld tot mijnder wachte,
Ik en kinne mij niet weerdig genoeg om treden
i 15 Den weg, die gij voor mij waart leden.
Maria:

Jan, vriend, laat u dies genoegen,
In also velen als 't God begeert.
Zijt dies gevreed, hij zaal 't wel voegen,
En daarop niet en murmereert.
Sint Jan:

izo Ik danke u, zoete maged weerd,
Dat gij mijns te vreden zijt.
De gratie Gods heeft u verkleerd,
Daarmede dat gij geheiligd blijt.
Dus, weerde bloeme gebenedijd,
125 Een huisken heb ik nog staande hier bij,
Daar moogdij in leiden uwen tijd,
Ees 't u gelieflijk, maged vrij.
Hier onder den berg, verstaat wel mij,
Van Sion, zoete ende ook bekwame
130 Zo steet dit huis. Alzulk als 't zij,
Zo geef ik 't u, Vrouwe, ent u betame.
Maria:

Jan, dat es mij zere gename,
Want 't wel ter goeder plaatsen steet
Om visenteren, zonder blame,
112 om een beter om beters wil15 die.. . leden die gij mij zijt
voorgegaan 18 zijt dies gevreed zijt hiermee tevreden 22 ver
verlicht 23 blijt blijft 26 leiden doorbrengen 27-klerd
gelieflijk aangenaam 30 alzulk ... zij zo als het is 3' ent =
ende et, indien het (bevalle) 32 gename aangenaam 34 zonder
blame zonder schimp
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135 De steden daar God zijn passie leed.
Die wil ik dagelijks, daar ik ze weet,
Visenteren tot zijnder eren,
't Zij daar men doopte oft besneed,
Geselde oft kruiste om zijn verzeren.
'40 Daar wil ik mij inneglijk toe keren
Om te bezoekene met wille goed,
Uit rechter devotiën zijns loofs vermeren,
Dat hij daar stortte zijn heilege bloed.
Sint Jan:

O zoete moeder ende maged zoet,
145 Als gij daar zijt, tot elker stede,
Zo bid ik u vriendelijk, dor ootmoed,
Dat gij mij doet in uwen gebede,
Want zijn gratie die es u mede,
Hij en zal u nemmermeer verhoren.
150 Wat 't zij, gij bringet 't in Gods vrede,
Dat weet ik wel, biddij er hem voren.
Maria:
Jan, mijn goede vriend verkoren,
Mijn hulpe en weerdt u niet ontzeid,
Noch niemens die na zijn hulde sporen
1 55 En hopen aan zijne genadigheid:
In haren trooste word ik bereid.
Jan:
Nu, gawij met anderen voort in minnen,

rondeel

138 men men en, men hem 39 om zijn verzeren om hem te
pijnigen 42 zijns ... vermeren verbreiden van zijn lof 46 dor
ootmoed ootmoedig 47 doet ... gebede in uw gebed insluit, ge
die ... mede die is met u 49 verhoren niet horen-denkt48
naar, weigeren 53 weerdt wordt 54 niemens geen mensen;
sporen zoeken te verkrijgen 56 in ... bereid om hen te troosten
ben ik bereid 57 met anderen met elkander, versta: laten wij
voortgaan in (Gods) liefde

-
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Tot 't Gode gelieft dat hij ons hale.

Maria:
Zijn heilege gratie laat hij ons kinnen,
6o Gawij met anderen voort in minnen.

Jan:
Zijn godheid doe ons genade gewinnen,
Dat wij ontvlien der helser kwale.

Maria:
Nu gawij met anderen voort in minnen,
Tot 't Gode gelieft dat hij ons hale
165 Uit dezen ellindegen eerdsen dale.

* Selete kort. Die wijle bezoekt zij de
steden, ende zij gaan weg.
(Ongeveer 20 jaar later. Een straat in
Jeruzalem. )
Een lode:
Klaar, deze temptatie van dezen wijve
Es kwaad te lijdene zelk van bedrijve,
Want, dat luttel es gezien,
Zij popelt, zij leest, zij buigt haar knien,
izo Zij weent, zij karmt, nu hier, dan daar,
In allen plaatsen.

Tweede Zode:
Dat doet ze voorwaar.
Yk zie 't zo node, mij dunkt, ik splijte.
Zij makes ook te vele.

Eerste lode:
't Es recht t'enen spijte
Van ons, ende onzer wet ees 't blamelijk
* selete pauze; steden, nl. de plaatsen genoemd in vs. 135 e. vlg.
i66 klaar in waarheid; temptatie kwelling 67 zelk van bedrijve
zoals ze doet 69 popelt prevelt (gebeden); leest bidt 73 makes
.te vele maakt het te bont; t'enen spijte van ons ons tot smaad 74
ees 't blamelijk is het schande
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175 En die ze regeren.

Tweede Yódé:
't Es onbetamelijk,
Dus openbaarlijk dat zij gaat stuipen,
Knielen, wagebaarden en kruipen
In allen steden, daar haar kind leed
Enege schoffieringe.
Eerste Jode
't Es onbescheed.
i8o Dad' zij 't doch heimelijk, ondertijden
Dat 't 't volk niet en merkte!
Tweede Yode:
Zo mocht men 't lijden;
Maar nu maakt zij zelken geveert,
Recht al waar 't der pijnen weerd,
Als kwansus hij ware een konink der Joden.
Eerste >dé:
185 Zij heeft hem eren genoeg geboden,
Al waar hij een heildom oft een sant.
Maar 't houdt al elder: wij worden geschand,
Worden zij, die 't t'aanschouwene plegen,
Bekeerd ende te harer sekten genegen.
190 Ook was er menig, alzo wij merken,
Die hem nagingen.
Tweede Yóde:
Ende alle haar werken
Zag men zo deugdelijk daar zij geet.
:

175 de wet regeren handhaven moeten 76 stuipen buigen 77
wagebaarden allerlei bewegingen maken, met de armen zwaaien
79 schoffieringe smaad, beschimping; onbescheed onbetamelijkheid
8i mocht ... lijden kon men het verdragen 8z geveert misbaar
84 als kwansus kwansijs alsof 86 heildom heiligdom; sant heilige
87 't ... elder er is veel meer aan vast 89 te ... sekten tot hun
sekte (of: dwaling) 9' hem nagingen zijn leer volgden 91-92
alle.. . deugdelijk al haar doen scheen zo voortreffelijk
B.N.L. C. i

ii
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Maar 't es al geveisd.
Eerste Jode :
Vorwaar, en weet 't,
Maar docht 't u goed, ik wist ons raad
195 Om dit te beletten.

Tweede Jode:
Hoe?

Eerste Yóde:
Den potestaat
Zelen wij 't op 't korte gaan verkleren,
Ende dan, men late 'r hem met geberen.
Hij zaal 't haar, zonder veel geschals,
Wel doen laten.

Tweede ode :
200

Vele ongevals
Wordt er af nakende onzer wet,
Ja, woxdt 't niet intijds belet
En strangelijk genomen met den tanden
Van die 's macht hebben.

Eerste Jode :
Nooit zo veel schanden
En hadden de roden van haren kinde,
205 Als zij hier af wel mochten ten inde,
Waar 't zo dat men 's niet en vermaande
Vor den rechter.

Tweede Yóde:
Hij komt hier gaande.
193 geveild ... geveinsd; en weet 't ik weet het niet 95 potestaat
opperpriester, opperrechter, zie vs. 207 96 op 't korte spoedig
97 hem met geberen hem er mee begaan 98 zonder veel geschals
zonder veel ophef, veel geruchts 99 doen laten doen ophouden
202 strangelijk ... tanden en krachtig aangepakt (bij de horens
gepakt) 05 als ... inde als zij ten slotte hiervan zouden kunnen
hebben o6-07 's ... rechter het niet voor den rechter bracht
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Dit 's juist, wij willen hem spreken an
Van dezer zaken.
Eerste Yóde:

Aanveerd en dan
210 Op 't korte, eer dat hij ons ontga.
Tweede Yóde:
Here, geliefde 't uwer gena,
Wij zouden u geerne in korter sprake
Wat nieuws verkieren.
Potestaat:

Ja wat 's de zake ?
Gij schijnt gestoord, wat hebdij vernomen?
215 Ees 't iet lastigs ?
Eerste >dé:

Ja 't; wij zijn komen
Tot u met nernste, verzoekende raad
Op deze Maria, die hier gaat.
Het schijnt, zij gekt, en weet hoe 't zij,
Met onzer wet.
Potestaat:
22o

Ja, waarbij ?
Bedrijft ze of doet ze iet onreens
Ons in contrariën ?
Tweede Yóde:
Jaes, here, en neens.
Ik zal u zeggen van haren bestiere.
Zij toont ons dagelijks zelken maniere

i
zo8 dit 's juist dat treft 09 aanveerdt en spreek hem aan
13 verkleren vertellen
15 iet
op 't korte spoedig, zie vs. 196
16 met nernste met (geloofs)ijver
16-17
lastigs iets kwaads
raad ... Maria maatregelen tegen deze Maria i8 en.. . zij ik
zo iets onreens iets
weet niet, hoe 't zij, ik weet niet anders
zI ons in contrariën tegen ons; jaes ja ze; neens neen
ongepasts
ze 2z van ... bestiere van haar handelwijze
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Van vremden geveerten in 't openbare,
Als oft haar kind een heiligdom ware,
Zo nijgt ze, zo stuipt ze in allen steden,
Daar haar zone zijn passie heeft leden.
Gij en zaagt nooit wijf zo overlijk drabben
Over en weder.

Eerste Yóde:
230

Zij zal de stene uitschrabben,
Zo 't schijnt bij wijlen, daar haar kind leet
't Zijre dood weert.

Tweede lode:
Waar dat zij weet,
Dat haren zone geschiedd' confuise,
t'Annas of in Pilatus' huize,
Ende t'anderen steden, daar loopt ze dagelijk
235 Bidden en lezen.

Eerste Yóde:
't Es ons meshagelijk,
Gemerkt, zij mochte met zelker natiën
Enege bringen in murmeratiën,
Slechte, onnozele, die 's niet en gevroen
Haar kwade sekte.

D' Duwere :
Wat zal men haar doen
24o Daarbij ? Na recht, secreet gesproken,
Wij hebben ons hoog genoeg gewroken
224 van vreemden geveerten van vreemde handelingen z8 overlijk drabben over en weder buitensporig heen en weer lopen 30
leet.. . weert naar zijn dood ging 32 geschiedd' confuise schande
werd aangedaan 36 gemerkt in aanmerking genomen; natie bedrijf, vreemde manier van doen 37 in murmeratiën tot onrust
38 slechte eenvoudigen; onnozele onschuldigen; gevroen bevroeden,
begrijpen 39 sekte dwaling; ouwere ouderling 4o daarbij
daarom; secreet gesproken vertrouwelijk (sub rosa) gezegd
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Aan Jezum, dien wij dieven namen,
Al en bringen wij de moeder ook niet in blamen.
Omdat ze met rouwe haar kind beweent,
245 Zal men ze daarom doden?
Potestaat:

Met rechte neen 't,
Want elk moederlijk herte die mint
Bij rechter naturen geerne haar kind.
Maar waar ze hem vremde, en 't haar geschiedd'
Zo en zoude men 's haar gedogen niet.
250 Men mocht haar dan met rechte aanspreken
Van ongelove, ende dat zo wreken
Aan hare, met pijnen in 't openbare,
Dat 't iegelijken exemple ware
Om een castijen t'elker ure,
255 Die 't hoorde vermonden.
D' Ouwere :

Dit wijst nature,
Dat dit wijf deze minne bestaadt.
Waar bij ? 't En was nooit kind zo kwaad,
Die moeder en zou 't met rechte minnen.
Aldus dan, wildij 't wel verzinnen,
26o Zo en ees 't der moeder niet mesprijsd,
Dat zij natuurlijke minne bewijst
Tot haren kinde; om wel verstaan,
Mesdoet zij luttel.
Tweede Yóde:

Daar hankt meer aan,
242 dieven 't leven 43 in blamen in schande 48 waar .. .
vremde was zij hem vreemd 49 's haar het van haar 50 aan spreken beschuldigen, aanklagen 54 om ... ure om elk ogenblik
te waarschuwen 55 vermonden verhalen; wijst leert, toont aan
56 deze minne bestaadt deze liefde bewijst 6z om wel verstaan
goed verstaan 63 hankt meer aan zit meer aan vast
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Dat ik u niet en hore solveren,
265 Op dwelke ik nu wille ergueren

Tot uwer correctiën, na dat ze bedrijft
Met harer devotiën. Als zij dood blijft,
Wat meindij, wat mocht er af geschien
Met haren lichame? 't Es vremder gezien.
270 Ja, mochten zijne onder hen gewinnen,
Haar vriende, die nog Jezum minnen,
Zij zouden der reliquieën willen af maken,
Tot onzen spijte.

Eerste ,lode:
Dat zijn de zaken;
Daar zouden ze den duivel met allen afbrouwen
275 En 't volk bekeren.

D' Ouwere :
Dies weet ik ons mouwen;
Zijt dies tevreden, dat zal ik verwerren.
Waar ze dood, men zal ze verberren
In kleinen pulvere, mij wel verzint,
En zaaien de assen tegen den wind
28o Alzo dunne, dat zij wegwaaien
Elk verscheiden.

Tweede Yóde:
Zo mochtij ons paaien.
65 op.. . ergueren waarover ik nu wil
264 solveren oplossen
gaan redeneren 66 tot uwer correctiën onder uw verbetering;
na. . . bedrijft volgens hetgeen ze doet 69 't ... gezien vreemder dingen heeft men gezien 70 zijne zij hem, nl. het lichaam;
gewinnen er van meester worden 73 spijte verdriet, hoon; dat
... zaken dat is de kwestie, daar gaat het om 74 met allen voorzeker; den ... afbrouwen geheel en al den duivel, d.i. alle kwaad
van brouwen 75 dies ... mouwen daar weet ik een mouw aan
te passen 76 verwerren voorkomen 77 verberren verbranden
78 mij wel verzint begrijpt mij wel 8i elk verscheiden naar alle
streken; zo ... paaien zo kun je ons gerust stellen
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Maar zeker, 't waar anders groot verlies,
Dat men ze gaan líete.
Potestaat:

Neen, wacht u dies
Kinder! Al haddij nog gezwegen,
285 't Es langen tijd overeengedregen.
Wij weten ook wat, als 't komt aan 't nijpen.
Laat eiken gewerden. Maar 't zijn al pijpen,
Wie hem wilt sporren tegen de gaard:
't Zwaarste verweegt.
Eerste Jode :

't Es goed verwaard.
290 Men zal den vijand altoos ontzien,
Hoe krank hij es. Maag 't zo geschien
Alzo gij ons nu hier vertrekt,
Zo worden de jongeren wel begekt,
Want zij hopen ze, als domme dwaze,
295 Hoge te verheffene.

D' Ouwere :
Ik zeg u, ja ze,
Maar de contrariën zal hem gebeuren.

Tweede lode:
Wij zijn 's gepaaid.

D' Ouwere :
En zorgt er niet veuren,
Maar houdt u vrijlijk aan ons woord,
283 gaan begaan; wacht u dies hoedt u hiervoor 84 al. . . ge
hadt gij er over gezwegen 85 overeengedregen overleg-zwegnal
gepleegd over 86 als ... nijpen als de nood aan den man komt
87 't ... pijpen 't is alles te vergeefs 88 sporren ... gaard de
verzenen tegen de prikkels slaan 89 verweegt weegt het zwaarst;

goed verwaard in goede handen 91 krank zwak 92 vertrekt
uiteenzet 96 de contrariën het tegenovergestelde 97 's gepaaid
hieromtrent gerustgesteld 96, 97 gebeuren: veuren; L. gebueren: vueren 98 houdt u aan vertrouwt op; vrijlijk gerust
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300

Al in secreet; en of gij iet hoort
Van dien eer wij, om kort vermaan,
Dat laat ons weten.

Eerste Yóde:
't Wordt gedaan,
Daaraan en derf u twijfelen niet.
Adieu, mijn heren.

Potestaat:
Gebrekt u iet
Des wij vermogen, ter waarheden,
305 Getroost u des; elk ga in vreden.

Selete. Maria leit in haar gebede in haar
kamere.
Maria:
O laas! God Here! Wat zal ik bestaan ?
Zal ik van trooste dus blijven versteken ?
Mijn herte mocht mij in drukke ontgaan.
Ai laas ! God Here! Wat zal ik bestaan?
310 Ik ben in zulken rouwe bevaan,
Mij dunkt al zoude mij 't herte breken.
O laas! God Here! Wat zal ik bestaan?
Zal ik van trooste dus blijven versteken ?
En kan van drukke nauwe gespreken,
315 Dat hij mij laat, mijn liefste geminde!
Ik en was vertroost van dezer weken,
Des blijf ik bezwaard in groter alinde.

rondeel

299 al in secreet alles in vertrouwen; of indien 300 eer wij vóór
ons; om ... vermaan kort en goed 02 en.. . niet dat lijdt geen
twijfel o gebrekt u iet hebt gij iets van node 04 des wij vermogen wat wij vermogen; ter waarheden in waarheid o5 getroost
u des maakt u hierover niet ongerust o6 bestaan aanvangen
o8 ontgaan breken io bevaan bevangen i i al alsof 14 en
ik en, ik niet i6 en niet; van dezer weken in deze week 17

alinde ellende
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Dagelijks dattij mij verzinde,
Daar hij met bluste mijn verdriet.
320 Altoos zo hoord' ik van mijnen kinde
Bij zijnen ingel doch emmer iet.
Nu en was ik in drie dagen niet
Vertroost. Elaas ! Wat maag 't bedien?
Waar es mij deze meskwame geschied,
325 Dattij mij laat dus onverzien?
En weet te klagene hoe noch Wien!

* Selete. Die wijle zal men den hemel opdoen, daar God zit, ende zeggen tot den
ingel Gabriel.
God:
Nu wil ik recht, het dunkt mij tijd,
Mijnder zuiver moeder gebenedijd
In mijnder gloriën hier ontbien;
330 Den erdsen druk wil ik haar kwijt
Maken, ende bringen ze in 't hoge jolijt,
Daar haar niet en mag messchien.
Zo ik 't bij redenen hebbe verzien,
Zo es zij 's weerd, ende el negene,
335 Dat haar mijn gratie zal geschien.
Grotelijk boven al anderen lien
Zal zij de upperste zijn allene.
Ik heb ze daar lange gelaten in wene,
Daar zij volstentig in es bleven,
* die wijle ondertussen; opdoen opendoen; ende zeggen en die, nl.
God zal zeggen
318 dagelijks ... verzinde dagelijks was het dat hij mij troostte
19 met mee 21 emmer althans 23 bedien beduiden 24 waar
vanwaar; meskwame ongeluk z5 onverzien onverzorgd, ongetroost z6 en ik niet 27 recht zeker 32 niet ... messchien
geen leed kan overkomen 33 bij ... verzien zoals ik door redenering heb ingezien 34 el negene niemand anders 39 volstentig volhardend
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34o En vast gedurig gelijk den stene
Es 't herte te mijwaart bleven rene:
Dus werdt zij hoogst der hoogster verheven.
Gabriel, bode, haast, zonder sneven
Moettij mijn hoge gebod volbringen.

Gabriel:
345 Het 's redelijk, Here, want u aankleven
Es jeugd en voedsel van allen dingen.
Gij hebbet al in u beringen,
Boven ende onder, hoge verlichtere.
't Zij stuur of wreed, gij konnet bedwingen;
350 Van allen erge zijdij een zwichtere,
Gij werdt uit ouden een nuwe stichtere,
En niemen en mag uw werk volzinnen.
Deugdelijk zijdij een medeplichtere
Tot hem die uwe genade bekinnen:
355 Dies maakt mij uwer begeerten te binnen.
God:
Gabriel, dat ik ze minne, es redelijk.
Die mij vor al zelve heeft verkoren,
Die wil ik bij mij doen eren vredelijk,
Want ik van haar wou zijn geboren.
360 Die zuiverste ende reinste verre te voren
Es zij voor alle die ik weet.
Die zeldij, zonder enig verstoren,
34 0 vast gedurig bestendig, standvastig 42 werdt, wordt 43
haast spoedig; sneven missen 45 u aankleven u aanhangen 46
jeugd kracht 47 beringen macht, heerschappij 48 verlichtere
vertrooster 49 stuur hard; konnet kunt het 5 o erge kwaad;
zwichtere bedwinger 51 werdt wordt, versta: gij kunt uit het
oude iets nieuws maken 52 volzinnen doorgronden 53 deugdelijk krachtig; medeplichtere helper 54 bekinnen erkennen 55
;naakt te binnen doet mij weten, kennen 56 redelijk behoorlijk
58 vredelijk in vrede 6z verstoren dralen
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Vor mij hier halen; doet mijn beheet.
Gij zult te dragene ook zijn bereed
365 Een palmrijs uit den paradijze;
Daarbij zeldij haar doen bescheed
Haar dood, ende zegt haar bij avijze,
Dat ik ze ontbie, die hoge van prijze,
Te mijnder vreugd, rein van behage,
370 Want zijre in vriendelijker wijze
Zal wezen binnen derden dage.

Gabriel:
Eerweerdig Scheppere, en ben niet trage
Tot uwer bederven; die en mag niet blijven.
Het 's recht dat ik haar blijschap drage,
375 Want zij es bloeme van allen wijven.
Dies wil ik, om haar lof verstijven,
Mij spoeden om 't palmrijs bekwame,
Dat men eerbarlijk in 't bedrijven
Zal dragen vor haren zoeten lichame.
380 Gebenedijd zij haren name,
Die in haar deugd es zuiver bleven,
Zo dat er nooit no smette no blame
In haren lichame en was beseven.
Dies wordt zij hoge bij u verheven.
(De Engel verschijnt aan Maria.)
3 8 5 Verheugt U, gebenedijde Vrouwe,
363 beheet bevel, last 66 doen bescheed aankondigen, berichten
67 bij avijze bij overleg, beraad (stoplap) 68 hoge van prijze
van hoge lof, lofwaardig 69 rein van behage van reinen behage,
van schoon welgevallen 70 zijre zij er, zij daar 72 en ik niet
72-73 niet trage to uwer bederven niet traag tot uw behoef 73
die.. . blijven die kan niet achter wege blijven 74 drage brenge

76 verstijven versterken 77 bekwame mooi, schoon 78 eerbarlijk vol eer; in 't bedrijven, nl. bij de begrafenis 83 beseven
bekend, bevonden
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Zuiver kersouwe,
U lieve kind heet mij orkonden,
Dattij u met des hemels douwe,
Al vrij van rouwe,
390 Wilt bespraaien tot eeuwigen stonden.
Zalig der zaliger zijdij vonden.
Na Gods vermonden
Zo zeldij u tot hem bereien
Want gij zere hooglijk, zonder gronden,
395 Ende los van zonden,
Binnen derden dage zelt scheien
Uit dezer broser keitivigheien,
Daar na u beien
Marteleers, maagden ende confessoren,
40o Die u hooglijk zelen geleien
Met weerdigheien
Daar boven in der ingelen koren,
Ter vreugd Vrouwe na u toebehoren.
Maria:

Zoet ingel, dat es mij zere bekwame.
405 En hadde nooit geen meerder vreugd.
Dies bid ik u, oft u 't zeggen betame,
Hoe es u name,
Die mij dus uiterlijk zere verheugt?
Zegt mij dat, oft gij 't zeggen meugt.
386 kersouwe madeliefje 87 heet mij orkonden beveelt, gelast
mij te melden 89 van rouwe van leed 90 bespraaien overspreiden (zie Gen. 27 : 28, waar echter sprake is van de zegen van
Izaak over zijn zoon Jakob, verg. vs. 417 -420); tot ... stonden
voor eeuwig 92 vermonden verkondigen 94 hooglijk vol vreugde (of: plechtig); zonder gronden onmetelijk 97 uit dezer broser
keitivigheien uit deze vergankelijke ellende 98 daar.... beien waar
op u wachten 99 confessor bekenner, belijder 403 na u toebehoren zoals het u toekomt 04 bekwame aangenaam 05 en ik
en o6, 09 oft indien o8 uiterlijk uiterst, uitermate
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Gabriel:
410 Ja ik, Vrouwe, ik zaal 't u geerne belijen:
Ik kwam u ierst gebenedijen
Met der Gods gratiën groot van krachte;
Ik waas 't die u, zonder vermijen,
Den mogenden, hogen, eerweerdegen, vrijen
415 Zaligen, Heiligen Geest in brachte;
Gabriel heet ik, reine van gedachte,
Ende bring u die benedixie bloot,
Die God de Here groot van machte,
Tot zaligheden zoet en zachte,
420 Jakoppe, zijnen vriend, ontbood.
Dit palmrijs, eerweerdege Vrouwe minjoot,
Bring ik uit den paradijze,
Omdat men dit, Vrouwe, na u dood

Dragen zal uit minnen devoot
uwen fiertel van hogen prijze.
Vor
425
Als mennen in ootmoedeger wijze
Ter erden zal dragen, zuiver geminde,
Zal men u vorgaan met dezen rijze
Na zijn bevel, die 't al verzinde.
Maria:
43o Dies loof ik mijnen eerweerdegen kinde,
Dat mij deze ere aldus geschiedt,
Dat hij minlijk dus in mijn inde
Bij zijnder genaden zo wel verziet.
410 belijen mededelen
i o, i i, 13, 14 belijen: gebenedijen: vermijen: vrijen; L. beliën : gebenediën : vermyen: vriën 13 zon
zonder missen 14 vrijen edelen, machtigen 17-dervmijn
bloot openlijk, ronduit 20 ontbood toezond (of: uitsprak over)
z i minjoot lief 23 omdat opdat 25 fiertel lijkkist 26 mennen
men hem nl. de lijkkist 29 die.. . verzinde die het allemaal
uitdacht (of : bepaalde) 32 mijn inde mijn uitvaart 33 verziet

zorgt voor
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Maar, zoete ingel, doet mij bedied,
435 Oft ik den vijand zal moeten schouwen
Eer ik sterve; om dat verdriet
Zo es mij 't herte bevaan met rouwen.
Woude Hij mijn ogen beloken houwen,
Dat ik den vijand niet en zage.
44o Gabriel, lieve vriend, vol trouwen,
Bid Gode dat hij mij dies verdrage.
Gabriel:

O Vrouwe, en zijt in genen versage
Voor hem, maar stelt u des te vreden.
Gij hebt den vijand beraden plage
445 Met uwer groter ootmoedigheden,
Ende hebten zo onder voet getreden,
Dattij hem eeuwelijk zal ververen
Van uwen zoeten, zuiveren zeden;
Want niemen dan gij en mag hem deren
0
Naast
Gode. Gij zelten eeuwelijk weren,
45
Waar dattij komt, na u gebien,
Ende ook, vor wien gij 't zult begeren
Mids uwer gratiën, daar zal hij vlien.
Van hem en mag u niet messchien.

Maria:
455 Lof u geschie, almechtig Here,
Die mij met gratiën dus versiert
Ende mij, erme, bewijst dees ere
Met uwen ingel wel gemanierd.
434 doet ... bedied verklaar mij 35 den vijand, nl. den duivel
(zal moeten zien) 38 Hij, nl. God; beloken houwen gesloten
houden 41 dies verdrage hiervan vrijstelle 42 in. . . versage
in geen vrees 43 hem, nl. den vijand; stelt ... te vreden wees
hierover niet bekommerd 44 beraden plage afbreuk berokkend
46 hebten heb hem 50 zelten zelt hem 53 daar van daar
54 niet messchien niets kwaads overkomen
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Dies bid ik u voort, dat gij 't bestiert,
46o Dat u apostelen, mijn broeders gemene,
Verzamen mogen ongeschoffierd
Ende wezen te mijre uitvaart rene,
Opdat ik doch niet en sterve allene;
Want de Joden onbekwame
465 Zouden sturberen, groot en kiene,
Hadden zij 's macht, mijnen lichame.
Dus dan, dor uwen zoeten name,
Mijn lieve zone, nemt dies ware,
Ende dat ik schouwen mag zonder blame
470 U jongeren, der apostelen schare,
Ende orlof nemen in 't openbare
Aan hen, die u met herten minnen;
En zag ze in zo menegen jare;
Laat mij nog troost van hen gewinnen.
Gabriel:
Maria
Vrouwe, zijt dies te binnen,
475
Al zijn ze verre, 't es in zijn machte,
Die Daniële, wil 't wel verzinnen,
Voedsel toe zand met zijnre krachte;
Want Abekuk, die hem t'eten brachte,
48o Was menig honderd mijlen verscheden;
Nochtan God zijnre vriende gedachte
Ende dedene tot Daniële leden.
Al heeft hij d'apostelen ook willen breden
459 bestiert regelt, inricht 6 i ongeschoffierd zonder schande
(of: ongedeerd) 64 onbekwame slechte, boosaardige 65 stur beren schenden 68 nemt ... ware verhoed dit 69 ende en

(zorg); zonder blame zonder schande 71 orlof afscheid 73 en
ik niet 75 zijt ... binnen weet dit wel 77 zie over deze
wonderdadige spijziging Daniel 14 : 32; wil 't ... verzinnen bedenk het wel 8o verscheden verwijderd 8z dedene deed hem;
leden geleiden 83 breden verspreiden
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In verren lande, wijde gezeten,
485 Gelieve 't zijnre genadigheden,
Gij zelt er haast tijdinge af weten.
Een vat vol gratiën, ongespleten,
Zijdij volmaakt, gebenedijd
Boven alle andere hoogst ongemeten,
490 En blijven zelt in eeuwiger tijd.
Adieu, dit 's weg, in vreden blijt:
Na mijnen woorden zal u geschien,
De gratie Gods heeft u verzien.
Maria:
Lof dezer blijschap, in mij gemaakt
rondeel
ingevene!
Bij
des
ingels
zoeten
495
Nu ben ik met alder vreugd onstaakt.
Lof dezer blijschap in mij gemaakt!
Lof hebt, die mij ontbiedt dus naakt,
Dat ik zal komen ten eeuwigen levene !
500 Lof dezer blijschap, in mij gemaakt
Bij des ingels zoeten ingevene.
Los van snevene,
Getroost, van alder nood bevrijd,
Zal ik aanschouwen als die verhevene
5o5 Mijnen lieven zone gebenedijd.
Lof hem geschie in eeuwiger tijd!
Selete: Hier zal Jan staan predeken den
volke in der stad van Ephesen.
Sint an:
Tot uwer vramen, meerder en mindere,
484 wijde gezeten ver weg verblijvend, woonachtig 87 ongespleten, hier: maagd gebleven 89 hoogst ongemeten onuitsprekelijk boven alle anderen verheven 91 dit 's weg dit is weg, ik ga,
vaarwel 93 verzien beschermd 96 onstaakt ontsteken 98
naakt duidelijk 502 los van snevene bevrijd van de dood (of en
dan behorende bij 501: zonder missen, onfeilbaar) 07 tot uwer
vramen tot uw nut (hoort bij aanhoren van vs. 5o8)
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Die hier zijt komen om aanhoren
Dat woord Gods, mijn weerde kindere,
510 Ik bid u, en willet niet verstoren.
Zaait men u iet, laat niet verloren
't Zaad daar voedsel bij geschiedt.
Zuivert u herte en weert den doren,
Daar 't zaad bij te verdwijnen pliet.
515 Want dikker vele dan gers en griet
Zo zaait d'onkruid de lede vijand,
Daar hij de goede vruchten ziet
Bekloven in goed winnende land.
Al zijdij gevallen, biedt hem de hand,
520 Die u mag hulpen uit den onrenen.
Ontknoopt van ongelove den band;
Of neen, u ziele zaal 't nog bewenen.
En laat u herte zo niet verstenen,
Gij en leert den hoogsten Schepper kinnen,
525 Die u de gratie wilde verlenen,
Dat hij u schiep uit rechter minnen.
De dood wild' hij om u gewinnen;
Aan den cruce stortt' hij zijn bloed,
Omdat hij u, met viereger zinnen,
0
Woude
lossen uit der helser gloed.
53
Daarbij hier penitentie doet
Ende wilt dat kerstendom ontvaan
En vreest de dood, zo zijdij vroed.
Gij zult in d'eeuwige blijschap gaan;
535 Want deze wereld heeft God doen staan
iq.
510 willet wilt het (nl. dat woord Gods) niet verwerpen
pliet pleegti5 dikker vele veel meer, talrijker overvloediger;
gers gras; griet zand 16 lede boze i8 bekloven opgeschoten;
.goed ... land goed bouwland 22 of neen zo niet 27 gewinnen
ondergaan 31 daarbij daarom
B.N.L. C.I 12
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Zo gij ze ziet, rein van aanschouwe,
Omdat hij u in der vreugden baan
Bij zijnen ingelen stellen zouwe.
Peinst niet, gij kindere, waar 't dattij wouwe
540 Dees wereld ontmaken, die gij hier ziet,
Ende dit nieuwe verkeren in 't ouwe,
Zijn vroude en bleefs te minder niet;
Want eer dat uit hem zelven geschiedd'
Dattij de wereld van niete wrachte,
545 Zo was zijn godheid zonder verdriet
Zo wel als nu, die 't wel bedachte;
Maar om u menselijk geslachte
Bij hem te bringen in zijn vreugd,
Zo dede hij blijken zijn grote machte
55 0 Ende stelde dees wereld dus in haar jeugd,
Des gij hem niet voldanken en meugt.
Zijn wonderlijk werk es zonder gronden,
Want hij mits zijnre heileger deugd
Om uwer zaligheid hem liet wonden.
555 Dies laat ons dan in allen stonden
Hem danken, minnen ende ontzien,
En vrezen de dood, en schuwen de zonden;
Want niemen en kan der dood ontvlien.
't En mag geen dink zo haast geschien,
56o In hemel, in eerde, 't en es hem kond,
Ende alle dat hij wilt gebien,
Dat moet geschien in korter stond.
53 6 zo ... aanschouwe zoals gij ze ziet, schoon om te aanschouwen
37 in. . . baan in de baan der vreugden, de hemel 40 ontmaken
te niet doen 42 bleefs bleef es, bleef hierom 43 geschiedd
geschiedde, versta: want voordat hij uit eigen kracht de wereld
uit niets maakte 44 wrachte maakte 50 jeugd schoonheid,,
kracht 55 des waarvoor; voldanken meugt ten volle kunt danken
52 zonder gronden ondoorgrondelijk
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Vaat dit in dijnre herten grond,
Des bid ik u allen met inneger beden,
565 Hoe Jezus Christus was dorwond
Ende dor u allen de dood heeft leden.
In den name der Drievuldigheden,
Den Vader, den Zone, den Heiligen Geest,
Scheed ik van u, blijft alle in vreden,
Maar
smaakt wel mijre woorden keest,
570
Ende dat gij dijnen Schepper vreest.

* Hier zelen komen twee ingle met enen
klede ende omslaan Sint Tanne; ende
't kleed zal schijnen als een wolke. Ende
zo bedekt zelen zijne voeren vor Marieën
dore, oft anderszins, zo 't best es.
Degene die zaten te predekatiën in de
stad van Ephesen.
Een Gebuur:
Wat ou! en ziedij niet, gijlie ?

Tweede Gebuur:
Wat, gebuur ?
Eerste Gebuur:
Mij dunkt, ik zie
Een overwonderlijk werk hier baren
575 Aan dezen predekare.
Derde Gebuur:
Ik zagen henen varen
In een wolke, alzo mij dochte,
Deed hij niet?
* zijne zij hem; Marieën Maria's; te predekatiën bij de preek
563 vaat ... grond vat, besluit het diep in uw hart 66 dor ter
wille van 7o keest pit, merg 72 ou hei! 74 overwonderlijk
zeer, buitengewoon wonderlijk; baren openbaren, zich vertonen,
geschieden aan 75 zagen zag hem

18o
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Eerste Gebuur:
En weet wat 't wezen mochte.
Het es zere wonderlijk te verstane,
Aldus een wolke te omvane
58o Enen man, ende als een winken
Weg te voerene.
Tweede Gebuur:
Men zaal 's gedinken
Hier binnen Ephesen, dat weet ik klare,
Hierna nog over twee honderd jare;
Want, in presentiën van ons gemene,
585 Ees 't niet zeer vremde ?
Derde Gebuur:
't En es niet klene
Te gronderene, wat 't zal bedien.
Eerste Gebuur:
Wonderlijke werken zelen geschien,
Es te duchtene, t'eneger steden.
Tweede Gebuur:
God wille al ons vriende bevreden!
590 Elk es hem schuldig te verveerne.
't Was een groot lerere.
Derde Gebuur:
Xk hoorden zo geerne,
Want alle zijn woorden gaven bedied,
Die ze wel verstond. Hij en achtte 's niet,
Waas 't hoge of neder, wijf of man,
577 en ik niet ?9 te omvane te omvangen, versta: dat aldus een
wolk een man omvangt enz. 8o als een winken in een oogwenk
85-86 niet klene te gronderene geen geringe zaak te doorgronden,
begrijpen 86 bedien beduiden 88 t'eneger steden hier of daar
89 bevreden beschermen 90 hem te verveerne bang te worden
91 hoorden hoorde hem 92 gaven bedied hadden een diepe zin
93 hij en achte's niet hij lette er niet op
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595 Hij gaf elken 't zijne.

Eerste Gebuur:
Dat doet dezelke nochtan
Nu te vele plaatsen die men vindt,
Daar men de hoeike hankt tegen den wind;
Ja, geestelijk en weerlijk, mocht men 't wel zeggen,
Elk in 't zijne, die 't schone omleggen
600 Vor hen die mechtig zijn van state,
Uit vrezen, om miede, om loon, om bate.
Nochtan, zal diepe wonden genezen,
Men moet ze tintelen.

Tweede Gebuur:
Het moet zo wezen.
Ik zie men vindt nu officiere
605 Van vele officiën, die de maniere
Recht maken met woorden en met gebare,
Als oft geen ander God en ware
Dan die zij dienen, -- zijn die niet zot? —
Ende doen hem meer eren dan haren God,
61 o Om tijtelijk goed, om weerlijk ere;
Dit ziet men dagelijks.

Derde Gebuur:
Die dolen zere.
Nochtan ees 't waar. Maar klaar, van dezen
Gelijke en kwam nooit binnen Ephesen
Van predekare, zo ik 't kan gemerken,
nochtan dat (nl. het achten d.i. het letten er op) doet
595 dat
wind de huik naar de
menigeen echter wel 97 de hoeike
wind hangt; hoeike; L. hoyke 598 weerlijk wereldlijk 99
omleggen verdraaien 6oi miede gift, geschenk; bate gewin 03
tintelen peilen o4 officiere ambtenaar, waardigheidsbekleder
05 officiën ambten, waardigheden; de maniere maken zich gedragen o6 recht juist 09 hem, nl. de mensen, die zij dienen i z
klaar waarlijk
...

...
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615 Noch die bat volgde met den werken
Na zijnen woorden, zonder omwimpelen,
Dat 's goed exempel.

Eerste Gebuur:
Dat ees 't ons simpelen,
Mij ende andere, die niet en weten
Dan men ons zeit.

Tweede Gebuur:
En kan niet vergeten,
wonder
zal
mogen bedien;
620 Wat dit
't Es recht een mirakele.

Derde Gebuur:
Mocht 't doch geschien,
Dat hij hier weder t'onzer vrame
Dwoord Gods nog bedieden kwame,
Zo waar ons allen wel geschied.
625 Wat maag 't menen?

Eerste Gebuur:
Klaar, anders niet
Dan bij den werken Gods almechtig
Zo en ees 't toekomen. Het blijkt waarechtig
Dattij wel es met den Here.
Dies rijze hem lof toe emmermere,
630 Ende laat 't tot onzer alder vramen
Vergaan ten besten.

Tweede Gebuur:
Elk zegge dies amen,
Ende bidden Gode met geninde,
615 bat beter i6 zonder omwimpelen ronduit gezegd 17 ons
simpelen voor ons, eenvoudigen 19 en.. . vergeten ik kan de
vraag niet uit mijn hoofd zetten
zo bedien betekenen 21
recht zeker 22 vrame voordeel 25 klaar waarlijk 32 ende
Gode en dat allen God bidden; geninde innigheid, ijver
...
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Dat Hijne ons kortelijk weder zinde
Tot onzer bederven, ende van mesvalle
635 Ons wille behoeden.

Derde Gebuur:
Dies bidden wij alle
Neerstelijk met inneger bee.
Nu ga wij t'zamen in onzen vree,
Ende loven den Here gebenedijd,
Adieu, dit 's weg, in vreden blijt.

(St. Jan nederdalende uit de wolk
Jeruzalem voor Maria's woning.)

in

Sint Yan:
1640 0 alrehoogste verlichtere des zijns,
Der wereld behoudere, wat es nu mijns?
Waar ben ik aldus gevlogen? dit's vrij
Met dezer wolken? Here, ontdekt mij
U hoge begeerte, ende maakt mij vroed
645 Wes u gelieft, Here; ende ontdoet
Mijn ogen, dat ik worde verzinnende
De redene van dezen. Zk worde bekinnende,
Dunkt mij,
ees 't waar, zo ees 't abuis?
Den berg van Sion en mijn huis,
650 Daar Maria, Gods moeder volmaakt,
In woont. Hoe ben ik nu hier geraakt
Dus haast? Dit moet wat groots bedien;
Zaligheid moet er ons bij geschien.
Ik wil gaan kloppen best aan de deure.
655 Ou, zeg, Maria.
533 Hijne hij hem; kortelijk weldra 34 tot ... bederven tot ons
behoef 4o des zijns van het zijn, bestaan, versta: vertrooster,
verlichter van het leven 4z waar waarheen; vrij wonderlijk
45 wes wat; ontdoet opent 46 worde verzinnende begrijp 48
zo of

I84.
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Maria:
Wie es daar veure ?
Van Gods wegen, vriend, wildij inne,
Zegt wie gij zijt.

Jan:
Ik ben 't, vriendinne,
ran, u zone, rein zuiver maagd,
Ik bid u, dat gij u niet en versaagt
66o Mij in te latene; gebenedijd
Zo zeldij blijven !

Maria:
Ach, Jan! zijdij 't,
Verkorne vriend? Lof Gode van al,
Dat ik u nu aanschouwen zal
Vor mijn dood! zegt, hoe 't u geet
665 En wanen gij komt.

Jan:
Zeker en weet,
Maria, Vrouwe, maar wilt gevroen:
Ik stond en predikte een sermoen
Binnen Ephesen. Zo vremden dink
Es zelden geschied, want mij omvink
670 Een wolke, ende bracht mij zonder verdriet
Hier voor dit huis, zo gij mij ziet,
Recht in een zwerk. Dit 's vremde zake,
Ik en weet niet hoe ik hier gerake,
Noch ook waarbij, want geen vermaan
675 En heb ik gehad.

Maria:
Dies moettij ontvaan
656 van Gods wegen in Gods naam 65 wanen van waar; zeker
en weet zeker weet ik het niet 66 gevroen verstaan 70 verdriet letsel 72 zwerk wolk 74 vermaan openbaring

DIE ZEVENSTE BLIJSCHAP

185

Eeuwegen lof ende zonder minken,
Die dus zijre vriende wilt gedinken
En al dink kan ten besten bringen.
Zijn wijsheid gaat voor alle dingen,
68o Zijnen godlijken wille mag niemen keren.
Zijt willekome in den name des Heren,
Jan, die u hier heeft gezonden.
Zk zal u de waaromme orkonden,
Dat God dees grote zake bestoed
685 U hier te bringene.

Jan:
Och, Vrouwe, zo doet,
Des bid ik u, geminde verkoorne,
Want mij lankt er na te hoorne
Wat dirge dat bedieden mochte,
Dat mij dees wolke tot hier dus brochte,
690 Ende wat er Gode gelieflijk zij
Bij te bewijzene.

Maria:
Hoort dan na mij;
Jan, 't en es zonder redene niet,
Dat u God hier komen liet
Tot mijnder begeerten, als vriend ter nood;
695 Want mij God bij den ingel ontbood,
Dat ik certein tot zijnen behage
Zoude scheiden binnen derden dage
Van dezer broser menselijkheden.
Dies bid ik u met devoter beden,
70o Gevoudender hande, met knien gebogen,
676 minken verminderen, verflauwen 83 de waaromme de
reden, het waarom 84 bestoed bestond, verrichtte 87 mij
lankt ik verlang go gelieflijk aangenaam 91 bij door 96
tot zijnen behage tot zijn welgevallen
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Met drukkeger herten, met natten ogen,
Dat gij de zoete woorden verzint
Van uwen Meester, doen hij als kind
Mij u beval; zijt mijns behoeder.
705 Hij neide: „Ziet daar uwe moeder ".
Tot mij zo zeid' hij: „Dat 's dijn zone".
Gedinkt dies nu dat dij God lone
Des daar geschie tussen ons beien,
Ende en wilt ter nood van mij niet scheien,
710 Want, klaar, het naakt zere mijnen inde.
Dus zijt mijn troost.

Jan:
Bid niet, geminde,
Maar beveelt zonder verdrag
Al dat der moeder van den kinde
Geschien mag; vrij van meswinde
715 Zal ik u hoeden zo ik best mag.
Maar, Vrouwe, mij wondert u geklag.
Zouddij te rechte nu drukkig wezen,
Ende u de ingel dede gewag,
Dat gij zonder ommeslag
Izo Hoge ten hemel zeit zijn gerezen
Bij uwen zoeten kinde geprezen?
Hoe mag u enegen druk gederen?
Gij zoudt te rechte werden genezen
Van allen zere, die uitgelezen
725 Wordt boven alle marteleren
In vreugden, na uus zoons begeren.
702 verzint u herinnert04 zijt ... behoeder wees mijn beschermer o8 des ... beien hetgeen daar geschiedde (voorviel)
tussen ons beiden io klaar waarlijk 12 zonder verdrag zonder mij te sparen 14 van meswinde van ongeval i8 ende

terwijl 19 zonder ommeslag rechtstreeks
22 gederen deren, kwellen z6 uus uws

20

gerezen verheven
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Maria:

jan, zone, verstaat wel wat ik mene.
Al ees 't, dat ik 't met ogen bewene,
Dat scheiden van hier, mij wel verzint,
730 Mijn blijschap, die ik niet en verklene;
Mijn herte dat es vol vreugden rene.
Mijns wenens en verdroef ik twint,
Hoe d'ogen ootmoedelijk doen bekind
Haar werk in der natuurlijkheien.
735 Die vreugd, die doge in 't herte vindt
Es nuttelijk dat zij die ontbindt;
Dus doet de blijschap d'ogen schreien
Dengenen die na vreugd verbeien.
Jan, knielende:

O vader, der gloriën werkere,
740 Der drukkeger zinnen een verlichtere,
Tot allen deugden een versterkere
Volmaakt, van allen erge een zwichtere,
Zijt uwer zoeter moeder medeplichtere
Nu in de ure van harer dood.
745 Hulpt ons verzamen, hoogste richtere,
Van uwen jongeren een conroot.
Zoud' zij verscheiden aldus bloot
Van dezer wereld, 't waar onbetame;
Dies staat haar bij te harer nood
729 mij wel verzint verstaat mij wel (of, met wegvallen van de
komma: ik ben goed bewust van mijn blijdschap) 32 mijns
wenens en verdroef ik twint ben ik niet in 't minst bedroefd ondanks mijn wenen 33 hoe enz., versta: hoe ook de ogen gedwee
hun natuurlijk werk (nl. wenen) laten zien 35 die ... vindt die
droefheid in 't hart vindt 36 es ... ontbindt het is goed dat de
vreugde de droefheid uit het hart losmaakt 39 werkere bewerker 42 van ... zwichtere van alle kwaad een verdrijver
43 medeplichtere helper 46 verzamen een conroot een menigte
bijeenbrengen 47 bloot onbeschermd, alleen
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75o Door uwen gebenedijden name.
Maria:
fan, die ingel Gods bekwame
Zeide, des wil ik wel betrouwen,
Dat ik ze alle tot mijnder vrame
Vor mijn dood bij mij zal schouwen.
755 Aldus zo willen wijre ons aan houwen
Ende stellen ons tevreden van dien.
God zaal 't zo wel te passe vouwen,
Dat wij ze kortelinge zelen zien;
Daar en zal geen twijvel in geschien.
Sekte. Hier zelen d'apostelen verzamen
met eender wolken vor Mariëen deuce,
hem zere verwonderende.
Peter:
76o 0 Here, wilt uwer gratiën plegen
Aan mij! Waar ben ik, waar word ik gedregen?
Slaap ik of waak ik, wat ees 't van mij ?
Waar vind ik mij zelven nog? Zie ik vrij?
Been ik allene hier? Mij dunkt, neen ik.
765 Lof Gode ! Ik zie hier ook, dat meen ik,
Van mijnen broederen. God hoede ons van plagen!
Wat wonder es dit? Ik wil hen vragen
Na dit bestier; dit 's vremd bedied.
Wanen komdij, mijn broeders?

Andries:
Wij en weten 's niet,
770 Wanen wij komen, noch hoe, noch waar
Dat wij hier zijn.
751 bekwame beminnelijk, lief 55 wijre wij er 57 vouwen
voegen, schikken 6o plegen aan mij mij bewijzen (uwe genade) 63 zie ik vrij zie ik goed 68 bestier gebeurtenis; bedied toedracht
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Peter:
Hebt genen vaar,
Hoopt in den Here gebenedijd,
Hij zal ons bestieren.

Pauwels:
Ho! Peter zijdij 't?
Mijn lieve gezelle, nu been ik tevreden.
775 Ik hope dat God dit wonder als heden
Om een beter tot zaligheien
Ons heeft gedaan. Wij waren verscheien
Zere verre vaneen, dwoord Gods te leerne;
Nu heeft ons God gevoegd te keerne,
78o Ende hier verzaamd op kort termijn.
Heil moet 's ons beuren.

Mathijs:
Dat moet waar zijn,
Ende onzen tijd alzo te bestene,
Dat 't hem gelieve ons te bevrene
Van allen blamelijken werke,
785 Dat ons mocht nozen.

Andries:
Ik sta en merke
Deze plaatse. Mijn broers, als ik 't verzinne,
Dunkt mij dat ik er mij aan bekinne,
Als ik ook doe, en twijvel 's niet,
Dat es den berg van Sion, ziet,
790 Daar ik dikke hebbe willen verkeren;
Dit 's 't huis daar ook de moeder ons Heren
775 als heden zoals het heden gebeurde 76 om een beter om
beterswil 8o op kort termijn in korte tijd 8i 's ons beuren
hiervan ons te beurt vallen 8z onzen tijd te bestene ons leven
te besteden, door te brengen 83 te bevrene te beschermen,
vrij te houden 85 nozen schaden; ik ... merke ik sta rond te
zien 86 verzinne er over nadenk 90 verkeren verblijven
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In woont. Lof Gode, nu weet ik 't klaar,
Wij zijn der vore.

Peter:
Certein, 't es waar.
Geminde broers, nu ben ik blije;
795 Ik zal der gaan kloppen. O Vrouwe Marije
Laat in u vriende, die t'uwen gebie
Hem presenteren.

Marie:
Wie zijn die lie?
ran, die schijnen herde ruit,
Dat zij zo kloppen.
Jan:

't Was recht den luid
Boo Van Peteren, Vrouwe, zo mij dochte.
Zk zal gaan weten, wie 't wezen mochte.
Hij wilt er emmer inne, zo 't schijnt.
Wie es daar vore ?

Peter:
U vriende zijn 't,
ran, Gods jongeren, die in korter spatiën
8o5 Hier nu verzaamd zijn.
Jan:

Van dezer gratiën
Loof ik Gode, dat ik u schouwe
Nu t'onzer nood. Maria Vrouwe,
Komt, hulpt ontvaan na haar betamen
Gods jongeren, die tot uwer vramen
810 Hier zijn verzaamd in 't openbaar
794, 95 blije : Marije; L. blië: Marië 95 t'uwen gebie tot uw
beschikking, bevel 96 hem presenteren zich aanbieden 98
ruit ongemanierd 99 luid stem 8oz emmer beslist 07
t'onzer nood in onze moeilijke toestand o8 na haar betamen
op voor hen passende wijze
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Tot uwer eren.

Maria:
Ach zijdij daar,
Gods uitverkorne vriende gemene?
Zijt willekome, in deugden rene,
Mijn herte verlicht mij recht van dien,
815 Dat ik u mag te zamen zien
Vergaderd in deugden ende in minnen.
Hoe mocht ik meerder vreugd gewinnen,
Dan daar mij 't herte met es dorvleugen?
Hoe zal ik u bewijzen meugen
820 Der groter gunst die ik u gan ?
Van blijschapen dat ik nauwe en kan
Gespreken, dat ik u aanschouwe
Voor mijn inde.

Peter:
Verkorne Vrouwe,
Wij zeggen u dank in korter spatiën
825 Van uwer volmaakter visentatiën,
Die gij ons t'onzen willekome teugt,
Ende bidden u voort, volmaakte jeugd,
Ees 't dat gij iet aan ons begeert,
Dat gij ons minlijk dat verkleert;
830 Want al ons vermogen, 't zij na of breed,
Wes u gelieft, es u bereed
Van ons allen, meerder en mindere,
Tot uwer eren.
814 van dien daarvan i8 dorvleugen doorboord, overstroomd.
18, 19 dorvleugen: meugen; L. dorvluegen: muegen 19 bewijzen (met gen.) meugen kunnen laten zien 20 gan gunde
22 dat terwijl 24 in korter spatiën in 't kort 25 van .. .
visentatiën voor uw schone begroeting 26 teugt toont 27
voort verder; volmaakte jeugd volmaakte jonkvrouw 30 vermogen kunnen
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Maria:
Dank hebt, mijn kindere.
God laat mij zonder uwen nood
835 Aan u verdienen.
,Jan:
Dit 's wonder groot,
Geminde broers, dat dit geschiedt,
Dat men u allen te zamen ziet
Vergaderd nu te dezer steden.
Gij waart zo menege mijle verscheden
84o Dwoord Gods te leerne; hoe komt dit toe?
Zegt ons dbedied.
Bertel meeos :
Wij en weten hoe,
Zeker Jan, dan bij Gods gratiën;
Want wij in al te korter spatiën
Hier kwamen. Wij waren opgeheven
845 Elk t' zijnder plaatsen en zonder sneven
Bijeen verzaamd in korter tijd
Ende tot hier bracht. Gebenedijd
Moet zijn de Here, die alles macht heeft.
,Jan:
Dat God dit wonder aan ons gewracht heeft
85o Ter eren zijre moeder na dbetamen,
Ende ook den kerstene gelove tot vramen,
Des moet hij eeuwelijk na dezen
Van allen tongen gezaligd wezen,
Die ons met eenre ogenopslage
,8 55 Hier dus verzaamt.
834 zonder uwen nood zonder dat gij er last van ondervindt
35 aan u verdienen van uw bijzijn genieten 39 verscheden
verspreid 41 dbedied de toedracht 45 zonder sneven veilig
.48 alles over alles 50 na dbetamen naar 't past 5z des daarom

-
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Peter:

ran, vriend, ik vrage
Bij orlove ende oft 't u gelieflijk zij,
Waarbij dat 't komt, 't verwondert mij,
Want wij hebben door Gods ere
Meneg jaar, lof heb de Here!
86o Verscheden geweest, beide achter en voort,
Om te verkleerne zijn zalige woord,
Alzo hij ons mondelinge beval.
Nu vinden wij ons te zamen al,
Onwetens; dus lust ons wel te hoorne
865 Dit hoge bewijs.

Maria:
Zalege verkoorne
Vriende, dat zal ik u bedien.
Het es geschied in tsvijands toorne,
Ende ter eren van onslien.
Mijn ogen die hadden u geerne gezien,
870 Eer ik van dezer wereld moet;
Dus heeft mij God dat laten geschien,
Zo mij die ingel maakte vroed;
Dus, lieve kinderen, elk nemt 't vor goed:
Uit mijre begeerten zo ees 't gerezen,
875 Dat mij God deze ere dus doet.
Gebenedijd zo moet 'hij wezen !

Pauwels:
O bloem der bloemen, hoge geprezen,
Wiens roke den zieken geeft confortatie,
856 bij orlove met uw verlof 58 door om, voor 6o achter
en voort overal 64 onwetens op onbegrijpelijke manier 65
bewijs verklaring 66 bedien verklaren 67 in tsvijands toorne
tot verdriet van den vijand 73 vor goed voor lief 74 gerezen voortgekomen 78 roke geur; confortatie versterking
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Gij zijt een specie, die kan genezen
88o Hen allen die hopen in uwer gratie.
Lof dat ik in mijns levens spatie
Zal mogen gebien ende zien ten klaren,
Dat gij zonder tribulatie
Met uwen kinde te hemel zeit varen.

Peter:
885 Lof zijns, die mij hier wilde gesparen
Zo lange, dat ik ook zal gebieën
Dattij boven alle martelaren
Zijnder heileger moeder zal benedieën.
Ik kan geen meerder vreugd gelieën
890 Dan ik dat met den ogen aanzage,
Dat zij ter hemelser melodieën
Zal trekken, na haars liefs kinds behage.

Bertel meus :
Mijn herte ontpluikt, dat ik 's gewage,
Dat de blusserse van onzen zonden
895 Ende de verbidderse van onzen mesdrage
Voor ons in d'eeuwige vreugd wordt vonden.
Dies laat ons met reinen, zuiveren gronden
Loven den Here in beden zoet,
En dat hij ons nu en t'allen stonden
goo In zijre gratiën gesterken moet.

Jakob:
O Vrouwe, nemt ons in 't behoed,
879 specie specerij 81 mijns levens spatie de tijd van mijn leven
8z gebien beleven; ten klaren duidelijk 83 tribulatie kwelling,
angst 85 zijns hem 86 gebieën beleven 86, 88, 89, 91
gebieën: benedieën : gelieën: melodieën; L. gebiën : benediën :
gelieën: melodiën 89 gelieën vertellen, noemen 91 ter .. .
melodieën ter hemelse vreugde, zaligheid 93 ontpluikt gaat
open 95 verbidderse zij die verbidt nl. door bidden vergiffenis verkrijgt voor onze zonden (mesdrage) 96 voor vóór (tijd)
97 met zuiveren gronden met zuivere bedoeling
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Als gij daar zijt in jubilatiën;
Behoed ons van der hellen gloed,
Ende weert van ons al kwade temptatiën.

Mathijs:
905 Beschermt ons, Vrouwe, van desperatiën
Als gij daar zit bij uwen zone;
Laat druppen van uwer hoger gratiën
Op ons hier neder uit den trone.
Philips:
Verheugt u, Vrouwe, want uwe krone
910 Werdt boven alle kronen verchierd;
Zo groten blijschap noch zo schone
En was van herten nooit gevisierd.
Simon:
U hoge inwezen wel gemanierd
Dat werdt begaafd met zelken gichten
Ende
met zo groter wijsheid bestierd,
1
9 5
Zo dat al erterijke zal verlichten.
Matheus:
Den wreden vijand zeldij zwichten
Tot haren profijte die u eren;
Den weg des levens zeldij ons slichten;
92o Dies moet u lof voort eeuwelijk meren.
Andries:
U vreugd mag nemmermeer verkeren;
U lof zal groeien, zoete Marij e
Onder de zalege, zonder verzeren
Van eeuwen tot eeuwen in eeuwigen tije !
904 temptatie bekoring, verzoeking o8 uit ... trone uit de
hemel io werdt verchierd wordt versierd 12 gevisierd bedacht 13 inwezen aard 14 gichten gaven 15 bestierd voorzien van i7 zwichten doen zwichten 18 tot haren profijte
tot voordeel van hen 19 slichten effenen 22, 24, Marije:
tije; L. Marië: tye
23 zonder verzeren zonder verdriet
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925 Dies bid voor ons, gebenedije.

Maria:
Dank hebt der visentatiën rene,
Die mij, lief broeders, van u geschiedt.
Van groter blijschap dat ik 't bewene,
Die mijn herte toekomende ziet;
930 Want ik weet wel, en twijvel 's niet,
Den tijd es nakende die d'ingel zeie.
Na dat mijn kind mij weten liet,
Ees 't nuttelijk dat ik mij bereie.
Dus waar 't dan goed dat men mij leie
935 Op mijn bedde, in minnen devoot.
't Es nuttelijk dat ik mij bereie
Den tijd, die mij mijn kind ontbood.

Jan:
Eerweerdege maged zonder genoot,
U begeerte die zal volkomen.
0
Hulpt
alle de moeder des Heren groot
94
Te bedde, broeders, het zal u vromen.
Haar deugden staan zo uitgenomen
Geworteld uit den paradijze!
Uit Davids geslechte zoe es zij ook komen,
945 Bij Jesse gespruit in reinder wijze.
O zuiver seborie van hogen prijze,
Marieë, die droegt den hemelsen schat,
Wij bidden u dat u gratie rijze
9z5 gebenedije; L. gebenedië z6 dank ... rene dank voor de
schone begroeting z8 dat ... bewene zodat ik er van ween
32 na volgens, in overeenstemming met 34 leie legde 35
in. . . devoot in vrome liefde 37 den ... ontbood op de tijd,
die mij mijn kind liet weten 38 zonder genoot die haars gelijke niet heeft 39 volkomen vervuld worden 42 uitgenomen
uitstekend 43 geworteld ... paradijze met de wortels komende uit het paradijs 46 seborie ciborie
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Op ons, rein meegdelijk zuiver vat.

Peter:
95o Lekt daar alzo, daar es zij bat
Op haar bedde dan alzo el.
O zuiver fonteine, vol gratiën nat,
Nemt ons voort in uw bestel.
Versaagt u niet vor geen gekwel,
955 Daar u de dood bij mag genaken;
Want Vrouwe, ik weet tevoren wel,
Gij en zeit ze natuurlijk niet gesmaken,
Ende dat mitsdien, verstaat de zaken,
Als uw lief kind zijn passie leed,
96o Zo die profeten te voren spraken,
Dat u zijn passie 't herte doorsneed.
Alzo 't van u geschreven steet,
Zo leeddij daar zo groten pijne
Van rouwe, die u was zo wreed,
965 Zo dat u herte verkeerde in 't zijne.
Hoe zouddij, godlijke divijne,
Nog eens gesterven, die 't eens hebt leden?
Neen gij, vorwaar, zijt dies tevreden.

Maria:
In mij moet blijken zijn groot begeren,
Zijn
heilege gratie wil mij bespraaien,
970
Zijn wijsheid wil mijnen zin verkleren,
Zijn deugd wil al mijn erg verteren;
Ik en kan mij nieuwers af ververen,
Want in mij vonken zijn berrende laaien.
95 0 lekt ... alzo ligt daar aldus, of: lekt (= legt) haar aldus
52 vol ... nat vol van het water (nat) der genaden 53 bestel
hoede, verzorging 54 gekwel ziekte 55 bij door 65 ver
overging in 68 dies tevreden gerust hieromti ent 70-kerd
bespraaien besproeien 72 erg zonde, kwaad, onvolmaaktheid
74 vonken branden, blaken; berrende laaien brandende vlammen
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975 Tot zijnder gelieften, zo mag hij zaaien
Zelk zaad als in mij kan beklijven.
Laat hij zijn zoetheid op mij waaien
Uit zijnen godlijken raaien,
Hij zal mij 't herte wel verfraaien,
98o Dat ik tot hem, om een verstijven,
In allen zaken volstentig zal blijven.
Jan:
Lof hebt, ootmoedege Vrouwe verkoren !
rondeel
U groot begeren wordt Gode bekwame.
Peter:
Want gij en vreest noch wee, noch toren;
985 Lof hebt, ootmoedige Vrouwe verkoren!
Pauwels:
Gij zijt de roze al zonder doren,
Ende moeder en maagd tot onzer vrame.
Jan:
Lof hebt, ootmoedege Vrouwe verkoren!
U groot begeren werdt Gode bekwame,
990 Gebenedijd es dijnen name.
* Selete. Hier zelen d'apostelen in bedingen
liggen. Ende die wijle komt Lucifer ende
roept zijn dieneers, om te zinden na
Marieën ziele.
Lucifer:
Ou ! duivels, nekkers, refuis van boeven,
Moet men u al dink voor bezoeven,
Dat men u villen moet als een puit?
* in bedingen in gebed; Marieën Maria's

76 beklijven opschieten
975 tot ... gelieften naar zijn believen
8o om een verstijven om een versterking, onbezweken 8i
volstentig volhardend, standvastig 89 werdt bekwame wordt
aangenaam 91 refuis uitschot 92 bezoeven uitleggen, doen
begrijpen 93 puit kikvors
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Waar sijdij ? Ou, zeg!

Alle:
Hier meestere.

Lucifer:
Zo komt hier uit,
995 Valse verraders, onnutte kokkijne,
Gij ligt en mest, al waardij zwijne,
Van ledigheden; krupt uit den neste!
Wat bedrijfdij ?

Eerste Vijand:
Wij doen ons beste,
Tormenten en pijnen de zielen zwaarlijk,
1000 Braden en stoken.
Lucifer:
Gij doet den duivel, baarlijk!
Mij dunkt gij zijt de meeste deel stille.
Mocht ik wel plagen na mijnen wille,
Ik zoude meer zielen allene bezwaren
Dan alle de duivels die nooit gewaren.
too Gij en hebt geen werk meer in de lee,
Dat t' achten es.
Tweede Vijand:
Bij uwer weerdighee,
Lucifer, meester, wij zijn u getrouwe
In allen dienste.
Lucifer:
Dat zijdij, vrouwe,
Zo 't schijnt, gij zijt van groten bedrijve.
995 kokkijne schooiers 96 mest mest je i000 doet gedraagt
u als; baarlijk baarblijkelijk (ironisch) oz plagen kwaad doen
03 bezwaren pijnigen, last aandoen 05 -06 gij ... es gij hebt
geen werkkracht meer in de leden, die de moeite waard is o8
dat ... vrouwe vrouwen ben je 09 gij ... bedrijve gij werkt
hard (ironisch!)
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Maar wat zegdij van dezen wijve,
Tsmans moeder, die eens ons helle brak?
Daar moestij henen.

Beide:
Wij, meester ?
Lucifer:
Ja, zonder gekrak.
Zij left op 't scheiden, trekt ras tot daar,
Tempteren, bekoren, hebt genen vaar,
1015 Doet al u beste in alder maten,
Dat wij ons wreken.

Eerste Vijand:
Dan zal niet baten,
Want onzer geen tot enegen stonden
En kost ze nooit gebringen tot zonden
In geenre manieren, klein noch groot;
1020 Maar zij heeft ons menegen nood
Beraden, als gij wel wet; ik wane,
Dat 's pijne verloren.

Tweede Vijand:
Ik had liever te gane
In al de tormenten der heltser pijne,
Dan eens bij dezen wijve te zijne,
1025 Al hadden wij 't alle te zamen begrepen,
Ja, die u dienen.
Lucifer:
't Es verloren gepepen,
Gij moet er henen. Wat meindij gij,
I I I I Tsmans des Mans
t 2 gekrak praatjes 13 scheiden
sterven 14 tempteren bekoren, verzoeken 16 dan dat en
17 onzer geen geen van ons 20 nood moeite, last z i beraden
berokkend 22 dat ... verloren dat is verloren moeite 25
begrepen ondernomen 26 gepepen gefloten (of: gejammerd)
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Dat zij zo mechtig mag zijn als hij ?
Dat 's verre verscheiden, want zij es pure
1030 Van erden, als mense, ende de nature
Es broos ende ook de dood es wreed.

Eerste Vijand:
't Es waar, ik ken 't, maar ik en weet
Niemen ter wereld, met korten waarden,
Die ons meer schaadt. Mij kremt de zwaarden
1035 Van vrezen, wanneer ik haren name
Hoor noemen.
Lucifer:
Dat 's grote blame,
Keitijfs, voor u. Zoudij ontzien
Een simpel wijf ?

Tweede Vijand:
Zij hebben 't goed gebien,
Die men niet wederzeggen en mag.
1040 Mocht 't zijn, wij namen 's wel verdrag.
Maar Lucifer, meester, ees 't u bevelen,
En twijvelt niet, certein, wij zelen
De zake zo met den tanden grijpen,
Mag men ze op enegen kant genijpen,
1045 Gij zelt er af horen blijde mere,
Hoe 't ons vergeet.
Lucifer:
Dat 's dat ik begere,
i o28 hij, nl. de Zoon
29 verre verscheiden een groot verschil;
33 met. . . waarden in het kort gezegd 34
pure geheel en al
kremt krimpt; zwaarden zwoerd, huid, inz. van een varkenshuid
36 blame schande, schimp 37 keitijfs lummels 39 weder
tegenspreken 40 wij ... verdrag wij zouden er wel-zegn
van afzien 43 met ... grijpen flink aanpakken 44 mag kan;
genijpen in het nauw brengen 45 mere tijding 46 ons vergeet met ons afloopt
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Daar sprektij als vriende, daar houd ik 's mij an,
Ik zaal 't ook bekinnen.

Eerste Vijand:
Nu ga wij dan;
Dit werk es nu op ons verschenen.
(De duivelen bij Maria's woning.)
io5o Hier ees 't te doene. Bru! bru!
Michael:
Waar wildij henen,
Gij helse draken ? Vliedt zonder blijf,
Tert er niet naardere.

Tweede Vijand:
Wij eisen dit wijf
Van rechte, al es ze in uwer hoe,
Als een puur mense.
Michael:
Zij en hoort u niet toe,
1o55 Satanas, want zij es zuiver en reine
Van zonden, van smetten, als een fonteine,
Alzo 't van hare geschreven steet
In Canticis.

Eerste Vijand:
Gij zijt ons te wreed,
Michael, laat ons gebruiken ons rechte,
i oho Als over dmenselijke geslechte,
Zo 't God gebood; dan mag niet blijven,
Wij eisen 't u.
1048 bekinnen belonen 49 op ons verschenen is ons opgedragen
zonder blijf onmiddellijk 52 tert treedt, komt 54 als een
puur mense geheel en al mens als zij is 58 canticum canticorum
Hooglied van Salomo. Zie Cant. 4 : 7, 12, 15; wreed hardvochtig
6o als ... geslechte zoals wij immers hebben over het mensengeslacht 6 i dan dat en; blijven achterwege blijven
51
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Michael:
En wil u niet verdrijven
Van uwen rechte, verstaat wel mij,
Want God zeit zelve in Genesij,
1o65 Dattij vijandschap zal zetten klaar
Tussen u ende dwijf.

Tweede Vijand:
Ik ken 't, 't es waar,
Maar oft ze dit es, verstaat mij wel,
En weten wij niet.
Michael:
't En es geen el,
Want gij hebt ze altijd gehaat.
1070 Zo 't blijkt. Ook hebben ze versmaad
De roden, die niet en geloven des,
Dat zij moeder ende maged es,
Dwelk komt uit uwen valsen za,
Dat gij gezaaid hebt, en mits den ra
1075 Van u, hels vijand, zo hebben de roden
Haar schaamte en confuise geboden
Onverdiend; ende ook haar kind
Gedood, gepassijd. Alzo 't schint.
Wat wildij meer, zegt vals fenijn?
io8o Es dit niet dwijf ?

Eerste Vijand:
Zaal 't aldus zijn,
Zo blijven wij met allen beroofd
Onzer heerschappijen ende verdoofd
i o62 en ik en; verdrijven van beroven van 64 Zie Gen. 3 15
65 klaar waarlijk 68 el andere 70 zo 't blijkt derhalve blijkt
het 71 des het 73 za zade, zaad 74 ra rade, raad 76
schaamte en confuise geboden schande en smaad aangedaan 78
gepassijd doen lijden, gemarteld; alzo 't schint zo is het blijkbaar
79 fenijn verrader 82 verdoofd krachteloos gemaakt
:
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Van enen wijve, dwelk geet te naar
Den Gods rechte.

Tweede Vijand:
Dat doet 't voorwaar.
1085 't Es herd om lijden. Wist men 's raad!

Michael:
En wettij niet wel, dat er nog staat
In Canticorum, dat zij es
,Terribilis ut castrorum acies",
Dat 's verveerlijk, die 't wel merke,
1090 Gelijk den kasteie of bollewerke.
Wien es zij verveerlijk el dan dij,
Als haren vijand? Tert achtere!

Eerste Vijand:
Ai mij! Amij !
Ligt af, Michael, gij doet mij zere,
Gij zijt ons te mechtig.

Michael:
Nog sprak God mere
In Genesij, dat zij zoude onzoete
Dijn hoofd bedrukken onder haar voete.
't Es recht: al brak Eva bij dijnre list
't Gebod Gods, 't es al gecist
Bij der ootmoed der maagd Marijen
i ioo Dewelke ons es, dit moettij lijen,
Een moeder der zaligheid, dit 's klare als glas.
Ook beschrijft Isaïas,
In den tienden kapittel, na klaar bewijzen:

1095

.

91 wien...
87 Zie Cant. 6 : 3
1o83 geet te naar te na komt
el dan dij voor wien anders dan voor u is zij V. 93 ligt af houd
98
96 bedrukken verpletteren
op 95 Zie Gen. 3 : 1 5
gecist verzoend, gestild
99, 1100 Marijen: lijen; L. Mariën:
liën
I i oo lijen bekennen03 na... bewijzen met klare

woorden
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„Uit Jesse zal een roede oprijzen".
Ende David in den Soutere zeit voort
In den persoon des vaders dit woord:
„De here zal zinden de roede dijnre kracht
Uit Sion, om te hebben de macht
Ende heerschappij, verstaat dit wel,
ii io In de middeld dijnre vijande". Wie es dit el
Dan Marieë, zot es in schiene,
Dijn gesele ende dijn eeuwige pijne?
Zij heeft dij alle dijn macht benomen.
Wat doetstu hier?
Tweede Vijand:
Wij moesten der komen.
1115 Wij en dorsten Lucifer niet verhoren;
Hij es te wreed.
1105

Eerste Vijand:
Ik zei 't te voren.
Maar wat hij zeit, dat moet gehoord zijn.
Hij zal nu overlijk zere gestoord zijn.
Wie zal voor hem nu dorren lijen?
Tweede Vijand:
1120 Laat ons van achter nu insluipen, bezijen,
Hij zal wel weten, hoe 't hier vaart.
Michiel:
Gij helse honden, trekt ongespaard
In den afgrond dijnre forneize;
1104 Zie Isaias i i : 1
05 Zie Ps. 109 : z
11-12 dan
pijne
dan Maria, zoals het blijkbaar is, uw gesel en uw eeuwige straf ?
15 verhoren ongehoorzaam zijn i6 wreed hardvochtig 17
zijn daaraan moet gehoorzaamd worden 18 overlijk
dat
zeer, buitenmate 19 dorren lijen komen durven i 9, 20 lijen :
bezijen; L. liën: besiën
21 hij, nl. Lucifer; versta: hij zal
toch wel weten, hoe het hier toegaat 22 ongespaard zonder
dralen 23 dijnre forneise van uw fornuis (hel.)
...

...

zo6
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Want Jezus Christus heeft bracht te peize
1125 Adaams mesdaad met zijnen bloede,

Ende Maria mits haren ootmoede
Es mechtig,wie haar zal roepen ane,
Alle u krachten te wederstane.
Op! ras van hier! en ruimt de stee.

Beide:
I 13o Amij ! amij ! gij brekt ons de lee.

Des moet de lede duivel wouwen,
Die ons dit bierken dus heeft gebrouwen.

(Eerste Vijand : )
Al kwamen alle de duivels met mij,
En kom er nemmermeer zo bij,
1135 Al gave mij Lucifer ook dbevel.

Tweede Vijand:
Zo en zal ik ook, dat weet ik wel.
Boe! hoe! weg! weg!
Selete. Hier zal God spreken, van boven
oft onder, zo men wilt, tot zijnen
hemelsen here.
God:

Marteleren, ingelen ende patrierken,
Maagden, gij heilegen ! komt, hulpt mij werken
1140 Een werk dat mij voor al behaagt.
Den kerstene gelove om een versterken,
Wil ik, invierig, mit hittegen vlerken,
Hier halen mijre moeder, der zuivere maagd.
Haar bijzijn mij zo wel behaagt,
1145 Dat ik ze in den eeuwigen vrede
i 124 bracht te peize verzoend 3o de lee de ledematen 31
des.. . wouwen dat moet de vervloekte duivel besturen (verwensing) 34 en ik niet 42 invierig zeer vurig; hittig vurig,

brandend 44 bijzijn tegenwoordigheid
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Wil inhalen. Des wordt u allen gewaagd,
Dat 's mijn begeerte. U niet en verdraagt,
Gij en moet emmer trekken mede.
Ik wil ze in der gloriën stede
1150 Stellen en doen haar spannen krone,
Daar men ze eeuwelijk aanbede,
Door die minne, die zij mij dede,
Bij mij ende mijnen vader schone.
Dit wil ik dat haar geschie te lone.

Eerste Ingel:
1155 Uwen heilegen wille, Here, moet beklijven.
Uwe gratie moet volstentig blijven
Op hem allen, die u minnen.
Lof moet 's geschien in u bedrijven!
Van eeuwen tot eeuwen, in mannen, in wijven,
I i 6o Moet men u gratie te vollen verzinnen.
Lof rijze der hoger koninginnen,
Die u dus deugdelijk heeft gediend,
Dat alle ingelen ende serafinnen
Blijschap in de glorie gewinnen,
i i6 Die gij haar gunstelijk toont als vriend.
Dies wordt haar lof bij ons vercombiend.
Tweede Ingel:
O hoge, vol gratiën, zonder blame,
Geminde, eerzame,
Daar God deze minne hierom doet rijzen,
1170 Gebenedijd zij dijnen name,
Want zelke vrame
1146 gewaagd medegedeeld 47 U. . . verdraagt onthoudt u
52 door om, ter wille van
niet 51 aanbede, versta: verere
58 in uw be55 beklijven voortduren, van kracht blijven
drijven in uw werken 6o verzinnen begrijpen, inzien 6&
vercombiend verkondigd 71 vrame geluk
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En wilde hij nooit aan niemen bewijzen.
Aldus en mag men niet volprijzen
Uw hoogde groot gebenedijd.
1175 Du zels ons laven als voedsel der spijzen
Ende verjolijzen
Al 't hemelse heer verre ende wijd.
U lof moet groeien t'alder tijd.

Confessor:
O hoge verkorne, zalige bruid,
ii 8o Komt bij ons in ons deduit.
Gij werdt er ontvaan met zelker eren,
Dat alle lovere, gers ende kruid,
Als tongen van klerken gaven geluid,
Zij en zouden den lof niet konnen vermeren,
1185 Die u es nakende zonder verzeren.

(Toneel in Maria's woning. Maria op
het sterf bed. )
Maria:

1190

O uitverkorne broeders, het naakt
Zere mijnen inde, ik hebt 't verstaan.
Gereedschap waar u goed gemaakt,
Want 't schiere met mij zal zijn gedaan.
Bereidt de palme, daar zeldij met gaan
Vor mijnen fiertere, God deed 't bevelen.
Mijns loofs heb ik gehoord vermaan
Hoge, van allen zaligen kelen;

1174 uw hoogde uw hoogheid, verhevenheid 75 voedsel der
spijzen de spijze der spijzen 76 verjolijzen verblijden; confessor
belijder 8o deduit vreugde 82 dat indien 83 klerken
(geleerde) geestelijken 85 verzeren minder worden 88 gereedschap toebereidselen; versta: het ware goed dat gij de toebereidselen maakte (voor mijn sterven) 91 fierter lijkbaar
9z mijns

...

vermaan mijn lof heb ik horen verkondigen
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Ook hoor ik de ingle zingen en spelen
1195 Zo zoete, dat 't mijnen geest verlingt
Hier langer te zijne, want zonder helen,
Hij wilt daar men dus zoetelijk zingt.
Och, lieve broeders, ik bid u, bringt
Alle gereedschap; in dat jolijt,
i zoo Zo wilt mijn geest, het dunkt hem tijd.

Peter:
Vrouwe, dat 's al te voren verzien,
En moeit u des noch klein noch groot,
Betrouwt ons dies; u zal geschien
Na ons vermeugen, zo 't u es nood,
1205 En 't Gode gelieft, die ons gebood.

God tot zijnder moeder:
Komt, mijn weerde duive reine,
Komt, ik werde u troost gemeine
Ewig voortan zonder vermijen.
Komt, mijn uitverkorne greine,
1210 Komt, vol gratiën bat en fonteine,
Daar ik af dwoeg de zondege bleine.
Komt hier met den gebenedijen,
Die uwen lof zelen belijen
Voortaan met haren zalegen monden.
1215 Komt in der hoogster melodijen
Komt te mijnder rechter zijen,
Komt in alder ingelen verblijen,
Ter groter blijschap zonder gronden.
Komt, gij wordt de hoogste vonden
1220 Van alder ganser wereld wijd.
Komt, uitverkorne, het dunkt mij tijd.
1205 en 't en zoals
I 195 verlingt verdriet 99 jolijt vreugde
het o8 zonder vermijen zonder ophouden 09 greine lief
I i daar af waarvan; dwoeg wies; bleine smet
B.N.L. C.

i

14
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Maria:
Lof, Here, ik hebbe u stemme gehoord.
Nu en wil ik hier niet langer leven.
Lof, kind, dat gijre mij toe verkoort,
1225 Bij u dus hoge te zijne verheven!
Mijn broeders, nu wilt mij orlof geven
Van hier te trekkene, wij moeten scheien;
Mijn zone ende alle zijn zoet aankleven
Met groter blijschap na mij beien.
Jan:
1230 Vrouwe, zo en wil hij u geleien,
Die Here vol alder krachten krachte,
Ende als gij zijt ter weerdigheien,
Zo doet ons, Vrouwe, in u gedachte.
Maria:
Orlof, vriende, die mijns hier wachte
1235 Hebt genomen, lof rijze ulien !
Orlof, Jan, die mijns kinds machte
In visioene hebt overzien!
Orlof, Simoen Peter, bij wien
Dit weerde gezelschap werdt bestierd !
1240 Orlof, Andries, die mijns woud plien,
Ende mij in minnen hebt gehantierd !
Orlof, Jakob, wel gemanierd
Zo hebdij u gedregen tot mij !
Orlof, Pauwels, die ongevierd
1245 Mij altoos stond getrouwelijk bij !
Philippus, Matheus, orlof! waar zij,
1224 gijre gij er z8 zijn ... aankleven, nl. de heiligen, engelen
enz. 33 doet ons in uw gedachte wees ons indachtig 34 35
mijns wachte hebt genomen mij hebt beschermd 39 werdt
wordt 40 mijns ... plien voor mij wilde zorgen 41 gehantierd behandeld 44 ongevierd zonder ophouden 46 waar
-

zij waar zij dij (zijt ge)
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Uw deugd en es tot mij niet kiene.
Orlof, mijn vriende, verre en bij!
Zo groten blijschap had ik nooit gene.
1250 Mijn geest wilt weg.
Hier sterft zij.
Yan:

Nu niemen en wene,
Want zagen 't de roden, die ons benijen,
Zij mochten zeggen, hoort wes ik mene,
Wij daden dat wij hen kastijen,
Dat es na der schrifturen belijen,
1255 „Dat niemen en zal ontzien de dood";
Dus mochten ze zeggen, zonder vermijen,
Wij daden dat men hem verbood.
Peter:
't Es waarheid bloot; maar laat ons beden,
Ende loven den Here met blijden zinne,
i z6o Dat hij in zelker weerdigheden
Bij hem wilt halen ons lieve vriendinne;
Haar ziele die vaart ten hemel inne.
Hier zelen d'apostelen alle knielen oft zij
haar gebed lazen ende de
.
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God (in de hemel) :
Zijt willekome, zalige uitverkorne,
Diewelke in des vijands toorne
1265 Verdiendet in gratiën mits uwer deugd,
Dat ik van u werd de geboorne
12 53 dat ... kastijen hetgeen wij in hen afkeuren 54 belijen
verklaren 56 zonder vermijen zonder missen 58 beden bidden Na iz6z is het einde van de toneelaanwijzing onleesbaar.
64 in. . . toorne tot verdriet van den vijand
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Om te verlossene de verloorne.
Zijt willekome te mijnre vreugd!
Gij hebt begrepen, rein zuiver jeugd,
1270 In uwen lichame zoete ende rene
Die grote der wereld, dies gij u meugt
Verblijden, want al in u verheugt,
Dat ik ie schiep, 't zij groot of kiene.
Willekome, mijn uitverkorne allene !
.
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(Toneel in de sterfkamer)
Sint Yan:
1275 Mijn broeders, ter Gods weerdigheien
Laat ons den lichame doen bereien
Na zijn betaamte, alzo men pliet
Na onzer wet.
Peter:
Gij broederen ziet,
Deze drie maagden die zelen gaan
1280 Den lichaam visiteren, wilt verstaan,
Alzo 't costume es, ende kleden
Na haar behoefte ende bereden,
Altoos om haren lof vermeren;
Zeldij niet kindere?
Eerste Maagd:
ja wij, gij heren,
x285 Wij zelen geerne, eest 't u bekwamelijk,
1271 de grote de grootste
72 al alles73 ie ooit
74-75
Tussen deze regels staat een onleesbaar geworden toneelaanwijzing. 77 na zijn betaamte zoals het past; pliet gewoon is
8o visiteren onderzoeken 84 zeldij niet zult ge niet 85 bekwamelijk welgevallig
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Ons beste doen. Zij was zo tamelijk,
Dat wij 's u weten dank van dien,
Dat wij ze geloofd zijn onder ons drieën
Te visenteerne. Wildij 's betrouwen,
1290 Wij doen 't zeer geerne.
Pauwels:

ja wij, jouffrouwen,
En bidden u om u hulpe van dezen,
Want klaar, het zal vergouden wezen
Van den Here, daar 't al aan steet,
Des zijdij zeker.
Tweede Maagd:
Wij zijn al bereed,
1295 U begeerte wordt schiere gedaan,
Tot haren love wij gaan 't bestaan;
Dies wilt vertrekken, gij mans gemene,
Ende laat ons bij der maagd allene.
* Selete. Die wijle zullen zij ze bereien.

Derde Maagd:
Gij broeders, waar zij, ik koom u zeggen:
1300 Komt, hulpt ons in den fierter leggen
Deze heilege maagd, vol gratiën groot.
Geen dwaan noch kuisen en was haar nood,
Dies moet haar eeuwigen lof geschien.
Geen menselijk ogen en mochten aanzien
1305 Haar klaarheid, die uit haar raaiede, schijnen.
Wij en zijn niet weerd, des wij ons pijnen,
* die wijle ondertussen
1286 tamelijk eerbaar 87 van dien ervan 88 wij. zijn ons
geoorloofd, opgedragen is 89 's betrouwen het toevertrouwen
(aan ons) 92 klaar zeker; vergouden vergolden 95 schiere gedaan spoedig volbracht 99 waar zij waar zijdij (zijt gij) 1302
dwaan wassen; kuisen reinigen 04-05 mochten ... schijnen konden verdragen de glans te zien schitteren, die van haar uitstraalde
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Dat wij haar meer genaken zouwen;
Komt ons te hulpen.

Andries:

1310

Wij zelen. Gij vrouwen,
Ontdoet den fierter. Alzo daar Legt zoetelijk neder.
Peter:

Zij en es niet zwaar.
Dat was gedaan met kleinder pijne.
Lof heb 's de Here!

san:
Luikt toe de schrijne.
Alzo, en laat ze ons niet zeer kwellen.
Brinkt de bare.

Bertel meus :
1315

Hulpt ze 'r opstellen.
De bare es hier, nu
daar
al zoetelijk
Zet ze neder.

Pauwels:
Het valt al goetelijk,
Dat wij werken te harer vrame.
Gebenedijd zij dies haar name,
Elken tot enen exemple bekint,
1320 Dat alle deugd uit hare begint.
Daar leit ze eerbaar. Den hogen vrede
Vloeie haar toe! Waar willen wijre mede?
ran, doet ons bedied van dezen,
Waar zal den lichaam begraven wezen?

God:
1325 Mijn broers, dat zal ik u gewagen:
1309 ontdoet openti2 schrijne kist 13 laat ... kwellen laten
wij ze met rust laten 14 ze de schrijne 15 zoetelijk zachtjes
16 goetelijk naar wens 22 wijre wij er 23 doet ... dezen
licht ons hieromtrent in

DIE ZEVENSTE BLIJSCHAP

215

Den zuiveren lichaam zeldij dragen
In dat dal, hoort wes ik mene,
Van Josephat zonder versagen.
Gij zult daar vinden, rein in 't behagen,
1330 Een nieuw graf, zoet, zuiver en rene,
Maar blijft voort bij den lichame gemene,
Tot leden zijn der dage drie
Ende ik mijn gratie u verlene,
Dat gij verstaan zeit, groot en klene,
1335 Wat ik begere dat voort geschie.
Zo edelen lichaam en was nie,
Noch zo vol gratiën van groten bedie,
Ende nemmermeer voort geen zijn en mag
Als deze, daar ik zelve in lag.
1340 Hiermet laat ik u mijnen vrede.
Ik trekke in mijnder gloriën stede.

Jan:
Lof, Here, dat u dit geweerde! rondeel
Wes wij vermogen, wordt t'uwer eren.
Peter:

Lof hebt, die ons dit zelve verkleerde!
1345 Lof, Here, dat u dit geweerde!

Pauwels:
Lof u geschie in hemel ende erde!
Glorie moet eeuwig in u vermeren!
Yan:

Lof, Here, dat u dit geweerde!
Wes wij vermogen, wordt t'uwer eren,
1350 Want zonder verkeren
1328 zonder versagen zonder vrees 29 rein in 't behagen schoon
om te zien 31 gemene gezamenlijk 37 bedie betekenis, aanzien
42 dat u dit geweerde dat gij u verwaardigde dit (te doen) 50
zonder verkeren onveranderlijk
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Zo es uw vreugd ende zonder termijn,
Rein zonder verzeren
Met uwer leren.
Gedinkt dan voort der knechten dijn,
1355 Dat zij uws loofs volstentig zijn.
.

.

.

.
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Peter:
Nemt op de bare, bij goeden avijze.
Jan, gaat vore met den palmrijze,
Dat de almechtege God ons zand.
Houd, ziet, draag 'et in u hand;
136o D'ingel bracht 't, zo 't God begeerde,
Uit den paradijze.

Jan.

Bij uwer weerde,
Peter vriend, het hoort u toe
Te dragene vor mij, ende zeg u hoe:
Want doen Ons Here van henen schiet,
1365 Ons allen hij u een herde liet
Ende stelde ons, Peter, in uwer hoeden.
Aldus ees 't goed dan om gevroeden,
Dat gij de hoogste zijt van ons allen.
Dus moet 's u nu de ere gevallen
1370 Dit rijs te dragene na klaar bedien
Als ons overste.
Peter:
Dan zal niet geschien
135 I zonder termijn zonder einde 52 zonder verzeren zonder
te verminderen 53 met volgens 55 uws loofs ... zijn volharden in uw lof te verkondigen; na deze regel volgt een onleesbaar gemaakte toneelaanwijzing 56 bij ... avijze met goed
overleg 6i bij. weerde met uw verlof 65 ons ... liet hij
liet u als herder voor ons alleen achter 67 goed dan om
gevroeden goed dan om te begrijpen 7o na.. . bedien zoals
het duidelijk is 71 dan dat en
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Bij rechte, als ik zal zeggen, Jan.
Daar es nog veel meer redenen an,
Dat gij 't schuldig te dragen zijt
eeuwelijk ons overste blijt;
Ende
1375
Want God ons Here heeft u gezeid
In visioene zijn heimelijkheid,
Dattij nooit te geenre stede
Negenen van ons allen en dede;
1380 Ende ook zo zijdij zuiver en reine,
Als maagd bekind, dwelk ik meine,
Dat dezer maagd ook wel betame,
Dat hij zuiver zij van lichame,
Die dit edel rijs vorbaar
1385 Vor haar zal dragen.

Pauwels:
ran, hij zeit waar.
Wij begeren in rechter ootmoed,
Dat gij 't nu vor ons allen doet.
Peter heeft wel de redene geproefd:
Met meegden men meegden te eren behoeft.
1390 Dus draagt dat rijs gebenedijd,
Want 't u betaamt.
Yan:

Ter goeder tijd,
Nadat gijre alle met zijt te vreden,
Ontva ik 't in onderhorigheden.
Nu ga wij voort in denzelven name,
1395 Dat 't den Here moet zijn bekwame.
Peter en Pauwels, heft op de bare,
Looft alle Gode met stemmen klare.
13 77 heimelijkheid geheimenis 84 vorbaar edel, voornaam
9' ter goeder tijd welaan 92 gijre gij er 93 in onderhorigheden in onderdanigheid
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*Hier heffen ze de bare op ende zingen:
Exit de Egypto. Alleluia. Ende d'inglen
in den trone zelen ook zingen ende orgien.
Dan komen de Joden als zij 't horen, en
maken contenantie.
Eerste Jode:
Wat rampe es ditte? tuiten mij d'oren?
Of dromet mij ? wa! 't es verloren,
140o Al hordiktik tot morgen, 't es zeker zank;
En hoordij niet zingen, gebure?

Tweede Jode:
Ik hore groot geklank.
En weet niet wat mij zelve geschied es,
Noch wat dinge dat hieraf dbedied es.
Ik ben recht in mij zelven vereend;
1405 Wat willet wezen, gebuur?

Eerste Jode :
En weet wat 't meent,
orgelen
en
somtijds snaren,
Som dunket mij
Ende somtijds zank.

Tweede Jode :
Het zal hem verbaren
ander
manieren
eer
lank termijn,
In
Dat zeldij vinden.

Eerste Yóde:
1410

Wat maag 't ook zijn?
Om waar zeggen, 't es een vremd geveert.

* exit de Egypto, bekende psalm: In exitu Israel de Aegypto;
maken contenantie nemen een vijandige houding aan
1399 dromet mij droom ik; 't es verloren er is niets aan te doen
1400 al hordiktik al hoorde ik 't (met herhaling van het voornaamwoord) 02, 05 en ik en, ik niet 03 dbedied es betekent
04 vereend ontsteld o6 som somtijds, soms 07 het ... verbaren het zal zich openbaren i o vremd geveert wonderlijke
gebeurtenis
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Ees 't boven oft ondere ?

Tweede Jode :
't Es meest derweert.
Mij lankt te wetene, wat zal geschien
Bij dezer vreugd.

Eerste Yóde:
Ho! ik heb 't gezien.
Nu weet ik 't meest, dit 's goed bestel,
1415 Het zijn de kerstene, dat merk ik wel,
Die ginder dus komen t'enen verzame
Al zingende, ende bringen den doden lichame
Van den wijve, die Jezum droeg,
Den groten profete.

Tweede Yóde:
Wij hebben 's genoeg.
1420 Rasselijk lopen wij 't doen verstaan

Den Potestaat; 't zal anders vergaan
Met den lichame, hebben wij 's geval,
Dan zij wanen.

Eerste lode:
Dat peins ik, dat zal.
Wisten ze onzer liede menen,
1425 Al zingen ze nu, zij mochten wel wenen
Eerlank; wij mochten van haren zange
Wel droefheid maken.

Tweede lode:
Wij beiden te lange,
Eer 't volk verzaamd wordt in 't gemeine,
't Rijst somwijls lank.
iq. bestel
12 mij lankt ik verlang
1411 derweert die kant uit
regeling 16 t'enen verzame in een troep i 9 wij ... genoeg
we weten nu genoeg 22 geval geluk 24 menen bedoeling,
plan 29 't rijst ... lank het duurt soms lang, eer het te hoop
loopt
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Eerste Yóde:
Te wapenen ! te wapenen! groot en kleine!
143o Haastelijk, die ons vriende zijt,
Te wapenen ! te wapenen! het es tijd;
Oft neen, wij hebben 't aan den hals.
Te wapenen !
Potestaat:
Wat maaktij geschals!
Hoe roeptij zo? hoe lelijk gebeerdij!
Tweede lode:
1435 Waarom, here?
Potestaat:
Al 't volk verveerdij
Met uwen gelate. Hoe hebdij u zo?
't Loopt al te hope!
Eerste lode:
Lacen, 't es van no,
Want en belettij niet de daad,
Wij zeggen u wel, her Potestaat,
144.0 Ons allen zal naken veel verdriets.
Dat wijf dat du dij vermiets
Te verberrene, waar ze dood,
Die draagt men nu met vrouden groot
Te grave, ende meinen ze met groter weerden
í4.q.5 Na haar costume gaan doen ter erden.
Dus, pijndij 's niet haastelijk te wederstane,
't Zal volkomen.
Potestaat:
Elk schiet wat ane !
1432 of neen zo niet; 34 gebeerdij maak je lawaai 36 met
... gelate met je manier van doen; hoe.. . zo hoe stelt gij u zo
aan 41 du dij vermiets dat gij u vermat 46 pijndij 's niet
span je je niet in om het 47 volkomen gebeuren

DIE ZEVENSTE BLIJSCHAP

221

D'een een jakke, d'ander een pansier,
De derde een huive! Dit 's goed bestier,
1450 't Es juist bespied, laat ze ons omringen,
Maakt battaalgie!

D' Ouwere :
Laat ze ons bespringen
Op d'averechte met onzen maatsuwen.
Willen ze hen weren, wij zelen ze duwen;
Zo wee hem, dat ze nooit waren geboren,
1455 Ons wet te krankene.

Tweede Yóde:
Wie geet er voren,
Ziet toe, en make hem niet te breed,
Want, certein, zij zijn zeer wreed;
Ik duchte, als wij ze willen verlasten,
Zij zullen ons na ons schaduwe tasten;
146o Zij hebben 't som t'anderen tijden gedaan,
Dat ik wel weet.

Potestaat:
Ik zal voren gaan
Ende vaan ze als prinse met kloeken moe.
Maar volgt mij korts, en ziet wel toe,
Al zijn ze wreed, het 's al gedwas.
1465 Weren ze hen, smijt in den tas,
Dat 's mijn begeerte. Doet mijn bevelen,
Weest onversaagd.

Eerste Yóde:
Wel, heren, wij zelen,

1448

jakke schobbejak
49 huive helm, ijzeren kap; dit .. .
bestier zo gaat het goed 51 maakt battaalgie stelt u in slagorde 52 op d'averechte van ter zijde ; met ... maatsuwen met
onze knotsen 54 nooit ooit 55 te krankene te schenden,
krenken 56 make ... breed geve zich niet bloot 59 na .. .
tasten ze zullen ons van onze schaduw trachten te beroven
64 al gedwas alles van geen betekenis 65 tas hoop
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Want sterk genoeg zo es ons schare.
Dat er dertigwerven meer ware,
1470 Wij zelen hem zeilen aan haar boord.
Staat stille bijeen, ik heb ze gehoord,
Zij komen, maar niemen en wil hem ververen,
Zij blijven der alle.
Potestaat:

Laat mij geberen,
Ik zal vernemen van haren bedrijve
1 475 Ende wat zij meinen. -- Zegt mij ketijve,
Hoe hebdij u dus? wat moogdij jagen
Met uwen zange? wat bringdij gedragen,
Daar gij maakt dit geveerte mede?
Gij bringt in roeren al de stede
1480 Ende doet ons allen grote blame.
Wat draagdij daar?
Yan:

Den doden lichame,
Die den eerweerdegen God almechtig
In haar zelven besloot waarechtig,
Als schepper des hemels ende der erde;
1485 Dien willen wij na haar hoge weerde
Begraven. Wij zijn der toe gesteld
Van Gode almechtig.
Potestaat:

Ik wed 's, her, gij en zeit
Oft gij en zijt sterker te wederstane
Dan wij alle. Ik sla der hand ane
1490 Als prinse, dat ik u calengiere.
Den lichaam werdt gedaan te viere,
geberen begaan 76 hoe hebdij u dus, zie 1436; wat .. .
78 geveerte misbaar 90 dat ... calengiere
hetgeen (nl. het lijk) ik van u opeis 91 werdt wordt
1 473

jagen wat beoog je
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Zijns ondanks, die 's nooit pijne bestoed
Haar te verheffene.

D' Ouwere :
Worpt ze onder voet
Ter blamen van hen, die aldus gekken
1495 Met onzer wet.

Potestaat:
Komt, hulpt ze aftrekken,
Worpt in de more de patroeldie,
En slaat al dood dan de ramoeldie.
Ter droever tijd dee 't hem begonnen,
Smijt in den tas !

Tweede ,lode:
Ai lacen! wij en konnen.
1500 Ik en weet niet waar zij zijn gevaren,
En zie er niemene; mijn ogen staren,
Al waar 't bij nachte. Recht als den katere,
En weet waar duiken.

Potestaat:
Ach water! watere!
Mijn hande verberren mij aan de schrijne
1505 Van dezen lijke.

D' Ouwere :
Zo doen de mijne,
En zijn veel droger dan een bast;
Zij zijn der aan verdorred zo vast,
En kan ze getrekken uit der hitte
Van den fiertere.
93 ze (het lijk
1 49 2 die.. . bestoed die het ooit bestond om
van) Maria, evenals 1495 96 more modder; patroeldie rommel, vuiligheid 97 ramoeldie gespuis 98 ter ... begonnen:
ter kwader uren (zijn ze geboren) die (= dee) het begonnen
1501 staren starogen 02 al alsof 03 en ik niet, evenals o8;
duiken mij te bergen
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Eerste lode:
Wat duivel is ditte?
Ben ik nu dul ? dit 's mij onzoete.
Ik en zie niemen, ik ligge en wroete
Al waar ik een puid. Dit 's wonder groot,
Mijn lede zijn zwaarder dan een lood.
Achermen! mij es in lank zo zwaardere,
1515 En mag niet op.

1510

Eerste gebuur:
En kom er niet nadere,
Ik zal mij .. . . . . . . . . . . . .
In het handschrift ontbreekt hier een gedeelte.
De inhoud van de ongeveer 350 ontbrekende versregels
is waarschijnlijk als volgt:
Ten einde raad roepen de Joden, in het bijzonder de
Ouderling, wiens handen aan de lijkkist vastzitten, de voor
Petrus in. Petrus belooft zijn voorspraak, als de-sprakvn
Ouderling eerst openlijk de goddelijkheid van Christus en
de maagdelijkheid van Maria erkent.
Als de Ouderling dit doet, verkrijgt Petrus van God voor
hem het gebruik van de handen. De Ouderling deelt dit de
andere roden mee, raakt hen aan met de palmtak, die hij
van Petrus heeft gekregen en zij genezen van hun blindheid en lamheid.
Allen bekeren zich; de apostelen begraven met grote
eerbied het lijk van Maria en blijven dan bij het graf de
wacht houden, zoals God hun bevolen had.
Drie dagen later heeft de hemelvaart van Maria plaats.
De apostelen, die bij het graf de wacht houden, horen
plotseling de lucht vervuld van orgelspel en engelengezang.
Intussen bevindt zich de apostel Thomas op de terugweg
1512

al alsof; puid kikvors

i

5 en ik en; mag kan

Reproductie van een bladzijde uit het hs. der Zevenste Blijschap vs. 15 16 1 547•
Men lette op de door een latere hand aangebrachte wijzigingen in de tekst en de
door een regisseur aangegeven coupures (zie blz. 46).
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van Indië naar Palestina. (Thomas was dus niet met de
andere apostelen teruggevoerd in een wolk). Plotseling
hoort hij hemelse muziek en ziet scharen van engelen in de
lucht. Op zijn nederig gebed om hem dit te verklaren, daalt
een engel neer en verklaart hem, dat hetgeen hij gezien
heeft, de hemelvaart van Maria is. Thomas vraagt een
teken, waarmee hij degenen, aan wie hij het wonder zal ver
kan overtuigen en de engel reikt hem dan de gordel-teln,
van Maria over met deze woorden:
En hebt geen twijvel aan mijn woord,
Maar doet dit wonder voort vermaan
En wilt in gansen gelove volstaan.
Thomas, knielende:
Lof onbesmette
1520 Rein violette,
Maria Vrouwe,
Maagd ende Moeder,
Daar ons behoeder
In rusten wouwe.
I 525 Uit 's hemels dauwe,
Rein kersouwe,
Zijdij gegroeid
Tot onzen behouwe,
Altoos getrouwe,
1530 Met ons gemoeid.
Ik bid u, fonteine, die overvloeit
Van gratiën, reine maagd Marieë,
Vergeeft mij, want mij zere vernoeit,
Dat ik bij u niet en was te tieë.
18 in ... volstaan in oprecht,
1517 doet vermaan verkondig
vol geloof volharden 20 violette viooltje 30 met ons gemoeid
bezorgd voor ons32, 34. Marieé : tieë; L. Marië : tye; zie ook
de reproductie dezer blz.
33 vernoeit verdriet

B.N.L. C. z '5
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God kint, dat ik 's mij zere vermieë
Vor alle mijn broeders, groot en smal.
Doch wil ik bij hen gaan, wat 's geschieë,
En doen zo d'ingel mij beval.
Ik hoop ik ze t'zamen vinden zal.
Selete.
(Toneel bij Maria's graf)
Peter:
1540 0 Here, alder mensen confoort,
Wat vreugden mag in den hemel rijzen?
Ik heb 't zeer lange wijle gehoord.
Lof alder creaturen confoort,
't Es al in vrouden, zuid ende noord,
545
Al
't hemelse heer wilt verjolijzen,
1
O Here, alder mensen confoort,
Wat vreugden mag in den hemel rijzen ?
Wat maag 't bedien?
Jan:
't Es een bewijzen
Van groten zaken ende boven nature,
1 55o Hoordij 's niet, broeders?
Pauwels:
Ja ik, wel ter cure.
Jan, ik heb er verwonderen in,
Wat 't wezen mag.
Andries:
God geef 's gewin
Alle zonderen ter zielen vramen,
Oft Gode behaagt.
1 535

1 535 kint weet; ik ... vermieë ik er mij zeer over schaam
359
37 teat 's geschieë'
37 vermieë: geschieë; L. vermye: gescië
wat ook gebeure 40 confoort hulp, troost 45 verjolijzen
zich verheugen 50 wel ter cure zeer goed 54 oft indien

DIE ZEVENSTE BLIJSCHAP

227

Jan:

Dies zeggen wij amen
1555 Met goeder herten, zo 't redene zij .
Geminde broeders, elk hoort na mij:
Mij tuigt den zin klaarlijk van dezen
Dat Maria zal zijn verrezen,
Met ziele, met lijve, alsnu ter tijd,
1560 Ende vaart in 't hemelse jolijt
Bij haren geminden zone verkoren.
Dit es de vreugd die wij hier horen,
Daar en heb ik genen twijvel in.
Pauwels:

't Mag zo wel wezen.
Jan:

't En es niet min.
Thomaas (bij het graf komende):

1565 Mijn broeders, Gods vrede zij t'eeuwiger tijd
Bij ons ! Want gij nu drukkig zijt,
Zo koom ik tot uwen trooste, eilaas !
Al mer ik lange.
Jan:

Ei, Thomaas! Thomaas!
Lieve uitverkorne, geminde broeder,
1570 U mag wel rouwen, dat gij ons moeder,
Marieë, die reine zuiver maagd,
Van dezer wereld niet scheiden en zaagt;
Want nooit gezien en was vor dezen
Deerlijker, zoeter dood.
Thomaas:

Zk en mocht er niet wezen,
1575 Lieve broeders, ik was in India
1 555 zo 't redene zij zoals het redelijk is 68 mer merre, merde,
toefde 74 deerlijk aandoenlijk, roerend
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Na Gods bevel; ik bidde gena
U allen te zamen als van dien.
Niet min ik zal u klaar bedien,
Wat ik gezien hebbe ende verstaan
1580 Onder wegen.
Peter:

Doet 's ons vermaan,
Lieve Thomaas, om kort recoord,
Wij hebben zo groten vreugd gehoord
Van zange ende melodiozen akkoorde,
Dat nooit mense tsgelijks en hoorde.
1585 Dus staan wij hier in twijvel groot,
Wat 't wezen mag?

Thomaas:
't Es zonder genoot,
Want, zonder twijvel, om kort verklaren,
Maria die es te hemel gevaren
Met ziele, met lijve. Houdt dit gewaarlijk:
1590 Ik heb 't gezien, gehoord zo klaarlijk.
Ook ees 't mij mondelinge gezeid;
Ende, om te meerder zekerheid,
Es mij haar gordelken gegeven
Van den ingle. Dus wilt begeven
1 595 Alle twijvel ende dolinge hier ave,
Ende laat ons t'zamen gaan ten grave,
Eer dat wij voorder mormereren.

Yan:
Lof God almechtig, Here der Heren !
77 als van dien wat dit
1 57 6 ik ... gena verontschuldigt mij
alles aangaat 8o vermaan mededeling 8i om kort recoort
om kort te gaan 83 van melodiozen akkoorde van zoete, welluidende akkoorden 84 tsgelijks des gelijks 86 zonder genoot
zonder wederga 89 houdt dit gewaarlijk houdt dit voor waarheid
95 dolinge onzekerheid 97 mormereren in 't onzekere praten
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Hoe wonderlijk es uw werk om gronden!
r 600 Thomaas, ik hulp 't u zelve orkonden,
Dat dit haar gordel was, zonder waan,
Dat ze te dragen plag.
Peter:
Laat ons dan gaan
Ten grave, zonder langer beie.

Andries:
't Es kleerlijk zo, want de Here zeie
6o5 Hij wilde haar doen zelk weerdighede
Gelijk als hij hem zelven dede;
Ende ook betaamt haar alder ere;
Dus niemen en twijvele.
Peter:
Met korten kere,
Laat ons beginnen dit graf t'ontdekkene;
1610 Zo weten wij klaar van den verwekkene.
Gods gratie en mag geen werk ontzwichten.
De erde es af, hulpt mij aflichten
Van dezer schrijne zoetelijk den schele.
Ziet, es er wat inne ?
Pauwels:
1615

Neen 't, luttel noch vele
Van haren lichame; lof heb 's de Here,
Die ze verwekte!
Jan:

Hier zijn haar klere,
Zuiver en schone nog bleven in 't graf.
Nu laat ons Gode danken hieraf,
Dattij ons deze mirakle groot
i boo orkonden getuigen01 zonder waan stellig 07 ook
daarenboven, overigens o8 met korten kere spoedig 09
t'ontdekkene open te leggen 10 verwekkene opwekken (ten
leven) i i ontzwichten ontgaan; versta: voor Gods genade is
13 den schele de deksel
niets onmogelijk
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i 6zo Heeft willen bewijzen.

Peter:

Ende hemels brood
Es hier ook in, mijn broeders, beziet,
Opdat ons en zoude twijvelen niet.
Dies moet hij eeuwigen lof gewinnen!

Andries:
Gij broeders, komt, ziet alle hier binnen
1625 Dat niemen en twijvele in zijnen waan
Des werks, dat God hier heeft gedaan
Bij zijre mogendheid, ende wat eren
Hij zijnder moeder bewijst.

Bertelmeeus:

Here alder Heren !
Hoe riekt dit graf! Alzulken virtuit
1630 En gaf ter wereld nie specie no kruid,
Noch zulken geur als hier uit slaat.

Mathijs:
O moeder, nu zij ons advokaat
Voor uwen zone, die u in dezen
Zo hogen gratie hier heeft bewezen;
1635 Dies moet u eeuwigen lof toevloeien.
Laat u te biddene niet vernoeien
Vor alle zondaren, 't zij klein of groot,
Die u aanroepen in haren nood.
Yan:

Lof, lieflijke bruid des vaders gemind!
164o Lof, moeder, die hebt gebaard dit kind,
Maagd blijvende, des Heiligs Geests vriendinne !
Lof, zoete fonteine, daaruit dat rint,
Zo ons de heilege Schrifture ontbindt,
29 virtuit (heerlijke) geur 30
1625 waan mening, gedachte
nie nooit; specie specerij
32 advokaat voorspreekster 36
vernoeien verdrieten 43 ontbindt verklaart
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Deze drie rivieren, groot van gewinne!
.1645 Lof hebt, die hemel ende erde had inne,
Alzo 't den Here gelieven wouwe!
Lof, tabernakle, daar God zijn minne
In goot met gratiën, t'onzen bekinne,
Wij loven u alle, jonge ende ouwe,
1650 Lof, lieflijke, zoete, zuiver kersouwe!
Andries:
Lof, zoete, eerweerdege balsemiere,
Rein van bestiere,
Weerdig al loofs in eeuwiger tijd;
Welriekende specie, rein goedertieren,
x6 5 Die 't al verchiere
Bij uwen zone gebenedijd!
Lof, druive, die vol van gratiën zijt!

Peter:
Lof, cederen rijs, dat bloeiende blijt
In hoge jolijt,
i 66o Boven alle bomen gestade !
Lof uus, leidsterre der wereld wijd,
Zonder respijt
Leert ons treden de hemelse trade.
Lof, die in der naturen grade
1665 Die Gods genade
Verdiendet t'onzer alder vramen!
Want mits uwer ootmoedeger dade
Geschiedt de schade
Den vijand, dat wij te boven kwamen
1648 t'onzen bekinne tot onze erkenning 51 balsemiere balsemboom 52 rein van bestiere smetteloos van gedrag 55
verchiere kostbaar maakt (of: verheugt) 57 druive druiventros 6o gestade duurzaam 6i uus uws, genit. bij lof 62
zonder respijt voortdurend, steeds 63 trade weg 64 grade
trap, toestand; versta: in uw leven op aarde
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1670 Van onzer kwetselijker blamen!

Jan:
Nu laat ons t'zamen, alzo 't betaamt,
Den Here danken zijre melder gratie,
Dewelke ons allen dus heeft verzaamd,
Elk onverzien, in korter spatie.
1675 Wij moeten dit dal der tribulatie
Nog wandelen na des Heren gebien.
Dus niemen en heb geen mormeratie.
Den wille Gods die moet geschien,
Zijn gratie zal ons wel verzien.
Peter:
i 68o Orlof, lieve broeders, wij moeten scheien,
Niet langere en mogen wij t'zamen blijven.

rondeel

Pauwels:
Wij moeten gaan Gods wege bereien.
Orlof, lieve broeders, wij moeten scheien.

Jan:
Elk bidde den Here met weerdigheien,
1685 Dat ons zijn gratie wille verstijven.
Peter:
Orlof, lief broeders, wij moeten scheien,
Niet langer en mogen wij t'zamen blijven.

Andries:
God doe beklijven
Zijn hoge gratie in onzen werke;
1690 Dat er zijn heilege gelove bij sterke,
Tot alder mensen zaligheden.
Adieu! dit 's weg, blijft alle in vreden!
Amen.
167o kwetselijker blamen schadelijke zonde 77 mormeratie onrust 79 verzien beschermen 85 verstijven versterken 88
beklijven gedijen 90 sterke sterk worde

Schilderij, vermoedelijk van Dirk Bouts, in het Museum te Brussel, uit de
tijd van de opvoering der Blijschappen, voorstellende de begrafenis van
Maria (op de achtergrond de met lamheid, blindheid en verdorring der
handen gestrafte aanvallers) de hemelvaart van Maria, het overreiken van
de gordel door den Engel aan Thomas (geheel ter zijde) en de ontdekking
dat het graf ledig is.
Deze schilderij geldt o.a. als bewijs voor de invloed van de mysteriespelen
op de schilderkunst (L. van Puyvelde, Schilderkunst en Tooneelvertooningen, blz. 196) .

DE NAPROLOGE
Eerbaar notable, die hebt verstaan
Dbewijs van onzer materiën zoet,
1695 Al hebben wij 't slichtelijk gedaan,
Wij bidden u allen, elk neem 't vor goed.
Dit 's dleste spel, zijt dies wel vroed,
Van zeven blijschapen principalen,
Die Marieën vol der ootmoed
1700 Geschieden ter wereld. Om kort verhalen
D'ierst was: hoe God liet nederdalen
Gabriel, uit reinen gedachte,
Om ons te lossene uit der kwalen,
Die haar de zalige boodschap brachte.
1705 D'ander was: hoe hij in Kerstnachte
Van haar als mense wordt geboren
Tot vramen den menselijken geslachte,
Als moeder ende maagd in 's vijands toren.
Ten derden male, na toebehoren,
1710 Hoe die drie koningen uit verren lande
Verzaamden ende alle een sterre verkoren
Ende brochten de heilege offerande.
Haar vierde blijschap was zelkerhande
Uitnemende ende alder vreugd exempel,
1 7 1 5 Dat haar geen lijden noch druk en andde,
Doen zijne vand sittende in den tempel.
Zijn hoge verrijzen en was niet sempel,
Dat es de vijfste, dat elk versta.
1693 eerbaar notabele zeer voorname burgers 94 bewijs voor98
95 slichtelijk eenvoudig
stelling; materie stof, verhaal
1700 om ... verhalen in 't kort gezegd
principael uitstekend
o8 in ... toren tot 's vijands verdriet09 na toebehoren in ge13 zelkerhande zodanig i 5 anden kwellen
regelde volgorde
i6 zijne zij hem 17 sempel eenvoudig
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De zeste, op 't korte zonder omwempel,
1720 Dat was de Sinksendag daarna.
Nu mag elk weten, sladij 's wel ga,
Dat dit de zevende dan moet wezen.
Wij bidden dat elk in danke ontva
Wes ons geschied es nu in dezen;
1725 Want weerd gelachterd zij of geprezen,
Dbeginsel ende dinsel in alder wijs
Es t'uwer liefden uit minnen gerezen,
Ter eren der stad, hebt dies avijs.
Van allen deugden geeft Gode den prijs.
1730 Zijn gratie doet dwerk in allen steden.
Die wil ons in 't zalege paradijs
Verzamen hierna met vrolijkheden !
Hiermee een slot, elk ga in vreden 1
1719 zonder omwempel ronduit gezegd 24 wes wat 25 weerd
gelachterd werd afgekeurd, nl. zij, de Blijschap, die wij opvoerden
z6 dinsel het einde 27 gerezen ontstaan z8 hebt dies avijs
weet dit 29 prijs lof

Die waarachtige ende een zeer wonderlijke historie van

MARIEKEN VAN NIEUMEGEN
die meer dan zeven jaren met den duivel woonde ende
verkeerde

INLEIDING

Marieken van Nieumegen is geschreven tussen 1485 en
op het einde der 15de of in het begin der i Ede eeuw.
De dichter is onbekend. Wij mogen vooronderstellen, dat
hij een Antwerpse rederijker was, zo al niet door geboorte
Antwerpenaar, dan toch door langdurig verblijf.
Het geeft bij deze vooronderstelling echter te denken, dat
alle tonelen, behalve dat in de Gulden Boom, buiten Antwerpen spelen. Ook ligt het niet voor de hand, dat een
Antwerpenaar, die in zijn onmiddellijke nabijheid en omgeving heel wat beroemdere Maria-genadeoorden dan
Nijmegen kende, uitgerekend ter ere van Nijmegens Maria
een mirakelspel schrijft.
De taal is in hoofdzaak Brabants, al komen er vormen en
woorden in voor, welke niet Brabants, maar Vlaams zijn.
Het stuk is afkomstig uit een midden van rederijkers.
De kunstige rijmen en strofen, de bastaardwoorden, de
woordvormingen en de zinsbouwen niet in de laatste plaats
de door Marieken in de Gulden Boom voorgedragen verzen
ter verheerlijking van de „rethorijke, auctentijke konste
lieflijke" laten hieromtrent geen twijfel mogelijk.
De legende zelf is in onze dagen meer dan eens bewerkt.
Een Duitse dichteres Luise von Ploennis maakte er een gedicht van 65oo versregels van, Lode Baekelmans bewerkte
ze als moderne novelle, Martien Beversluis werd er door
geïnspireerd tot een lyrisch gedicht.
Van iets later tijd dan ons stuk dateert een Engelse
bewerking in een volksboek, terwijl in de zeventiende eeuw
een historielied gedrukt werd, dat in 424 versregels de geschiedenis vertelt. Een Protestantse bewerking, waarin de
naam van Maria (in dit Maria-mirakelstuk!) geheel is verdwenen, verscheen in 16o8 bij Herman van Borculo te
Utrecht.
I 5 I O, dus
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In allerlei stichtelijke R.K. lectuur bleef na de middeleeuwen de legende voort leven : de Jezuïet P. Hadrianus
Lyraeus vertelt ze met enige wijzigingen (Antwerpen 1648)
in Latijns proza, zijn ordebroeder Joannes Rho in het
Italiaans (Roma 1655), niemand minder dan St. Alfonsus
de Liguori geeft ze in verkorte vorm een plaats in Le glorie di
Maria (1750), terwijl in 1737 het verhaal van Marieken opgenomen wordt in de Marianischer Genaden- und Wunderschatz (Augsburg).
Het oorspronkelijke spel heeft het buitenland in de toste
eeuw overigens ook door vertalingen leren kennen, o.a. in
Duitsland in 1919 in de vertaling Mariechen von Nymwegen door F. M. Huebner, in Engeland en de Verenigde
Staten in 1924 in die van Harry Morgan Ayres, A marvelous
history of Mary of Nimmegen met een inleiding van Prof.

A. 7. Barnouw.
Ofschoon niemand aan Marieken van Nieumegen het
dramatische karakter ooit heeft ontzegd, hebben sommige
kenners van het toneel twijfel uitgesproken aangaande de
oorspronkelijkheid van de overgeleverde vorm. Men grondde deze twijfel o.a. hierop, dat de titel begint met de woorden „De waarachtige en wonderlijke Historie" dus geen
termen gebezigd worden als spel, esbattement, en dat de
dramatische gedeelten afgewisseld worden met prozastukken, welke in de meeste gevallen een soort van inleiding
vormen.
Meteen werd dan gepoogd om een reconstructie te geven
van de oorspronkelijke vorm door de prozastukken eenvoudig weg te laten.
Het zou niet aangaan in deze uitgave de aangevoerde
bewijzen in den brede te bespreken, maar daar we toch ook
niet stilzwijgend aan deze twistvraag kunnen voorbijgaan,
bepalen wij ons tot het maken van enige korte opmerkingen.
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De wonderlijke wijze, waarop men in de middeleeuwen
somtijds omsprong met litteraire soortnamen en de vrij
willekeurige wijze, waarop vele schrijvers namen als spel,
historie, esbattement, mysterie enz. gebruiken, ontnemen
aan het woord historie veel van zijn bewijskracht.
Het is een feit, dat men in onze middelnederlandse letterkunde geen tweede voorbeeld vindt van zulk een toneelstuk
met prozafragmenten, behalve misschien de Historie van
Jan van Beverley. Maar een dóórslaand argument tegen de
oorspronkelijkheid van de ons overgeleverde vorm kan het
weinig of niet voorkomen van het genre niet zijn, vooral als
men bedenkt, dat zoveel middelnederlandse stukken verloren zijn en de mogelijkheid dus bestaat, dat onder de
verloren gegane ook spelen in een vorm als van Marieken
kunnen zijn geweest. Tot voorzichtigheid maant daarenboven, dat zij, die de prozastukken als oneigen beschouwen,
onderling afwijken in de verklaring van hun aanwezigheid.
Sommigen o.a. beschouwen ze als latere toevoegsels, weer
anderen als overblijfsels van een oorspronkelijk prozaverhaal, dat men later dramatizeerde enz.
The proof of the pudding is the eating. Maar ... .
Opvoeringen van Marieken in de twintigste eeuw slaagden
zowel, toen men de prozastukken wegliet, als toen men de
prozagedeelten liet uitspreken door een soort van expositor
ludi, die gedurende de gehele uitvoering een plaats had op
het toneel en van daar uit telkens zijn verklarende proza
-toelichng
beste gaf.
Een bericht van een. opvoering in de middeleeuwen
hebben we overigens niet. Wel komt in een latere omwer
king van het stuk uit de i 6de eeuw een houtsnede voor,
waarop Marieken na haar verzaking van den duivel door
den bozen geest wordt meegevoerd in de - lucht. Op deze
houtsnede zien we tegelijk afgebeeld de stellage met de ver-
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toning van het spel van Masscheroen. Deze houtsnede zegt
dus alleen iets omtrent de wijze, waarop het tussenspel van
Masscheroen kon gespeeld zijn.
Toch is er alle reden om het waarschijnlijk te achten, dat
Marieken in de middeleeuwen is gespeeld. Waar en hoe is
een tweede. De mogelijkheid van een ten tonele brengen
in de open lucht wordt ons inziens volstrekt niet uitgesloten door de vooronderstelling, dat een stadsbestuur geen
subsidie placht te geven aan andere dan mysteriespelen
en de rederijkers op zich zelf niet kapitaalkrachtig genoeg
waren. Denkbaar is het ook, dat een soort van zaal heeft
gediend voor het spel, ofschoon zekerheid daaromtrent niet
bestaat.
Ons komt het voor, dat een opvoering in de open lucht,
gezien de aard van het stuk, het waarschijnlijkste is.
In alle geval moesten minstens zeven verschillende
plaatsen voorgesteld worden: de woningvanheer Gijsbrecht
(buiten Nijmegen), de woning van de moeie (in Nijmegen),
de haag, waar de ontmoeting met Moenen plaats heeft, de
Gulden Boom te Antwerpen, de markt te Nijmegen, waar
het wagenspel wordt gespeeld en waar misschien ook het
huis van de tante zich bevond, het verblijf van den Paus
te Rome, het klooster te Maastricht. Het is zeer goed
mogelijk, dat de markt te Nijmegen meteen heeft gediend
voor de markt van Antwerpen met de Gulden Boom.')
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Herhaaldelijk is in de 2oste eeuw Marieken van Nieumegen, evenals Elkerlijk, gespeeld. ran Musch en het
Vlaamse volkstoneel deden het oude stuk herleven in de
schouwburg, van Dalsum voerde het in 1 933 op de markt
te Nijmegen op. Musch sloot zich aan in zijn regie bij
1 Men vergelijke hiermee de opmerking van Prof. G. Cohen,
aangehaald op biz. 40.
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de oude houtsneden, terwijl het Vlaamse volkstoneel, maar
vooral van Dalsum, bij Breughel zijn inspiratie zocht.
Maar reeds vóór de twintigste eeuw was Marieken tot
nieuw toneelleven gewekt. In i 892 werd bij de intreye van
het landjuweel van 1561 te Antwerpen in de optocht een
voorstelling van het stuk gegeven. En hiervan getuigde
toenmaals de tegenwoordige Nestor der Nederlandse filo logie, Prof. J. W. Muller: „De stomme vertoning of het
„wagenspel" van Mariken van Nijmegen was een der voortrefaelijkste en boeiendste taferelen uit dien schitterenden,
kleurrijken stoet".
In wezen zijn de Blijschappen en Elkerlijkmeer algemeenmiddeleeuws, minder Nederlands-nationaal dan Marieken
van Nieumegen. Noch de mysteriespelen, noch de mora
verraden door stof of uitbeelding veel van de eigen-lite
aard der Lage Landen bij der zee. Geen namen binden deze
stukken aan andere dan Bijbelse personen en plaatsen.
In Elkerlijk is het toneel der handeling eigenlijk de gehele
wereld.
Maar Marieken heeft „the particular savour of the oldworld life of the Netherlands". Plaatsnamen als Nijmegen,
Venlo, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Antwerpen zijn
uiterlijkheden, maar toch tekenend. Een feit uit de historie
van Gelderland maakt de veer los, welke het raderwerk der
handeling drijft. Tegen een in hoofdzaak Nederlandse
cultuur-historische achtergrond speelt de handeling zich
af: felle partijtwisten, een jaarlijkse ommegang, besloten
met een stichtelijk wagenspel in de open lucht, bedevaarten
naar het graf van den groten heer van Tricht, St. Servaas,
boetvaardigheid in het klooster der bekeerde zondaressen
te Maastricht en niet te vergeten, het Breughels toneel in
de Gulden Boom in de triumphante Stad van Antwerpen.
Algemeen-middeleeuws blijft niettemin een deel van de
B.N.L. C. z i6
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cultuur-historische achtergrond inzonderheid het op het
einde der 15de eeuw officieel wordende geloof aan heksen
en verbonden met de boze geesten. Immers de bul Summis
desiderantes van Paus Innocentius VIII, welke hierover
handelt, is van 1484 en de Malleus Maleficarum of Heksenhamer van 1487.
Zo staat de Wonderlijke Historie van Marieken in de
eerste plaats stevig geworteld in het eigen volk, in de tweede
plaats in de Europese aktualiteit van het einde der vijftiende eeuw.
Men heeft het recht Marieken van N. tot de geestelijke
stukken te rekenen. Maar o.i. slechts met een zeker voorbehoud. Tot een geestelijk stuk wordt Marieken gestempeld
door de strekking: troost te schenken aan hen, die in zware
zonden gevallen, in wanhoop vertwijfelen en vergeten, dat
God oneindig barmhartig is en Maria de toevlucht van alle
zondaren, een strekking ten overvloede in het volle licht
geplaatst door het ingevoegde spel van Masscheroen. Wij
veroorloven ons hierbij terloops op te merken, dat hetgeen
de dichter omtrent de barmhartigheid van God en Maria's:
voorspraak zegt, theologisch-rechtzinnig is, maar dat de ma
nier, waarop de Paus de vergiffenis afhankelijk maakt van een
wonder, theologisch onzin is, naïeve litteraire opschik alleen..
Ook veel uiterlijks draagt tot het geestelijke karakter bij
nl. figuren als een devote priester, een bisschop, een paus,
in hoogst eigen persoon op het toneel gebracht, en een duivel
als Moenen.
Evenwel, ondanks dit alles, welke toneeltriomfen viert in
dit geestelijke stuk niet dikwijls het wereldse element,
spannend geheel onze aandacht!
Welk een afstand ligt niet tussen het wereldse spelmoment
van Herodes' woede in het liturgische drama, sober getypeerd in de toneelaanwijzingen ira tumens, fuste minando,
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en het wilde toneel in de Gulden Boom, waar de cnapen
de rommenij en de ypocras tappen voor de jonge gezellen
met korte keerlen en lange pavanen, voor de stortstekers met
hun walse dollen, voor de vrouwkens en meiskens van den
levene, die haar voete te dansene ruren.
De Eerste Blijschap begint met een samenspraak tussen
Nijd en Lucifer in de hel, de Zevenste met een dialoog
tussen den apostel ran en Zijn Lieve Moeder Maria,
Elkerlijk met een alleenspraak van God.
In Marieken gaat een andere wereld open.
De onschuldige nicht-huishoudster van heer Gijsbrecht,
de boodschappenmand aan de arm, trekt naar de stad om
voor 8 stuivers bij den kruidenier olie en azijn, mosterd en
ajuin, kaarsen en solferpriemen in te slaan.
Kan het huiselijker, Nederlandser?
De voordracht van Marieken over deverhevendichtkunst
een poëten-borstwering van den
in rethorijkse verzen
raakt niet in het minst de stichtelijke strekking,
dichter
waarom ze overigens nog niet misstaat en we ze zouden
willen missen.
Moenen huilt en blaakoogt, bijt op zijn knappers, blaast
helse sperken uit bakhuis en oren, is bang voor de naam
van God, voor een kruisteken, kortom is als al de duivelen
uit de mysteriespelen, maar van geheel zuiver ras is hij
toch niet meer, die zich voorstelt als meester van konsten
en met zachte, vleiende woorden zijn slachtoffer nadert,
een gentleman-vrouwenverleider, een man van de wereld
met zijn alleenspraak:
Ten eersten zal men die vrouwen zoetelijk overgaan !
en zijn belofte:
Van goede, van juwelen, noch van gelde
En zuldij ook nemmermeer hebben gebrek.

24.4.
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Deze i5de-eeuwse Mefistofeles weet blijkbaar zeer goed,
dat ook een Gelders Gretchen
Denkt ans Geschmeide Tag und Nacht!
Telkens vergeet de kunstenaar, geboeid als hij wordt
door de bonte kleur van het waargenomen leven, de strakke
lijn van de stichtelijke strekking en slaat dan aan het schilderen van het leven om het leven zelf, niet schromende voor
een ruw realisme in woord en uitdrukking, dat uitgaven in
usum delphini volkomen wettigt.
In die schildering van eigen milieu levert hij voortreffelijk werk; het vreemde milieu, de biecht te Rome bij den
Paus, is daarentegen even onwaarachtig naïef als de GuldenBoom-scène raak.
Psychologie en karaktertekening krijgen bij den dichter
van Marieken een goede kans. Dit betekent niet, dat alles
in dit stuk psychologisch even juist is en alle karaktertekening even scherp.
Het is al niet erg waarschijnlijk, dat een devoot en geleerd priester een helleveeg als de moeie tot zuster heeft,
maar eenmaal die mogelijkheid aanvaardende, kunnen wij
innige vroomheid en diepe geleerdheid niet aannemelijk
vinden bij iemand, die, ofschoon de moeie zijn zuster is,
nooit de kans heeft gezien er achter te komen, wat voor
duivelsvlees hij in de kuip heeft en zijn onschuldige nicht
aan deze feeks toevertrouwt.
Evenwel, welk een psychologische vondst is de bekering
van Marieken door het ingevoegde spel van Masscheroen,
toneeltechnisch een Europese primeur, even voortreffelijk
als de techniek van het laten opkomen en weggaan der
personen, vergeleken met de naïeve „waar zijdij's".
Het gehele proces, dat zich in Marieken voltrekt, is psychologisch waar en echt menselijk. De zware zonde bedrijft
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Marieken uit wanhoop, welke zich van haar meester maakt
door onverdiende smaad en vernedering. Haar natuurlijke
onschuld kan in deze crisis wel haar val niet tegenhouden,
maar verhindert toch, dat de vonk van het goede geheel
wordt uitgedoofd; zij is immers ook niet slecht om het
slechte geweest. Steeds blijft ze in haar diepste wezen droef
verlangen naar het verloren paradijs.
Nu en dan, als de wijn in de beker van het genot verschaalt, flikkert de glimmende vonk op. Zij wil terug, maar
kan de weg niet vinden, totdat ineens de Heer komt kloppen
met zijn woord, de Goddelijke Barmhartigheid klaar en
helder de weg toont in het spel van Masscheroen. En even
kloek als vroeger ten kwade, is nu haar besluit ten goede.
De glimmende vonk wordt een laaiende vlam
Vlied van mij, fel vijand boos!
Wee mij, dat ik u ooit verkoos
Ende aanriep u, vergetende die Godheid, ontfermhertelijk !
Zij geeft geen kamp, wat Moenen dreigt. Had God niet
zelf zo juist gezegd:
Al hadde een mense alle die zonden
Gedaan, die men zoude konnen gronden
Kent hij mij met berou, hij zal verkoren zijn.
Uit het door berouw vermorzelde hart stijgt vol vertrouwen de verlossende bee „0 Here! ontfermt u mijns",
zoals uit Gretchens mond in Faust
Gericht Gottes! dir hab' ich mich übergeben!
waarna de Nederlandse dichter ongetwijfeld ook een Stimme von oben heeft horen klinken, al zegt hij het niet:
Ist gerettet!
Niet alle in Marieken voorkomende motieven, bij name
het zogenoemde Faustmotief, zijn oorspronkelijk.
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De grote zonde, welke Mariekens val tot een tragedie
maakt, is het verbond met den bozen geest, waarmee ze
meer dan zeven jaren woonde en verkeerde. Zulk een verbond als litterair motief komt reeds vroeg voor in Middelnederlandse Maria- legenden en exempelen, is misschien
het beste bekend door de legende van Theophilus.
Maar oorspronkelijk is de dichter in de manier, waarop
hij het motief uitwerkte.
In de eerste plaats is het een vrouw, die het verbond aangaat. En deze vrouw sluit het verbond niet met voorbedachten rade om aan de lust der zinnen te voldoen, of om
haar eerzucht te bevredigen als de Duitse Frau Jutte, enige
bekende litteraire parallel van een verbond tussen den
duivel en een vrouw, maar omdat haar ziel door wanhoop
is verduisterd. Zij gaat niet tot den duivel, maar de duivel
komt tot haar. Al vermoedt zij wel, wie de plotselinge
helper is, er is toch in het begin nog altijd bij haar onzekerheid omtrent de wezenlijke aard van den éénogigen meester
der konsten. En, typisch verschil b.v. met den Fransen
Theophilus uit het gelijknamige Franse mirakelspel, als
zij haar besluit heeft genomen, eist ze niet in de eerste
plaats ereambten, rijkdommen, of als een middeleeuwse
Medea wraak over de moeie, welke haar, de onschuldige,
zo schandelijk heeft behandeld, maar vraagt ze kennis: de
zeven vrij konsten en de nigermantie,
Want in alle dingen te leren verfraai ik.
Een ander ideaal dan het in de Middeleeuwen zo gangbare Griseldis-ideaal! Een nieuw geluid, een nieuwe lente!
Inderdaad, Marieken is in allerlei opzichten, een overgangsvorm van het oude naar het nieuwe drama.
De sfeer van het geestelijke drama is nog overheersend,
maar de wereldse elementen staan er in fel licht. Tegenover
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een geestelijk hoogtepunt, het spel van Masscheroen, staat
een gelijkwaardig werelds, het toneel in de Gulden Boom.
De Eerste en Zevenste Blijschap kennen bijna geen andere
psychologie en karaktertekening dan de door bijbel en
legende overgeleverde, in Marieken, zij het nog gebrekkig
en primitief, schildert ons de dichter zielkundige verwik
boetseert karakters van levende mensen uit-keling
eigen tijd en omgeving.
Het sterkste typeert echter ons inziens het nationale
element dit stuk als overgangsvorm in de evolutie van het
drama, in breder en ruimer samenhang, ook symptoon van
een tijd, waarin het algemeen middeleeuwse van WestEuropa zich gaat oplossen in kleinere kringen, en het nationale streven bewust of onbewust nieuwe eigen vormen gaat
scheppen, zowel op het gebied der kunst als der staatkundige en maatschappelijke verhoudingen.
Overgangsvorm of niet, geheel geldt voor Marieken van
N. de definitie, welke Balthazar Verhagen van het wezen
der dramatische kunst gaf: „de uitbeelding, in den vorm
eener handeling, van de psychische mogelijkheden, welke
in den mensch verborgen zijn, welke onder den invloed
eener crisis zich doen gelden en welke zijne daden, zijne
geheele levenshouding bepalen".

DIE PROLOGE
In den tijde dat hertoge Arend van Geldre te Grave gevangen werd gezet van zijnen zone, hertoge Adolf ende
zijnen medeplegers 1), zo woonde op drie mijlen na 2) Nieumegen een devoot priester, geheten heer Gijsbrecht, ende
met hem woonde een schoon jonge maagd, geheten
Marieken, zijnder zuster dochter, wiens moeder dood was.
Deze voorschreven maagd regeerde 3) haars ooms huis, hem
zijn gerief 4) wel eerlijk ende neerstelijk doende.

Hoe heer Gijsbrecht Marieken, zijnder nichten, tot Nimmegen
gezonden heeft.
Het gebeurde dat deze heer Gijsbrecht Marieken, zijnder
nichten, zeinden wilde in die stad van Nieumegen om daar
te kopene't gene dat zij behoefden, tot haar zeggende aldus:
Marieken!

(Marieken:)
Wat gelieft u heer oom?
Die Oom:
Hoort kind, slaat mijnder woorden goom!
Gij moet na Nimmegen nemen u vertrek
Om ons provande te halen; wij hebben 's gebrek
5 Van keersen, van olie in die lampe te doene,
Van azijne, van zoute ende van enzoene
Ende van solferpriemen, zo gij zelve ontknoopt.
Daar zijn acht stuivers, gaat henen, koopt
Te Nimmegen dies wij hebben breke.
1) medeplegers medestanders 2) na nabij 3) regeerde bestuurde 4 gerief huisbelang
2 slaat ... goom let op mijn woorden 3 nemen u vertrek vertrekken 6 enzoene ajuin, ui ? 7 solferpriemen zwavelstokjes;
ontknoopt verklaart 9 breke hebben gebrek hebben
)
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i o 't Es er nu juist mertdag van der weke,
Te bat zuldij vinden al dat u gereit.
Marieken:
Heer oom, tot uwer onderdanigheid
Kent mij bereed. (Ik wil gaan mijnder strate).

Die Oom:
Om t'avond weder thuis te zijne werdt et te late,
15 Want die dagen zijn zeer kort nu ter wijlen.
Ende 't es van hier te Nieumegen twee grote mijlen,
Ende 't es nu tien uren of daartoe bet.
i6
ii te bat t eeerder; gereit behaagt i4 werdt et wordt het
twee grote mijlen drie gewone mijlen, drie uur lopen 17 of...
bet of nog later

250

MIRAKELSPELEN

Hoort kind, ees 't dat gij er zo lange let,
Dat 't u dunkt, dat gij met schonen dage
20 Niet geraken en zoudt t'uwen behage,
Blijft daar vrij te nacht; ik werd 's te gerustere,
Ende gaat slapen tot uwer moeien, mijnder zustere;
Die en zal u om enen nacht niet ontzeggen.
Ik heb 't liever dan dat gij door hagen ende heggen
25 Thuis bij donker zoudt komen allene.
Want den weg en es van boeven niet al te rene,
Ende gij zijt een schone, gonge, lustige maagd:
Men zoude u lichtelijk aanspreken.
Marieken:
Heer oom, zo 't u behaagt,
Zo zal ik alle dingen doen ende niet el.
Die Oom:
3o Groet mij u moeie, mijn zuster, ende vaart wel.
Koopt al dat ons gebrekt, bij mate ende bij gewichte.
Marieken:
Ik zal, heer oom. Adieu!
Die Oom:
Adieu, Marieken nichte,
Gods gratie moet u eenpaar wezen!
Here God, hoe mag mij 't herte zo zwaar wezen?
35 Ees 't dat 'et land hier zo tweedrachtig zij ?
Of ees 't omdat mijn nichte daar scheidt van mij ?
Ontbeid, hoe koom ik aldus zwaar? Dit 's vreemd bedied.
Met dat 't meisken daar van mij schied,
Werd mij te moede recht ik en weet hoe.
18 let toeft
i 9 met ... dage met daglicht 20 t'uwen behage
tot uw wens 21 werd 's te gerustere word daardoor zoveel ge-

ruster 23 ontzeggen afwijzen 29 el anders 33 moet .. .
wezen moge u steeds bijblijven 37 ontbeid wacht even, wel,
wel; bedied geval 38 schied scheidde
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40 Ik duchte, haar of mij zal wat komen toe.
Ik wilde dat ik ze thuis hadde gehouwen.
't Es dwaasheid jonge meiskens of vrouwen

Allene te laten gaan achter lande,
Want die boeverij der wereld is menigerhande.

Hoe Marieken zeer schandelijken toegesproken werd van
haarder moeien.

Aldus es Marieken van haar heer oom gescheiden ende tot
Nieumegen gegaan, daar zij kochte van als 1) dat haar oft
1 ) als alles
40 toekomen overkomen 43 achter lande het land door 44

boeverij slechtheid
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haren oom notelijk wezen mochte. Ende op den zelven dag
dat zij te Nimmegen komen was, zo hadde haar moeie
tegens vier oft vijf vrouwen gekeven om des hertogen Adlof
wille, die zijnen vader hadde doen vangen, als dat zij bat 1 )
scheen dul oft een verwoede duivelinne te zijne dan een
kersten mense, want zij met den jongen hertoge pertijde 2 )
ende vermoordde namaals haar zelven, doen zij hoorde,
dat die oude hertoge uit der gevankenissen verlost was bij
toedone 3 ) van den kastelein 4 ) van den Grave, gelijk gij
hierna horen zult. Marieken, ziende, dat 't bij den avonde
was, als zij haar dingen al gedaan hadde, doe b) zij om
komen was, neide tot haar zelven aldus:
45 Nu heb ik van als dat ons gebrak
Doen wegen ende meten naar mijn gemak
Ende daarna gekocht ende wel betaald.
Maar mij dunkt, dat ik hier zo lange heb gedraald,
Dat ginder die nacht komt opgerezen.
50 Daar zie ik enen wijzer. Wat mag 't wezen
Aan den dag? 't Es alree tussen vieren ende vijven 1
Nu moet ik t'avond in 't stede blijven.
't En es nog maar een ure dag,
Ende in drie uren dat ik 't nauwelijk gaan en mag,
55 Van hier tot mijns ooms. Neen 't es beter gebleven.
Mijn moeie die woont recht hier neven.
Ik wil haar gaan bidden, dat ze mij een bedde dekke,
Ende morgen, alzo vroeg, als ik ontwekke,
Zo mag ik mij na huis snel ten labeure slaan.
1
3

) als dat zodat; bat eer 2) pertijde met partijgangster was van
) bij toedone door toedoen l) kastelein slotbewaarder ó) doe

versta: waar
50 wijzer zonnewijzer 54 mag kan 55 mijns ooms mijns ooms
huis 57 bidden verzoeken 59 snel ... slaan snel aan mijn
werk gaan; labeure: ink. labuere
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6o Ik zie mijn moeie voor haar dore staan.
Zo 't wel betaamt, wil ik ze gaan groeten.
Moeie, Christus wil al u leed verzoeten
Ende alle die gij lief hebt, hoeden van gekwelle!

Die Moeie:
Kee, willekome duivel! hoe staget in die helle?
65 Wel jonkvrouwe, wat hebdij nu hier te doene ?

Marieken:
Mijn oom zand mij, omtrent der noene,
Om keersen, om mostaard, om azijn, om verjuis
Ende om al dat er gebrek was t'onzent in huis.
Ende eer ik van d'een tot den anderen heb konnen lopen
70 Ende alle dink heb konnen vinden ende kopen,
Zo ees 't zus late worden ende luttel grieve 't u,
Dat gij mij te nacht een bedde dekket, gelieve 't u.
Ik zoude immer nog thuis gaan, maar met der nacht
Wordt somtijts een maagdeken bespied ende gewacht,
75 Onteerd, verkracht te haren verwijte,
Ende daarvoor zorge ik.
Die Moeie:
Wachermen tijte!
Zorgdij nu zo zere voor uwen maagdom, God wouds!
Kee, lieve nichte, gij weet doch van ouds,
Hoe gij gewonnen waart, al gelaattij u dus inge.
8o Gij en hebt hier sind der noenen met uwen dinge
Niet bezig geweest, laat ik mij dinken.
62 wil moge; verzoeten verzachten 63 gekwelle verdriet 64
Kee, bastaardvloek, Christus; staget staat het 67 verjuis sap van
onrijpe druiven, zure wijn 71 zus zo; luttel grieve 't u moge
het u van weinig last zijn 73 immer voorzeker 74 bespied
geloerd op; gewacht opgewacht 75 te ... verwijte tot haar
schande 76 daarvoor.... ik daarvoor maak ik mij bezorgd;
wachermen ocharm; tijte poeleke, kuiken 77 God wouds God
betere 't! 79 gelaattij u houdt gij u; inge preuts 8i laat .. .
dinken zou ik menen
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Marieken:

Ik doe zeker, moeie.
Die Moeie:

ja, oft zitten drinken
Iewers in 't heimelijke, na uus herten willeken.
Kee, nichte, te lande waart Kleiken ende Gilleken
85 Konnen al te wel deze meiskens in 't koren leiden.
Ende als ze ten avondspele gaan onder hem beiden,
Hoe wordt Lijze dan van Hannen getoefd!
Kee, nichte, gij hebt 'et al wel geproefd,
Want t'ouwent woont zo menig fris gezelleken.
Marieken:

go Twij zegdij dat, moeie ?
Die Moeie:

Ei, dobbel velleken,
Al en doog de waarheid niet gezeid,
Gij hebt menigen rei gereid,
Daar die pijper geen vijf grote en wan.
Ende al gaat men lange af ende an,
95 't Es al maagd totdat den buik oprijst.
Marieken:

Dat gij mij deze schande bewijst
Zonder schuld, es mij te herd om verdragen.
Die Moeie:

Ik hebbe lieden gesproken, die u lestent zagen
Met uwen eigenen oom liggen zo ontschamelijk
100 Dat 't mij te zeggen waar onbetamelijk.
Onteren blamelijk doedij al ons geslachte.
83 iewers ergens 84 te lande waart op het land; Kleiken ende
Gilleken Klaasje en Gielke (Willem), boerejongens vertegenwoordigend 87 Lijze en Hanne, vertegenwoordigend de beide
seksen 90 twij waarom; dobbel velleken huichelaarster, valse
meid 91 doog past 96 bewijst aandoet 98 lestent laatst
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Tfij moet u worden, onzalige drachte!
Ik en mag u niet zien te mijnen goede.
Marieken:
Here God, hoe wee werdt mij te moede !
105 Hoe ontsteld van bloede werdt mij dlichaam soudeinig,
Die smedige woorden, dit verwijt vileinig
Te horene ende te verdragen zonder schuld!
Nu moeie, zegt, of gij mij een bedde dekken zult
Dezen nacht ende niet langer!
Die Moeie:
Gij laagt mij liever in die Maze!
110 Alzo diepe als dit huis hoog is, tot enen aze
Van alle die vissen die 'r inne vlieten.
Dus vertrekt van hier, oft 't zal u verdrieten.
Van toorne sta ik als een loof en beve.
Marieken:
Moeie, gij hebt groot ongelijk.
Moeie:
Ontbeid, deze verhijde teve
ii 5 En zal mij niet laten ongekweld!
Moeten die tuiten wat zijn versteld?
Ja, zij begint mij den worm in 't hoot te roerene.
Ik sta kwaad genog om den duivel te snoerene,
Oft om op een kussen te binden, al waar hij kinds.
izo Ik sta wel zo spijtelijken en wins,
Ik en weet nauwe, of ik op mijn hoot sta of mijn voeten.
102 tfij schande; onzalige drachte rampzalig kind 03 te mijnen
goede tot mijn pleizier, zonder ergernis 04 werdt wordt 05
soudeinig plotseling; smedig smadelijk o6 vileinig kwaadaardig
I I vlieten zwemmen 13 sta ... beve sta ik te beven als een
blad aan een boom 14 ontbeid wacht (even); verhijde vervloekte
17 zij ....
16 moeten ... versteld moet ik eens je plukharen
roerene zij maakt me dol (hoot hoofd)i8 te snoerene te binden
20 spij telijken boos; wins ontsteld z 1 nauwe
19 al alsof
nauwelijks
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Alle die mij dezen dag ontmoeten,
Die zal ik antwoorden, dwelk mij dit beroer doet,
Alleens gelijk die duivel zijn moer doet.
Marieken:

125 0 bedrukte, nu is u lijden naast.
Ik blijve staande wel zo beraasd,
Dat ik van mij zelven en weet hoe noch wat.
Met enen dullen hoofde loop ik nog uit der stad,
Ontziende boeven, noch daartoe rovers.
130 Ik schatte, ik mijn bedde make onder die lovers.
Ik en vrage nu niemand die nu levende zij,
Al kwaam die baarlijke duivel tot mij,
Ik ben nu als die niegers na en vrage.
Nu ga ik zitten onder deze hage,
135 Mij zelven bevelende in den handen
Van Gode of alle die helse vijanden.
-

Hoe Marieken van haarder moeien schied') ende uit
Nieumegen gink.

Aldus es die jonge maagd Marieken van haarder moeien
gescheiden ende al wenende, zeer mestroostig met den
donkeren avond uit der stad van Nieumegen gegaan zo
lange, dat zij kwam nevens een grote dikke hage, daar zij
met groten drukke onder gink zitten wenen ende schreien,
haar zelven den vijand zeer dikwils overgevende met droever
herten, tot haar zelven zeggende aldus:
Wee mij! zuchten, krijsen ende handgewrink,
Mij zelven hetende vermalendijd,
) schied scheidde
123 beroer gesar, kwelling 24 alleens geheel en al 25 naast
zeer nabij 26 beraasd buiten mijn zinnen 29 ontziende bang
zijnde voor 30 ik schatte ik meen; lovers bladeren 33 niege rs
nergens 34 hage doornstruik of hagedoorn 37 krijsen weeklagen
1
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Dat 's nu mijn solaas ende anders geen dink,
Door mijns moeien schandig verwijt.
Ees 't onrecht, dat 'et mij spijt
Zonder cause zulken woorden te lijden?
Neen 't vrij! In mij groeit zulken nijd,
Daar 't herte in wast, nu t'alder tijd,
145 Dat ik kwaad genoeg zitte in dit berijd,
Om mij zelven eeuwig te vermalendijden.

140

Hulpe, welken temptatie komt mij bespringen!
Wil ik mij zelven verhangen oft kragen?
O jonkheid, zuldij u konnen bedwingen?
150 Oft en wildij na geen reden vragen?
Wie zoude ook alzulken woorden verdragen
Zonder schuld? Hij en is niet levende, ik meen 's,
Die ze zonder verdiente wel zouden behagen!
Dies zeg ik in wanhopen, die mij komt belagen:
i5 5 Komt nu tot mij ende helpt mij beklagen,
God of die duivel, 't es mij alleleens!
Die vijand die altijd zijn strikken ende netten spreidt,
hakende na die verdoemenis der zielen, deze woorden
horende, zeide tot hem zelven aldus:
Dat woord werdt mij die ziele weerdig!
Ik hebbe mij zelven toegemaakt rechtveerdig,
Al waar ik een mense, ende al bij Gods gedoge.
39 solaas troost 40 schandig smadelijk 41 spijt grieft 42
zonder cause zonder reden 43 vrij waarlijk 45 berijd (moeilijke) toestand 47 temptatie bekoring 48 kragen kelen 52 ik
meen 's geloof ik 53 verdiente schuld 56 alleleens geheel hetweerdig dat woord geeft mij macht over haar
zelfde 57 dat
rechtveerdig ik heb mij geheel en al het uiterlijk
58 ik
ziel
gedoge en wel met Gods verlof,
gegeven 59 al alsof; ende
...

...

...

toestemming

B.N.L. C.I 17
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i 6o 't Es al te passe, zonder mijn één oge,
Die is, of zij mij uit waar gezworen.
Wij geesten en hebben die macht niet, dat 's verloren,
Ons te volmakene door geen besprek:

Altoos es aan ons enig gebrek,
165 't Zij aan 't hoot, aan handen oft aan voeten.
Nu wil ik mijn voiseken wat gaan verzoeten
Ende spreken zo welvallende ende met beschede,
i6o te passe in orde 6z dat 's verloren daar is niets aan te doen
63 door geen besprek door geen toverij 66 voiseken stemmetje;
verzoeten welluidend maken 67 welvallende ... beschede welluidend en behoorlijk
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Dat ik mijnen boel niet en verlede;
Ten eersten zal men die vrouwen zoetelijk overgaan.
170 Schoon kind, hoe zittij dus belaan ?
Heeft u iemand mesdaan zonder redene ofte recht,
Dat zal ik wreken als een goed knecht.
Gij dunkt mij slecht, ende daarom schik ik
Hier t'uwen trooste.
Marieken:
Hulp God, hoe verschrik ik !
175 Wat mijns, ik en weet van mij zelven nauwelijk,
Met dat ik dien mense ben aanschouwelijk.
Hulpe, hoe flauwelijk vervalt mij 't herte !
Die duivel:
Schoon kind, en vreest grief noch smerte !
Ik en zal u hindere, grief noch kwaad doen,
i 8o Maar ik gelove u, wildij na mijnen raad doen
Ende met mij gaan, wilt dit onthouwen nauwe,
Ik make u eerlank der vrouwen vrouwe.
(Want ik minne u boven allen, die leven).
Marieken:
Vriend,
Ik zitte nu rechs alzo gezind,
i8 Zo beroerd ende zo ontsteld van engienen
Door die schimpige woorden, die ik zonder verdienen
Heb moeten lijden:: hoere, scheuke ende teve,
Dies ik mij alzo lief den vijand overgeve
Als Gode, want ik zitte half zonder zin.
i68 verlede kwetse 69 ten eersten in het begin; overgaan aanspreken 7o belaan bedrukt 72 knecht dienaar 73 schik
kom; slecht argeloos 75 wat mijns wat zal mij overkomen 77
vervalt bezwijkt 78 grief leed 8o gelove belove 8i nauwe
nauwkeurig 82 der vrouwen vrouwe de eerste der vrouwen
84 rechs juist 85 engienen geest 86 zonder verdienen zonder
het te verdienen 87 scheuke slet 88 alzo lief net zo lief 89
zonder zin van mijn verstand beroofd
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Die duivel (terzijde):
190 Bij Lucifer, 't es nog al gewin!
Zij heeft die beroerte te dege opgezopen,
Zij zit nog even versteend in wanhopen.
Nu zoud' ik hopen te min zo klaag ik nu ^Dat ik niet missen en zal. (tot Marieken) Schoon kind, nog
195 Oft gij met mij verzamen wilt in jonsten ?
[vraag ik u,
Marieken:
Wie zijdij vriend?
Die duivel:
Een meester vol konsten,
Nieuwers af falende, wes ik besta.
Marieken:
't Komt mij alleleens met wien dat ik ga,
Alzo lief ga ik met den kwaadsten als met den besten.
Die duivel:
200 Wildij u liefde te mijwerts vesten,
Ik zal u konsten leren zonder gelijke,
Die zeven vrij konsten: rethorijke, muzijke,
Logica, gramatica ende geometrie,
Arithmetica ende alkemie
205 Dwelk al konsten zijn zeer curable.
Nooit vrouwe en leefde op eerde zo able,
Als ik u maken zal.
190 't ... gewin 't gaat nog allemaal goed
91 zij ... opgezopen
zij heeft de verbijstering ter dege te pakken 92 even zeer 93
te ... nu en daarom klaag ik nu niet 94 nog nogmaals 95
verzamen in jonsten in liefde verenigen 96 meester geleerde,
kunstenaar 97 nieuwers ... besta nergens in falende, wat ik
ook onder neem 98 alleleens hetzelfde zoz die zeven vrij
konsten zeven wetenschappen, die een vrij man diende te kennen
(in plaats van de logica vindt men gewoonlijk dialectica, i.p.v. de
alkemie, de astronomie zie vs. 492) 05 curable achtbaar o6
able bekwaam
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Marieken:
Zo moettij wel zijn een konstig man!
Wie zijdij dan?
Die duivel:
Wat leit u daaran?
Wie ik ben, en zoudij met rechte vragen niet.
210 Ik en ben die beste van mijnen magen niet,
Maar u dat ik emmermeer niet dan jonste en toge.
Marieken:
Hoe heettij, vriend ?
Die duivel:
Moenen met der eender oge,
Die wel bekend is met veel goede gezellen.
Marieken:
Gij zijt die vijand van der hellen!
Die duivel:
215 Wie ik ben, ik ben emmer gejonstig tot u.
Marieken:
Ik en hebbe ook van u angst, vreze noch gru.
Al kwam Luicefer zelve uit der helser geweld,
Ik en zoud' er niet af vervaard zijn, zo ben ik gesteld!
Ik ben ongekweld van allen angste.
Die duivel:
220 Ja schoon kind, dit 's 't korste ende dlankste:
Wildij met mij gaan en mijnen raad doen zonder veizen,
Al dat gij dinken moogt oft peizen,
Zal ik u leren, zo ik u eerst vertelde!
Van goede, van juwelen, noch van gelde
konstig geleerd 09 met rechte om een goede reden i i
maar.... toge maar u toon ik in elk geval slechts genegenheid
13 met bij; goede gezellen (verbloemend) jongens „van de vlakte"
15 emmer in alle geval i 6 gru afgrijzen 20 dit ... dlankste
kort en goed 21 zonder veisen te goeder trouw
207
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En zuldij ook nemmermeer hebben gebrek.
Marieken :
't Es wel gezeid ! maar na d'eerste besprek,
Eer gij met mij zult verzamen in jonsten,
Zuldij mij leren die zeven vrij konsten,
Want in alle dingen te leren verfraai ik.
230 Gij nullet 't mij al leren, zuldij ?
Die duivel:
Wat trouwen, ja ik.
Ik zal u leren al dat wel voeglijk is.
Marieken:
Nigremantie dat 's een konst, die genoegelijk is,
Mijn oom es daar af fraai ende kloek.
Hij maakt wonder somtijts: hij heeft er af Benen boek,
235 Ik wane, hij hem in node nooit en faalde.
Hij zoude door die oge van eender naalde
Den vijand wel doen kruipen tegen zijnen dank.
Die konste moettij mij ook leren.
Die duivel:
O aanschijn blank,
Al wes ik kan, u zelven verfrooit,
240 Es al om u, maar ik en leerde nooit
Nigermantie, daar vele aan kleeft.
't Es een konste, die veel moeiten heeft,
Ende daar ook vele zorgen inne steekt.
Als gij nigermantie begint ende u ontbreekt

225

besprek afspraak 29 verfraai ik verheug ik mij 30 vat
trouwen bij mijn eer, op mijn woord 31 wel voeglijk goed passend 32 nigremantie zwarte kunst; genoegelijk is genot geeft
33 fraai ende kloek goed op de hoQgte van, sterk in 35 hij, nl.
het boek 37 tegen ... dank tegen zijn zin, zijns ondanks 39
wes (gen.) wat; u ... verfrooit verheugt u 39, 40 verfrooit:
nooit; ink. verfroyt: noyt 41 aan kleeft vast zit 42 moeiten
gevaren 43 vele veel (met gen.) ; zorgen gevaar
226
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245 Een woord ofte een letter, schoon rode mond,
Ende gij den geest die gij roept, terstond
Niet en kondt bevelen of te passe spreken,
Hij zoude u terstond den nekke breken.
Dus leit er groot grief in, schoon edel blomme!

Marieken:
250 Ees 't zo, zo en geef ik er dan niet omme.
Ik en wil niet leren, daar ik bij zou mogen sneven.

Die duivel (ter zijde) :
Ka, ha, dat heb ik haar ontgeven!
Wat, zou zij nigermantie begeren te leerne
Kost zij nigermantie, 't waar om te verzeerne
Ende
tot haren akkoord te keerne die geheel helle ende te brengen
2 55
Ende 't ware om mij te bedwingen, als 't haar paste, [in laste.
Oft mij iewers te leggen vaste, daar ik en zoude mogen weg, noch
Haar nigermantie te leren? daar en kome ik niet an. [van !
Zo ik best kan, zal ik haar dat houden uit den zinne.
(tot Marieken) :
26o Hoort, wat ik u nog leren zal, mijn schone minne,
Omdat gij die nigermantie zoudt laten varen.
Marieken:
Wat zuldij nog leren?
Die duivel:
Dat zal ik u verklaren:
Alle die talen der wereld zal ik u leren.
Zo zal u alle die wereld verheffen ende eren.
265 Want alle die talen te konnen, gij en weet niet wat 't zij .
Ende dan die zeven vrij konsten daarbij!
247 te passe spreken naar behoren uw woorden zeggen 49 grief
zwarigheid 51 sneven omkomen 52 ontgeven uit het hoofd
gepraat 54 te verzeerne leed te berokkenen 55 tot ... keerne
aan haar wil te onderwerpen 57 weg, noch van noch weg,
noch vandaan 6i omdat opdat
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't Is om van eiken verheven te zijn zeer excellentelijk.

Marieken:
Daanhoren verzacht mijnen druk tormentelijk.
Geheel obedientelijk stel ik mij t'ouwen wille, ende gij 't zo doet.

Die duivel:
270 Maar een bede zal ik aan u begeren, beelde zoet,
En gij mij dit doet, het zal u wel baten.

Marieken:
Wat beden es datte ?

Die duivel:
Dat gij uwen naam zoudt willen laten,
Ende geven u zelven enen anderen van nu aan voort.
Marieken is voor mij een ombekwaam woord.
275 Bij eender Marieën ik ende mijn gezelschap zulk grief hebben,
Dat wij nemmermeer dien naam en zullen liefhebben.
Doet doch u zelven Lijnken, Grietken of Lijsken noemen;
Zk belove u, eer dat 't jaar lijdt, het zal u vromen
Meer dan gij nooit hadt van vrienden oft magen.

Marieken:
28o Ei lacen, twij mag u dien naam meshagen?
't Es doch den edelsten ende den zoetsten name
Van alle der wereld ende eiken bekwame.
Marieken oft Maria, hoe moogdij dien naam veten?
Om al dat leeft en wille ik anders niet heten;
285 Mij dunkt, men mag dien naam niet verzoeten.

Die duivel (ter zijde) :
Ei! ei! nu es mijn werk weder al onder die voeten,
Kan ik haar dezen naam niet doen veranderen.
z68 tormentelijk kwellende; daanhoren het aanhoren 69 ende
indien 71 en indien 74 ombekwaam onaangenaam 75 bij
door; eender een zekere 78 lijdt voorbijgaat 79 nooit ver
ooit 8o mag kan 8z bekwame aangenaam 83 veten-sterk
haten 85 verzoeten niet in zoetheid over treffen 86 Ei! ei!
Och! och! al geheel; onder die voeten geheel mis
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(tot Marieken : )
Hoort lief, willen wij wandelen met malkanderen,
Zo moettij uwen naam veranderen, al deret u zeer,
290 Oft wij moeten scheiden. Ende voort nog meer
Moettij mij beloven. Peist, belofte es schuld.
Marieken:
Wat zal ik beloven?
Die duivel:
Dat gij u nemmermeer zegenen en zult.
Wat dat u toekompt oft pijnt te deerne,
Gij en moogt u niet zegenen.
Marieken:
Dat belove ik u geerne;
Aan
zegenen
't
en
left
mij
niet
veel an.
295
Maar mijnen naam ik kwalijk geloochenen kan;
Want Maria, daar ik naar hete, dat 's alle mijn troost,
Mijn hope; want alse mij iet grieft of noost,
Roep ik terstond op haar om een bevredinge.
300 Ook dien ik ze dagelijks met eender bedinge,
Die ik van jonks hebbe geleerd.
Maria die werdt van mij geëerd
Alzo lange als ik kennisse hebbe, des niet en faal ik,
Al sla ik in 't wilde of al regeer ik mij kwalijk.
305 Haar te loven en mag niet zijn vergeten.

Die duivel:
Nu, omdat gij zo zeer zijt vervleten
Op dien name, hoort: ik zal u nog begeren nettere:
288 wandelen omgaan 89 deret zou het deren 90 voort verder
92 zal moet; u zegenen een kruisteken maken 93 toekompt
overkomt; pijnt dreigt 98 noost leed doet 99 op haar haar
aan; bevredinge vertroosting 300 bedinge gebed oz werdt
wordt 04 sla ik in 't wilde kom ik op de verkeerde weg; rege er
... kwalijk gedraag ik mij slecht o6 vervleten gesteld 07 ik
... nettere ik zal u nog nauwkeuriger vragen (mijn eis beperken)
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Ik ben tevreden, dat gij houdt d'eerste lettere
Van uwen name, vrou ongeblaamd fijn,
310 Dat 's de m; dus zuldij Emmeken genaamd zijn,
Als in u land zijn doch veel maagden ende vrouwen.

Marieken:
Nu wel, mag ik mijnen rechten naam niet behouwen
Liever dan wij scheiden zouwen, ben ik met der eerster lettere
[te vreden:
Emmeken zal ik heten t'allen steden,
315 Nochtans en doe ik 's niet geerne.

Die duivel:
Zijt, zegt, gepaaid,
End' 't niet al op uwen duim en draait
Eer een jaar, doeges mij verwijt.
Ga wij na Tshertogenbossche zonder respijt,
Ende van daar en werdt ons geen ruste,
320 Wij en komen t'Antwerpen na onzen luste;
Daar werdt een wonder van ons begonnen.
Eer wij daar komen, zuldij alle die talen konnen,
Die gij begeert te lerene, zo ik u zeide,
Ende die zeven vrije konsten tot uwen gereide.
3 2 5 Bastaard, maleveseie werdt uwen eersten drank.
Kondij mijn vriendschap houden ende mijnen dank,
't Es wonder, wat gij nog zult bedrijven. -

(ter zijde : )
Maar ten einde, hope ik, zal der u ziele blijven.
Na deze woorden zijn Emmeken ende Moenen na des
Hertogen bossche gereisd, daar zij sommige dagen bleven
terende zeer rijkelijk, ende voor een iegelijken betaalden die
314 t'allen steden overal

15 gepaaid gerust i6 end' 't ende

et, indien 't; op. . . draait gaat naar uw wens 17 doeges doe
des, versta: verwijt het mij i8 respijt uitstel 20 wij en komen
eer wij komen 24 gereide voordeel 25 eersten voornaamste
26 dank gunst 28 der blijven er bij blijven, te gronde gaan
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met hemlieden 1) kwam eten oft drinken. Nu zeilen wij
een luttel zwijgen van Emmeken ende Moenen ende beschrijven 2 ) van heer Gijsbrecht, Emmekens oom.
Nadat Marieken die men nu Emmeken noemt, sommige
dagen weg geweest hadde, zo was heer Gijsbrecht haar oom
zeer verwonderd van haar lange blijven, zeggende tot hem
zelven aldus:
O murmeratie die mij al even strange kreit,
330 Hoe ontstelt gij hert, zin ende verstand,
Omdat Marieken, mijn nichte, zo lange beidt,
Die ik om provande te Nimmegen zand.
Ik zeide haar nochtan, kwaam die nacht op hand,
Ofte dat ze haar vervaarde in eniger wijs,
Dat
zij tot mijn zusters zoude gaan slapen, want
335
Als ik te Nimmegen kome, dat 's altoos mijn logijs.
Ik en hebbe hert, zin, noch avijs
Ik en moet weten hoe 't met haar staat.
Meskwaam haar iet door enig afgrijs,
340 Ik storve zonder hope of raad,
Want 't meisken is alle mijn toeverlaat,
Ende van jonks heb ik ze opgehouwen.
Dus zoude ik 'er aanzien node enig kwaad.
Maar zeer lichte vertwijfelt men jonge vrouwen.

(op weg naar Nijmegen)
345 Dit es na Nimmegen, zonder verflouwen,
Om van haar te horen recht' bescheed.
2) beschrijven schrijven
1) hemlieden henlieden
329 murmeratie angstgevoel; al even ... kreit zeer hevig kwelt
33 kwaam op hand viel in 34 dat indien; haar vervaarde bevreesd werd 37 ik ... avifs ik ben me zelf niet 38 ik en of
ik 39 afgrijs afgrijselijke gebeurtenis 42 opgehouwen grootgebracht 43 er aanzien zien aandoen 44 vertwijfelt in ver
brengt 46 recht bescheed juist bericht
-twijfelng
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Zulk hoort somtijds, 't es hem om horen leed.

Na dezen woorden is heer Gijsbrecht tot zijns zusters huis
gegaan, haar vragende na Marieken haarder beider nichte;
die welke zeer straffelijk 1 ) antwoordde dat zij van haar niet
en wiste. Waarom hij zeer droeve was, tot haar zeggende
aldus:
Ei lazen, zuster, gij beguit mij,

rondeel

Dat gij zegt, dat gij van Maaiken niet en weet.
Die zuster, Mariekens moeie:
350 Ei, neen ik, zeker, goei, ran Duit gij.
Die Oom:
Ei lazen, zuster, gij beguit mij.
Die Moeie:
Ik schat zij iewers in een kamer gemuit zij,
Daar men zulken tijtkens om een grootken speet.
Die Oom:
Ei lazen, zuster, gij beguit mij,
355. Dat gij zegt, dat gij van haar niet en weet.
Gij gelaat u verstoord ende zeer t'onvreed,
Omdat ik u kome vragen met woorden zaachtich,
Oft gij ze niet gezien en hebt.
Die Moeie:
Dat 's zeker waarachtig.
En gij gelaat u, al had ik ze te bewarene genomen.
360 't Es acht oft tien dagen leden, dat zij hier was komen,
Zeggende: moeie, dekt mij een bedde dezen nacht;
Ik en derre niet thuis gaan, oft ik ware gewacht
1

) straffelijk ruw

347 zulk menigeen 48 beguit houdt me voor de gek, maakt me
wijs 50 goei goedbloed; ,Ian Duit sukkel 52 gemuit gekooid
56 gelaat u doet u voor 58 zeker beslist 59 en gij gelaat u
en gij doet; al alsof 6z derre durf; thuis naar huis; oft ik voor
het geval dat ik
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Van boeven, die maagdekens geerne mesvergen.
Doen zeide ik haar, dat zij zou gaan ter herbergen,
365 Daar zij al den dag had zitten drinken ende schinken.

Die Oom:
Hoe! had ze al den dag zitten drinken?
Die Moeie:
Dat moogdij wel dinken, daar 't haar niet en verdroot.
Zij kwam hier met een kinnebakken alzo rood
Als een eersgat met vuisten geslegen;
370 Ende om dat ik daar wat zeide tegen,
't Scheen dat zij mij geten zou hebben met den mostaarde.
Al vloekende ende al tierende liep ze haarder vaarde,
Ende nooit sind en heb ik mijn jonkvrouwe gezien.
Die Oom:
Ei lazen, wat zal mijns dan geschien?
375 0 Godheid in drieën! waar zal dmeisen gevaren zijn!
Die Mode:
Ei goei! iewers in den droeven of klaren wijn,
Daar zij vergarende zijn, die de goei gezellen deersgat lenen.
Die Oom:
Ei lasen, zuster, gij doet mij wenen,
Dat u alzulke woorden ontvloten.
Die Moeie:
38o Haddij ze in een kofferken gesloten,
Zo haddij mogen dit grief beweren.
Keren, lief man, wat zal 't haar deren,
Al mag ze wat gebruiken haars willen?
363 mesvergen iets verkeerds eisen van 67 daar alwaar 71
mostaarde met huid en haar opgegeten 7z haarder
geten
vaarde haars weegs 73 sind sedert 75 Godheid in drieën
Drieënig God; dmeissen het meisje 76 goei, zie vs. 350; iewers
wijn in een of ander wijnhuis 79 ontvloten ontergens; in
snapten 81 beweren afweren 82 keren, bastaardvloek, zie vs.
64 83 gebruiken haars willen haar zin doen
...

...
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't En zal haar een enkel mijte niet schillen;
Ze
en zal 's ook niet te nauwer zijn een stro.
385
Zij en zal der niet mank af gaan.
Die Oom:
Och, ik hore dit zo no
Dat mij 't herte dunkt in vieren splijten.
Ik moet ommekeren ende mijnen ogen wijten,
Want die tranen ontvallen mij lanks die kaken.
390 0 Moeder ons Heren, die ik binnen Aken
Alle jaar bezoeke met jonsten devotelijk,
Staat mij nu bij, het is mij notelijk;
Ende gij, sinte Servaas, rustende binnen Maastricht,
Die van mij tsjaars menig schoon licht
devotiën werdt gesteld,
Uit
395
Mij hoop ik dat gij niet bezwijken en zeit.
Ter nood zal men troost aan vrienden zoeken.
Ik wil gaan vernemen ende doen vernemen in alle hoeken,
Oft er iemand af heeft gehoord.
400. Al ben ik gestoord,
't En es geen wondere, dat mij 't derven grief geeft:
Niemand en scheet geerne van dat hij lief heeft.
Na dezen is heer Gijsbrecht van zijnder zusteren gescheiden
met droeven moede, omdat hij geen tijdinge van Marieken
zijn nichte en verhoorde.

Hoe Mariekens mode haar zelven die kele afstak.
Binnen dezen middelen tijde heeft die kastelein van den
Grave den ouden hertoge Arend uit den gevankenisse ge384 een enkel mijte niet hoegenaamd niets; schillen schelen 88
wijten klagen 92 notelijk nodig 94 tsjaars elk jaar; licht kaars
96 bezwijken in de steek laten 97 ter nood in de nood 400
al.. . gestoord al ben ik ontsteld ox 't derven gemis
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laten, hem ledende in die stad van Shertogenbossche, daar
hij zeer feestelijk ontvangen was van den heren van der
zelver stad. Dwelke deze Mariekens moeie horende werdt
daarom zo toornig in haar fenijnig hert dat zij nalijks 1
geborsten hadde van kwaadheden zeggende:

)

',

Hulpe leveren, longeren ende milten,
Tanden, hoof den, wat ik al leeds gewinne!
4o5 Den spijt zal mij doen bersten of smilten,
Want ik zwelle van kwaadheid als een spinne.
') nalijks bijna
403 leveren enz., bastaardvloek : bij de levers, longen enz.
gewinne ondervinde 05 spijt ergernis

o4
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Verwoed, dul werd ik ende buiten zinne
Door die nieumere, die ik daar hebbe verstaan.
d'Oude dief, die te Grave op 't slot lag in die rinne,
410 Die is verlost ende laten gaan.
Och, nu es alle mijnen troost gedaan,
Want ons jonge hertoge bij wien ik blijve,
Zal nu, ducht ik, zijn hand op 't blote slaan,
Ik ben der zo inne beroerd dat ik mij saan
415 Overgeven zoude, met ziele, met lijve,
Ende roepen alle duivels te mijnen verstijve.
Die Duivel (ter zijde) :
Ha ha, van dien bedrijve zoud' ik profijt hebben!
Die ziele es mijn, mag ik den tijd hebben
Van een half ure ontrent haar te zijne.
Emmekens Moeie:
420 Ees 't ook niet spijtig?
Die Duivel:
ja' et, ende grote pijne
Voor dengene, die den jongen hertoge houd zijn.
Emmekens Moeie:
Om waar zeggen, wie zou 't zijn,
Hij en zoude genoegte in zulken gezelle maken?
Al zoude ik er eeuwelijk om in die helle blaken,
425 Zo zal ik mij zelven die kele afsteken uit spijte,
Zo werd ik van dezer ongenoegten kwijte.
Och, adieu, orlof jongelink geprezen!
Moogdij hierna nog hertoge wezen,
408 nieumere tijding; verstaan vernomen 09 dief booswicht; in
die rinne in de kerkerio laten gaan vrijgelaten
i z bij ..
blijve wiens partij ik houd 13 zijn ... slaan aan 't kortste eind
trekken 14 beroerd ontsteld; saan terstond 16 te ... verstijve
tot mijn hulp 20 spijtig ergerlijk 21 houd gunstig gezind,
genegen 23 hij en die niet; genoegte maken vermaak scheppen
25 zo toch 28 moogdij indien gij mocht
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Ik en acht 's niet, dat ik mij dieven korte.
43o Daarmet steek ik dien opsteker in mijn storte.
Met dien horte dat ik mij verniele.

Die Duivel:
Paartijschap verdoempt menige ziele.
Ten helsen gekriele! In een eeuwig verzeren
Wil ik die ziele onder Luicifer broen.
435 Wat dwazen mensen, dat zij om prinsen oft heren
Oft uit partijschap hem zelven verdoen!
Al onze, al onze, die in dit opinioen
Hem zelven houden zo versteend!
Partij ende nijdigheid baat der hellen menig millioen
44o Van zielen, eer 't jaar lijdt, wie dat beweent.
Hoe Emmeken ende Moenen na Antwerpen reisden, daar veel
kwaads door hemlieden gebeurde.
Doen Emmeken ende Moenen sommige dagen tShertogenbossche geweest hadden, zo reisden zij na Antwerpen
daar zij korts 1 ) kwamen. Ende Moenen zeide tot Emmeken
aldus:
Nu zijn wij t'Antwerpen na u begeren.
Nu willen wij triumferen ende kostelijk teren !
Gaan wij in den Boom om een pintken romenien.

Emmeken:
In den Boom zegdij ?
1) korts spoedig
.43o daarmet en nu; opsteker dolk; in mijn storte in mijn strot,
keel 3' met dien horte met die stoot 33 ten ... gekriele voort
naar het helse gekrioel; verzeren pijniging 34 broen broeien,
roosten 39 nijdigheid haat, vijandschap 40 lijdt voorbijgaat;
wie enz. wie er ook om weent 42 triumferen pret maken 43
,den Boom de naam van de herberg; romenie zoete (Griekse, witte)

wijnsoort
B.N.L. C.i i8
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Moenen:
Ja, troost, daar zuldij zien
Alle
die
kwistgoeikens,
die hem kwalijk regieren,
445
Alle die vroukens van den leven, alle die putieren,
Die 't van tienen, van vieren stellen int wilde.
Boven zitten die borgers, beneden die gilde,
Die 't liever nemen dan geven zouden.

Emmeken:
45o Daar verheug ik mij inne, als ik zulk leven schouwe,
Geen dink en es mij bekwamere.

Moenen:
Wij moeten daar nog drinken op die gulden kamere,
Eer dat wij scheiden, en gij 't begeert.
Zit neder, troost. Ja, en eerst, heer weerd;
455 't Wer jammer, verzuurde 't binnen den vate.

Die Knape:
Wat wijn belieft u, goed man?

Moenen:
Een pintken garnaten,
Ende een pintken ypocras om mijn wijf;
Ende een pintken romenien, die verwermet dlijf;
Courage geeft hij, al waar men flou.

Die Knape:
46o Dat 's emmer waar. Een eerst! ou! een eerst! ou!
Van den besten! van den besten! met volle kitten!

Een Bankgezelle:
Ziet Heinzone, wat schoonder wijf kompt ginder zitten!
445 kwistgoeikens verkwisters; hem regieren zich gedragen 46
vroukens ... leven lichte vrouwen; putieren lichtmissen, hoereerders 47 die ... wilde die er alles doordraaien 48 die gilde
doordraaiers 53 en indien 54 en eerst een eerste pint (of:
een v.e. vers vat) 55 wer ware 56 garnate zoete wijn 57
ypocras een soort van kruidenwijn 59 al indien 6o emmer
beslist, zeker 6i kit kruik
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D'ander Gezelle:
Dat 's waar, ende wat lekkerder druit van enen manne!

D'een Gezelle:
Willen wij er ons bij schikken met onzer kanne?
465 Ende horen wij, dat 't maar zijn meisen en es,
Wij zullen ze hem nemen.

D'ander Gezelle:
Hij moet t'avond aan 't mes,
Want 't es enen lelijken loeten,
Ende 't vrouken en es niet om verzoeten.
Die es t'avond mijn, ees 't maar zijn meisen !
470 Zuldij er niet toe helpen?

D'een Gezelle:
Bij den storten, ja ik, dat moogdij wel peisen,
Ende daar af mijnen voet bij den uwen stellen.
(tot Moenen)
God zegene u, brasser!
Moenen:
Komt drinken, gezellen.
D'ander Gezelle:
Neen brasser, wij hebben van den zelven,
Maar mogen wij hier bij u zitten?
Moenen:
Ja gij, al waar 't tot den elven;
475 Goed gezelschap en mag mij niet verleden.
D'een Gezelle:
Bij oorlove, waan zij dij onder u beden?
Moenen:
Van den Bossche of uit der Meierie.
463 lekkere druit lieverd 65 meisen liefje 67 loeten lomperd
68 niet ... verzoeten niet in zoetheid te overtreffen 70 storte
keel, verg. 430 71 mijnen ... stellen je helpen 7z brasser
drinkeboer 75 verleden verdrieten 76 bij oorlove met uw
verlof; waan van waar 77 of tenminste
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Emmeken:
Moenen lief, en waar 't niet geometrie,
Dat ik ons wiste te zeggene in 't klare,
48o Hoe vele dropelen wijns dat in een kanne ware?

Moenen:
Ja 'et lief, hebdij die konste nog wel onthouwen?
Die konste leerde ik u gisteren.

Emmeken:
Dat 's waar, en trouwen.
Logicam leerde gij mij ook daar naar,
Die hebbe ik ook vaste.
Een Gezelle vraagde Moenen:
Brasser, wat zeit u vrouwe daar?
48 5
Zou zij wel weten te sommeren geringe,
Hoe veel dropelen wijns in dien pot ginge?
Van vreemder dingen en hoord' ik nooit schrijven.

Moenen:
Zij zoude nog al meer wonders bedrijven!
0
Haars
gelijke en zaagdij nie binnen uwen levene;
49
Die vrije konsten kan zij alle zevene:
Astronomie ende geometrica,
Arithmetica, logica ende gramatica,
Musijke ende rethorijke, d'alderhoudste,
495 Zij zoude derren staan tegen den alderstoutste
Klerk, die in Parijs oft in Lovene studeert.

D'ander Gezelle:
Goei brasser, ik bid u dat gij haar consenteert,
Dat wij van haar wat zien mogen oft horen.
479 in 't klare precies 82 en trouwen inderdaad 84 hebbe .. .
vaste versta ik grondig 85 Dit vers is eigenlijk de tweede helft
van 484, de nummering is van hier af dus niet geheel juist 86
sommeren geringe gauw uitrekenen 94 d'alderhoudste de meest
geëerde 95 derren.. . tegen het durven en kunnen opnemen
tegen; allerstoutste klerk grootste geleerde

MARIEKEN VAN NIEUMEGEN

277

D'een GeN elle :

Ja doch, ik meet een paar wijnen te voren,
500 Ende, bij den rebben, wilt u iemand hinderen oft verkorten,
Wij willen ons bloed voor u storten,
Ende gij iewers aan ongenoegte geraaktet.

Moenen:
Dat refereinken, dat gij gisteren maaktet,
Doen wij ons noenmaal deden te Hoogstraten,
505 Zegt hemlieden datte.

Em weken :
Wil 'es mij doch verlaten:
In rethorijken slacht ik al den slechten scholieren,
Al zoud' ik geerne rethorijke hantieren
Om die zeven vrij konsten daar met te vermerene.
Rethorijke en is met krachte niet te lerene,
510 't Es een konste, die van zelfs komen moet.
Alle d'ander konsten, als men daar neerstigheid toedoet,
Die zijn te lerene met zien, met wijzene,
Maar rethorijke es boven al te prijzene;
't Es een gave van den heiligen geeste.
515 Al vijndt men menige onbekende beeste
Die ze versteken, 't es grote smerte
Voor die ze beminnen.

D'ander Gezelle:
Ei, goei herte,
Moet u zo zeer zijn gebeden?
499 meet laat tappen 500 bij den rebben, bastaardvloek: bij de
ribben zie vs. 403; verkorten te kort doen 02 ende indien; ongenoegte ongelegenheid 05 wil ... verlaten wil mij hiervan
vrijstellen o6 slacht gelijk; al geheel en al; slechten eenvoudigen
07 hantieren beoefenen o8 te vermerene te verbreiden 09
met krachte met inspanning, studie 12 met wijzene met aan- en
onderwijzen 15 onbekende beeste onkundige botterik, lomperd
i6 versteken versmaden 17 goei herte hartje, lief kind
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D'een Gezelle:
Zegt ons doch iet. Wij zijn te vreden
520 Met dat gij kondt; ei, om gezelschaps wille,
Zk zal ook wat zeggen.

Emmeken:
Nu, zwijgt dan stille!
Na mijn beste zal u een deunken gedaan zijn:
Want rethorijke wilt gehoord ende verstaan zijn.
O rethorijke, auctentijke konste lieflijke,
klage, met wanhage, dat men dij haat.
Ik
5 25
Den zinnen, die u minnen, vallet zeer grieflijke.
Hem tfij, die dij geen gade en slaat,
Ende dengene, die dij eerst maakte, versmaadt!
Ik puur versmade als d'ongeraakte zelke doren.
0
Maar
al ees 't schade van zelker daad,
53
Ende leed hem allene, die dit aanhoren:
Door d'onkonstige gaat die konste verloren.
Konste maakt jonste, stelt men in een parabele;
Voor fabele houd ik dat woord ende niet waar.
535 Laat daar een konstenaar komen notabele,
D'onabele, van konsten niet wetende een haar,
Zal klaar gehoord zijn hier ende overal daar;
Welnaar zal die konstige van armoede versmoren,
Verkoren es die looftuitere al 'et jaar.
540 Maar emmer, al hebben 's die zelke toren:
519 zegt draag voor z2 deunken versje; gedaan gegeven 24
auctentijke vermaarde z5 wanhage mishagen 29 puur geheel;
als ... doren zulke dwazen als onbeschaafden 31 leed, nl. al is
het leed 33 jonste gunst; stelt ... parabele zegt men in een
spreekwoord 35 notabele uitmuntend, bekwaam 36 d'onabele
de onbekwame, ongeleerde 37 klaar ten volle 38 welnaar
haast; versmoren omkomen 39 looftuitere vleier 4o emmer
ongetwijfeld; die zelke menigeen; hebben 's toren verdriet hebben
hierover
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Door d'onkonstige gaat die konste verloren.
Tfij, alle botte, plompe, slechte zinnen,
Die konste zoudt stellen in u verstand! Want
Rein konste zal elk met rechte minnen,
545 Konste is eerst gemaakt aan eiken kant, want
Konste houdt in weelden menig plaizant land.
Ere geschie hem allen, die konsten orboren!
Tfij d'onkonstige die de konst van der hand plant!
Te dier causen stel ik den regel van voren:
550 Door d'onkonstige gaat die konste verloren.
Prinselijk wil ik tot konsten keren
Ende na mijn macht altoos konsten leren,
Want niemand en es met der konsten geboren,
Maar 't es alle konstenaars een verzeren,
555 Dat d'onkonstige die konsten zo luttel eren.
Om dit referein te horene vergaderden veel lieden, dwelk
Moen ziende toonde zijnen aard ende stichte daar zelken
roere 1 ) dat der een van den gezelschape dood gesteken
werd ende die 't dede den hals afgeslagen. Aldus woonden
Emmeken ende Moenen t'Antwerpen in den Guldenen
Boom op die merkt, daar dagelijks bij zijn toedoen veel
moorden ende doodslagen met meer ander kwaads geschiedde. Waar in hij hem zeer verblijdde, zeggende tot
hem zelven aldus:
1)

zelken roere zulk een opschudding

43 die ... ver54 2 slechte zinnen simpele geesten, personen
stand die u verbeeldt de kunst te kunnen beoefenen 44 zal
moet 45 eerst vanouds, steeds; aan ... kant overal 46 in
weelden gelukkig; plaizant schoon 47 orboren beoefenen 48
van ... plant verwerpt 49 van voren voorop 51 prinselijk
als een „prince" der rederijkers (misschien: „een vaag, komplimenteus rederijkerswoord". Beuken) 54 verzeren leed
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Wat wonder kan ik bedrijven;
Die helle zal 's, hope ik, beklijven
Ende hebben in korten veel profijts.
Regneer ik hier nog een luttel tijds
Daar
zal der nog meer haren mond inschieten.
5 6o
't Waar kwaad dat wij deze herberge lieten,
Want al dat in 't wilde leit zijnen tijd,

(Ende bij ongestadigheden zoekt zijn profijt,)
Tuisers, vechters, ongetijdige puitieren,
565 Koppelersen, kamerkatten of zulken dieren,
Van dien vindt men hier altoos planteit,
Ende dat 's al volksken, daar mijn profijt aan leit.
Dus moet ik mij hier in dit huis ontdragen.
Zk wil den weerd terstond gaan vragen,
570 Wat hij hebben wil van onzer beier kost.
Lig ik er thuis, zo mag ik na mijnen lost
Altoos hier omtrent te mijnen gere zijn;
Ende als 'er wat schuilt, in die were zijn,
Om in 't verwaarde te stellen hier ende daar.
doe 'r nog honderd doodsteken in 't jaar,
Ik
575
Zo krijcht Lucifer 't zijne in 't helse estere.

(Ik zal mij gelaten als een bekwaam meestere,)
Als een kijkpisse, dies staat mij elk te prijzene;
Zk zal ook verloren schat weten te wijzene;
58o Dies zal mij grote ere gedaan zijn.
557 's beklijven er wel bij varen 6o mond, nl. de muil der hel
6i kwaad verkeerd 6z in 't wilde leit zijnen tijd losbandig leeft
63 bij ongestadigheden door ongeregeldheden, losbandigheden
64 ongetijdige losbandige 65 koppelersen koppelaarsters; kamerkatten bijzitten; dieren vrouwen 66 planteit overvloed 67 al
allemaal 68 mij ontdragen mij ophouden 70 van voor 71
lost lust 72 omtrent in de buurt; te ... gere bij mijn begeerte
73 er wat schuilt aan de hand is 74 in 't verwaarde te stellen in
de war te sturen 76 in. . . estere in de helse hof 77 mij .. .
meestere mij gedragen, voordoen als een bekwaam dokter
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Voort alle die zaken, die den mense overgegaan zijn,
Die zal ik ook weten te zeggen juist,
Mij zal volks nalopen meer dan duisd,
Eer een maand, door mijn praktijke;
5 8 5 Ook zal ik schats winnen zonder gelijke.
Mijn lief Emmeken en zal mij maar beminnen te bet.
En 't mij die Opperste nie r en belet,
Zk zal, eer een jaar, meer dan duizend zielen verlakken,
Maar als 't hem belieft, zo heb ik uitgebakken.

Hoe Emmeken haar zondig leven een luttel beklaagt.
Emmeken aldus t' Antwerpen wonende ende merkende dat
zij een zeer kwaad zondig leven leidde, want om haren wille
bij toedoen van Moenen wonderlijke veel kwaads dagelijks
geschiedde, zeide tot haar zelven aldus:
590 O memorie, verstandenisse, waardij dinkende
Op dieven, daar ik mij nu in ontdrage,
Het zoude u dunken zondig ende stinkende.
Gij laat die klaarheid der hemelen blinkende,
Ende gaat den weg der hellen, vol meshage.
595 Ik zie ende merke, meest alle dage
Es hier iemand om mij gekwetst of dood.
Ende ik weet wel: dezen Moenen -- dat es de plage En es van den besten niet; dit es den nood.
Ik gevoel 't wel, al en zeit hij 's niet al bloot,
600 Dat 't een vijand moet wezen of niet veel betere.
O moeie, moeie, u fel verwijten groot
581 overgegaan overkomen 83 duisd duizend 87 en 't indien
het 89 zo ... uitgebakken dan ben ik ten einde (van mijn wijsheid) 91 daar ... ontdrage dat ik nu leid 93 laat verlaat
94 vol meshage vol verdrietelijkheden 95 meest alle dage bijna
elke dag 98 nood ellende 99 al bloot ronduit 600 vijand

duivel
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Zal mij maken een verdoemd sletere,
Ewelijk uit der gratiën van den hoogsten wetere.
Ei lasen, al ees 't voor mij wat klagelijks,
605 Ik ben te verre, al woud' ik mij te keren pogen.
Zk plag ook Maria te dienen dagelijks,
Met bedingen oft anders iet behagelijks,
Ende die devotie es ook al vervlogen.
Ende ook en wil hij ze mij niet gedogen;
610 Ende dat ik mij zegenen zoude, en gedoogt hij ook niet.
Daarbij zou men ook gevoelen mogen,
Dat hij kwaad es: omdat hij 't zegenen vliedt.
Wat wil ik ook achterdenken ? Beziet doch, ziet,
't Es nu te verre komen om achterdinken ...
615 Hola, ik heb er ginder twee bespied
Die ik gisteren dag stelde om schinken ende drinken.
Daar wil ik mijn keelken laten klinken.
Na dezen es ze weder gaan zitten drinken met den gezellen,
daar Moenen zo wracht als dat er weder een dood bleef.
Ende die 't dede werd van Moenen geleid buiten der stad,
daar hij nog een vermoordde bij rade van Moenen, die hem
wijs gemaakt hadde dat diegene die daar vermoord werd,
veel gelds had 1 ), omdat 2 ) hij en 3 ) vermoorden zoude.
Waarom Moenen zeer verblijdde, zeggende:
Hulpe, Lucifers kagie ende helschaps klove
Hoe ik hier 't volk dagelijks verdove!
1) had bij zich had 2) omdat opdat 3) en hem
6o2 sletere slet 03 uit der uit de; van.. . wetere van den Alweter 07 bedingen gebeden 13 achterdenken met vrees nadenken (om misschien tot inkeer te komen) i 5 bespied bespeurd
i6 dag stelde afspraak maakte met i8 kagie kooi, gevangenis;
helschap bewoners der hel; klote afgrond iq verdove in de war
breng, het hoofd verbijster
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62o Men geeft mij gelove voor een groot cadet.
Ik weet al te zeggen, wat die lieden let,
Ende daar omme te bet volgt men mij naar.
Zk weet raad te geven net ende klaar,
Zo ik dezen vrouwen wijs maak met mijnen blazene,
625 Om die mans na hemlieden te doen razene;
Ik doe hemlieden den mans zulken brokken geven
Dat ze 'er geen acht dagen naar en leven.
Ik hebbe dat hier bedreven meer dan eens
Ende daar en verliest Lucifer niet aan, ik meen 's.
630 Ende dan begin ik mij ook t'onderwindene
Om 't volk verborgen schat te doen vindene;
Dat heeft airee gisteren enen dlijf gekost.
Ik wees hem daar enen schat, lag kwansuis vermost
Onder enen post, daar den peerdstal algehele op stond.
635 Ik neide, hij moeste delven tot in den grond,
Hij zou daar menig pond vinden van verborgen schatte.
Terstond gink hij delven datte,
Maar alzo saan als hij zo verre kwam
Dat hij den pilare zijn fondament benam
640 Ende zijnen stand, daar hij op stond,
Den pilaar zank tot in den grond.
Ende daar versmoorde mijn oomken ondere.
Ik zal voort stellen dmeeste wondere,
Komet geen belet van boven
645 Men zal nog als een god aan mij geloven;
Zo voer ik ze met hopen ten helsen zuchte.
82o cadet groot heer
21 let mankeert 24 zo zoals; met .. .
blazene met mijn inblazingen 25 te doen razene na razend, dol
zijn op 26 zulken ... geven zoveel te verduwen geven 27 naar
na 32 dlijf het leven 33 lag ... vermost die zogenaamd beschimmeld lag 34 post pilaar, draagbalk 38 saan spoedig 42
versmoorde vond de dood; mijn oomken onze goeie vriend 43 voort
voorts; stellen bewerken 46 ten helsen zuchte in het helse geween
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Nadat Emmeken ende Moenen omtrent zes jaren t' Hantwerpen gewoond hadden in den Gulden Boom, daar uitermaten veel kwaads door hemluiden gebeurde, zo werd
Emmeken verlangende om haren oom ende haar ander
vriendekens in den lande van Gelre te bezoeken, Moenen
biddende dat hij haar consenteren ende met haar reizen
wilde. Waarop hij zeide aldus:
Emmeken, u bede ontzegge ik u no,
Wildij, zegdij, eens tot uwen vrienden varen?

rondeel

Emmeken:
65o Ik zoud 't u bidden, waar 't u believen alzo.

Moenen:
U bede, lief, ontzeg ik u no.
Emmeken:
Mijn moeie te Nieumegen, mijn oom te Venlo
En zach ik niet in zes och in zeven jaren.
Moenen:
Daar omme ontzegge ik u die bede no;
65 5 Ik belove u, wij zullen t' uwen vrienden varen.
Emmeken:
Zij en weten niet, alle die mij bestaande waren,
Waar ik ben gevaren, niet te meer dan oft ik waar gezonken in
Ende mijn oom hadde mij in zo groter weerde! [d' eerde.
Ik weet wel dat hij menigen traan om mij geweend heeft.

Moenen (ter zijde):
66o Des plakkaards bedinge dat mij verbeend heeft
Dikwijls, als ik haar die leden waande verkroken!
Yk had ze lange den hals gebroken.
Maar zijn bede tot den wijve met den witten
653 och of 6o plakkaard huichelaar; verbeend machteloos gemaakt 6i verkroken breken 63 met den witten met de witte
kleren nl. Maria
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Die doet ze mij altoos ontzitten; ik en kan 's niet genitten,
665 Dat ik eens pas hadde na mijn gerief.
Emmeken:

Wat zegdij Moenen?
Moenen:

Niet, Emmeken lief.
Ik geve u oorlof, gelijk, dat gij begeert,
U vrienden t' ziene, ende dat u deert.
Zo gaat, rekent tegen den weerd, daar wij gelegen hebben in den
[Boom,
67o Ende morgen willen wij naar uwen oom
Oft naar u ander vrienden, daar gij mij leedt.
Zk ben bereed.
Emmeken:

Ik ga halen bescheed,
Weten wat 'er nog achter staat in 't briefken,
Ende al betalen.
Moenen:

Zo doet, mijn liefken.
675 Betaalt vrij opelijk en ziet op een oneffen mijte niet.
Vrij, 't en werdt te mijnen onprofijte niet,
Dat wij reizen tot haren oom, den pape.
Is 't dat ik en eens op zijn blote betrape,
Ende ik mijnen wille mag gebruiken,
68o Ik zal dien plekkaard den hals verstuiken!
Waar hij weg, dmeisen waar mijne, zonder foute;
Maar dat ik veel schikke oft koute,
664 ontzitten ontkomen; 's genitten het gedaan krijgen 65 pas
hadde gelegenheid had 68 t' ziene te bezoeken; ende indien
69 tegen tegenover, ten opzichte van; versta: controleer de rekening v. d. weerd 71 leedt leidt 72 bescheed inlichting 73
wat ... staat wat nog achterstallig is 74 al alles 75 vrij gerust; opelijk royaal; oneffen mijte ongelijke mijte (= kleine koperen munt), versta: als de rekening niet geheel klopt 76 vrij
werkelijk 78 op. . . betrape, betrap, wanneer hij zich bloot
geeft 79 mag kan 8o verstuiken breken
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't Es al niet, en mij die Opperste waarachtig
Geen volle consent geeft eendrachtig.

Hoe Emmeken ende Moenen na Nieumegen reisden.
Aldus zijn Emmeken ende Moenen na Nieumegen gereisd,
daar zij kwamen op den ommegankdag, des Emmeken zeer
blijde was ende Moenen zeide tot haar aldus:
685 Nu Emmeken, naar u bede aan mij verzocht
Zo zijn wij emmer hier gerocht
Te Nieumegen. Ook eest er heden ommegankdag.
Gij zegt, dat u moeie hier te wonen plag,
Wildij ze niet gaan bezien?

Emmeken:
Ik mag gaan tot daar,
690 Maar als om te begeren aan haar
Herberge of enig eten of drinken,
Dat en zal ik niet dinken; zij mochte mij schinken
Schandelijke woorden, wreed onbetamelijk,
Alzo zij eens dede ontschamelijk.
695 Haar onwetende woorden onverstandelijk
Brochten mij eerst in dleven schandelijk,
Daar ik mij nu in ondrage eilaas!

Moenen:
Ik zoude geloven, mijn lief, mijn solaas,
Als daar te gane, dat 's u genen nood es.
700 Weet dat u moeie wel drie jaar dood es.
683 en indien 84 consent ... eendrachtig toestemmend geheel
verlof geeft 86 emmer ten minste, alvast 90 als ... haar zoiets als te verlangen van haar 93 wreed onbetamelijk mateloos
wreed 94 ontschamelijk schaamteloos 95 onwetende domme;
overstandelijk onredelijk 97 mij in ondrage leid 98 solaas
troost 99 als om
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Emmeken:

Wat dinge, dood?
Moenen:

Ja, liefste grein.
Emmeken:
Hoe weettij dat, Moenen?
Moenen:

Ik weet 't certein.
Emmeken:

Dat 's mij groot hindere.
Moenen:
't Es nochtans zo.
Emmeken:
Ontbeid, wat zie ik gindere?
705 Laat ons dat vernemen, eer wij van hier scheen.

Ziet, ziet, daar vergadert veel volks overeen.
Schuilt er wat? Wilt iemand vragen snel.
Moenen:

Neen troost, men zal der gaan spelen een wagenspel.
Emmeken:

Vio

Dat 's alle jaar op dezen dag te doene;
Als ik er om peize, 't es 't spel van Masscheroene.
Die weerdigheid van dien speie en es niet te sommen;
Mijn oom pleeg er om hier te kommen.
Kee, Moenen, laat ons gaan horen.
Moenen:

't Es een zoete snabbelinge.
Lust u te horene zulken brabbelinge?
715 Kee, ga wij bij den roost ende bij den wijne.
701 liefste grein allerpuikste lief (grein kern, puik) 04 ontbeid
wacht 05 scheen scheiden io er om peize er over nadenk
I i weerdigheid waarde; sommen op te sommen, ten volle noemen
12 pleeg, hier; plag 13 zoete snabbelinge zoet praatje i4
15 roost gebraad
brabbelinge beuzelpraat
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Emmeken:

Ei Moenen, het pleeg zo goed te zijne.
Ik heb mijnen oom horen zeggen, op ander seizoenen,
Dat dit spel beter is dan sommige sermoenen.
Daar zijn goede exempelen somtijds in zelke spelen;
72o Dus troost, en liettij 's u niet vervelen,
Ik zou 't wel willen zien.
Moenen (ter zijde) :

Ik en consenteer 's niet geerne.
heb
al
vreze,
bij
Lucifers
achterkweerne,
Ik
Oft zij in 't spel iet hoorde van dege,
Daar zij berou oft achterdenken bij gekrege.
725 Bij Lucifer, zo waar mijn hoge vermet niet.
Emmeken:

Ei Moenen, laat 't mij horen.
Moenen:

Nu wel, maar en let niet
Langer dan ik u en roepe, oft ik vererre.
Emmeken kwelde Moenen zo lange om dit spel te horen
dat hij 't haar te lesten consenteerde. Maar hij deed 't zeer
node gelijk gij gehoord hebt. Ende dat spel begonst aldus:
Masscheroen:

Brr ... ! hierioh ! ik Masscheroen, advokaat van Luciferre,
Wil gaan appelleren mijn Bedinge
73o Tegen den oppersten juge geringe:
Waarom dat hij dmenselijke geslachte misdadig
Meer ontfermt ende es genadig
717 op. . . seizoenen bij andere gelegenheden
20 liettij 's liet
gij het 22 al geheel en al; achterkweerne achterste 23 oft indien; van dege van waaide 25 vermet vermeten, onderneming;
niet niets 27 vererre word kwaad 29 appelleren mijn gedinge
mijn proces aanhangig maken 30 juge rechter; geringe met
spoed
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Dan ons arme geesten, eeuwig versmaad.
Al hadde een mense alle die mesdaad
735 Alleen gedaan, die men in die wereld doet,
Heeft hij eens hertelijk berou goed
Met goeder meiningen, hij komt ter genaden;
Ende wij, arme geesten, die nooit niet en mesdaden,
Dan met enen gepeize kort,
Zijn
daar omme in den afgrond gehort,
740
Zonder hope, in ewige pijne stuur.
ik, Masscheroen, Lucifers procuruur,
Vraag u nog eens, God der ontfermhertigheid,
Waarom dat ons meer genade es ontzeid
745 Dan den mense, die dagelijks zondigt onsprekelijk.

God:
Mijn ontfermhertigheid en es niemand gebrekelijk,
Die berou heeft eer dat leven is geïnd,
Die intijds met berouwe bekint,
Dat ik een God ben ontfermhertig ende rechtveerdig.
750 Maar die zo versteend blijven in ergheden onweerdig,
Dat zij nemmermeer en hebben achterdinken,
Die moeten met Luicifer in den afgrond zinken,
Daar niet en is dan handenwringen.
Masscheroen:
U gerechtigheid faalt in veel dingen,
755 Al heet men u rechtveerdig God in allen zijden.
In Abrahams, in Moises, in Davids tijden,
Doen mocht men u rechtveerdig namen;
Doen zag men u den mensen blamen ende beschamen,
740 gehort gestoten 41 steur, stuur, wreed 41, 42 stuur:
procuruur; ink. stuer :.procuruer 46 es gebrekelijk ontbreekt
48 bekint erkent, tot inzicht komt 5o ergheden kwaadheden,
zonden; onweerdig schandelijk 51 nemmermeer nooit 55 in
... zijden overal 57 mocht kon; namen noemen 58 blamen
ende beschamen berispen en beschaamd maken
B.N.L. C.I Iq
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Ende puneren om een onrein gedachte.

76o Nu, al waar 't dat 'et kind die moeder verkrachte,
Oft dat 'et den vader torte oft smete,
Oft dat d'een broeder d'ander verwete
Alle kwaad dat ie was gebrouwen,
Heeft hij eens hertelijk berouwen,
765 Terstond es uwe onfermhertigheid verworven.

God:
Waarom ben ik die dood gestorven,
Zo schandelijk, zo smadelijk, aan tscrucen hout,
Dan omdat elk mense, jonk ende oud,
Ter genaden zoude staan van mijnen vadre?

Masscheroen:
770 Dies hoordij te wezen te stranger ende te kwadre
Dan te voren, aangezien dat gij naakt
Zulken schandelijken dood hebt gesmaakt,
Omdat gij die mensen daar met zoudt renen;
Ende meer dan te voren dat zij verstenen
775 In onbetamelijke zonden horribile,
Die te bekondigen of te verhalen waar impossibile;
Die redelijke hem in 't overdinken vereizen.
Dat men in d'oude wet niet en dorste peizen,
Dat derren die mensen nu wel stoutelijken doen.
God:
78o Daar en liegdij niet an, Masscheroen;
Het volk es nu in kwaad doen zo verherd,
Ees 't dat er geen beteringe af en werdt,
Zk zal mijn strange zweerd van justitiën
6i torte trapte; smete sloeg 64 hertelijk
759 puneren strE ffen
oprecht 65 terstond op hetzelfde ogenblik 68 omdat opdat
70 stranger strenger 73 omdat opdat 74 verstenen verharden
77 die redelijke die hun verstand gebruiken; hem vereizen gruwen
78 in d'oude wet onder het Oude Verbond
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Moeten doen snijden met punitiën
785 Ende mijn plagen zenden, kwaad om verdragen.
Ons Lieve Vrouwe:
O kind, wijsdij den mensen plagen,
Dat moet mij wanhagen. Mag u verbeden wezen,
Laat den mensen doch nog wat met vreden wezen;
Zend hemlieden eerst tekenen oft voorboden,
Alzo
gij pleegt in zulken noden,
790
Eerdbevinge, dobbel zonnen, oft sterren met steerten,
Dat zij bevroeden mogen, met zulke geveerten,
Dat gij gestoord zijt uitermaten;
Zij zelen dan bij aventuren die zonden laten,
795 Uit vrezen van meer geplaagd te zijne.

God:
Neen, moeder, dat 's al verloren pijne,
Ik heb dikwijls zo veel tekenen gebaard,
Daar zij af behoorden te zijn vervaard:
Pestelentiën, orlogen, dier tijden,
Boo Daar men met rechte voor zoude vermijden
Die zonden, die mijn godheid verleden.
Mer hoe zij meer geplaagd zijn, hoe zij meer wreden,
Niet denkende op d'ewige dood vol geweens.
't Es al: waar voor zorge ik? verzucht ik ten lesten eens,
805 D'ontfermhertige God werdt mijns ontfermende.
Emmeken dit spel horende werd haar zondig leven bedinkende met bedrukter herten, in haar zelven zeggende:
786 wijsdij veroordeelt gij tot 87 mag u verbeden wezen kan
van u door bidden verkregen zijn (dat gij van de straf afziet)
90 in zulken noden in zulke ellendige toestand 92 bevroeden
begrijpen, inzien; met ... geveerten door middel van zulke vreesaanjagende verschijnselen 94 bij aventuren misschien 95
geplaagd met plagen bezocht 96 pijne moeite 97 gebaard
geopenbaard 8oi verleden beledigen oz wreden verstokt
worden
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Here God, hoe werdt mijn bloed verwermende
In 't horen van dezen wagenspele!
Ik hoor dier redenen ende argumenten zo vele,
Dat ik puur achterdinken krijge ende berou.
Moenen:
8io Wel, zullen wij hier blijven staande? Ou zeg, ou!
Wat wildij aan deze brabbelinge horen?
Gaan wij doch, minne.
Emmeken:
Neen, 't es verloren
Geroepen, getrokken, of gesluurd !
Alzo lange als dit spel duurt,
815 En krijgdij mij van hier niet, gaan die willen.
't Es beter dan een sermoen.
Moenen:
Hulpe, Lucifers billen !
Dat zij hier blijft staande, des verzuchte ik;
Zij zal hier achterdenken krijgen, duchte ik,
Door die prazinge die zij daar staat en hoort.
82o Ik zal nog wat beiden, maar komt ze dan niet voort,
Ik zal ze wel met vuisten van hier doen trenten.
Aldus hadde Moenen geerne dat spel belet te horen. Maar
zij bleeft horende oft hij wilde oft en wilde. Dwelk aldus
voorts luide:
Masscheroen:
O beleder der hemelen ende der elementen,
God, in der rechtveerdigheid, in die hoogste segie,
Zoudij Lucifer ende die helse collegie
13, 14 ge809 puur waarlijk
i 2 't es verloren het is vergeefs
sluurd : duurt; ink. ghesluert: duert i 5 gaan die grillen laten zij
gaan die willen 19 prazinge geleuter zo voort mee 21
trenten gaan 22 beleder bestuurder 23 segie zetel 24 collegie
vergadering, gezelschap
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825 Geen consent willen geven ende gehingen,
Dat wij die mensen wat kastijen gingen
Van haren mesdaden ende van haarder kwaadheid?
Anders en krijgdij 's nemmermeer verlaatheid
Van der vervaardheid, die zij plieën.
830 U hand van justitiën moet ze kastieën,
Zuldij nu onder mensen die bekinde wezen.
God:

Masscheroen, het zal moeten in 't inde wezen,
Dat ik consent zal geven 't volk te plagen,
Want met genen dingen en zijn zij te versagen,
835 Voor zij den slag hebben op den hals.
Ons Lieve Vrouwe:

O zone, die mensen zullen hem beteren van als;
En wilt niet te haaste u punitie togen.
Denkt om die borstkens, die gij hebt gezogen,
Denkt om dat buiksken, daar gij inne gelegen hebt,
84o Dinkt om die passie, die gij geleden hebt,
Dinkt om alle dbloed, dat gij stortet in geschille.
Waar 't niet al om 's mensen wille
Omdat zij t'uus vaders genaden zouden geraken?
Gij hebt zelve gesproken wat wildij maken? 845 Al hadde een mense alle die zonden allene
Gedaan van alle die wereld gemene,
Riep hij eens hertelijk op u ontfermen,
Hij zoude ontvangen zijn met openen armen.
Dit 's u woord, menig mense es 's vroedere.
825 gehingen toestaan 27 van wegens 28 verlaatheid rust
29 vervaardheid gruwelstukken; plieën bedrijven 29, 30 plieën:
kastieën; ink. plien: kastien 31 die ... wezen erkend worden
36 van als in alles
37
34 versagen tot vrees te brengen
41 in geschille in 't proces, de rechtszaak
te haaste te snel
49 es 's vroedere es des vroedere,
44 maken er aan doen
weet het
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God:
85o Ik sprak ende 't en es mij niet leed, vrouw moedere,
Ende nog zeg ik: al hadde een mense alle die zonden
Gedaan, die men zoude konnen gronden,
Kent hij mij met berouw, hij zal verkoren zijn;
Ende liever dan een ziele zoude verloren zijn,
855 Ik zoude nog eer alle die pijne dobbel lijden,
Die mij die roden deden in voorleden tijden.
O mense, hierom behoordij te dinkene.
Hoe Emmeken dit spel langer hoorde, zo zij haar zonden
meer overdenkende werd, zeggende aldus:
Nu eerst beginnen mij die tranen t'ontzinkene
Even gedichte over mijn wangen klaar.
86o Och, welke wroegen heb ik ontvangen daar
In 't horen dier woorden. O Here der heren 1
Waar 't ook mogelijk, woud' ik mij bekeren,
Dat ik ter genaden zoude komen van u?
Nooit en had ik achterdenken dan nu
865 Waar 't ook mogelijk? Ik duchte, neen 't.
Ik hebbe mijn consente te verre verleend,
Zonder redene mijn voornemen gebruikende.
Och eerde, ontdoet u ende zijt mij beluikende.
Want ik en ben niet weerdig, dat ik u beterde.

Moenen (terzijde):
87o Hulpe, Modicak, hoe ik blaakogende werde;
852 gronden peilen, begrijpen 53 kent erkent 58 nu eerst nu
voor 't eerst 59 even gedichte aldoor; klaar stoplap (of: bepaling
bij tranen vs. 858) 6o wroegen wroegingen 66 mijn ... verleend te veel aan mijn kwade neigingen toegegeven 67 zonder
redene onredelijk; gebruiken ten uitvoer brengen 68 ontdoet u
opent u; zijt mij beluikende omsluit mij 69 beterde betrede 70
Modicak, naam v. e. duivel; blaakogen blikogen, vlammen (van
de ogen)
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Dit meisen krijgt berou den balg al vul.
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(tot Marieken):
Ga wij iewers in 't schoonste van der steden
Een kanne wijns meten.
Emmeken:
Laat mij met vreden.
boos!
mij,
fel
vijand
vlied
van
Ende
875
Wee mij, dat ik u ooit verkoos
Ende aanriep u, vergetende die Godheid ontfermhertelijk.
Och, och, ik krijge zulken berouwen hertelijk.
Dat mij 't herte zal besluiten. Och ! ik bezwilte,
88o Mijn kracht faalgeert mij.
Moenen:
I-lulpe, Lucifers leveren, longeren ende milte !
Nu mag ik wel borlen, blaakogen ende huilen;
Mijn meninge wil hier al vuilen,
Onder die helse guilen werdt nu mijn daad van kleender vramen.
Rijst in alder duivel namen,
885 Oft ik draech u gekoust, geschoeid in Cacabo.
Emmeken:
O Here, ontferm u mijns!
Moenen:
Ja, ees 't alzo ?
Nu hoor ik wel dat achterdenken in haar gaat knagen;
Tot in 't zwerk der wolken wil ik ze dragen,
Toornen hoge, ende worpen ze van boven neder;
890 Koomt ze dan te haar zelven weder,
871 balg buik, lichaam; al geheel; er ontbr. een versregel na 871
73 iewers ergens 74 meten drinken 76 verkoos de voorkeur
gaf 79 besluiten zich sluiten, toesluiten, stil staan; ik beswilte
ik bezwijm 8o faalgeert laat mij in de steek, begeeft mij 8i
borlen brullen 8z meninge plan, doel; vuilen mislukken 83
guil drinkebroer 85 Cacabo de hcl(leketel)
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Zo heeft ze geluk, die lelijke vrucht.
Her! Her! gij moet mede in die lucht.

Na deze woorden heeft Moenen die duivel Emmeken hoger
dan enig huis ofte kerke in die locht gedragen, dat 't haar
oom ende alle die lieden zagen, dwelk hem allen zeer verwonderde, niet wetende wat dat bedieden mocht.
Hoe Moenen Emmeken van boven neder werp ende hoe ze

haar oom werd kennende.
Als Moenen die duivel Emmeken boven alle huizen hoge
891 lelijke vrucht lelijk schepsel
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gedragen hadde, werp hij ze van boven neder op der straten,
haar alzo menende den hals te breken, waaraf die lieden zeer

verschrikten. Ende heer Gijsbrecht haar oom die dat zelf
spel ook horende was, verwonderde wat dat bediedde ende
wie dat wezen mochte die van zo hoge viel, zeggende ende
vragende enen die neven hem stond aldus:
Heeft ze den hals niet ontwee, zo heeft ze geluk vrij;
Mijn herte krijgt 'er onsprekelijken druk bij,
895 Dat ik dit lijden aan enig mense schouwe.
Kendij ze niet? Wie es die vrouwe?
893 vrij waarlijk 94 bij door
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Een Borger:
Ik zou 't geerne zien, oft ik ze kende;
Maar 't volk staat hier zo en dringt over ende,
Dat mer niet en kan bij geraken.
too Koomt achter mij, heer, ik zal ons een gat maken.
Dwaas es hij, die mij in 't dringen slom acht.
Ziet here, 't vrouken leet in onmacht,
Zij left al van haar selven.
Die Oom:
Dat en es geen wonder.
Helpt, al dbloed mijns lichaams van boven tot ondre
905 Verkruipt mij, ik zou 't wel betogen.
Die tranen schieten mij uit den ogen,
Mijn aderen versterven, mijn koleur werdt bleek,
Nooit en gevoelde ik mij zo week!
Och vriend, slaat mijns gade, ik bid 's u zere.
Die Borger:
910 Ontbeid, wat let u, here?
Gij verandert, al waardij puur een dood mense.
Die Oom:
Om sterven dat ik in dezer nood wense !
Och Antropos, koom en doorschiet mij lichte!
Die Borger:
Hoe meslaat dij u aldus?
Die Oom:
Och, het es mijn nichte,
898 over ende bovenmate 99 mer men er 901 slom onhandig
ik ... betogen ik weet
het voorwaar 07 versterven worden slap; versta: mijn bloed
stolt mij in de aderen o8 week krachteloos 09 slaat ... gade
help mij i o ontbeid wacht, Hemel! i i al alsof 13 Antropos,
bedoeld is Atropos, de schikgodin, die de levensdraad afsnijdt,
hier voorgesteld met de pijl 14 meslaat ... aldus maakt gij
zo'n misbaar
03 al geheel 05 verkruipt stroomt weg;
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915 Dies ik 't herte vol leeds genog hebbe;
Dit es ze, die ik wel zeven jaar gezocht hebbe.
Ei lasen, nu leit zij hier den hals verstuikt.
Och eerde, ontdoet u, ende mij beluikt;
Ik en wille niet langer ruste gewinnen.

Die Borger:
920

Weettij wel, dat zij 't es?

Die Oom:
En zoud' ik ze niet kinnen?
Oft meendij, dat ik mijn zinnen misse?

Moenen:
Hulpe, melkflessen van korten blisse!
Mijnen steert ik bepisse van rechter kwaadheden.
Nu en weet ik 'er genen raad tegen.
925 Dit is haar oom; hoe zal ik 't nu koken?
Ik hadde haar lange den hals gebroken,
Maar die bede van dezen pape heilig
Maakt mij den weg onveilig.
Had ik 'er macht aan, ik zoud' en terstond ter hellen voeren.

Die Borgere:
93 0 Ziet here, ik zie ze nog roeren.
Die Oom:
Verroeren! dat waar boete voor vele gepijns.
't Es waar, zij roert zekere.

Emmeken:
Ay mij, wat 's mijns?
Waar heb ik geweest, of waar ben ik nu?
O Here, sta ik ook nog in die gratie van u,
935 Dat ik ter genaden zoude mogen komen?
19 wille zal
17 verstuikt gebroken
915 genog zeer
22
melkflessen ... blisse, een onherkenbaar verbasterde duivelse uit
z5 koken klaarspelen 29 en hem 3o roeren bewegen-roep
31 boete ... gepijns vergoeding voor vele smart
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Ja ik, want haddij mij hier niet genomen
In uwer bewaarnesse, alles machtig,
Ik ware in d'eeuwige pijne onzachtig,
Met ziele, met lijve, eeuwig versteken
940 Uit 's heren rijke.
Emmekens Oom:
Kondij nog spreken,
Marieken nichte, zo spreekt tegen mij,
Die zo menig zuchten om dij
Gezucht heeft, ende zo menig klagen geklaagd,
Ende t'allen kanten zo menig vragen gevraagd,
945 Ende nu vind ik u hier onder dit gedroom
In dezen soberen puente.
Emmeken:
Och, zijdij dit, leer oom!
Och gehingde God, dat ik op dit pas
Ware in denzelven puncte, dat ik was,
Doen ik u leste zag, zonder deze reize!
95o Och, als ik mij zelver overpeize,
Ik ducht, dat ik eeuwig verdoempt ben.

Die Oom:
Nichte, gij sneeft.
't En es niemand verloren dan die hem verloren geeft.
Hoe zoudij zo verdoempt zijn? dat waar te deerne!
Maar hoe koomdij hier? dat wist ik geerne.
955 En gij waart vlues in die lucht zo hoge.
Zeg het mij doch, bij uwen gedoge;
938 onzachtig hard, gruwelijk39 versteken verstoten
45
gedroom gedrang 46 in ... puente in deze treurige toestand
48 in ... puncte in dezelfde toestand 49 zonder deze reize
toen ik nog niet die tocht (naar Nijmegen) had gedaan (of ongerekend deze keer) 51 sneeft dwaalt 53 te deerne om mede
mee te hebben 55 vlues zoeven 56 bij ... gedoge-lijden
asjeblieft
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Ik en zag nooit mense zo hoge dat ik weet.
Emmeken:
Heer oom, het waar mij ongereed
Dat ik u alle mijn aventure zoude verhalen beschelijk.
96o Ik hebbe mij den vijand eens over gegeven gehelijk
Ende na dien ontrent zeven jaren met hem gegaan.
Ik en kan 's u niet al doen vermaan
ik wil 't metten kortsten
[overslaan Binnen dien zeven jaren mijn regiment ende ons bedrijven;
Men zoud' er wel boeken of schrijven;
965 Geen kwaad en mag tegen 't mijne klikken.
Ten einde van alle deze vreemde stikken
Kwam ik hier in 't land om mijn vrienden te visiterene;
Ende met dat wij hier door meenden te passerene
Ende ter merkt kwamen, zo zag ik staan spelen daar
970 't Spel van Masscheroen. Ik hoord' er naar.
Emmer in die woorden, die ik hoorde,
Kreeg ik zulken achterdinken, dat 's hem stoorde
Hij, die bij mij was, ende droeg mij, daar 't 't volk zag,
Hoge in die locht.
Die Oom:
Ei lacen, owach!
975 Hoe, nichte, was die vijand bij u?
Emmeken:
Ja ik, heer oom, ende es ontrent zeven jaar nu,
Dat ik mij voegde onder zijn gebod
Ende met hem gewandeld hebbe.
95 8 ongereed bezwaarlijk 59 beschelijk in bijzonderheden 6o
eens eenmaal 962 doen vermaan verhalen; ik ... overslaan ik
zal het zo kort mogelijk veitellen, een overzicht geven van 63
mijn regiment mijn levenswijze 65 tegen ... klikken halen bij
't mijne 66 stikken handelingen, gebeurtenissen 71 emmer
en juist 72-73 dat ... hij dat hij hierover boos werd 77 gebod
macht 78 gewandeld omgegaan
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Die Oom:

Nulpe, almogende God!
Daanhoren doet mij al dlijf vergruwen.
98o Dien gast moeten wij van u stuwen,
Zoudij gewinnen Gods rijke heugelijk.
Moenen:
Ei plekkaard, dat en es niet meugelijk,
Dat gij mij van haar zoud vervremen.
Als 't mij past, ik zal ze met huie met haar nemen
9 8 5 Ende dragen ze, daar men zelden solfer of pek spaart.
Die Oom:
Zoudij, fel geest?
Moenen:
Ja ik, hoerezoon, plekkaard;
Zij es mijne, zij heeft haar zelven overgegeven,
Den Oppersten afgegaan ende mij bijgebleven,
Daarom moet zij ten helsen gloede blaken.
ggo Ende, hoerezone, zoudij ze mij meinen t'ongoede maken?
Zk zoude u hals ende benen verpletten.
Die Oom:
Fel geest, dat zal ik u wel beletten.
Ik hebbe hier, meen ik, in mijnen brevier
Acht of tien regulen in een papier;
995 Zij zelen u schier doen anders wrimpen.
Moenen:
Och, och, mijn borstelen rijzen, mijn haren krimpen
Mits dat hij daar leest; wat zal ik verkiezen?
Bij Modicak, moete ik deze verliezen,
Hoe zal ik doorgooid zijn met gloeiende wappers!
979 Daanhoren 't aanhoren; vergruwen rillen 8o dien gast, nl.
den vijand; stuwen verdrijven 81 heugelijk zalig 83 vervremen
vervreemden 88 afgegaan r fgevallen go t'ongoede maken
ontnemen 95 wrimpen grijnzen 96 krimpen verstijven 97
mits ... leest door hetgeen hij daar 99 doorgooid afgeranseld;
wappers leren riemen met loden bal
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Van kwaadheiden zo bijt ik op mijn knappers;
Uit oren, uit bakhuize blaas ik helse sperken.
Hier aan mij mag men nu merken,
Als ons opzet den oppersten Here verdriet,
Zo es ons dingen min dan niet.
1005 Ik ducht, ik van dezer zielen zal moeten scheden.
Die Oom:
Ga wij, Marieken nichte, ik zal u gaan leden
Hier tot den deken, een vier doen stoken.
Ik denke wel, u leden zijn u al gebroken,
Mits dat hij u zo opvoerde ende weder liet vallen:
1010 Gij moet zeer gekwetst zijn.
Emmeken:
Ik en ach 's niet medallen
Dit lijden, heer oom; dies geen verhaal;
Ik ben willig te lijden tien duizend maal
Meer dan pennen zouden konnen geschrijven,
Mag Gods ontfermen aan mij beklijven.
1015 Mij en roekt wat ik doe, mag ik eens troost
Verwerven ende gratie.
i000

Die Oom:
Blijft in dat propoost,
Ik verzeker u Gods rijke, t'uwer kuren.
Wij lezen 't degelijks in die Schrifturen:
Om te verwerven Gods glorie pure,
rozo Niet voor een heerlijk berou ter lester hure.
i 000 knappers tanden o i uit bakhuize uit mijn bakkes; sperken
vonken 04 ons dingen onze inspanning o6 leden leiden o8 af
geheel i o ach 's achte es, acht het i i dies.. . verhaal spreek
daar niet meer over 14 aan mij beklijven mijn deel worden
15 mij en roekt het kan me niet schelen i 6 propoost voornemen
17 t'uwer kuren naar uw wens 17, i8, 19, 20 kuren: Schrifturen

pure: hure; ink. kueren: Schriftueren: puere: huere 20 heerlijk

eerlijk, oprecht; versta: niets gaat boven een oprecht berouw in
het laatste levensuur
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Na dezen es heer Gijsbrecht met zijnder nichte gegaan tot
alle den geleerdsten priesteren van der stad van Nimmegen;
maar geen priester hoe hoge geleerd, hoe expert 1 ), hoe
heilig oft hoe devoot, als zij 't stuk verstonden 2 ), en dorsten hem geenszins onderwinden haar te absolveren oft
enige penitentie te zetten a) van haren zonden die zeer
ankstelijk ende onmenselijk 4 ) waren; waarom dat zij alle
bedrukt waren.

Hoe heer Gijsbrecht na Kolen reisde met zijnder nichten.

t stuk verstonden van het geval kennis
1 ) expert deskundig 2
namen 3 penitentie zetten boete vaststellen 4) onmenselijk in
strijd met de aard van den mens
)

)

'
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Des ander daags 's morgens wel vroeg berede hem 1 ) heer
Gijsbrecht alleens oft 2 ) hij hadde misse willen celebreren,
nemende dat weerde gebenedijde heilig sacrament in zijn
hand ende heeft hem alzo met Emmeken zijnder nichten op
die reize gesteld na Keulen. Ende Moen die duivel es hemlieden van vers gevolgd, maar hij en dorste hemlieden niet
bijkomen noch Emmeken enigszins genaken door die
krachten des heiligen sacraments. Nochtans werp hij somtijd half eiken ende ander bomen van boven na hemlieden
om hem beiden den hals te brekene. Mer Ons Lieve Here
en wilde 's niet gehingen, want zij daglijks een gebeken plag
te lezen ter eren van Onzer Liever Vrouwen. Aldus hebben
zij zo lange ende veel gereisd dat zij tot Keulen kwamen,
daar zij haar tegen 3 ) den bisschop biechte. Maar zij en wisten
haars 4 ) genen raad, want die zonde zo onmenselijk ende groot
was, dat hij geen macht en hadde daar af te absolverene.
Hoe Emmeken ende haar oom na Rome reisden ende hoe
Emmeken haar biechtte tegen den paus.
Na dezen zijn Emmeken ende haar oom van den bisschop
gescheiden ende uit Kolen gegaan na Rome, daar zij na veel
reizens met groten arbeide 5 ) kwamen. Ende Emmeken heeft
haar biechte gesproken tegen den paus, met wenenden
ogen zeggende:
O Stadhouder van Gode, ja God op d'eerde, zo men ons gewaagt,
Geen zondiger dan mij d'eerde en draagt,
Ewig gesloten, ducht ik, uit der hemelser balië.
Die Paus:
Waarom dat, kind?
2) alleens oft juist alsof 3) tegen
1) berede hem rustte zich toe
bij 4) haars voor haar b) arbeid moeite
1023 uit ... balié uit (het rechtsgebied van) de hemel

B.N.L. C. i zo
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Em meken :
Ik ben 's duivels amië
i o25 Ende geweest hebbe bat dan zeven jaren,
Met hem gewandeld, gegaan, gevaren,
Daar 't ons beliefde, zijt dit bedrijf vroed,
Met hem gedaan zo man ende wijf doet.
Mag ik mij dan niet wel ontstellen ?

Die Paus:
1030 Wat dinge, kind? met den vijand van der

hellen?

Ende wistet gij wel, als hij bij u kwam,
102-4 amië lief 25 bat meer 26 gewandeld verkeerd; varen
reizen 27 zijt ... vroed geef acht daarop 29 mij ontstellen
buiten mij zelf geraken van ontzetting 30 wat dinge wat 31
wistet gij wist gij het
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Dat 't die vijand was?
Emmeken:

Ja, vader lofzam.
Die Paus:
Hoe konde gij u met den vijand ontdragen,
Als gij wist dat hij 't was?
Emmeken:
Vadre, die goede dagen,
1035 't Grote geld ende 't grote goed,
Dat hij mij dede hebben, zijt des wel vroed,
Dat deed 't mij doen, al doet 't mij nu vereizen;
Zk en konde gedinken noch gepeizen,
Hij en deed 't mij hebben te mijnen behoeve.
1040 Ende nog dat aldermeeste, daar ik mij om bedroeve,
Ende dat mij in 't herte den meesten toren geeft,
Dat 's, dat zo menig mense dlijf verloren heeft
Ter plaatsen, daar wij hebben verkeerd.
Over die tweehonderd, vader geëerd,
1045 Zijn der om mijnen wille vermoord ende dood bleven
Als voor ende naar.
Die Paus:
Hulpe, Godheid verheven !
Door zulke stukken moogdij wel leven onheugelijk.
Emmeken:
O vader, zoekt mij raad, ees 't mogelijk
Ende stelt mij penitentie eer wij verporren.
1050 Mij en roekt, hoe strange zij es.
Die Paus:
Zk en zal nau dorren
1032- lofzam eerwaarde 33 hem ontdragen zich ophouden 35
grote vele 37 vereizen gruwen van 39 hij en of hij 41 toren
verdriet 46 als voor ende naar voor en na 47 stukken, hier
(schelm)stukken; onheugelijk in droefheid 49 verporren vertrekken 50 mij en roekt het kan me niet schelen; dorren durven

308

MIRAKELSPELEN

Zo diep tasten in die ontfermhertigheid ons Heren.
Wat! zoudij bij den vijand verkeren!
Zulken zonden en kwam mij nooit voren in biechten.
Ende dan nog voort, door dijn bedriechten
1055 Zo menigen doen dlijf verliezen !
Ik en weet wat penitentie kiezen
Strange genoeg tegen zulken werken zondelijk:
Bij den vijand te zijne, 't es te hondelijk!
O Godheid ongrondelijk, vol genaden,
io6o Wilt mij doch in dit stuk beraden!
Ik ben puur beladen in mijnen zin.
O rechter in der rechtveerdigheid, zend mij doch in
U inspiratie uit uwer hoochster glorie !
Hola, mij kompt daar in mijn memorie ... .
i o65 Mij waar leed, waardij verdoemd.
Roept den priester, die met u koemt,
Dan zuldij u penitentie horen.
Emmeken:
Waar zijdij, heer oom?
Die Oom:
Ik sta hier voren,
Vol druks, vol anksten, totdat ik weet,
1070 Hoe dat 't vergaan zal.
Die Paus:
Nu hoort naar dbescheed:
Mij waar leed, ende 't waar ook wel om deren,
Dat iemand verloren ware, konst men 't ontberen,
Ende God en zoud' 's ook niet geerne gehingen.
1054 door ... bedriechten door je bedriegerijen 56 kiezen uitzoeken 58 hondelijk honds, beestachtig 6i ik ... zin ik ben
in de grootste verlegenheid 64 memorie gedachte 66 met u
koemt u vergezelt 68 voren voor u 70 vergaan aflopen;
dbescheed de uitspraak 72 't ontberen vrijkomen van
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Ziet, daar zijn drie ijzeren ringen;
1075 Den meesten zuldij haar sluiten aan den hals,
Dander, zonder veel geschals,
Sluit die aan haar armen, wel vast ende strange,
Ende die ringen moet zij dragen alzo lange,
Totdat ze versleten zijn, of dat ze van zelfs afvallen.
io8o Dan werden haar zonden vergeven met dallen;
Niet eer en zal zij los ende kwijt zijn.

Die Oom:
Dat zal, ducht ik, nog enen langen tijd zijn,
Eer zij van zelfs zullen slijten of,
Want zij zijn zo ruide, zwaar ende grof;
i o85 In honderd jaren en zouden zij zo vele niet slijten
Als 't vierendeel van der dikten.

Die Paus:
Zij mag haar zo kwijten
In hertelijke penitentie volstaande,
Dat zij van zelfs wel zelen zijn afgaande
Van den armen ende van den halze.
1090 Maar doet ze 'r vast aansluiten.

Die Oom:
Wel vadre, ik zal ze
Zo vast daar aan doen sluiten ende zo sterk,
Dat zij nemmermeer en ontgaan, 't en waar Gods werk.
O priester ende klerk boven alle staten,
Bij uwer genaden willen wij u laten
1o95 Ende reizen weder onzer straten t'onzen lande nedere,
Van daar wij kwamen.
1075 den meesten de grootste 76 zonder veel geschals zonder
veel omslag 8o met dallen geheel en al 84 ruide ruw 86
haar kwijten haar plicht doen 87 volstaande volhardende 92
ontgaan losgaan 1093 klerk ... staten hoogste der geestelijken
94 bij ... genaden met uw verlof
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Die Paus:
Die hoogste bevredere
Die wille dijn lijden maken zo langs zo zochtere.
Emmeken:
Adieu, heilige vader.
Die Paus:
Gaat in Gods hoeden, dochtere,
Ende blijft volstandig in u penitentie.
ioo Want hier boven in die hoogste excellentie
Es volstandige penitentie zeer geprezen,
Boven alle dingen, waar wij af lezen.
Aldus heeft Emmeken haar penitentie ontvaan van den
paus. Ende haar oom dede die ringen terstond zo vaste
aan haren hals ende aan haar ermen maken, dat ze haar
leefdage niet af en mochten, tenware bij gehingenisse ende
mirakele van Onzen Lieven Here.
Hoe Emmeken uit Rome reisde. En hoe zij nonne werd in
der bekeerder zondersen klooster 1) te Tricht.
Nadat 2 ) Emmeken die ringen aanhadde gelijk gij gehoord
hebt, zo es zij met haren oom uit der stad van Rome gegaan,
die welke zo lange reisden dat zij te Maastricht kwamen,
daar Emmeken in der bekeerder zondersen kloostere nonne
werd, tot welken haar oom behulpig was. Ende nadat hij
ze daar in geholpen hadde, nam hij oorlof aan haar ende
reisde tot zijnen lande daar hij nog vier en twintig jaar
leefde, nadat hij zijnder nichten in 't klooster geholpen hadde,
die hij alle fare eens bezochte alzo lange als hij leefde.

_)

1)

in. . . klooster in het klooster voor de bekeerde zondaressen

97 xo . .

nadat toen
1096 bevredere beschermer, behoeder
zo hoe ... hoe
1100 die
excellentie de hoogste heerlijkheid, de hemel

...
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Hoe die Engel Gods Emmekens ringen afdede van
haren halte ende handen.
Emmeken in dit voorschreven klooster wonende, leefde zo
heiliglijk ende dede zo strangen penitentie, dat haar die
ontfermhertige Christus al haar zonden vergaf, zijnen ingel
tot haar zeindende daar zij lag en sliep, die welke haar die
ringen afdede. Waaraf Emmeken zeer blijde was, zeggende:

II05

Lange nachten zijn zelden dengenen lief,
Die druk in 't herte hebben oft zwaarmoedigheid.
Zijn slapen es grote onruste of meerder grief,
1105

meerder grief groter kwelling
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Zwaar dromen verschrikkende of zulken meskief.
Mij gebeurt vele alzulken onspoedigheid.
Wie zal mij zeggen die rechte bevroedigheid
Van mijnen drome, daar ik in heb gelegen?
1110 Mij dochte, ik was genomen uit der helser gloedigheid
Ende van daar, boven in den hemel gedregen.
Daar kwamen mij vele witter duiven tegen,
Die sloegen mijn banden af met haren vlerken.
Ontbeid, wat zie ik? O Godheid vol zegen,
1115 Heb ik u hoge genade verkregen ?
Och, ja ik, mijn banden zijn af, zo men mag merken,
Zij liggen hier neven mij. O godlijke werken,
Wat krachtiger schermschild zijdij tegen 't verkranken!
Dies en kan men u nemmermeer voldanken
1120 Te genen stonden.
O mense, vol gebreken ende vol zonden,
Hieraan moogdij nemen exempele,
Ende ter eren dezer weerdigheid zonder gronden,
Den almogenden God eeuwigen lof vermonden
1125 Naar u arm macht zeer sempele.
Weldaad dient wel gedaan in Gods tempele.
In dezer manieren, Gods vrienden verkoren,
Zo es dit gebeurd hier te voren,
Zonder faute, al ees 't dat 't den menigen leugelijk dinkt.
1130 Ende gij nog te Maastricht in stede ginkt
Ten bekeerden zondersen, daar zoudij zien
i io6 verschrikkende schrik aanjagend; meskief narigheid07
onspoedigheid verdrietelijkheid o$ bevroedigheid betekenis 14
ontbeid wacht! i 6 zo zoals i 8 verkranken in ellende verzinken
19 voldanken ten volle danken 23 weerdigheid zonder gronden
grondeloze genade 24 vermonden zeggen, spreken 25 naar
sempele naar uw zwak en gering vermogen 29 zonder faute
inderdaad; den menigen menigeen 30 ende indien
...
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Emmekens graf, ende boven dien
Die drie ringen hangen boven haren grave,
Ende onder die ringen geschreven met letteren gave,
1135 Haar regnatie ende penitentie, die zij bezuurde,
Hoe ende wanneer dit gebuurde.
Door die tekenen houd ik dit te bat voor waar.
Zij leefde nog omtrent twee jaar,
Nadat haar banden afsprongen, was mij gezeid,
I 140 Altoos penitentie doende ende neerstigheid
Om den oppersten Konink te behagene.
Neemt alle dankelijk, zonder klagene
Dit slecht bewijs; jonste deed 't bestaan,
Opdat wij die hemelse glorie mogen ontvaan. Amen.
1134 gave duidelijke 35 regnatie levenswijze; bezuurde met
moeite volbracht 35, 3 6 bezuurde: gebuurde; ink. besuerde:
ghebuerde 37 te bat te meer 40 penitentie ... neerstigheid
ijverig penitentie doende 42 dankelijk met dank 43 dit slecht
bewijs deze eenvoudige vertoning; jonste ... bestaan liefde deed
het ondernemen

HET WAPEN VAN ANTWERPEN
Drukkersmerk op het slot van de ± 15 i8 door Willem
Vorsterman te Antwerpen gedrukte uitgave.

DEN SPIEGEL DER ZALIGHEID VAN
ELKERLIJK
Merkt dezen spiegel, hebten voor ogen.
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INLEIDING

Elke literatuurgeschiedenis pleegt „Den Spieghel der
Salicheit van Elckerlijc" te rekenen tot de moraliteiten of
spelen van sinne, ofschoon de schrijver zelf spreekt van

esbattement.
Tegen het bezigen van de naam moraliteit is geen bezwaar, mits men er zich rekenschap van geeft, dat de betekenis van moraliteit in de middeleeuwen niet geheel gedekt wordt door die, welke de literatuurhistorici er aan
geven. Voor dezen is moraliteit een vakterm voor een vrij
scherp begrensd genre, aldus o.a. omschreven: ,,Moraliteiten zijn drama's, die een zedelijke strekking hebben en
waarin slechts allegorische figuren voorkomen" 1
Dat deze definitie slechts ten dele met de werkelijke
feiten overeenstemt, bewijzen in ons land uitdrukkingen
als Moraliteit van der Verrisenisse Ons liefs Heren (1450),
als naam van een soort mysteriespel, in Frankrijk uitdruk
als Moralité de l'Assomption de Notre Dame (1527),-kinge
Moralité d'une pauvre fille villageoise, laquelle ayma mieux
avoir la teste coupée par son père que d'estre violée par son seigneur; faicte a la louange et honneur des chastes et honnestes filies,
stukken met slechts enkele of zelfs geen allegorische figuren.
Spel van sinne komt als naam van een toneelstuk niet
vóór de helft der vijftiende eeuw voor en in de zestiende
eeuw heeft het evenals moraliteit een ruimere betekenis
gehad dan de letterkundige vakterm, getuige het Spel van
Sinne van Charon de Helsche scippere.
Hoe dan ook, Elkerlijk beantwoordt aan de eisen der
gegeven definitie ten opzichte van de zedelijke strekking
en ook van de allegorische figuren, althans in hoofdzaak,
want men kan God toch geen allegorie noemen.
.

1 Dr. J. A. Worp, Geschiedenis van het Drama en van het tooneel
in Nederland D. i biz. i io.
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Maar hetgeen van groter gewicht is, deze moraliteit is
meteen een der beste specimina van het genre.
Moraliteiten met godsdienstige strekking hadden in
wezen hetzelfde doel als mysteriespelen. Alleen de methode
was anders. In plaats van uit te gaan van historische feiten,
of wat men als zodanig beschouwde, deed men dit van
een idee, maar fantazeerde er een soort geschiedenis bij.
Liet men in de mysteriespelen uit de gedramatizeerde gebeurtenissen de stichtelijke gevolgtrekking maken, in de
moraliteiten zette men een idee voorop, lichtte deze toe,
verklaarde zich er voor of er tegen, alles binnen de lijst
van het verhaal.
De mysteriespelen zijn gedramatizeerde bijbelse geschiedenis, zoals de mirakelspelen gedramatizeerde hagiografie, maar zij zijn geen moraaltheologie. Op de vraag, wat
moet ik doen om zalig te worden, geven zij geen rechtstreeks antwoord.
Maar de moraliteiten met godsdienstige strekking trachten dat wel te doen.
Zij leren niet, hoe is het geweest, wat is er gebeurd, maar
zeggen: zó moet gij doen en dáárom moet gij zo handelen.
De vraag: Welck den mensche stervende meesten troost
is? bij het Gentse landjuweel, is typerend vor het gehele
genre dezer moraliteiten met godsdienstige strekking, evenals „ Tspel van Quiconcque vult saluus esseghestelt by Antheunis
de Roovere ende gescreven by my Cornelis Eueraert a° 1 527".
Naar dit doel streeft ook de schrijver van Elkerlijk die
zijn stuk noemt een spiegel der zaligheid.
Er is nog een ander, uiterlijk, verschil tussen dit esbattement en de mysteriespelen, de Eerste en Sevenste Blijschap.
Terwijl in de meeste latere spelen van sinne de sinnekens
de duivelrije der mysteriespelen vervangen, is er in de
Spiegel voor duivelenkomiek geen plaats. Het is allemaal
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diepe ernst van het begin tot het einde. Maar zo van zelf
sprekend vond men blijkbaar het optreden van duivelen
in ernstige geestelijke toneelstukken, dat Ischyrius in zijn
Latijnse schoolkomedie, Homulus, het wenselijk achtte,
in tegenstelling met zijn voorbeeld, weer duivelen te laten
optreden met de mooie namen, Larvicola en Crambarabas.
Het allegorische drama moest uit den aard der zaak zijn
zwaartepunt leggen op de redenering. Daar dreigde echter
het grote gevaar. Toneel eist nu eenmaal een zekere hoeveelheid actie en te lange redeneringen zonder actie, hoe
belangrijk het onderwerp ook is, waarover het gaat, zijn
dodelijk voor dramatische kunst. Nu is het echter dé grote
verdienste van den dichter van de Spiegel, dat hij deze
allergevaarlijkste klip, waarop zovele moraliteiten uit de
rederijkerstijd zijn gestrand, heeft weten te ontzeilen in
zijn stuk, dat nog geen goo versregels telt, de naproloog
inbegrepen, met als langste monoloog een van ongeveer
25 versregels, met dialogen, waarin de sprekers dikwijls
aan twee, drie regels, soms aan een halve genoeg hebben.
voor vraag en antwoord.
In hoeverre de moraliteit afhankelijk is van de mysteriespelen, wat de oorsprong betreft, is niet gemakkelijk uit te
maken. Het komt ons voor, dat zij te ver gaan, die beweren,,
dat de moraliteit met godsdienstige strekking uit de mysteriespelen zou ontstaan zijn, meer bepaaldelijk uit gedeelten
als het proces of het pleidooi in de hemel. Men kan met
evenveel recht misschien menen, dat de processen met hun
allegorische figuren, een soort van invoegsels zijn, door
reeds bestaande zelfstandige allegorische toneelstukken geinspireerd. Overigens is het oudste allegorische drama in
ons land het wereldlijk toneelstuk Een abel Spel wanden.
Winter ende vanden Somer, dat zeker niet uit de mysteriespelen is ontstaan.
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Evenmin als de Blijschappen en Marieken van Nieumegen is Elkerlijk oorspronkelijk, wat de stof betreft.
De drie hoofdideeën, de motieven, waarop het stuk werd
opgebouwd, waren immers:
De algemeen menselijke waarheid: Zeder moet sterven
en alles moet hij hier achterlaten van 's werelds goederen.
De Christelijke geloofswaarheden: De mens moet rekenschap van zijn daden geven. Gods barmhartigheid is einde
-los.
Wijsgeren, dichters, stichtelijke schrijvers en kanselredenaars hadden reeds dikwijls deze waarheden afzonderlijk
of met elkaar verbonden, op zeer verschillende wijze in het
licht gesteld.
Maar de verdienste van den schrijver van Elkerlijk is,
dat hij op eigen manier de drie waarheden tot een harmonisch geheel weet te verenigen, daarvoor de aktueelste
vorm van zijn tijd kiest en deze vorm zo weet te hanteren,
dat zijn stuk een model wordt voor alle tijden.
Eenvoud en soberheid zijn wel de grote verdiensten van
deze welsprekende vastenpreek in dramatische vorm.
Dramatisch echter slechts voor een deel in de zin van
Verhagen 1
Geschilderd wordt inderdaad, hoe iemand reageert op
een crisis, alleen is het niet één mens, maar dé mens, niet
een willekeurige crisis, maar dé crisis, welke niemand ter
wereld kan ontgaan, alleen wordt niet de reactie zonder
meer vertoond, maar ook en vóóral, hoe de mens móét
reageren, wil hij niet voor eeuwig te gronde gaan.
Wie in deze spiegel ziet, aanschouwt onverhuld de
eeuwige waarheid van de dood, maar tevens wordt hij
gedwongen, waar het toch eigenlijk om te doen is, zich de
vraag te stellen: wat dan ? een vraag, waarop geen antwoord
.

1

Zie boven biz. 247.

ELKERLIJK

321

kan gegeven worden dan een antwoord, zwaar van consequenties.
Elkerlijk is het tegenovergestelde van een noodlotsdrama.
Dit slaat de toeschouwers met ontzetting of doffe wanhoop
voor onvermijdbare gruwelijkheid.
Maar Elkerlijk ontneemt de dood zijn prikkel: de gruwelijkheid van de vertwijfeling, niet echter hetonvermijdelijke,
niet echter de ernst: het eenmaal rekenschap moeten geven
aan den Oppersten Rechter.
De Spiegel der Zaligheid, evenals trouwens Marieken,
is aldus een onwraakbaar getuigenis van leven wekkend
optimisme, dat zonder de zonde te vergoelijken den
moordenaar het paradijs niet ontzegt, mits hij zij „paratus
poenitentiam agere pro posse suo".
Is het te verwonderen, indien men den schrijver van dit
stuk, een zekeren Petrus Diesthemius, heeft gezocht in een
Karthuizerklooster en hem, overigens ten onrechte, heeft
geïdentificeerd met den prior?
Meer dan de naam, Petrus Diesthemius, en de vage
tijdbepaling, het einde der i5de eeuw, weten we niet, maar
wel dit:
De Spiegel ademt geheel de geest van dat verdiepte
Christendom van het einde der i 5de eeuw, dat zich openbaarde in de beweging der devoten en het onvergankelijke
monument van letterkundige schoonheid en allerinnigst
godsdienstig leven schiep, dat de Imitatio Christi heet.
Uit dezelfde tijd als Elkerlijk dateert een Engels stuk,
Everyman. Sommige letterkundigen hebben een tijdlang
er aan getwijfeld, of het Nederlandse stuk wel oorspronkelijk was, dan wel een vertaling van Everyman. Hoe langer
hoe waarschijnlijker is het echter geworden, dat Elkerlijk
een oorspronkelijk Nederlands werk is.
B.N.L. C.I 21
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Het Engelse stuk sloeg in Engeland in, zoals de talrijke
herdrukken bewijzen.
Maar de Spiegel der Zaligheid heeft nog veel meer
succes gehad.
In Antwerpen behaalde het stuk op een landjuweel de
eerste prijs. In de gelijktijdige litteratuur worden er telkens
toespelingen op gemaakt. Diepe voren moet het esbattement ook gesneden hebben in de gedachtenwereld der
volgende generaties, want telkens verschijnen nieuwe bewerkingen.
De rector van de Latijnse school te Maastricht, Christianus Ischyrius, werkt het Nederlandse gedicht om tot een
Latijns schooldrama in vijf bedrijven met de verklarende
titel Homulus Petri Diesthemii, Comoedia in primis lepida

et pia, in rem Christiani hominis adprime faciens, Anverpie
quondam in publico civitatum Brabanticarum conventu
vulgariter acta, palmamque adepta. Homulus haec inscribitur
comoedia, quod in ea hominis Christiani vita, et cuiuslibet
voluptatis carnalis fugacitas graphice depingitur (IS 3 6 ).
De beroemde Macropedius overtreft zijn collega Ischyrius in 1539 met een nieuwe bewerking met een even lange
verklarende titel Hecastus Macropedii, Fabula non minus
pia quam jucunda,in qua jacinorosusquisque mortalium
dummode salutis suae rationem habebit tamquam in speculo
quodam contemplari potent, quemadmodum per Christum
post veram suorum criminum poenitudinem, ad beatam
adeoque laetam mortem perveniat.
In 1540 laat Jaspar von Gennep, een Keuls boekdrukker,
die reeds Ischyrius' Homulus had gedrukt, een Duitse bewerking van de Homulus „gemehrt und gebessert mit
personen und sprächen" verschijnen, welke bewerking
eigenlijk een samensmelting is van Elkerlijk, Homulus en
Hekastus.
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Dit Duitse stuk wordt nu weer in het Nederlands ver
tweemaal, onafhankelijkvan elkaar, te Nijmegen-taldenw
en te Utrecht. De eerste vertaling van 1556 is vrij letterlijk,
maar de tweede zonder jaartal en vermoedelijk door Harmen
van Borculo omstreeks i 6o8 bewerkt en uitgegeven, is
geheel, zover het doenlijk was, geprotestantizeerd, zodat
Maria is weggelaten en de allegorie, de Deugd, is vervangen
door de allegorie, het Geloof in Christus.
Dat deze nieuwe stukken eveneens in de smaak vielen,
blijkt uit het feit, dat Hekastus alleen in de zestiende eeuw
negen drukken beleefde, terwijl van de Protestantse uitgave
in 1701 reeds 6 herdrukken waren verschenen.
In de toste eeuw wordt de bekende Oostenrijkse dichter
Hugo von Hofmannsthal opnieuw gegrepen door het
Elkerlijk-motief. Uitgaande van Hans Sachs' Comedie,
een bewerking van Hekastus en van het Engelse Everyman,
dicht hij 7ederman, Das Sterben des reichen Mannes, dat
sedert telkens en telkens weer werd gespeeld en tot het
vaste programma hoorde van de bekende Salzburger
Festspiele, waar de opvoering plaats had voor de dom.
Uit de titel van Ischyrius' Romulus blijkt onweerlegbaar
dat Elkerlijk is opgevoerd in de middeleeuwen te Antwerpen „in publico civitatum Brabanticarum conventu"
nog wel, en er met de erepalm ging strijken. Een tanneel of
houten stellage, zoals de rederijkers die plachten te gebruiken en waarvan we ons een voorstelling kunnen maken
door de enigszins gestileerde afbeelding van het rede
kan bij deze gelegenheid gediend-rijkestonl1539,
hebben. Het is volstrekt niet uitgesloten, dat Elkerlijk ook
wel eens op een „solre" (vertrek op een verdieping) is
opgevoerd. Voor binnenhuistoneel is het zeer geschikt.
Hoge eisen aan de „toneeltoestel" werden overigens niet
gesteld, daar alleen noodzakelijk waren voorstellingen van
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de plaats, vanwaar God spreekt, van een open plein, een
straat, misschien een kamer, waar de Dood Elkerlijk de
boodschap brengt, de vrienden en magen hem komen opzoeken en in de steek laten, waar het Goed ligt, van een
graf, en van het huis der zaligheden.
Dit alles was niet moeilijk voor te stellen, zeker niet in
vergelijking met hetgeen de mysteriespelen of Marieken
vereisten, ook al daar rollen en opschriften dikwijls voldoende geacht werden, om de plaats der handeling aan te
geven.
De voorstelling der optredende personen vereiste wat
meer zorg, vooral, omdat het bijna uitsluitend allegorische
figuren waren. Indien God ook in deze moraliteit evenals
in de mysteriespelen op het toneel kwam, zullen we moeten
denken aan een voorstelling, zoals Cohen die boven gaf,
welke een parallel vindt in deze plaats uit een kroniek: „in
de middewaert van der hogster stagien was een guldin
troen, daer in 't personagie van God den Vader, sittende
in eenen costelycken setele, heerlyc verchiert, met eender
keiserlyker croenen op 't hooft, eenen septre in de handt,
onder voer syn voeten eene gulden croene .... "
De eigenlijke allegorieënuitbeelding is in de meeste gevallen natuurlijk van eenzelfde aard geweest als bij den
bekenden Brugsen rederijker Cornelis Everaert die Goet
geselscip wil voorstellen als „een clerc", Trauwe „gheabytuweirt als een gheestelic prelaet met een wit habyt",
Liefde „als een gheestelicke vrauwe met een wit habyt",
Ghaerpenninc (te vergelijken met Tgoet) „als een vreck,
des gheabytuweirt slicht naer dhoude manniere als een
coorlyaen" d.i. een schooier. Inwendeghe Redene is „een
vrauwe eerlic ende chierlic ghecleet", Zinnelycke Ghenouchte treedt op als „een vrauwelicke personage aerdigh
ghecleet naer den aert, in huer handt hebbende een in-
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strument tsy aerpe, lute ofte vere, gheheeten 's Weerels
Vruecht", Inwendich Verstant als „een personage als een
weerlic doctuer eerlic geabytuweirt".
Als het nodig was, kon men deze allegorische personen
wat schminken, zoals men in Aalst deed volgens een post
in de stadsrekening: ,,Item.... van af te zettene met watervarwen de ansichten vanden personnaigien elc naer zine
betaemte".
De talrijke opvoeringen van Elkerlijk in de twintigste
eeuw in ons land, Nederlands Oost-Indië en Zuid-Afrika
vinden ongetwijfeld voor een deel hun oorzaak in de artistieke waarde van het stuk. Kunstenaars als Verkade,
Royaards en van Dalsum hebben zich niet in de eerste
plaats laten boeien door godsdienstige motieven.Toch heeft
de stichtelijke strekking tot de succesvolle herleving het
hare bijgedragen inzonderheid in zo menig Jezuletencollege.
Ook het Engelse Everyman herleefde in de twintigste
eeuw. In 1902 speelde de Elizabethan Stage Society het
met veel succes drie dagen achter elkaar in Londen.
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Hier begint een schoon boeksken gemaakt in de maniere
van enen speie, ofte esbattemente 1) op elkerlijk mense.
Ende in den eersten 2 ) spreekt God almachtig aldus:
Ik zie boven uit mijnen trone,
Dat al, dat is in tsmensen persone,
Leeft uit vrezen onbekend.
Ook zie ik 't volk alzo verblend
5 In zonden, zij en kennen mij niet voor God.
Op den aardsen schat zijn zij verzot.
Dien hebben zij voor Gode verkoren
Ende mij vergeten, die hier te voren
Die dood heb geleden door tsmensen profijt.
i o Och hovaardij, gierigheid ende nijd
Met den zeven doodzonden vermogen,
Hoe zijdij ter wereld nu voortgetoge!
Want mits den zeven doodzonden gemeen
Es opgedaan, des ik in ween
15 Ben zeker met alder hemelser scharen.
Die zeven deugden, die machtig waren,
Zijn alle verdreven ende verjaagd,
Want d'onnozel heeft mij zeer geklaagd.
Elkerlijk leeft nu buiten zorgen
1) esbattemente (kort) spel, toneelspel
2 in den eersten in het
begin, of: in de eerste plaats
i trone troon nl. van God, hemel 2 al.. . persone alle menselijke wezens 3 uit vrezen zonder vrees; onbekend ongelovig, of:
dwaas. 4 verblend verblind 5 voor als 7 dien.. verkoren
daaraan geven zij de voorkeur boven God 9 door.. . profijt ter
wille van het heil van den mens i i met den ... vermogen zeer
machtig onder de zeven hoofdzonden 12 voortgetoge vooruitgegaan 13 -14 want ... opgedaan want doordat aan de zeven hoofd zonden samen de deur wijd geopend is 14-15 des.. . ben daarom ben ik diep bedroefd i8 d'onnozel de onschuldige mensen;
versta: de onschuldige mensen beklagen zich bij God over de
heersende ondeugd
)
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zo Nochtan en weten zij genen morgen.
Ik zie wel, hoe ik 't volk meer spare,
Hoe 't meer argert van jare te jare.
Al dat opwast, argert voort.
Daarom wil ik nu, als behoort,
25 Rekeninge van Elkerlijk ontvaan.
Want liet ik die wereld dus lange staan
In dezen leven, in dezer tempeesten,
't Volk zouden werden arger dan beesten
Ende zouden nog d'een den anderen eten.
30 Mijn puur gelove is al vergeten,
Dat ik hem zelven gebood te houden.
Het krankt, het dwijnt, het staat te kouden,
Daar ik zo minlijk om sterf die dood,
Ontschuldig zonder bedwank oft nood,
35 Omdat ik hoopte, dat zij bij dezen
Mijnder eeuwiger gloriën gebruikig zouden wezen,
Daar ik ze zeer toe hadde verkoren.
Nu vinde ik, dat 'et als is verloren
Dat ik ze zo kostelijk hadde gemeend.
4o Hoe menig goed ik hem vrij heb verleend
morgen nochtans weten zij niet, wat de dag van
20 nochtan
morgen zal brengen 22 argert slechter wordt 23 Al. . . wast
het opgroeiende geslacht; voort steeds meer
25 ontvaan
ontvangen 26 dus in deze toestand 27 leven levenswijze;
tempeesten losbandigheid, of: treurige toestand 28 't Volk de
mensen; zouden werden zoude worden 30 mijn gelove geloof,
door mij geopenbaard; puur zuiver; al geheel 31 te houden te
kouden het verzwakt, het vermindert,
bewaren 32 krankt
het is bezig een koud geloof te worden (te sterven) 33 zo minlijk
met zoveel liefde; sterf stierf 34 zonder bedwank oft nood geheel
vrijwillig 35 bij dezen hierdoor 36 gebruikig zouden wezen
deelachtig zouden zijn 37 zeer op biezondere wijze 38 vinde
gemeend alles vergeefs is geweest, dat
38-39 als
bevind
ik ze tot zo'n hoge prijs liefhad 4o hem hun; vrij mild, of:
inderdaad
...

...

...
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Uit mijnder ontfermhertigheidens trezoor,
Dat hem recht toe hoort, nochtans zijn ze zo door
Ende verblend in 't aardse goed,
Als dat justicie werken moet
45 Aan Elkerlijk, die leeft zo onvervaard.
Waar zijdij mijn Dood, die niemand en spaart?
Koomt hier! hoort, wat ik zal vermonden.

Die Dood:
t'Uwen bevele in allen stonden,
Almachtig God! zegt u beheet!

God spreekt:
50 Gaat hene tot Elkerlijk gereed
Ende zegt hem van mijnentwegen saan,
Dat hij een pelgrimagie moet gaan,
Die niemand ter wereld en mag verbij,
Ende dat hij rekeninge kome doen mij
55 Zonder vertrek, dat 's mijn gebod !

Die Dood:
Het werdt gedaan, almachtig God!
Ik wil ter wereld gaan regneren.
Ook zal ik rasselijk zonder cesseren
Tot Elkerlijk gaan: hij leeft zo beestelijk
6o Buiten Gods vreze ende al te vleeslijk.
Voor God aanbidt hij d'eerdse goed,
41 ontfermhertigheidens (ongew. ede nv); trezoor uit de schat van
mijn barmhartigheid 42 recht toe hoort redelijk, van rechts
toekomt; door dwaas 43 verblend verstrikt 44 als .. .-weg
moet zodat het recht zijn loop moet hebben 47 vermonden
zeggen 48 't Uwen ... stonden tot uw dienst ieder ogenblik
49 beheet bevel 50 gereed onmiddellijk 51 saan dadelijk
52 pelgrimagie ... gaan pelgrimstocht (of: reis, tocht) doen 53
verbij nl. gaan, voorbijgaan, oneig. nalaten. 54 rekeninge doen
rekenschap afleggen
55 zonder vertrek zonder dralen 56
58 cesseren
het ... gedaan het zal geschieden (werdt wordt)
dralen 6i voor boven, meer dan
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61a (Daar hij d'eeuwige vreugde om derven moet).
Daar wil ik tot hem gaan met snellen kere.
(Elkerlijk komt op.)
Hij komt hier gaande; help God Here,
Hoe luttel vermoedt hij op mijn komen.
65 Ai, Elkerlijk u werdt saan benomen,
Dat gij houden waant zeer vast.
Gij zult staan tot zwaren last
Voor Gode Almachtig ende buiten zege.
Elkerlijk, waar zijdij op wege
7o Dus mooi? hebdij al Gods vergeten?

Elkerlijk:
Waarbij vraagdij 's ?
Die Dood:
Dit zuldij wel weten.
Wilt na mij horen te dezen stonden.
Naarstig bin ik aan u gezonden
Van Gode uit des hemels plein.

Elkerlijk:
75 Aan mij gezonden?
Die Dood:
la ik, certein!
Al hebdij zijns vergeten, als 't blijkt,
Hij peinst wel om u in zijn rijk,
Alzo ik u zal voor ogen leggen.
61 a regel aangevuld uit een later hs. 6z daar.... kere nu wil
ik mij snel tot hem begeven 66 dat ... vast hetgeen (nl. het
leven) gij waant vast te bezitten 67 Gij ... last gij zult staan,
zwaar beladen 68 buiten zege zonder kans op overwinning,
totaal verslagen, in diepe ellende 69 waar waarheen 70 mooi
mooi (gekleed); al geheel; vergeten met 2de nv. 71 waarbij
waarom; dit ... weten dit zul je wel vernemen 73 naarstig met
spoed, of: met nadruk, uitdrukkelijk 74 uit ... plein uit de hemel
(letterl. vlakte, land van de hemel) 75 certein zeker 76 zijns
hem nl. God 78 alzo ... leggen zoals ik u zal duidelijk maken
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Elkerlijk:
Wat begeert God van mij ?
Die Dood:
Dat zal ik dij zeggen:
hij
8o Rekeninge wilt
van u ontvaan,
Zonder enig verdrag.

Elkerlijk:
Hoe zal ik dat verstaan?
Rekeninge? wat zal 't bedieden?
Die Dood:
Al gevet u vreemd, het moet geschieden.
Ook moettij aannemen, zonder verdrag,
85 Een pelgrimagie, die niemand en mag
Wederkeren in geender manieren.
Brengt u geschriften ende u pampieren
Met u ende overziet ze bedachtig.
Want gij moet voor God Almachtig
90 Rekeninge doen, des zeker zijt,
Ende hoe gij bestaad hebt uwen tijd,
Van uwen werken, goed ende kwaad.
Ook en hoort hier geen verlaat
Van dien; alsnu het moet wesen ende geschien.

Elkerlijk:
95 Daar op ben ik nu al kwalijk verzien,
Rekeninge te doen voor Gode bloot.
8i verdrag uitstel 82 wat ... bedieden wat moet het betekenen ?
83 gevet gevet et; al. . . vreemd al komt het u vreemd voor 84
moettij aannemen moet gij aanvaarden 85-86 die .. , weder
waarvan niemand kan terugkeren 86 in geender manieren-kern
in geen geval 88 overziet ze bedachtig zie ze aandachtig over,
ga ze goed na 90 rekeninge verantwoording (van uw werken in
VS. 92) 91 bestaad besteed 93-94 hoort ... verlaat van dien past
nu geen uitstel er van 95 nu al vooralsnog; verzien voorbereid
96 rekeninge ... bloot rekenschap af te leggen voor God geheel
en al
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Wie bistu bode?
Die Dood:
Ik ben die Dood,
Die niemand en spaart, maar Elkerlijk sal bij
Gods bevele doen rekeninge mij.

Elkerlijk:
Och, Dood, zijdij mij zo bij,
i oo Als ik er alderminst op moede!
Dood, wildij van mij hebben goede?
Duizend pond zal ik u geven,
Opdat ik behouden mag mijn leven.
Ende doet mij een verdrag van dezen!
Die Dood:
105 Elkerlijk dat en mag niet wezen.
Zk en aanzie goed, schat nog have.
Paus, hertoge, konink noch grave
En spare ik niet na Gods gebieden.
Waar ik met schatten te verleden,
110 Ik krege wel alder wereld goed.
Nu houdt 'et al met mij den voet.
Ook en geve ik uitstel noch verdrag.

Elkerlijk:
Allendig, arm katijf, o wach!
Nu en weet ik mijns zelfs genen raad,
115 Van rekeninge te doen: mijn pampier
i oo als.. . moede nu ik aller99 mij, dativus ethicus; bij nabij
nst er op verdacht was ox goede bezittingen, geld 03 opdat
als; mag kan 04 doet verdrag geef uitstel hiervan 05 mag kan
o8 na ... gebieden volgens Gods bevel 09 verleden verleiden
io krege ik zou krijgen i i nu.. . voet nu houdt iedereen slag
met mij i z ook daarom dan ook; uitstel noch verdrag tautologie
13 katijf stakkerd; allendig ongelukkige; o wach o wee i4 mijns
... raad ik weet me geen raad i 5 misschien te lezen staat
inplaats van pampier wegens het rijm.
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Es zo verwerred ende zo beslet.
Ik zie 'r geen mouwen toe gezet,
Zo is mijn herte om dezen in vaar.
Och mocht ik nog leven twaalf jaar,
izo Zo zoud' ik mijn geschrifte exponeren
Ende overzien; wilt toch cesseren
Als nu, lieve dood, van wraken,
Totdat ik verzien bin op die zaken.
Dat bid ik u door Gods ontfermen.
Die Dood:
125 U en mag baten smeken oft kermen,
Dus ziet, wat u staat te beginnen.

Elkerlijk :
Lieve Dood, een zake doet mij bekinnen.
Al is 't dat ik deze vaart moet aangaan,
Zoud' ik niet mogen wederkeren saan,
130 Als ik mijn rekeninge hadde gesteld?
Die Dood:
Neen gij nemmermeer!

Elkerlijk:
Almogende Gods geweld !
Wilt mijns ontfermen in dezer nood!
En zoud' ik niemand, klein noch groot,
Daar mogen leiden, had ik 't te doene ?
Die Dood:
135 Ja gij, waar iemand zo koene,
z i6 verwerred in de war; beslet bevuild
i7 ik ... gezet ik zie
geen uitkomst i 8 vaar vrees z 9 mocht kon zo exponeren
uiteenzetten 21 overzien nagaan; cesseren ophouden 22 als
nu nu; wraken straf 23 verzien voorbereid 24 door ter wille
van 25 mag kan 27 bekinnen weten 28 al is 't dat wanneer
ik al; deze vaart ... aangaan deze tocht moet ondernemen 29
saan spoedig 30 gesteld opgemaakt, geregeld 3 1 Almogende
Gods geweld macht van den alvermogenden God 34 leiden .. .
doene medenemen, als ik het nodig had (of: als dat moest)

ELKERLIJK

333

Dat hij die vaart met u bestonde.
Spoed u, want God, die alle gronde
Doorziet met zijnen godlijken ogen,
Begeert, dat gij voor hem koomt togen
140 U rekeninge van dat gij hebt bedreven.
Wat, meendij, dat u hier is gegèven
't Leven op d'aarde ende tijdlijk goed?

Elkerlijk:
Ai lazen! dat waand' ik.
Die Dood:
Hoe zijdij aldus onvroed,
Elkerlijk, daar gij hebt vijf zinnen,
1 45 Dat gij zo onzuiver zijt van zinnen,
Ende ik zo haastelijk kome onverzien?

Elkerlijk:
Allendig katijf ! waar zal ik vlien,
Dat ik afkwame dezer groter zorgen?
Lieve dood, verdraget mij tot morgen,
i 5o Dat ik mij bespreken mag van dezen.
Die Dood:
Dat en wil ik niet consenteren in dezen,
Noch en doe ik 's niet in geender tijd.
Ik sla den zulken terstond in 't krijt
Zonder voorraad, met enen slag.
136 die.. . bestonde die tocht dorst ondernemen 39 togen tonen
41 meendij meent gij; klemtoon op „gegeven" (nl. als eigendom)
44 daar.... zinnen terwijl je ze toch alle vijf bij elkaar hebt 45

dat ... zinnen dat gij zo van klaar inzicht verstoken bent 46
ende ik nu ik; onverzien onverwacht 47 waar waarheen 48
dat ... afkwame om af te komen van 49 verdraget mij geef mij
uitstel 50 mij bespreken van dezen dit bij mij zelf overleggen
51 consenteren toestaan; in dezen in dit geval 52 ik 's ik es (des);
niet doen met 2de nv., versta: evenmin als ik het ooit doe 53
den zulken menigeen; in 't krijt in het strijdperk 54 zonder
voorraad zonder waarschuwing
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155 Aldus bereidt u in dezen dag.
Zk wil unit uwen ogen vertrekken.
Ziet, dat gij u naarstelijk gaat betrekken
Te zeggen: nu koomt den dag,
Die Elkerlijk niet voorbij en mag.

Elkerlijk (alleen achtergebleven) :
i 6o Ai, Elkerlijk, wat dede ik ie geboren!
Ik zie mijn leven al verloren,
Nu ik doen moet deze lange vaart,
Daar ik zo kwalijk tegen ben bewaard.
Ik en hebbe nooit goed bedreven,
165 Aldus heb ik zeer luttel geschreven.
Hoe zal ik mij excuseren in 't klaar?
Ey lacen, ik woude, dat ik nu niet en waar!
Dat waar mijnder zielen groot toeverlaat.
Waar mag ik nu zoeken troost of raad?
170 God die Here, die alle dink voorziet,
Dat ik veel klage, 't en helpt niet.
Den tijt gaat verre, 't es na noene.
Ai lasen, wat staat mij nu te doene ?
Wien mocht ik klagen deze zake?
175 Laat zien, oft ik mijn Gezelschap sprake
Ende leide hem te voren om mede te trekken.
Zoudt hij 't mij ontzeggen? neen hij, ik wane,
-- Wij hebben ter wereld in onzen dagen,
1 55 in. . . dag vandaag nog 57-58 dat ... zeggen, versta: dat gij
met nadruk u gaat zeggen 6o wat ... geboren waarom ben ik ooit
(ie) geboren 61 verloren verkwist 63 bewaard toegerust, gewapend, of: bestand 65 geschreven, nl. op de rekening 66
excuseren schoon wassen; in 't klaar (rederijkersstoplap) duidelijk,
helder 72 den.. . verre de tijd verstrijkt; na noene namiddag
74 mocht ik zou ik kunnen 75 laat zien laat me 'ns kijken; oft
indien; Gezelschap kameraden, makkers; sprake aanspreken zou
76 leide hem te voren stelde hem voor 76 misschien te lezen
te gane i.p.v. te trekken wegens het rijm 77 ontzeggen weigeren
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Zo groten vriendschap t'samen gedragen —
i 8o Want ik betrou hem alder deugd.
Ik zie 'n, des bin ik rechts verheugd.
Ook wil ik hem toespreken zonder verdrag.
Goeden dag! Gezelschap!

Gezelschap:
Elkerlijk, goeden dag
Moet u God geven ende gezonde!
185 Hoe ziedij dus deerlijk? doet mij orkonde:
Hebdij iet zonderlings, dat u let?

Elkerlijk:

Ja ik, Gezelschap.
Gezelschap:
Achermen ! hoe zijdij dus ontzet!
Lieve Elkerlijk, ontdekt mij uwen moed.
Ik blijve u bij tot in die dood
igo Op goet gezelschap ende trouw gezworen.

Elkerlijk:
O, gij zegt wel, Gezelschap, want 't es verloren!

Gezelschap:
Ik moet al weten u druk, u lijden.
Een mense mocht druk uit u snijden.
Waar u mesdaan, ik help 't u wreken,
95
Al
soud'ik er blijven dood gesteken,
1
18o ik ... hem ik verwacht van hem; deugd goede eigenschap, of:
vriendelijkheid 81 zie'n zie hem; rechts recht, zeer 8z ook
dan ook 84 gezonde gezondheid 85 hoe ... orkonde waarom
kijk je zo bedrukt? geef mij bescheid 86 hebdij ... let heb je
iets bijzonders, dat je hindert 87 ontzet ontdaan 88 moed je
binnenste, versta: schud je hart voor mij uit 90 op.. . gezworen
op grond van goede kameraadschap en gezworen trouw 92 al
geheel en al 93 een ... snijden je bent de verpersoonlijkte droefheid 94 waar ... mesdaan zou je kwaad gedaan zijn; ik help 't
ik hielp et, ik zou het je helpen 95 al. . . gesteken al zou ik er
bij dood worden gestoken
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Ende ik 't wiste te voren klaar.

Elkerlijk:
Dank hebt, Gezelschap!

Gezelschap:

Genen dank een haar !
Daar bij zegt mij u dogen.

Elkerlijk:
Gezelle, oft ik 't u leide voor ogen
Zoo Ende u dien last viel te zwaar,
Dan zoude ik mij meer bedroeven daar.
Maar gij zegt wel, God moet 's u lonen !

Gezelschap:
Way! ik meine 't al zonder honen.

Elkerlijk:
Gij zegt wel, boven schreve. Ik en vand nooit
anders aan u dan trouwe.
Gezelschap:
205 Zo en zuldij ook nemmermeer!
Elkerlijk:
God loons u ende Ons Vrouwe !
Gezelle, gij hebt mij wat verdaagd!
Gezelschap:
Elkerlijk en zijt niet versaagd.
Ik ga met u, al waar 't in die helle.
Elkerlijk:
Gij spreekt als een gezelle.
196 ende ... klaar en al wist ik het zeker van te voren 97 een
haar niets, in het minst geen dank 98 daar bij daarom; dogen
leed 99 oft ik 't indien ik het 200 dien last onderwerp
of daar stoplap 02 moet's moete es; lonen met zde nv. 03
meine 't meen het; honen bedrog 04 boven schreve bovenmate,
(over de schreef) 05 zo ... nemmermeer dat (zo) zult gij ook
nooit anders vinden; God ... Vrouwe God vergelde het u en
Onze Vrouwe (Maria) o6 wat zeer, of: een beetje; verdaagd op
mijn verhaal laten komen o8 waar 't ware het 09 als .. .
gezelle als een (ware, echte) kameraad
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2 i o Ik zal u danken, als ik best kan.

Gezelschap:
Daar en is geen danken an.
Die 't niet en dade in werken aanschijn,
Hij en waar' niet waard gezelle te zijn.
Daarom wilt mij uwen last ontdekken,
215 Als getrouwe vriend.
Elkerlijk:
Ik zal 't u vertrekken
Hier nu zeker al zonder veizen,
Mij es bevolen, dat ik moet reizen
Een grote vaart hard ende strange.
Ook moet ik rekeninge doen bij bedwange
2zo Voor den hoochsten konink almachtig.
Nu bid ik u, dat gij zijt bedachtig,
Mede te gaan, zo gij hebt beloofd.

Gezelschap:
Dat 's wel blijkelijk. Die gelofte houd' ik van waarden.
Mer zoud' ik zulken reize aanvaarden,
225 Om beden wille, mij zoud' 's verdrieten.
Ik zoude van dezer geruchte verschieten,
Mer doch willen wij dbeste doen
Ende ons beraden.
Elkerlijk:
Och ! hoort doch dit sermoen !
210 danken vergelden iz die 't ... aanschijn die het niet met
daden toonde
i4 last moeilijkheid 15 vertrekken vertellen
i6 zonder veizen openhartig
17-18 ik ... strange ik een lange,
zware en moeilijke reis moet ondernemen 19 bij bedwange gedwongen 21 gij ... bedachtig gij besluit 22 Er ontbr. een
rijmregel na 222
23 blijkelijk duidelijk; die ... waarden die
25 om ... wille ter wille van een verbelofte blijft van kracht
zoek; zoud' 's zoude es; verdrieten (met zde nv.) spijt hebben van
26 van verschieten schrikken van; geruchte drukte, of: het gewagen hiervan 28 ons beraden bij ons zelf overleggen; sermoen
die (mooie) praatjes (of: preek, iron.)
B.N.L. C.I 22
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Zeidij mij niet, had ik 's nood,
Mede te gaan tot in der hellen dood
Oft in die hellen, had ik 't begaard?

Gezelschap:
Dat zoud' ik zeker, maar zulk gevaart
Es uitgesteken, plats metten ronsten.
Om waar zeggen, of wij die vaart begonsten,
Wanneer
zouden wij weder komen na dezen?
235

Elkerlijk:
Daar en is geen wederkeren.
Gezelschap:
Zo en wil ik er niet wezen.
Wie heeft u die boodschap gebracht?

Elkerlijk:
Ay lazen, die Dood!
Gezelschap:
Help heilige Gods krachte!
Heeft die Dood geweest die bode?
240 Om al, dat leven mag van Gode,
En gink ik er niet, mocht ik's voorbij!
Elkerlijk :
Gij zeide 't mij nochtans toe.
Gezelschap:
Dat kenne ik vrij.
Waar 't te drinken een goed gelage,
Yk gink met u tot den dage,
245 Oft waar 't ter kermissen, buiten der stede,
ik 's ik des; nood hebben met zde nv. 30-31 in der hellen
dood oft in die hellen is een pleonasme 32-33 zulk Bevaart .. .

229

ronsten zulk een tocht is uitgesloten, platweg, ronduit gezegd
34 om waar zeggen in waarheid; of indien 40 om ... Gode om
geen levend schepsel 41 mocht ik 's voorbij kon ik er aan ontkomen (met zde nv.) 42 dat ... vrij dat beken ik ronduit 44
tot den dage tot in de vroege morgen
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Oft daar die schone vrouwen waren.

Elkerlijk:
Daar gingdij wel mede.
Waar 't altoos met geneuchten te gaan, zo waardij
Gezelschap: [bereed.
Hier en wil ik niet mede, God weet!
Maar woudij pelgrimagie gaan,
250 Oft woudij iemand doodslaan,
Ik hulpen ontslippen tot in die brook ende ook kloven
Elkerlijk: [ontween.
Och, dat is een sober bescheen!
Gezelle, gij wilt anders dan ik, als 't nood is.
Gezelle, peist om trouwe, die groot is,
255 Die wij d' een den anderen beloofd hebben over menig
Gezelschap:
p
[ jaar.
Trouw hier, trouw daar!
Ik en wil der niet aan, daarmede gesloten.

Elkerlijk:
Nog bid ik, en hadd' 'et u niet verdroten,
Doet mij uitgeleie, maak mij moed,
260 Tot voor die poorte.

Gezelschap:
Tiacob! ik en zal niet enen voet!
Mer haddij ter wereld nog gebleven,
247 waar't ... bereed indien het er maar (altoos) om te doen was,
voor pleizier uit te gaan, dan zou je wel gereed staan 49 woudij
wilde je een bedevaart doen (nl. een gewone en niet de pelgrimagie
van vs. 85) 5' ik ... ontween ik zou helpen hem (de schedel)
splijten tot zijn midden en hem zelfs in twee stukken hakken;
brook broek 52 bescheen bescheid 53 als 't ... is nu het nodig
is 54 om ... is om de grote trouw 55 over voor 57 daarmede gesloten daarmee uit, basta 58 nog nochtans; en ..
verdroten indien het u niet te veel zou zijn 59 doet mij uitgeleie
begeleid me; maak ... moet houd er bij mij de moed in 6o
Tiacob bij St. Jakob!
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Ik en hadde u nemmermeer begeven.
Nu moet u Ons Lieve Here geleiden,
Ik wil van u scheiden.
(Gezelschap af)

Elkerlijk (alleen achtergebleven) :
Es dat gescheiden?
265 Zonder omzien? ay lazen, ja 'et!
Nu zien ik wel, 't es krank toeverlaat,
't Gezelschap, als 't koomt ter nood.
Mer waar ik nog in weelden groot,
Zo zoudt men met mij lachen altenen.
270 Mer lazen! men wilt met mij niet wenen.
Men zeit: in voorspoed vindt men vriend,
Die ter nood niet zeer en dient.
Een ander hem kastij bij dezen!
Waar wil ik nu troost zoekende wezen?
275 Ik weet wel, aan mijn vriend ende mage,
Dien wil ik mijnen nood gaan klagen.
Al is mij mijn gezelschap afgegaan,
Zij moeten mij doch ter nood bijstaan.
Want men doet in 't gemeen gewag,
280 Dat 'et bloed kruipet daar 't niet wel gaan en mag.
Ik zal 't bezoeken, opdat ik leve.
Waar zijdij, vrienden ende mage?
263 ik ... begeven ik zou u nooit in de steek hebben gelaten
64-65 Es. . . ja 'et is hij waarlijk van me weggegaan? Zo maar
(zonder meer) ? Helaas ja, het is zo 69 altenen altijd door 7172 in... dient vrienden in de nood, honderd in een lood 73
een ... dezen dat een ander zich hieraan spiegele (letterl. tuchtige)
74 troost zoekende wezen (rederijkerstaal) troost zoeken 75
mage aangetrouwde verwant, maag 76 dien dat. plur. 77 is
... afgegaan al heeft mij mijn gezelschap in de steek gelaten
78 Zij, nl. vrienden en magen 79 want ... gewag want men
pleegt te zeggen 8i bezoeken beproeven; opdat ... leve als ik
tijd van leven heb
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Mage:
Hier zijn wij, neve,
t'Uwen gebode, stout ende koene.

Neve:
Elkerlijk, hebdij ons te doene,
285 Dat zegt ons vrij !

Mage:

Ja, zonder verlaat !
Wij zijn t'uwen besten, wat gij bestaat.
Al woudij iemand dood slaan,
Wij helpen u daartoe.

Neve:
Want het moet alzo staan,
Zal men't maagschap te recht orboren.

Elkerlijk:
290 God die dank u, mijn vrienden verkoren.
Ik klage u met droeviger herten mijn gevaarnis,
Dat ik ontboden bin, alzo 't klaar is,
Een verre pelgrimagie te gaan,
Daar nemmermeer en is wederkeren aan.
295 Daar moet ik rekeninge doen, die zwaar is,
Voor den here, die 't al openbaar is.

Mage:
Waar af moettij rekeninge doen?
Elkerlijk:
Van mijnen werken, om kort sermoen,
284 hebdij ... doene heb je ons nodig 85 vrij ronduit, vrij uit;
zonder verlaat zonder uitstel, of: zonder mankeren 86 t'uwen
besten tot uw dienst, of: voor je belang; bestaat onderneemt 87
woudij zou je willen 88 helpen zouden helpen; het.. . staan
het moet zo zijn 89 zal men 't ... orboren indien men de ver
goed in praktijk brengt, hoog houdt 90 dank lone;-wantschp
verkoren uitverkoren 91 gevaarnis wedervaren 92 also 't klaar
is, stoplap 96 die 't ... is voor wie niets verborgen is 97
waar af waarvan 98 om ... sermoen om kort te gaan
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Hoe ik hier mijnen tijd heb versleten
300 Op aardrijk ende met zonden verbeten
Ende wat ik heb bedreven
Den tijd, geleend ende niet gegeven.
Hier wilt doch medegaan, dat u God wil lonen,
Ende helpt mijn rekeninge verschonen.
305 Zo zal te minder werden mijn zeer.
Mage:
Wat ! daar mede te gaan ?

Neve:
Way! schillet niet meer!
Voorwaar, ik heb een ander gepeisd.
Mage:
Ik valle op mijn achterhielen.

Neven:
't En docht niet geveisd.
Ik zeind' er mijnre maarten blij ende vro,
310 Zij gaat gaarne ter feesten.
Mage:
Yk zegge ook alzo.
Ik zoude verschieten in 't leste.
Elkerlijk:
En wildij dan niet medegaan ?

Neve:
En laat niet haasten beste.
't En is tot geenre feesten te lopen,
299 versleten doorgebracht zonder nut 300 verbeten letter!.
doodgebeten, hier: verspild 04 verschonen zuiveren, in orde
brengen o5 zeer verdriet o6 way ... meer wat ! scheelt er
anders niets aan (ironisch) 07 ik ... gepeisd ik had aan iets
anders gedacht o8 ik ... achterhielen ik deins achteruit, oneig.
ik pas er voor; 't en.. . geveisd het schijnt ernstig te zijn09
ik ... vro ik stuur er met pleizier mijn dienstmeisje heen
Ii
verschieten dodelijk schrikken, verbleken; in 't leste op het laatste
ogenblik 12 en. . . beste niet zo haastig
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Noch tot geenre sollen!

Elkerlijk:
Nu om een einde te knopen,
315 Zegt, wildij mede ? zonder verlaat ?

Mage:
Neve, ik neme uitstel, dag ende raad,
Ende mijn genachte tot open tijde.

Neve:
Wij willen ons verblazen.

Elkerlijk:
Hoe zoude ik verblijden!
Wat schoonder woorden men mij biedt,
320 Als't koomt ter nood, zo ees 't al niet.
Ay lazen, hoe is 't hier gevaren!

Neve:
Elkerlijk, neve, God moet u bewaren!
Ik en wil niet mede, gezeid op 't plat.
Ook heb ik uitstaande te rekenen wat,
325 Daar ben ik noch kwalijk op verzien;
Dus blijve ik hier.

(Mage en Neve af)
Elkerlijk (alleen achtergelaten) :
Dat mach wel zijn.
Tfy Elkerlijk, hebdij u verlaten
314 tot ... sollen naar geen balspel, nl. kolven; een ... knopen
een einde te maken 15 zonder verlaat, zie vs. 285 16-17 ik
... tijde ik neem uitstel, bedenktijd en mijn „genachte".... tot
later eens! (tot open tijde tot onbepaalde tijd; genachte eig. uitstel
van een halve maand; rechtstermen) i8 wij ... verblazen wij
gaan uitrusten, uitblazen, of: verdwijnen 19 schoonder woorden,
2de nv. na „wat" zo ees 't ... niet is het allemaal niets 2 i
hoe ... gevaren hoe ziet het hier uit 23 gezeid ... plat platweg
gezegd 24 ook ... vat ook heb ik zelf nog een rekeningetje
staan 25 daar.... verzien de regeling daarvan schikt mij nu
nog slecht 26 dat ... zijn dat zal dan wel moeten zijn
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Op u mage ? die hem zo vroomlijk vermaten,
Laten u blijven in dezen dangier,
330 Ziet, oft men ze jaagde van hier.
Ik zie: men spreekt wel met den monde,
Buiten der daad, uit geveinsden gronde.
Dan zegen zij : „neve, gebreekt u iet,
Ik ben t'uwen besten," 't es zeker niet,
Ende
des gelijk zeit 't gezelschap; doch
335
't Es al zoringe en bedrog.
Die wil, mag er hem toe verlaten.
Waar mocht ik mij nu henen zaten?
Hier is verloren lange gebleven.
Wat
vrienden zullen mij nu troost geven?
0
34
Daar koomt mij wat nieus inne:
Ik heb aan mijn goed geleid grote minne.
Wilde mij dat helpen tot mijnen orboren,
Zo en had ik 't nog niet al verloren.
Ik
heb op hem nog alle mijn troost.
345
O, Here, die 't al zal doemen in 't oost
Wilt u gratie op mij ontsluiten !
Waer zijdij mijn Goed?
't

Goed:
Ik legge hier in muiten,

328 die ... vermaten die zo dapper beloofden
29 laten .. .
dangier laten u in de steek in dit gevaar 30 oft men ze ... hier
alsof men ze van hier wegjoeg 31 men. monde men heeft
mooie praatjes 32 buiten ... daad als het niet op daden aankomt; uit ... gronde vol geveinsdheid 34 t'uwen besten tot uw
dienst, voordeel; 't es ... niet het is in 't geheel niet zeker 36
zoringe bedrog 37 mag er. . . verlaten kan er zich op verlaten
38 mocht ... zaten zou ik mij kunnen heen begeven 39 hier .. .
gebleven het is nutteloos hier langer te blijven 43 dat, nl. 't
Goed; orboren voordeel, nut 44 al allemaal 46 doemen
oordelen 47 op over 48 in muiten in een hoek (eig. een ruiplaats)
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Versokkeld, vermost, als gij mij ziet,
Vertast,
vervuild; ik en kan mij niet
350
Verporren, alzo ik ben t'zamen gesmoord.
Wat wildij mij hebben?

Elkerlijk:
Koomt ras hier voort,
Lichtelijk, Goed, ende laat u zien!
Gij moet mij beraden.

't Goed:
Wat rade zal u van mij geschien ?
355 Heb dij ter wereld enig letten,
Dat zal ik u beteren.

Elkerlijk :
't Es al een ander smette.
't En is niet ter wereld, wilt mij verstaan.
Ik bin ontboden, daar ik moet gaan
Een grote pelgrimagie zonder verdrag.
360 Ook moet ik, dat is mij 't zwaarste gelag,
Rekeninge doen voor den oversten Here,
Om dwelk ik troost aan u begere.
Mitsdien dat ik in kindsen tijden
Hadde in u groot verblijden
365 Ende dat mijnen troost al aan u stoet,
Zo bid ik u, mijn uitverkoren Goed,
349 versokkeld versukkeld; vermost beschimmeld 50 vertast
opgehoopt 51 verporren bewegen; alzo ... gesmoord aldus ben
ik opeengepropt 53 lichtelijk vlug 54 beraden helpen; wat
... geschien waarin zal ik u moeten raadgeven? 55 hebdij .. .
letten heb jij iets ter wereld, wat je hindert 56 't es ... smette
het is een heel ander gebrek (nl. dan een werelds) 57 't En.
wereld het is niets (nl. geen gebrek) op deze wereld, geen wereldse
„smette" 59 zonder verdrag zonder uitstel 6o gelag lot, of:
prijs, schuld inz. verantwoording voor 't laatste oordeel 62 om
dwelk waarom 63 in kindsen tijden in mijn jeugd 65 mijnen
... stoet gij waart al mijn troost
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Dat gij met mij gaat zonder cesseren,
Want gij mocht mij licht voor Gode pureren.
Want 't Goed kan zuiveren smetten klaar.

't Goed:
37o Neen, Elkerlijk, ik mocht u letten daar.
Ik en volge niemand tot zulker reizen,
Ende al ginge ik mede, wilt peizen,
Zo zoudij mijns te wors hebben grotelijk
Bij redenen, ik zal 't u zeggen blotelijk.
375 Ik heb zeer u pampier verweerd,
Want al u zinnen hebdij verteerd
Aan mij; dat mag u leed zijn.
Want u rekeninge zal ongereed zijn
Voor God almachtig, mits mijnen schouwen.

Elkerlijk:
38o Dat mach mij wel berouwen,
Als ik 't verantwoorden zal moeten strangelijk.
Op, ga wij, mede!

't Goed:
Neen, ik bin onbranlijk.
Aldus en volge ik u niet een twint.

Elkerlijk:
Ay lazen! ik heb u ook gemind
368 pureren zuiveren
69 kan ... klaar kan (alle) smetten
helemaal (klaar) schoonwassen 70 ik ... letten ik zou u slechts
kunnen hinderen 72 peizen bedenken 73 zo ... grotelijk jij
zou wegens mij er nog slechter aan toe zijn; (wors letter!, slechter
74 bij redenen om (zekere) redenen 75 verweerd bedorven (van
verweerden, verwerden, bederven) of: verward (van verwerren)
76 al u zinnen ... verteerd al het inwendige, geest en hart heb je
aan mij opgeofferd 77 dat ... zijn daar mag (er is reden toe,
moet) je nu spijt van hebben 78 ongereed niet in orde 79
mits mijnen schouwen door mijn schuld 8x strangelijk streng
82 onbranlijk onwrikbaar 83 volge ik ga ik mee; niet een twint
geen stap 84 ook immers, toch
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3 8 5 Mijn leefdage tot op den tijd van nu.
't Goed:
Dat es een ewige verdomenis voor u:
Mijn minne es contrarie des hemels staten.
Maar haddij mij gemind bij maten
Ende van mij gedeild den armen,
390 Zo en dorfstu nu niet kermen
Noch staan bedroefd, dat u nu zwaar is.

Elkerlijk:
Ay lazen! God, ik ken dat 't waar is.
't Goed:
Waandij, dat ik u bin?

Elkerlijk:
Ik had 't gemeend.
't Goed:

Zwijgt! ik en bin mer u geleend
395 Van Gode; klaar als 't is voor ogen,
Hoe gij zult in weelden pogen.
Die menige blijft bij mij verloren
Meer dan behouden, weet dat te voren.
Waandij dat ik u zal volgen, Elkerlijk,
400 Van dezer wereld? neen ik zekerlijk!

Elkerlijk:
Dat waande ik klaarlijk, omdat ik u ooit badde zo lief.
't Goed:
Daarom 't Goed kenne ik der zielen dief:
385 mijn leefdage mijn leven lang 86 dat ... u dat is juist de
reden van je e.v. 87 mijn ... staten de liefde tot mij is in strijd
met de hemel (des hemels staten) 90 dorfstu behoefde jij 92
ken erken 93 waandij ... bin meen je, dat ik uw eigendom ben
94 en... mer slechts 95 van door 96 in ... pogen onduidelijk, misschien te lezen: van weelden pogen, van weelde onthouden
97 die menige ... verloren menigeen gaat doormijn toedoen verloren
98 weet ... te voren weet dat stellig 401 ooit altijd oz kenne
noem (of lees: kenne der z.d. = erken het goed als der zielen dief)
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Als gij nu van hier zijt, dat en mag niet liegen,
Zo wil ik enen anderen bedriegen,
405 Gelijk ik dede voor uwen tijd.

Elkerlijk:
Och valse Goed vermaledij d,
Hoe hebdij mij in u net bevaan,
Verrader Gods!
't Goed:
Gij hebt dat al u zelven gedaan,
Dat mij lief es te dezer tijd.
410 Ik moet daarom lachen.

Elkerlijk:
Zijdij dies verblijd,
Omdat gij mij van Gode hebt beroofd?
Hij is zot, die enig goed gelooft.
Dat mag ik, Elkerlijk, wel beklagen!
En wildij dan niet mede?
't Goed (weggaande):
Ei zeker, neen ik!
:
(alleen
achtergebleven)
Elkerlijk
Och wien zal ik 't dan klagen,
415 Mede te gaan in dezen groten last?
Eerst had ik op mijn Gezelschap gepast,
Die zeid' 't mij schoon toe menigvoud,
Mer achterna sloeg hij mij niet hout.
Daar vand ik, dat 'et al was bedrog.
42o Doen gink ik tot mijnen Magen nog;
403 dat ... liegen dat kan niet missen

05

voor uwen tijd voor

uw geboorte 07 bevaan geheel gevangen o8 Verrader Gods
Judas! 09 dat ... tijd wat mij aangenaam is op dit ogenblik
io dies daarom; verblijd met 2de nv. 14 klagen klagend vragen
15 last taak i6 gepast gerekend 17 zeid' 't ... menigvoud
beloofde het mij met mooie praatjes telkens opnieuw i8 mer .. .
hout, versta: maar naderhand werd hij mij afvallig
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Die zeiden 't mij toe klaar als gelas.
Ten einde vand ik als gedwas.
Doen werd ik denken op mijn Goet,
Daar ik aan leide mijnen moed.
425 Dat en gaf mij troost noch raad
Dan dat 'et Goed in verdoemenis staat.
Dies ik mij zelven wel mag bespuwen.
Tfy, Elkerlijk, u mag wel gruwen!
Hoe deerlijk mag ik u versmaden !
430 Here God, wie zal mij nu beraden,
Daar ik nog bij werde verheugd?
Niemand bat dan mijn Deugd.
Maar lazen ! zij is zo teer van leden,
Ik meen, zij niet konnen en zou van der steden.
435 Och en zal ik haar niet dorren spreken an?
Wil ik? neen ik. Ik zal nochtan.
't Vare als 't mag, ik moet er henen.
Waar zijdij mijn Deugd?

Deugd:
Ik ligge hier al verdwenen
Te bedde, verkrepeld ende al ontzet.
i o Ik en kan geroeren niet een led,
Zo hebdij mij gevoegd met uwen misdaden.
421 zeiden 't
gelas die beloofden het mij met klare ondubbelzinnige woorden; gelas glas 22 ten einde op het einde; vand ik
als gedwas vond ik alles ijdele praatjes, dwaasheid 23 werd...
denken werd ik indachtig 24 daar
moed waarop ik mijn
25 troost steun 3o beraden helpen 31
zinnen had gezet
daar. verheugd dat ik nog tot blijdschap kom 32 bat beter,
steden zij zou niet van
eerder; deugd goede werken 34 zij
35 dorren durven 36 wil zal
37 't
haar plaats kunnen
mag het ga, zo het wil 38 verdwenen uitgeteerd 39
Vare
40 led lid
41
verkrepeld geheel lam; ontzet ontwricht
zo ... gevoegd in zulk een toestand heb jij mij gebracht; met
door
...

...

...

...

...
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Wat is u gelieven?

Elkerlijk:
Gij moet mij beraden,
Want ik 's nood heb tot mijnder vromen.

Deugd:
Elkerlijk, ik heb wel vernomen.
445 Dat gij ter rekeningen zijt gedaagd
Voor den oversten Here.

Elkerlijk:
Och, dat zij u geklaagd!
Ik kome u bidden uitermaten,
Dat gij daar met mij gaat.

Deugd:
Al mocht 't mij al die wereld baten,
Ik en konst niet alleen gestaan.

Elkerlijk:
45o Ay lazen! zijdij zo krank?

Deugd:
Dit hebdij mij al gedaan.
Haddij mij volkomelijk gevoegd,
Ik zou u rekeninge, die nu onrein es,
Gezuiverd hebben, des u ziel in wein is.
Ziet u geschrifte ende uwe werken,
455 Hoe dat zij hier leggen.

Elkerlijk:
Gods kracht wil mij sterken!
44z wat ... gelieven wat verlangt ge; beraden helpen 43 want

... vromen lett. want ik heb het nodig tot mijn nut 48 daar
derwaarts; al. . . baten al zou het mij de hele wereld bezorgen
49 ik ... konst ik zou niet kunnen 51 haddij ... gevoegd hadt
gij mij in een behoorlijke toestand gebracht 53 gezuiverd ... is
gezuiverd hebben, waarover (nl. het onzuiver zijn der rekeninge)
uw ziel bedroefd is 54 u. . . werken het boek, het geschrift
waarin uw werken staan
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Men ziet hier een letter niet, die rein is!
Is dat al mijn geschrifte ?
Deugd:
Zeker, ik mein es.
Dat moogdij zien aan mijn gezonde.

Elkerlijk:
Mijn waarde Deugd, uit goeden gronde
46o Ik bid u, troost mij tot mijnen orboren,
Oft ik bin ewelijk verloren,
Want Gezelschap, Vriend, Mage ende Goed
Zijn mij afgegaan; in rechter ootmoed
Helpt mij mijn rekeninge sluiten hier voor den
Deugd:[hoogsten Here.
465 Elkerlijk, gij deert mij zere.
Ik zou u helpen, waar ik 's machtig.

Elkerlijk:
Deugd, zoudij mij wel beraden?
Deugd:
Dies bin ik bedachtig,
Hoe wel ik niet en mag van der steden.
Nog heb ik een zuster, die zal gaan mede,
470 Kennisse heet ze, die u leiden zal
Ende wijzen, hoe men u beraden zal
Te trekken ter rekeninge, die fel es.
Kennisse (komt op) :
Elkerlijk, ik zal u bewaren.
457 mein es meen het 58 dat ... gezonde dat kun je zien aan
mijn gezondheid(stoestand) 59 gronde inborst 6o orboren
nut, voordeel 63 zijn ... afgegaan hebben mij verlaten; in
rechter ootmoed nederig vraag ik u 64 sluiten sluitend maken,
of: afsluiten 66 waar.... machtig indien ik er de macht toe had
67 dies ... bedachtig daartoe ben ik gezind 68 ik ... steden ik
niet van de plaats kan 69 nog maar 7o Kennisse inkeer, meer
speciaal berouwvol zelfinzicht 72 ter ... rekeninge naar de af.
rekening te gaan 73 bewaren beschermen
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Elkerlijk :
Ik waan, mij nu wel es:
Yk ben een deels gepaaid van dezen.
475 Gods lof moet er in geëerd wezen!
Deugd:
Als zij u geleid heeft zonder letten,
Daar gij u zuiveren zult van smetten,
Dan zal ik gezond werden ende komen u bij
Ende gaan ter rekeningen als Deugd mit dij,
48o Om te helpen zommeren tot uwer vreugd
Voor den oversten Here.

Elkerlijk :
Dank hebt, uitverkoren Deugd.
Ik bin getroost bovenmaten
Op u zoete woorden.

Kennisse:
Nu gaan wij ons zaten
Tot Biechten, zij es een zuiver rivier.
485 Zij zal u pureren.

Elkerlijk:
Uit reiner bestier
Zo gaan wij tot daar; ik bid 's u, beiden,
Waar woont Biechte ?

Kennisse:
In 't huis der zaligheden.
Daar zullen wij ze vinden, zoud' ik menen.
474 een deels ... dezen enigszins hierin gerust gesteld 75 geëerd,
misschien te lezen: gemeerd (vermeerderd) 76 letten dralen
77 smetten (geestelijke) vlekken nl. zonden 8o zommeren (met
klemtoon op me) besommen, optellen, uw rekening opmaken
83 op op grond van, door; ons zaten ons begeven 84 rivier
water (de biecht wast alle zonden af) 85 uit ... bestier, letterl.
uit zuivere handelwijze, misschien: met zuivere bedoeling 86
bid 's bid het
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Elkerlijk:
Ons Here God wil ons gratie verlenen,
haar, die ons vertroosten moet !
Tot
0
49

Kennisse:
Elkerlijk, dit is Biechte; valt haar te voet.
Zij es voor Gode lief ende waard.
Elkerlijk (knielende voor Biechte):
O gloriose blome, die 't al verklaart
Ende donker smetten doet vergaan!
495 Ik knicle voor u, wilt mij dwaan
Van mijnen sonden; in u aanschouwen
Yk koom met Kennisse te mijnen behouwe,
Bedroefd van herten ende zeer versaagd,
Want ik ben van der Dood gedaagd
500 Te gaan een pelgrimagie, die groot is,
Ook moet ik rekeninge doen, als't bloot is,
Voor Hem, die doorziet alle gronde.
Nu bid ik Biechte, moeder van gezonde:
Verklaart mijn brieven, want Deugd zeer ongezond is.
Biechte:
505 Elkerlijk, u lijden mij wel kond is.
Omdat gij mit Kennisse tot mij zijt komen,
Zo zal ik u troosten t'uwer vromen.
Ook zal ik u geven een juweelken rene,
Dat penitentie heet allene.
510 Daar zuldij u lichaam mede termijnen
489 wil moge 90 tot haar bij haar 93 al alles; verklaart reinigt
95 dwaan schoonwassen 96 in u aanschouwen in uw tegenwoordigheid, voor uw ogen 97 te ... behouwe om behouden te
worden 501 als't . .. is zoals het duidelijk is 02 die.. . gronde
die in 't diepste doordringt, die harten en nieren doorgrondt
03 gezonde gezondheid nl. der ziel 04 verklaart reinig; brieven
papieren, schuldbrief, rekening; ongezond ziek o8 juweelken rene
kostelijk kleinood io termijnen, tuchtigen, pijnigen
B.N.L C.i 23
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Met abstinentie ende met pijnen.
Houd daar, ziet die geselen pure,
Dat 's penitentie Strang ende zure.
Peist, dat ons Here ook was geslagen
515 Met geselen, dat hij woude verdragen,
Recht voor zijn pelgrimagie strange.
Kennisse, houd hem in dezen gange,
Zo zal zijn Deugd werden spoedig.
Ende emmer hoopt aan gode ootmoedig,
520 Want u tijd varink einden zal.
Bidt hem genade, dit zuldij vinden al,
Ende oorboort die harde knopen altijd.
Kennisse, ziet, dat gij bij hem zijt,
Als hij tot penitentiën keert.

Kennisse:
525 Gaarne, Biechte.

Elkerlijk :
God zij hier in geëerd!
Nu wil ik mijn penitentie beginnen,
Want dlicht heeft mij verlicht van binnen,
Al zijn deze knopen strenge ende hard.

Kennisse:
Elkerlijk, hoe zuur dat 't u werdt,
530 Ziet, dat gij u penitentie volstaat.
Ik, Kennisse, zal u geven raad,
511 abstinentie versterving
12 houd daar pak vast 13 strang
hard, wreed i4 peilt bedenk 15 dat hetgeen, wat r6 recht
onmiddellijk; pelgrimagie, hier: dood i7 houd ... gange houd
hem op deze (goede) weg i8 werden spoedig welvarend, gezond
worden 19 aan op 20 varink spoedig 2z oorboort gebruik;
die ... knopen (deel voor het geheel) gesel (nl. dunne leren repen
met knopen) 23 ziet, dat zorg, dat 24 hij.. keert hij zich
wendt tot p. 27 dlicht, nl. het licht der genade 28 strenge
hard, wreed 29 werdt wordt 30 volstaat er mee volhoudt
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Dat gij u rekeninge zult tonen bloot.

Elkerlijk:
O levende leven! o hemels brood!
O weg der waarheid! o godlijk wezen,
535 Die nederkwam uit zijns vaders schoot
In een zuiver maagd gerezen,
Omdat gij Elkerlijk woudt genezen,
Die Adam onterfde bij Yeven rade.
O heilige Triniteit uitgelezen,
540 Wilt mij vergeven mijn mesdade,
Want ik begeer aan u genade !
O godlijk tresoor! o koninklijk zaad!
O alder wereld toeverlaat !
Specie der engelen zonder verzaden!
545 Spiegel der vreugd, daar 't al aan staat,
Wiens licht hemel ende aarde bestaadt,
Hoort mijn roepen, al is 't te spade,
Mijn bede wilt in den troon ontvaan
Al bin ik zondig, mesdadig ende kwaad,
550 Schrijft mij in 't boek des hemels blade.
Want ik begeer aan u genade.
O Maria, moeder des hemels almachtig,
Staat mij ter nood bij voordachtig,
532 bloot geheel en al, of: openhartig, vlakweg 33 levende leven,
nl. God; hemels brood, cf. panis angelicus, het brood der engelen
35 nederkwam nederdaalde 36 gerezen gedaald 38 die, voorwerp; vóór Adams val waren de mensen erfgenamen des hemels;
bij. rade door toedoen van Eva 39 Triniteit Drievuldigheid
42 tresoor schat 44 specie spijs; zonder verzaden waaraan men
zich nooit kan verzadigen 45 daar 't ... staat waar alles afhankelijk van is 46 bestaadt voorziet 47 is 't te spade is het
eigenlijk reeds te laat 48 mijn ... ontvaan wil in de hemel mijn
gebed verhoren 50 schrijft ... blader, versta: schrijf mijn naam
in de bladen van het boek des hemels 53 voordachtig zorgzaam
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Dat mij die vijand niet en verlade!
555 Want nakende is mij die dood krachtig.
Bid voor mij dijnen zone voordachtig,
Zo dat ik mag gaan in den rechten pade
Daar die wegen niet en zijn onrastig.
Maakt mij uwes kinds rijk deelachtig,
56o Zodat ik in zijn passie bade,
Want ik begeer aan u genade.
Kennisse, geeft mij die geselen bij vramen,
Die penitentie hieten bij namen,
Yk zal 't beginnen, God geef 's mij gratie!

Kennisse:
565 Elkerlijk, God geve u spatie 1
Zo geef ik z' u in den naam Ons Heren,
Daar gij ter rekeninge moet keren.

Elkerlijk:
In den naam des Vaders ende des Zoons mede,
Des heilige Geest in der Drievuldighede,
570 Begin ik mijn penitentie te doen.
Neemt, lichaam, voor dat gij waart zo koen
Mij te bringen in den weg der plagen.
Daar om moettij nu zijn geslagen.
Gij hebbes wel verdiend gewarig!
575 Ay broeders waard, zo mochtij door penitentie waan
554 verlade overmanne, in het nauw brenge 57 mag kan 58
onrastig onrustig 6o in. . . bade in zijn lijden bade, mij onder
dompele (en gereinigd worde) 6z bij vramen tot mijn voor
deel, nut 64 zal 't nl. de penitentie; geef 's geef es; es behoort
bij grade 65 spatie (genoeg) tijd 66 geef ik z' geef ik ze, nl.
de geselen 67 daar bij wie 71 neemt, lichaam aanvaard het,
lichaam; voor omdat 72 in den weg der plagen op de weg des
verderfs 74 gewarig voorwaar; hebbes hebt het 75 broeders,
nl. de toeschouwers
,
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Tseghen dat gij u penitentie moet gaan,
Die Elkerlijk moet nemen aan.
Deugd:
God dank! ik begin nu wel te gaan,
Want Elkerlijk heeft mij genezen.
58o Dies wil ik ewig bij hem wezen.
Ook zal ik zijn weldaad klareren; dies wil ik bij hem
Kennisse:[gaan te tijde.
Elkerlijk, zijt vro ende blijde!
U weldaad koomt, nu zijt verheugd.

Elkerlijk:
Wie maag't zijn, Kennisse ?
Kennisse:
Het is u Deugd,
5
Gans
ende
gezond
bene!
op
die
58

Elkerlijk:
Van blijschappen ik wene.
Nu wil ik meer slaan dan te voren.
Deugd:
Elkerlijk, pelgrijm uitverkoren,
Gebenedijd zijdij, zone der victoriën,
590 Want u is nakende dlicht der gloriën.
Gij hebt mij gemaakt al gezond,
Des zal ik u bijblijven t'ewiger stond.
God zal dijnre ontfermen, hebt goed betrouwen.

Elkerlijk:
Welkoom, Deugd, mijn ogen douwen
576 tseghen tegen de tijd. Versta: mocht gij ook, waarde broeders
tegen de tijd, dat gij uw pelgrimage moet doen, aldus door de
penitentie waden 8i ook dan ook; zijn ... klareren zijn goede
daad bekend maken; te tijde op tijd, bijtijds, te rechter tijd 83
u.. . koomt daar komt uw goede daad (nl. de verpersoonlijking
er van: de genezen Deugd) 85 gans genezen 87 evil ... voren
wil ik nog harder geselen dan te voren 93 dijnre over u 94
douwen komen vol tranen
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595 In rechter, ootmoediger blijschap zoet.

Kennisse:
En slaat niet meer, hebt goeden moed:
God ziet u leven in den trone;
Doet aan dit kleed t' uwen lone,
Het is met uwen tranen bevloeid;
600 Dus draagt 'et vrij, ongemoeid,
Oft anders zoudij 't voor Gode gemissen.

Elkerlijk:
Hoe heet dit kleed?

Kennisse:
't Kleed van berouwenissen.
Het zal Gode al te wel behagen.

Deugd:
Elkerlijk, wilt dat kleed aandragen
605 Want Kennisse hevet 't u aangedaan.

Elkerlijk:
Zo wil ik berouwenisse ontvaan,
Omdat God dit kleed heeft zo weerd.
Nu willen wij gaan onverveerd.
Deugd, hebdij ons rekeninge klaar?

Deugd:
610 Ja ik, Elkerlijk.

Elkerlijk:
Zo en heb ik genen vaar.
Op vrienden, en wilt van mij niet scheiden.

Kennisse:
Neen, wij, Elkerlijk.
597 u leven uw levenswijze, hoe je leeft 98 t'uwen lone tot vergelding van het geen je deed 600 ongemoeid niet gehinderd
01 't gemissen uw doel niet bereiken 03 al te zeer 04 aan dragen dragen aan het lijf 07 heeft zo weerd houdt van 09
rekeninge rekening en verantwoording; klaar zuiver io en .. .
vaar heb ik geen vrees
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Deugd:
Gij moet nog met u leiden
Drie personen van groter macht.

Elkerlijk:
Wie zouden zij wezen?
Deugd:
Wijsheid ende u Kracht,
615 U Schoonheid en mag niet achterblijven.

Kennisse:
Nog moettij hebben, zonder beklijven,
U Vijf Zinnen als u beradere.
Elkerlijk:
Hoe zoude ik ze gekrijgen ?
Kennisse:
Roep ze alle gader,
Zij zullen 't horen al zonder verdrag.
Elkerlijk:
620 Mijn vrienden, koomt alle op mijnen dag!
Wijsheid, Kracht, Schoonheid ende Vijf Zinnen!
Kracht:
Hier zijn wij alle tot uwer minnen.
Wat wildij van ons hebben gedaan?
Deugd:
Dat gij met Elkerlijk wilt gaan
625 Zijn pelgrimagie helpen voibringen.
Want hij gedaagd is ter rekeningen,
Voor Gode te komen ongelet.
6 r 2 nog ook nog; met u leiden medenemen i6 zonder beklijven
zonder mankeren 17 beradere helpers; Vijf Zinnen verstand als
één persoon te denken i 8 ze, nl. Wijsheid, Kracht, Schoonheid, Vijf Zinnen i 9 zij ... verdrag zij zullen het aanstonds
horen zo op. . . dag op de dag, waarop ik gedagvaard word
2i Wijsheid d.i. Vroedschap de (alledaagse) levenswijsheid 22
tot uwer minnen tot uw dienst 27 ongelet onmiddellijk
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Ziet, oft gij mede wilt.

Schoonheid:
Wij willen alle met
t'Zijnre hulpen ende t'zijnen rade.

Vroedschap:
63o Dat willen wij certein.
Elkerlijk:
O almogende God, genade!
U love ik, dat ik dus heb gebracht
Vroedschap, Schoonheid, Vijf Zinnen ende Kracht
Ende mijn Deugd met Kennisse klaar.
Nu heb ik gezelschap te wille daar.
635 Ik en geer der niet meer te mijnen verdoene.
Kracht:
Ik blijve u bij stout ende koene,
Al waar 't te gaan in enen strijd.

Vijf zinnen:
Ende ik, al waar 't die wereld wijd,
Ik en scheide van u in geenre nood.

Schoonheid:
640 Zo en zal ik tot in die dood !
Kom' er af, dat 'er af komen mag!
Vroedschap:
Elkerlijk, wes ik u doe gewag,
Gaat voorzienig ende al met staden.
Wij zullen u alle deugd raden
645 Ende zullen u helpen wel bestieren.
6z8 ziet overweegt, met mede 30 genade dank 31 gebracht
medegebracht 33 klaar helder, rein; bepaling bij „kennisse"
34 te wille naar mijn wens; daar daarheen 35 ik ... verdoene
ik begeer er niet meer voor mijn behoefte 38 al. . . wijd al
moest ik de wijde wereld met u doorgaan 41 kom' er af er kome
van; mag kan 42 wes ... gewag wat ik u zeggen wil 43 met
staden rustig, kalm 45 bestieren besturen, leiding geven
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Elkerlijk:
Dit zijn die vrienden, die niet en faalgieren,
Dat lone hem God, die hemelse vader!
Nu hoort mijn vrienden alle gader:
Ik wil gaan stellen mijn testament
65o Voor u allen hier in present.
In caritaten ende in rechter ootmoede
Deel ik den armen van mijnen goede
D'een helft, ende d'ander helft daarane
Geef ik, daar zij schuldig is te gane.
655 Dit doen ik den vijand nu te schanden,
Om los te gaan uit zijnen handen,
Na mijn leven in dezen dage.

Kennisse:
Elkerlijk, hoort wat ik gewage.
Gaat tot den priesterlijken staat
66o Ende ziet, dat gij van hem ontvaat
't Sacrament ende Olijs mede.
Dan keert hier weder tot dezer stede.
Wij zullen alle na u verbeiden.
Vijf Zinnen:
Ja Elkerlijk gaat u bereiden.
665 't En is keizer, konink, hertoge of grave,
Die van Gode hebben al zulken gave,
Als die minste priester doet allene.
646 die ... faalgieren die niet in de steek laten, ontbreken 47
hem hun 49 stellen vaststellen, maken 50 in present tegenwoordig, met u als getuigen 5 i in caritaten met liefde 53
daarane daarvan 54 daar zij ... gaan waar ze verplicht is te
gaan, nl. naar de wettige erfgenamen 55 vijand duivel; te schanden tot smaad 57 na mijn leven als ik dood ben, of: na het
leven, dat ik heb geleid; in dezen dage nu 59 priestelijken staat,
versta: priester of priesters 6o ziet zie toe 6i 't Sacrament
ende Olijs de H. Kommunie en het Oliesel 63 na. . . verbeiden
op u wachten 65 't En is er is niet 67 doet heeft
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Van al den sacramenten rene
Draagt hij den slotel, aldoor bereid
670 Tot des mensen zaligheid,
Die ons God t' eender medecijne
Gaf uit der herten zijne
Hier in dezen aardsen leven.
Die heilige sacramenten zeven,
675 Doopsel, vormsel, priesterschap goed
Ende 't sacrament, God vlees ende bloed,
Huwelijk ende 't heilig oliesel met,
Ende biechte. Dit zijn die zeven onbesmet
Sacramenten van groter waarden.

Elkerlijk:
68o Ik wil Gods lichaam minlijk aanvaarden,
Ende ootmoedelijk tot den priester gaan.

Vijf Zinnen:
Elkerlijk, dat is wel gedaan.
God laat 't u met zaligheden volbringen !
Die priester gaat boven alle dingen:
685 Zij zijn, die ons die schrifture leren
Ende den mense van zonden keren.
God heeft hem meer machts gegeven
Dan den ingelen in 't eeuwig leven.
Want elk priester kan maken klaar
690 Met vijf woorden op den outaar
In der missen, des zijt vroed,
768 al den ... rene al de reine, zuivere (of: voortreffelijke) sakramenten 69 aldoor steeds 71 t' eender medecijne tot een genees
72 gaf heeft gegeven 76 God, misschien te lezen-midel
„Gods" 8o Gods ... aanvaarden de H. Kommunie ontvangen
83 met zaligheden in zaligheid 85 die schrifture de H. Schrift
8 9-92 kan ... bloed kan voorwaar (klaar) Gods lichaam, waarachtig vlees en bloed, in de Mis, versta dit, op het altaar doen
komen met vijf woorden
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Gods lichaam, waarachtich vlees ende bloed.
Ende handelt den Schepper tussen zijn handen.
Die priester bindt ende ontbindt alle banden
6 95 In den hemel ende op der aarde.
Och, edel priester van groter waarde,
Al kusten wij u voetstappen, gij waart 't waard!
Wie van zonden troost begaart,
Die en konnen vinden geen toeverlaat
700 Dan aan den priesterlijken staat.
Dit heeft die Here den priester gegeven,
Ende zijn in zijn stede hier gebleven,
Dus zijn zij boven die engelen gezet.

Kennisse:
Dat 's waar, die 't wel houdt onbesmet.
705 Mer doen hij hink met groter smerten
Aan 't cruce, daar gaf hij ons uit zijnder herten
Die zeven sacramenten met zere.
Hij en verkoft 't ons niet, die Here.
Hierom dat Sinte Peter lijdt,
710 Dat zij alle zijn vermaledijd,
Die God kopen oft verkopen
Ende daaraf geld nemen met hopen.
Zij geven den zondaar kwaad exempel.
Haar kinder lopen in den tempel,
715 Ende som zitten zij bij wijven,
In onzuiverheid van lijven.
693 handelt ... handen houdt de Schepper in zijn handen 702
ende zijn en zij nl. de priesters, zijn; in zijn stede in zijn plaats, nl.
v. die Here 04 dat 's .... onbesmet dat is waar, als iemand het
o6 uit ... herten uit liefde07
(priesterschap) niet onteert
met zere onder zijn lijden o8 verkoft verkocht het nl. het
priesterschap 09 hierom hierom is het; lijdt verklaartiz
14 haar hun
daaraf daarvoor (bedoeld wordt de simonie)
15 som sommigen van hen (appositie bij zij); zitten leven
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Deze zijn emmers haars zins onvroed.
Vijf Zinnen:
Ik hope, of God wil, dat 't niemand en doet.
Daarom, laat ons die priesters eren
72o Ende volgen altijd haar leren.
Wij zijn haar schapen ende zij ons herden,
Daar wij alle in behoed werden.
Laat dit wezen niet meer vermaan.

Deugd:
Elkerlijk koomt, hij heeft voldaan.
725 Dus laat ons zijn op ons hoede.
Elkerlijk:
Heer God, mij is zo wel te moede,
Dat ik van vreugden wene als een kind.
Ik hebbe ontvaan mijn sacrament
Ende dat oliesel mede, dank heb die 't red!
730 Nu vrienden, zonder te letten iet,
Ik dank Gode, dat ik u allen vand.
Slaat aan dit roeiken alle u hand.
Ende volget mij haastelijk na dezen.
Ik ga vore, daar ik wil wezen.
735 Ons Here God wil mij geleiden!
Kracht:
Elkerlijk, wij en willen van u niet scheiden,
Voor gij gedaan hebt deze vaart.
717 deze ... onvroed deze zijn stellig (emmers) zeer onverstandig
i8 dat 't ... doet dat niemand zo onverstandig is zo klemtoon
op leren 2I herden herders 22 in ... werden bescherming
bij vinden 23 laat ... vermaan laten wij er niet meer van
spreken 24 voldaan, nl. aan zijn verplichting 25 laat .. .
hoede stil, laten we hier niet verder over spreken 29 dank ..
ried dank hem die het mij aanraadde 30 letten dralen; iet iets,
een ogenblik 32 slaat ... hand volgt allen dit voorbeeld 37
vaart lange reis, tocht
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Vroedschap :
Wij blijvens u bij ongespaard,
Alzo wij geloofd hebben ook lange.

Kennisse:
740 Och, dit 's een pelgrimagie zeer strange,
Die Elkerlijk zal moeten gaan!

Kracht:
Elkerlijk, ziet, hoe wij u bij staan,
Sterk, vroom; en hebt geen vaar.

Elkerlijk:

Ay mij, die leden zijn mij zo zwaar,
745 Dat zij gaan beven voor den gru.
Lieve vrienden, wij en willen niet keren nu.
Zal ik mijn pelgrimagie betalen,
Zo moet ik hier binnen dalen
In dezen put ende werden aarde.
Schoonheid:
750 Wat! in dezen putte?

Elkerlijk :

Ja, van dezer waarden
Zo moeten wij werden, klein ende groot.
Sc.^ioonheid :
Wat! hierin versmoren?

Elkerlijk:
Ja, hierin versmoren ende blijven dood
Ter wereld, mer levende wezen altijd
738 ongespaard zonder ophouden, altijd door 39 geloofd beloofd; ook lange immers al lang 43 en. . . vaar heb geen vrees

45 dat ... gru dat zij gaan beven uit afgrijzen (voor, ten gevolge
van) 47 betalen voldoen 49 werden aarde tot aarde worden
50-51 van ... werden van déze (nl. geringe) waarde moeten wij
worden 51 klein ende groot arm en rijk, of: jong en oud 53
ter wereld in de wereld 53-54 mer ... Here maar altijd levend
zijn voor den oppersten heer
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Voor den oversten Here.

Schoonheid:
Ik scheld 't u al kwijt.
755 Adieu, vaart wel, ik schoor mijn schoud.

Elkerlijk:
Wat, Schoonheid ?
Schoonheid:
Ik bin al dove, ik en zage niet omme,
Al mocht mij al der wereld schat baten.
Elkerlijk:
Waarop wil ik mij verlaten?
Schoonheid vliedt, oft men ze jaagde.
76o Nochtan te voren, doen ik haar vraagde,
Woude zij met mij sterven ende leven.
Kracht:
Elkerlijk, ik wil u ook begeven.
U spel en behaagt mij niet te dege.
Elkerlijk:
Kracht, zuldij mij ook ontgaan ?
Kracht:
Ja, ik wil zeker wege.
765 Daarmede gesloten, een voor al.
Elkerlijk:
Lieve Kracht, ontbeid nog!
Kracht:
Bij Sinte Loy, ik en zal !
Waandij, dat ik in dien put wil versmoren?
55 ik ... schoud ik ver754 ik ... kwijt ik scheld het je kwijt
scheur mijn schuldbrief, ik onttrek me aan mijn beloften; er
ontbr. een rijm 56 al dove potdoof; ik ... omme ik zou niet
omzien 59 oft men ze alsof men ze 62 begeven verlaten 63
niet te dege niet zeer wel 64 wege = en wege, weg 65 daarmede
... al daarmee uit! eens voor al! 66 ontbeid wacht; bij Sinte
Loy bij Sint Eligius; ik en zal ik zal niet 67 waandij meen je
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Elkerlijk:
En zuldij mij dan ontgaan?
Kracht:
Ja, ik, t es al verloren,
Al zoudij uwen navel uitkrijten !

Elkerlijk:
770 Zuldij aldus u gelofte kwijten?
Gij zoudt mij bijblijven, zo gij zeidt.
Kracht:
Ik heb u verre genoeg geleid.
Ook zijdij oud genoeg, ik waan,
U pelgrimagie alleen te gaan,
775 Mij es leed, dat ik er heden kwam.

Elkerlijk:
Ay lieve Kracht, ik make u gram.
Kracht:
't Es al verloren, rust u hoofd
Ende gaat in 't donker huis.
Elkerlijk :
Dit en had ik u niet geloofd.
Wie wil hem verlaten op zijn Kracht?
78o Zij vliedt, alst mist doet uit der gracht.
Schoonheid is als wind, die vlieget.
Ay, getrouwe vrienden, dat gij dus lieget!
Gij zeidet 't mij toe, schoon ter kore.
Vroedschap:
Elkerlijk, ik wil ook gaan dore
768 't es ... verloren het is alles vergeefs
70 u ... kwijten hetgeen je beloofd hebt, houden 76 ik ... gram ik maak je (toch
niet) kwaad 77 u hoofd rust uw hoofd, leg je hoofd te rusten
78 in 't donker huis, nl. het graf; dit ... geloofd dit had ik niet
van je geloofd (of: gedacht) 8o alst ... gracht zoals het mist
(nevel) uit de gracht (sloot) doet 8z lieget uw belofte schendt
83 gij . .. kore gij beloofde het mij zo zeer (ter kore zeer) 84
gaan dore er van door gaan
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785 Ende nemen uitstel van dezen.
Waandij, dat wij hierin willen wezen?
Hoed u van dien, ik wil 's mij wachten.

Elkerlijk:
O Vroedschap! Vroedschap !
Vroedschap:
Ik en wil niet mede,
't Es verloren gevroeschapt klaar.
Elkerlijk:
790 Lieve Vroeschap, koomt doch zo naar
Dat gij hier binnen den grond aanziet.
Ik bid 's u ootmoedelijk.
Vroedschap:
Bij Sinte Loy, ik en doe des niet!
Mij rouwet, dat ik er ie kwam zo bij.
Elkerlijk:
Och al mist, dat God niet en zij.
795 Schoonheid, Kracht ende Vroeschap groot,
Het vliedt van Elkerlijk, als koomt de dood.
Arm mense, waar zal ik nu op lenen?
Vijf Zinnen:
Elkerlijk, ik wil ook henen
Ende volgen den anderen, die u ontwerven.
Elkerlijk:
Och lieve Vijf Zinnen!
785 nemen uitstel (rechtst.) middeltjes te baat nemen om uitstel
te nemen 87 hoed.. . dien neem je in acht hiervoor (nl. dit te
denken), geen denken aan! 87-88 Het rijm is hier niet aanwezig 89 't es. . . klaar het is te vergeefs dat „vroeschap"
91 den grond, nl. van het
roepen 90 zo
naar zo dicht bij
graf 92 bidden met 2de nv. ; des, dat, zde nv. bij niet, niets
94 al. . . zij
93 ie ooit; ik er.. . zo bij ik er zo dicht bij kwam
99 die .. .
alles mist, faalt, wat niet God is
97 lenen steunen
ontwerven die zich van u afwenden
...
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Vijf Zinnen:
800

Ik en wil daar niet aan winnen.
Dat gij veel roept, 't en mag niet baten.

Elkerlijk:
Och, zuldij mij allegader laten?
Deugd:
Neen wij, Elkerlijk, zijt gestild.
Elkerlijk:
Ay mij, mijn Vijf Zinnen!
Vijf Zinnen:
Roept al dat gij wilt.
805 Gij en zult mij niet meer van voor bekijken.
Elkerlijk:
Lieve Deugd, blijft gij bij naij ?
Deugd:
Ik en zal u nemmermeer bezwijken,
Om leven, om sterven of om geen torment.
Elkerlijk:
Hier zijn getrouwe vrienden bekend!
Alle, die mij ontgaan gemene,
8 i o Die mind' ik meer dan mijn Deugd allene.
Kennisse, zuldij mij ook begeven?
Kennisse:
Ja, ik, Elkerlijk, als gij eindet u leven,
Mer zeker niet eer, om geen dangier!
Elkerlijk:
Dank hebt Kennisse!
Kennisse:
Ik en scheide niet van hier
800 ik ... winnen (iron.) ik wil er niets op verdienen o i mag
kan 02 laten in de steek laten 03 gestild gerust, bedaard
o6 bezwijken in de steek laten 07 torment kwelling o8 hier
... bekend hier (nl. bij deze gelegenheid, nu) leert men trouwe
vrienden kennen 09 gemene te zamen i i begeven in de steek
laten 13 dangier gevaar
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8i5 Voordat gij zijt daar gij behoort.
Elkerlijk:
Mij dunkt, wacharmen! wij moeten voort
Rekeninge doen ende gelden mijn schuld,
Want mijn tijd is schier vervuld.
Neemt er exempel aan, die 't hoort ende ziet,

82o Ende merkt, hoe 't nu al van mij vliedt
Zonder mijn deugd wil met mij varen.

Eerste rondeel

Deugd:
Alle aardse dingen zijn al niet.

Elkerlijk:
Deugd merkt, hoe 't nu al van mij vliedt!
Deugd:
Schoonheid, Kracht, Vroeschap, dat hem liet,
825 't Gezelschap, die vrienden ende magen waren.

Elkerlijk:

Nu merkt, hoe 't nu al van mij vliedt,
Zonder mijn Deugd, die wil mit mij varen.
Genade, Konink der engelenscharen!
Genade, Moeder Gods staat mij bij !
Deugd:
830 Ik zal mij puur voor Gode verklaren.

Tweede rondeel

Elkerlijk:
Genade, Konink der engelenscharen !
Deugd:
Kort ons die pijne, zonder verzwaren
Maakt ons d' einde los ende vrij !
8i6 wacharmen wee mij; voort weg, of: dadelijk z7 gelden betalen
zi zonder
i8 tijd levenstijd; schier vervuld bijna om
alleen zz al niet allemaal niets 24 liet verliet z5 't Goed,
Vijf Zinnen worden niet genoemd 30 mij verklaren mij vertonen
32 zonder verzwaren zonder ze te verzwaren 33 maakt ... vrij
maak ons het einde licht en gemakkelijk
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Elkerlijk:
Genade, Konink der engelenscharen!
835 Genade, Moeder Gods staat mij bij!
In uwen handen, Vader, hoe dat 't zij,
Beveel ik u mijnen geest in vreden !
Ik vare met der Deugd.

Kennisse:
Hij heeft leden,
Dat wij alle moeten gelden.
840 Die Deugd zal nu haar zelven melden
Voor hem, die 't al ordelen zal.
Mij dunkt, ik hore der engelen geschal
Hier boven. Den hemel is zeker ontdaan,
Daar Elkerlijk binnen zal zijn ontvaan.
Die engel zeit:
845 Koomt uitverkoren bruid,
Hier boven ende hoort dat zoete geluid
Der engelen mits uwe goede virtuit.
Die ziele neem ik den lichaam uit
Haar rekeninge is puur ende reine.
85o Nu voer ik ze in des hemels pleine,
Daar wij alle moeten gemeine
In komen groot ende kleine.
AMEN
836 hoe ... zij hoe het zij; versta: geheel overgegeven aan uwe
wil 36-37 in uwen ... geest, d.z. de laatste kruiswoorden 38
ik ... deugd de deugd vergezelt hem alleen 38-39 hij.. gelden
hij heeft doorstaan, heeft achter de rug, wat wij allen moeten
betalen 43 ontdaan geopend 45 bruid nl. de ziel als bruid
van Christus 47 mits wegens; virtuit deugd 51 moeten mogen;
gemene samen 52 groot ende kleine, zie vs. 751
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Neemt 't in danke, klein ende groot,
Ende ziet, hoe Elkerlijk koomt ter dood!
855 Gezelschap, vrienden ende goed
Gaat elkerlijk af, zijt des vroed.
Schoonheid, kracht, vroeschap ende vijf zinnen,
't Es al verganklijk, zijt des te binnen.
Zonder die deugd volgt voor al.
86o Mer als die deugd is zo smal,
Dat zij niet mede en mag oft en kan,
Arm Elkerlijk, hoe vaardij dan
Ter rekeningen van onzen Here?
Dan vergadij van wee, van zere.
865 Want na die dood ees 't kwaad te verhalen,
Daar en baat voorspraak noch tale.
Ay, Elkerlijk, hoe moogdij wezen
Hovaardig, nijdig? Zeer uitgelezen,
Merkt dezen spiegel, hebten voor ogen
870 Ende wilt u van hovardijen pogen,
Ende ook van allen zonden met.
Nu laat ons bidden ongelet,
Dat dit elk mense moet vesten,
Dat wij voor Gode zuiver komen ten lesten.
875 Des gonne ons die hemelse Vader!
853 in danke gaarne, met welgevallen 56 gaat af verlaat 58
zijt ... binnen bedenkt dat 59 zonder alleen; voor al in de plaats
van alles (of: allen ?) 6o smal gering 64 vergadij komt gij
om, vergaat gij
65 ees 't ... verhalen is het moeilijk goed te
68 nijdig vol haat en nijd; zeer uitmaken 66 tale pleidooi
69 spiegel, nl. der zaliggelezen zeer vereerde (toeschouwers)
heid 70 u pogen van u verre houden van (hem poghen zich
begeven, zich verwijderen) 71 met eveneens 72 ongelet
zonder dralen 73 vesten vastleggen, zich inprenten (of: innerlijk krachtig maken, de goede voornemens versterken) 74 dat
zodat 75 gonne gunne, schenke; gonnen met zde nv.
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Amen zegget alle gader!
God heb lof.
Geprent t'Antwerpen buiten die kamerpoorte in den
gulden eenhoren bij mij Willem Vorsterman.
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De spelling der toneelstukken is in overeenstemming gebracht
met de laatste spellingbesluiten.
Echter met dien verstande:
ie. Al de ennetjes, die in het middelnederlands voorkomen, zijn
behouden gebleven, omdat het o.i. niet meer is uit te maken,
of deze ennetjes allemaal reeds een schrijftraditie waren
zonder klankwaarde, dan wel uitgesproken werden.
ze. De i en íi hebben we voorgesteld door ij en ui. Hiermee geven
we niet te kennen, dat op het einde der vijftiende eeuw, de
vermoedelijke tijd van de vervaardiging onzer stukken, de
diftongering volstrekt en zonder uitzondering heeft plaats
gehad, maar wel dat zij in onze teksten in het algemeen kan
worden aangenomen, bij die woorden inzonderheid, welke
de diftongering in het tegenwoordige A. B. Nederlands vertonen. Wijst echter het rijm er op, zoals in strie: geschie, dat
de diftongering niet heeft plaatsgehad of tenminste twijfelachtig is, dan laten we de spelling onveranderd, of vermelden ze in een noot.
3e. De oe in de woorden, welke tegenwoordig ó hebben, zoals
loen, vertroest, bloet, wordt gedrukt als oo, respectievelijk o,
met hetzelfde voorbehoud als bij de ij en ui: loon, lonen, ver

bloot.

-tros,

4e. De ue drukken we als uu(u), als eu, of als oe in dezelfde
gevallen en met hetzelfde voorbehoud: creaturen, hoeden,

zoet, deugd.
5e. De s wordt, indien ze een tegenwoordige z voorstelt, natuurlijk een z: zoon, zo, zoet.
6e. De ae of ai is gedrukt als aa(a).
7e. De spelling der eigennamen hebben we in het algemeen
onveranderd gelaten.
De in het oorspronkelijke vaak, ofschoon niet consequent, voorkomende pro- en enclisis hebben we in de meeste gevallen opgelost. De spellingen inden, roepse, waert, horic, tkint, metter
worden derhalve in den, roep ze, waar 't, hoor ik, 't kind, met der.
Een uitzondering maakten we voor enclitische inversievormen
van de tweede persoon als sidi, hebdi, kondi, welke we weergaven
door zijdij, hebdij, kondij, en enkele andere gevallen. Ook hebben we
met het oog op de in de spelling uitkomende klankverscheidenheid
met tegenwoordig, vormen als dbest, dwelk onveranderd gelaten.
Subjectieve opvattingen zijn niet te vermijden geweest en het
is best mogelijk, dat we hier en daar, tegen onze bedoeling in
overigens, enig geweld hebben aangedaan aan de middelneder-
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landse klankwerkelijkheid. Maar pour faire une ommelette il faut
casser des oeufs ! De Gordiaanse knoop, die de middelnederlandse spelling soms is, vereist een zwaard, indien men er naar
streeft door middel van een genormalizeerde spelling het lezen
te vergemakkelijken.
De tekst van het kerstspel van Munsterbilsen hebben we gepubliceerd volgens de lezing van de uitstekende uitgave ,dean
Gessler, Le Drame liturgique de Munsterbilsen, Anvers 1928.
De tekst der Eerste Blijschap berust in hoofdzaak op Willem
de Vreese, Die Eerste Blischap, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff
1931, vergeleken met de tekstuitgave van Moltzer en de gelegenheidsuitgave van Willem Smulders 1 932.
Die Zevenste Blijschap van Onzer Vrouwen volgt de tekst van
Dr. P. Leendertz Jr. in Middelnederlandsche Dramatische Poëzie,
A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden 1907, vergeleken met K. Stallaert, De sevenste Blischap van Maria, Gent
1887 en de gelegenheidsuitgave van Willem Smulders met de
inleiding van Dr. H. Moller, 's-Hertogenbosch 1913.
Marieken van Nieumegen berust op de tekst van Dr. P. Leen
in Middelnederlandsche Dramatische Poëzie (z. boven),-dertzj.
J. Koopmans in de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde,
J. B. Wolters, Groningen 1917, Dr. W. H. Beuken, Die Waerachtige ende een seer Wonderlijcke Historie van Mariken van
Nieumeghen, Klassiek Letterkundig Pantheon 1931 en op de gecastigeerde, smaakvolle uitgave van G. W. Wolthuis, J. M.
Meulenhoff, Amsterdam (z. j. ).
De tekst van Elkerlijk volgt de tekst der Lyceumherdrukken
4de dr. J. B. Wolters, Groningen 194o en van K. H. de Raaf,
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, P. Noordhof, 1897
Groningen.
Dat we gebruik hebben gemaakt van de inleidingen en aantekeningen van genoemde uitgaven spreekt wel van zelf, maar
daarnaast hebben we ook bij vele anderen ons licht ontstoken,
die in tijdschriftartikelen of elders over de vier toneelstukken
geschreven hebben.
Uitvoeriger bibliografie hier te geven verbood ons de beschikbare ruimte. Toch dwingt ons de dankbaarheid tenminste de
namen te noemen van die corypheeën, aan wie we ons meer in
het bijzonder verplicht voelen, wat de inleidende hoofdstukken
betreft: Prof. Dr. Gustave Cohen, Prof. Dr. W. Creizenach, Dr.
J. A. Worp.
Uitgaande van het beginsel der leesbaarheid hebben we zonder
nadere aanduidingen die tekstverbeteringen aangebracht, welke
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ons het waarschijnlijkste voorkwamen. Van elk ingevuld woord
of elke ingevulde letter hebben we geen rekenschap gegeven.
Wel hebben we ingevulde versregels of in de tekst door ons ter
verduidelijking aangebrachte toneelaanwijzingen gecursiveerd en
tussen haakjes geplaatst. De gecursiveerde toneelaanwijzingen
zonder haakjes zijn daarentegen oorspronkelijk.
De aard dezer uitgave sluit a priori tekstkritiek en het maken
van conjecturen uit. Toch menen we in deze „Verantwoording"
niet stilzwijgend die opmerkelijke poging te mogen voorbijgaan
tot het reconstrueren van de proloog der Eerste Blijschap, welke
onlangs ondernomen werd door Prof. Mr. P. N. van Eyck in
het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde
D. LVIII, afl. 3-4, blz. 340-256. Niet omdat wij nu persoonlijk rotsvast er van overtuigd zijn, dat met de voorgestelde reconstructie het laatste woord in dezen is gezegd ! Maar in de
eerste plaats, omdat deze reconstructie voor een deel waarschijnlijk
lijkt, in alle geval overtuigend bewijst, dat we aan den onbekenden dichter der Eerste Blijschap niet het volle pond geven,
indien we ons oordeel over zijn verskunst uitsluitend gronden
op de niet in strofen verdeelde overgeleverde tekst. En in de
tweede plaats, omdat, indien we de op zeer suggestieve wijze aangevoerde „dichterlijke" bewijzen van logische strofenbouw en
wat dies meer zij, aanvaarden, we ook een interpolatie-mogelijkheid moeten aannemen, waardoor de datum der opvoering door
Willem de Vreese vastgesteld en door ons overgenomen, verschoven wordt tot 1441. Hetgeen dan bewijst, dat Phoebus' stralen
niet alleen de schoonheid van het gedicht in rijker lichtgloed
kunnen plaatsen, maar ook de schemerhoeken van de historie
van de Eerste Blijschap kunnen verlichten.
Professor van Eijck onderscheidt in de proloog vijf geledingen,
de eerste van vs. i tot en met i 8, een gebed tot Maria om gratie
en bijstand, de tweede van vs. 19 tot en met z8, een verwelkoming
van het publiek, de derde vs. 29 tot en met 40, het hoofdmotief
van het stuk, Maria's Eerste Blijschap, de vierde van vs. 45 tot
en met 64, de verklaring, waarom aan de eigenlijke eerste blij schap nog de voorgeschiedenis van de Menswording van Christus
voorafgaat en de vijfde van vs. 65 tot en met 75, een beroep op
de welwillendheid van het publiek.
In overeenstemming hiermee onderscheidt Professor van Eijck
ook in de vorm vijf schema's, het eerste schema, een gesloten
strofe-schema, van vs. i tot en met 18/19, het tweede schema,
een triolet of rondeel met een inleidende regel als verbindingsschakel tussen eerste en tweede schema en een afsluitende regel
als schakel tussen het tweede en derde onderdeel, het derde
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schema, van vs. 29 tot en met 40, bestaande, na de inleidende
regel 28, uit drie strofen ieder van 4 regels met het rijmschema
abab, bcbc, cdcd, het vierde schema van vs. 45 tot en met 64 in
gepaarde rijmen en het vijfde schema van vs. 65 tot en met 78,
waarvan de twee eerste regels een soort inleiding zijn en meteen
een formele schakel vormen met de voorafgaande passage door
hun gepaard eindrijm. Dan volgt een tweede onderafdeling van
het vijfde schema, welke weer uit elkaar valt in een groep van
twee en een van vier regels en eindelijk de derde onderafdeling
van het vijfde schema, de groep van drie regels, waarvan de
twee laatste gepaard eindrijm hebben. De gehele proloog zou
derhalve kunnen gedrukt worden op de volgende wijze, met
weglating van vier regels 41-44, als interpolatie beschouwd:

I. GEBED TOT MARIA

Drie -strofenschema, iedere strofe van zes regels
i

Maria, vonke ende raaiende licht
Van der heileger Drievuldigheien,
Ik bidde u, minlijk aangezicht,
Dat gij u gratie zo in ons sticht,
Dat uwen lof daar bij moet breien

a
a
b
a
a
b

Zonder verbeien. Rein zuiver kersouwe,
Wilt onzen prinse ende ook zijn vrouwe,
Ende Charloot, onzen jongen here,
Met zijnder vrouwe, behoeden vor rouwe.
Ende alle haar vrunde, jonge en ouwe,
Moet God beschermen van allen zere;

c (b)
c
d
c
c
d

Ende ook voortmere zijn land, zijn steden
Dorpe, slote, wil God in vreden
Altoos behoeden vor mesval;
Ende alle degene, om kort gebeden,
Diere geerne 's lands profijt in deden.
Vor Bruesel bid ik boven al!

e (d)
e
f
e
e
f

z Des hemels, die den toren zwicht
3
4
5
6
7
8
9
io
i i

iz
13
14

z5
i6
17

i8

II. VERWELKOMING
Schema: inleidende regel, een rondeel, afsluitende regel
19 Voort groet ik u minlijk groot en smal:f
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zo
2i
22
23

24
25
z6
27

Zijt willekome, edele en gemeine,
Die hier dus minlijk zijt verzaamd
In dezen melodiozen pleine.
Zijt willekome, edele en gemeine!
't Prieel uit Trojen, den edelen greine,
Gegroeid, gebloeid, es Bruesel genaamd.
Wij groeten u minlijk, groot en kleine,
Die 't onzer feeste hier zijt verzaamd.

28 Zijt hier welkomen, zo 't betaamt.

a
b
a
a
a
b
a
b
b

III. MOTIEF VAN HET STUK: EERSTE BLIJSCHAP

Drie -strofenschema, iedere strofe van vier regels
29 Want dat lieflijk beelde lofzam,
3o Dwelk hier nog op den Zavel steet,

32 Bij mirakulen, zo 't menig weet.

a
b
a
b

33 Zo zouden wij,u geerne ende zijn's bereed,
34 In love der hemelser trezorie,
35 Figuurlijk speelwijs doen bescheed
36 Die eerste blijschap die haar geschie:

b
c
b
c

37 Hoe dat die zoete maagd Marie

c
d
c
d

31 Van Antwerpen te Bruesel kwam

38 Ontvink den Gods zone onbesmet,

39 Ende loste ons van den eeuwigen strie
4o Bij 's ingels salute te Nazaret.

IV. VOORGESCHIEDENIS VAN DE AANKONDIGING
Schema: gepaard rijmen
41 Al es de boodschap 't principale
42 Ons speels, 't es nood dat men verhale
43 Waaromme dat God, tot onzen behouwe,
44 Menselijkheid aannemen wouwe.
45 Niet min, wij laten overlijen
46 Lucifers val met zijnre partijen,
47 Die hen bij hoverdijen geschiedt.
48 Dies blijven zij eeuwelijk in 't verdriet,
49 In 't eeuwige demster, zonder verlaat.
50 Om een gepeis waas 't zonder daad.
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51 Maar want de vijand met schalkere liste
52 Den mense benijdde, omdat hij wiste

53 Dat hij ter gratiën was verkoren,
54 Zo dee hij hem Gods gebod verhoren,
55 Dwelk Adam ende alle zijn geslachte
5 6 Moeste bezuren, totdat dit brachte
57 D' ontfermigheid Gods tot enen vree.
58 Dit was de zake daar 't God om dee,
59 Dat hij in d'onbesmette zeborie
6o Wou rusten ende bringen ons t'zijnder glorie.
V. CAPTATIO BENEVOLENTIAE
Schema: i. onderafdeling van twee inleidende regels, door het gepaard rum een schakel met het voorafgaande schema; 2. onderafdeling bestaande uit een groep van vier en een van twee regels;
3. onderafdeling, bestaande uit drie regels
6z

Dus, eerbaar notabele, lieve geminde,
Ik woude dat 't iegelijk wel verzinde:

a
a

63
64
65
66
67
68

Ons mein is rein, slecht es ons konste.
Verstaat ende vaat ons goede jonste.
Wij doen 't uit minnen: wilt dat bekinnen,
Om vreugd vermeren.
Gode ende der stad, ik zeg 't u plat,
U allen ter eren.

c (bb)
c (dd)
e (e)
f
g (g)
f

69

Dus iegelijk wil 't dan deugdelijk keren.
Ende nemen 't dankelijk nu ter tijd.
Wij gaan beginnen: hoort en zwijt.

f
h
h (e)

61

70
71

AFBEELDINGEN BINNEN EN BUITEN
DE TEKST
De muziek tussen blz. 8 en 9 is ontleend aan het bekende werk
van E. de Coussemaker, Drames liturgiques du Moyen age. Paris
í86r.
De reproductie van de tekst van het Munsterbilsense kerstspel
is geschied op de Kon. Bibliotheek te Brussel door bemiddeling
van Prof. Dr. Jan Gessler te Leuven en Pater P. Coens te Brussel,
welke laatste het handschrift uit de bibliotheek der Bollandisten
in de Kon. Bibliotheek te Brussel heeft laten reproduceren.
Het plan van het toneel te Lucern is ontleend aan Vogt en
Koch, Geschichte der deutschen Literatur dl. I.
De reproductie van de eerste bladzijde van het handschrift
van het Maastrichts Paas- en Verrijzenisspel is geschied in de
Nat. Bibliotheek in Den Haag, waar het hs. berust.
De bladzijde van het hs. van de Eerste Blijschap is ontleend aan
de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
De reproductie van de bladzijde uit de Zevenste Blijschap
is geschied op de Kon. Bibliotheek te Brussel, waar het hs. berust.
De schilderij van Dirk(?) Bouts is nr. 535 van het Museum te
Brussel.
De houtsneden in Marieken van Nieumegen zijn ons ter beschikking gesteld door Martinus Nijhoff te Den Haag. Ze zijn
ontleend aan de door P. Leendertz Jr. in 1904 bezorgde uitgave
van het enig bekende exemplaar van de druk van Willem
Vorsterman te Antwerpen c. 1518.
Het cliché van het titelblad van de Spiegel werd ons ter beschikking gesteld door de uitgeversmaatschappij J. B. Wolters.
Een woord van dank spreken we gaarne uit aan het adres van
allen, die ons bij de verzameling van dit fotografisch materiaal de
behulpzame hand hebben geboden.

