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Deverschi
jningvanditboek,waarvanhetmanuscriptmijin
december1964op nùjn zestigsteverjaardag werdaangeboden
door allen dietoen aan hetNederlandsInstimutteGroningen
verbonden waren,stelikophogepri
js.

Hetiseen gemeenschappeli
jkwerkstuk,waaraanDr.A.Sassen,lectorin deNederlandsetaalkunde,en allewetenschappe-

li
jkemedewerkersvan hetinstituuthunbi
jdragehebben geleverd.Hetonderzoek betreFendede datering en dehistorische
achtergronden,beschreven in heteerste hoofdstuk,werd verricht door Dr.W .M .H.Hummelen in sam enwerking m et
Mevr.Drs.M .vanRoi
jen.Vandehandvandeeerstgenoem de
isook de analyseen typering van hetspelin hettw eedeen derde

hoofdstuk.InhoofdstukIV beschrijftDr.F.lansoniusdepatronen van hetrijm enhunstilistischefunctiesin despeldialogen,
en de Strofsche versieringen.Dr.A.Sassen bestudeertin het

vi
jfdehoofdstuk inhetbi
jzonderdetechniekvan declausenin
dedialogen inverbandmetdeoverspringenderesponsienjmen.
Hetzesdeen zevendehoofdstuk,debeschrijvingvanhethandschriften de verantwoording van dewi
jze van uitgeven,is
geschreven door Drs.K.Iwema,die ook de tekstvaststelde.
De verklarende aantekeningen werden verzorgd door Drs.

H.J.Polée,Dr.C.Schmidten Mej.Drs.W .W iersema,in
sam enw erking m etDrs.K .lw em a,D r.F.JansoniusenDr.A.
Sassen.De eindredactie ervan was in handen van Dr. C.

Schmidt;lnt'steldeookhetwoordregisterSamen.
Doordezegevarieerdeen onderling stimulerendeSamenwerking van letterkundigen,taalktmdigen en fzologen kwam de
publikatietotstand van een van develenog onbekende rede-

rijkersspelenin Noord-Nederland,hedoeldalsbijdrage tothet
5

zich vernieuwendelitterairhistorischeonderzoek van hetdrama
in dezestiendeeeuw.Deauteurswillen daarmeenietzeggen,dat
methtm iieiding op ditspelallefacettenvan datonderzoekaan

deordezi
jngesteld.Eendiepergaandeanalysevan deverstechniek,de taalbehandeling,de stilistische kwaliteiten,dedram atischecompositieen verwerking van hetthema,en hetonder-

zoek naarbronnen,auteurschap,deonderlingealankeli
jkheid
van toneelschri
jversennaardeuitbeelding op hettoneel,met
alledaarmeesam ellhangendetechnischeproblemenvan kleding,
requisieten,enscenering en toneelopbouw kunnen eerstgoed
OP gang komen,wau eerermeer,nunog verscholen,tekstmateriaaltervergeljkingkanwordenaangeboden.Nadepublicatie
van dePyramus-en Thisbespelen doorhetzelfdeInstituutisdit

een tweede,m.i.belangrjke,stap in debedoelderichting.lk
hoop dan ookvanharte,datuithetrjkearsenaalvanfotocopieën van handschriften en oude drukken in het Nederlands
lnstituutte Groningen spoedig meergegevensopenbaarzullen

kunnenwordengemaakt,dienaarlnijnverwachtingeenduideli
jkerenzuiverderbeeldzullenhelpenvormenvandeaardende
ontwikkeling van hetrederijkerstoneelin deNederlanden.
Dank zi
jn wi
jverschuldigd aan deKoninkljkeBibliotheek
teBrussel,diehethandschriftgeruimeti
jdindeUniversiteitsbibliotheek teGroningen terbestudering beschikbaarsteldeen
toestemming gaftotdeuitgavevan hetspel.Ten zeerstewaar-

deren wij de bereidheid van de uitgever en de redactie der
Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der
NederlandseLetterktmde,dezetekstOP tenenaen in hun reeks
vanfzologischeuitgaven.
Prof.Dr.C.A.ZaalbergenProf.Dr.A.vanElslander,leden

van genoemde redactie,danken wj voorhetnazien van de
drukproeven,w aardoorop hetlaatstem om enteen aantalverbeteringen in detekstkonden worden aangebracht.

Groningen,december 1966

6

G.A.van Es.

IN LEID IN G

1. O NTSTAANSOMSTANDIGHEDEN

In dez.g.spelendeproloogdievoorafgaataanheteigenljke
esbattement van sMenscben Sin en Vergancbelqcbe Scboonbeit,
treedteen burgervan Gouda op,die ti
jdenseen wandeling
buitendewalleneenvrouwtjeontlnoet,dathelemaaluitLeiden
iskomenlopenom getuigetekunnenzijnvan eenbi
jeenkomst

van rederijkers,yui
jtverschei
jdencontreijen''(vs.34).Uithet
gesprekbhjktverderdatbi
jdiebijeenkomsteen prijsisuitgeloofdvoorhet,yschoonstincommen''(vs.49en54)endaterook
nogdoorderederijkersgezongenentoneelgespeeldzalworden
(vs.76-77).Vermoedens,doordeplaatsvanherkomstvanhet
vrouwt
jegewekt,worden bevestigd alswevervolgensin de
lezendeproloog hetspelhoren aanbieden namens,,wj acco-

lei
jen''(vs.155)en aan hetslotvan hetspelhoren afscheid
nemen namensde,,witteaccoleijen''nadateen verseerderal
deuitdrukking,,lieftistfundament''isgevallen(vs.834).Datzijn
nl.denaam en dezinspreuk van de oudsteen m eestgerenom -

meerderederi
jkerskamervan Leiden.Dehelewijzevan inkleding van hetspelin de spelende proloog zou zinlooszijn,
wanneerernietwerkeljkeendergeljkeopvoeringinhetkader
van een wedstrjd in Goudazou hebben plaatsgevonden.En
aangezien de spelende proloog,zoals nog nader aangetoond
za1worden (zieblz.56),een onnzisbaardeelvan hetspelals
geheeluitmaakt,m oetonsstuk dan ook welspeciaalvoordeze

bi
jeenkomstin Goudageschreven zjn,wellichtdoordefactor
vandeW itteAcoleijenx.lndelezendeproloogwordtnuvoorts
gebeden ona GodsZegen OVCr
Mariegouvernante/overonsregente,
IndieplaetsKarolionsregerende. (vs. 142-143)
1Zieook blz.106.

W anneerkanerinGoudati
jdensderegeringvandelandvoogdesMariavan Hongari
je,van 1531 tot1555,een rederi
jkerswedstrijdgeweestzi
jn?Erisuitdieperiodemaaréénwedstri
jd
in Gouda bekend.Van Vloten1heeft eensde volgende post
uitdeHaarlemseThesauriersrekeningvan 1546 opgediepta:
De regenten van deoudecamerevanrhetori
caendetroumoetbljcken

bettaald)desommevantwaelT pondenvanXL groten vlaemstpont,
tercausevaDgeli
jckesomme,henbydenburgermeesterentoegevonden

tothulpendeassistenttie)vansekereoncostendiezyltieden)haddensoe
intrei
jssen alsintmaecken van sekerepreparementen,ommemetten
anderen cameren van Hollantop St.Aelbertsdaege te wesen ende te
speelen terGoude,ommealdaertoteeredeserstedeprysetegecrygen

etc.Daerommehiera1sblijctbyquitanttie)vandenvindersvandenselve
camere,begripendeordtonnantilevandenburgemeesterendevoors.
XIIf.

hformaties,ingewonnen bi
j alle daarvoor in aanmerking
komende:archieven en gemeente-secretariaten,hadden totnog
toe slechtsin één gevalpositiefresultaat:een postin destadsrekeingvan 1547van Gouda-zelfluidt:

Item noch betaeltdeselfde(Ghi
jsbertThymenszoen)bi
j ordommntie
vandecamervandatdeRetorrijckershierterGoudegeweesthebben
intjaerXLVIendedatinminderingevanmeerdersommebli
jckendebj
quitantie daer van wesende de some van

VIIf gr.4

Geeftde Goudse notitienietm eerdan een bevestiging van de
H aarlem se,uitdeze laatstelaatzich nog een en anderadeiden

datnietzondermeerbli
jktuitonsspel.In deeersteplaatsde
datum vandewedstri
jd:St.Aelbertsdaege,d.w.z.26november.
Verderza1,,metten anderen cameren van Hollant''zo moeten

xvordenverstaan,dat,alzullennietallekamersverschenenzijn,
deuitnodiging totallekamersbinnen betgebied van hetgraaf1J.vanVloten,Onuit
gegevenrederkkersspel
enI,
.LevensbodeV (1872),blz.461e.v.;

geciteerd wordtdevolledige opgave,zoalsdieonswelwillend werd verstrektdoor
Mej.G.H.Kurtz,gemeente-archivaristeHaarlem.
21,299,fol.78.

3Opgrondvanhierondernogtebehandelenaanwi
lzingendatderederi
jkerskamerts)
terplaatsein Goudaaanwezigis(zi
jn)geweest.
4fol.73.Inlichtingen welwillendverstrektdoorM r.J.E.Geselschap,gemeentearchivaristeGouda.
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schap isuitgegaan.Tenslottebl
jktdathetzwaarteptmtvan de

wedstri
jd1agbi
jdespelen,zoalstrouwensteverwachten was.
H etspelspreektalleeninverbandm ethet,,schoonstincomm en''

van een pri
js,maardatisop datmomentook nog maarhet
enigeonderdeelvan dewedstrijd datisafgesloten.
Iserietstegenom aantenemendatonsspelopdezewedstri
jd
in 1546 gespeeld is? De Vooys heeft in een studie over het

rederi
jkersleveninGouda1veronderstelddatwedez.g.questie
zoudenkennen,dieopdezewedstrjddoorlniddelvaneenspel
moestworden beantwoord.Erwordtin Haarlem in hetarchief

vanTrouM oetBli
jcken,devoormaligerederi
jkerskamer,een
handschriftvan een spelbewaard (
BoekA,no.8),datbljkens
een toespeling aan hetslotopgevoerd isop uitnodiging van de
,,é4outbloemkens'' (
ud:a) Cn
zo heet ook dekanlerV2n Go
#
waarvan detitelluidt:een spelvansinnen op een questt
etwl
ebaer

bierinswerreltsforeestop1entoecomenientroostverlaetenaldermeest.
W ie nu echterkennisneem tvan deinhoud van sM enscben Sin

en VergancbelqcbeScboonbeitmoetwe1totdeconclusiekomen
dathetlaatstgenoemde spelonmogehjk a1seen antwoord op
deze questiekan worden opgevat.Tocb bandhaven wj onze
datering,w ant er is- D e Vooys wistdat niet- voor het
H aarlem sespelnog een alternatief O ok in 1564 iserin Gouda

een wedstrijd geweest,waaraanverscbillendekamersmethun
spelen hebben deelgenomen.Deze datum,negen jaar na de
troonsafstand van KarelV,kom tvoor onsspelnietin aanm erking;w elvoorhetHaarlem se,datvoordedatum vanopvoering

verdergeen enkeleaanwi
jzingbevat.Handeldedequestievan
1564 inderdaad over ,,op den toecomenden troostverlaeten'',

dan zou daarmeetevenseen verklaringgegeven kunnen zijn
van de strubbelingen methetHofvan Holland en de land-

voogdes,diedewedstrjd aanvankeljk verboden,nadatreeds
de caerte (uitnodiging) wasuitgezonden en grote onkosten
1C.G.N.deVooys,RederqkersleventeGoudaindezestiendeendezeventiendeeeuw;
Oudheidklxndigekring,,DieGoude'',derdeverzamelingbjdragen,1941,bh.156e.v.
DegenoemdehypothesereedseerderinzijnartikelRederbkersspel
enuithetarchi
qfvan
,,Tr
oumoets/ï/ckea'',
.Ti
jdschr.v.Ned.Taal-enLetterk.47(1928)blz.161e.v.

waren gemaakt1. Immers, de op de caerte geformuleerde

questiezalongetwi
jfeld dequestievan deberuchtewedstri
jd
teGentin 1539in deherinneringhebben opgeroepen:welcden
mensche stervende meesten troost es? W elhcht was ditvoldoendeom ,ook zonderkennisvan deinhoud derop tevoeren
spelen,een verbod totSpelen uitte vaardigen.Koosde land-

voogdesdriejaareerdervoorhetlandjuweelinAntwerpenniet
zorgvuldig demeestonschuldigeonderwerpen uitdelijstvan
voorgedragen questiën?a
W aM eerhetdusnietnodig isom voorhetdoorDeVooys
den,
aangewezen spelaan een opvoering in 1546 vast te hou
*
vervaltdaarmeehetenigebezwaardattegen eenopvoerlng van

onsspelin datjaarisintebrengen.Metdezedatering zijn de
ouderdom vanhethands
chrift(zieblz.97)entweetoespelingen
op actueleom standigheden in hetspelin overeenstemming.In
deeerstevan dezeopm erkingen gaathetom een bepaald soort

ledikanten(vs.755-756;zieverderblz.4$,indetweedewordt
gesprokenvanlaetlnisbruiken van deBijbelen hetteschande
makenvandegeesteljkheiddoorderederjkers,maar
Buerman/datisnugeheelendealof.
@ @ @ @ @ *. * * * @ *

W antwatmenspeelt/tmûetgevisiteert//si
jn
Bi
jdoëcieers/endeexpresgeapprobeert//si
jn,
Oftsoudegecorrigeert//sijn//indiensijandersdeden.
(vs.109-112)
M etnamehetspreken overde,,correctie''doethierdenkenaan
de periode na 1539,toen,mee naar aanleiding van de Gentse
spelen,de pogingen van de overheid om de stroom van de
1Fr.Dalm vanHeelO.F.M.,Merkwaardt
keverslagenvanLindanusenvanhetHofvan
Holland;HaarlemscheBjdragen52(1935)blz.329e.
v.
2P.van Duyse,DeRederjkkamersinNederland;(Gent,1900- 1902) d1.1,blz.79.
DatdeLeidsekamerookbj detweedeGoudsewedstri
jdophetappelverscheen,
zoum enkunnen adeiden ttiteen ,,liedeken gesongenindenaFscheytterGoude,1564'',
datvoorkomtineenbundelmetrederi
jkersliederen,,vandekamerLiefd'is'tfondament''(Inv.v.
d.arch.v.d.Gilden,deBeurzen en v.d.Rederjkerskamersno.1473,
Gemeente-archefLeiden;inlichting onswelwillend verstrektdoorMej.Mr.A.J.
Versprze,gemeente-archivaris).
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ketteri
jin tedammen doorstrengeplakkaten,waarin ook de
activiteiten van derederi
jkersaan Landen werden gelegd,pas
goedbegonnen.Juistin 1546komternogeenseenvernieuwd
en verscherptplakkaat,dezekeermeteen lndex erbij.ln datzelfdejaarwerdinLeideneenlandjuweelverboden1.A1sonze
dateringjuistisspreektdeLeidseauteurllierdusweluitervaring!
Trouwens,ookalin1533laaddeW itteAcoleijenoverlaeteenof
ander esbatement een coniict met de minderbroeders, dat
tenslotteuitliep op een verbod om tespelen a.
Ongeveerhalverwegehetspelbeginteen scènewaarin sM en-

schen Sin metzijn vriendinVerganckehjckeSchoonheiten de
sinnekens Gewoonte en M aiere gaat yybancketteren'' ledere
lezerza1getroFen worden door de eigenaardigheid datin dit

levendige toneelt
je,waarin zo lustig geklonken en gezongen
wordt,zoveelstrofschevormenvoorkomen:rondelen,liedjes
en een referein.M aarslechtshijdiein deuitdrukkingen ,,in
lieftblui
jende''en,,trow mûetbli
jcken''meerzietdan datze
hier zo volkomen toepassehjk zi
jn,komtop hetspoor van
hetfeitdathetin ditz.g.herbergtoneelw em eltvan detoespe-

lingen op denamen en deviezen van allerleirederi
jkerskamers.
In hoge mate misleidend is het dat termen a1s ,,liefde''en

,,64enûecht'',diein dedeviezen scbering eninslag zijn,bierin
hun erotische betekenisgebruiktworden,maar datisnietde

enigeredenwaarom menerzogemakkeli
jkoverheenleest.Om
de wijzewaarop de toespelingen voorkomen hier dan maar
eerstafte handelen,voorwe naderop deinhoud ingaan:de
toespelingen beginnen navs.530,a1seerstmethetelkaartoedrinkenvandesinnekensonderling envandegelieven onderling
hetherbergtoneelgoed op gangisgekom en.Delaatstetoespelingvinden weinvs.688,achtverzenvoorheteindevan dehele
scène.In hetlzierbegrensdegedeeltekomen,opgenomen in de
dialoog,vierliedstrofen,drie refereinstrofen en drie rondelen
1Vg1.J.J.Mak.DeRe#er#kerl)(Amsterdam,1944)blz.147.Opzichzelfisvaneen
Bebodom destukkentedoenvisitereneneenverbodom deBi
jbelerinte mengenal
veeleerdersprake,inAmsterdam bjv.reedsin1533-'34.VgI.J.A.W orp,Geschi
edenisvandenAmsterdamschenSchouwbur
g;(Amsterdam,1920)blz.7,8.
2Vgl.v.Duyse,a-w .d1.II,blz.238.;

voor.Overdezevormenzi
jndetoespelingena1svolgtverdeeld:
derefereinstrofen,vooraldetweede en dederde,bevatten met
uitzonderlg van de stockregeluitsluitend toespelingen op de

namen van dekamers(vs.552-569;592-609;635-652);de
deviezen zijn ingevlochten in de dialoog buiten de gedeelten
instrofschevorm eninhettweederondeel(vs.655-662)ende
liedjes scbjnen helemaalniet mee te doen.W at trouwens
strooktmethetfeitdatzeookwathetri
jm betreftminofmeer
1osindetekststaan(zieblz.61/2).Inderefereinenverstoptde
auteurzijntoespelingendoordebloemenenplanten(-namen)
waar het hierom gaat, te gebruiken a1s versiering van een

imaginair,,prieel''ofa1svergeli
jkingsmateriaalvooreenimaginairegeliefde.Dedeviezenverbergthijdoorzeb.v.ineenadem
telaten uitsprekenm eteenplatteuitdrukking,eensoortnlim icry
dus:
trow m?ets/jcleaalsow berstendesteene!

(vs.610)
ofhi
l'verm om tze door een deelvan hetdevieseen nieuwe
syntactischewaardetegeven:

Iûl'aensietjoncbeitendieschoonheitvanpersone.

(vs.572)
Hetis virtuoos gedaan en in hetvermaak dat de schok der
herkenningonsvandaag nog geeft,staan we zekernietveraf

van detoeschouwersvan desti
jds.Hetisookstelligeenunieke
demonstratievan technisch klmnen geweest.Buisman,die een

onderzoekheeftverrichthoofdzakell
jkinbi
jwedstrijden opgevoerde spelen,kon m aardrie gevallen vinden waarin alleaan

dewedstnjddeelnemendekamerswerdengenoemdendanopde
gejkteplaats,aan hetbegin ofhetslotvan hetSpel,en niet
verstopt1.
1J.F.Buisman,Deaanduidingderkamersindezinnespelen;Nw.Taalgids41(1948)
SpelendeproloogvanhetspelvansinneninDerGehol
penW eesenschuldt
khedancksqJfnl/le...ghes
peeltbinnenschi
edam opteneerstenlanuarq1604...Schiedam,z.
j.
blz.15e.v.Aan dedriedoorhem geciteerdegevallenkannog toegevoegdworden de

Deidentifcatievan dekamerswaarop de toespelingelzslaan

levertnietbijzonderveelmoeili
jkhedenop1.Dekamersbuiten
Hollandlietenwi
juiteraardbuitenbeschouwing.Vaneenaantal
kamerskomtzoweldenaam alshetdeviesvoor:
Amsterdam

de Bloeyende Eglantier(vs.596),,1n liefde
bloeyende''(vs.578).
Gouda
deGoudsbloem (vs.556),,Uutionsten
begrepen''(vs.569,609,652,68$.
'
s-Gravenhage de Corenbl
oem (vs.597),,Metgeneuchten''
(
v
s
.
5
3
3
)
.
'
s-GravenzandedeGeeleVioletten(vs.601),,sonderbedroefde
herten''(vs.664).
Haarlem
deSpeelcoornen(vs.640),,Troumoetblycken''
(vs.610).
Katwijka.d. deCorenaren (vs.648),,Liefd'moetblycken''
Rijn
(vs.665).
Katwi
jka.zee de Kempen (= klaver)bloem (vs.602),,1n
liefdenaccoort''(vs.656,662).
Leiden
de W itte Acolei
jen (vs.155,636,835,841)
Lieftistfondament''(vs.834,837,840).
Noordwijk deLelykensonderdendoornen (vs.638),,Uut
liefdebes
taen''(vs.660).
Scbiedana
deRoodeRoosen(vs.594),,Aensietdejonckheit''(vs.572).
Vlaardingen de Aecker (= ei
kelboom (vs.646)y,Aensiet
l
i
e
f
d
'
'
'
(
v
s
.
6
6
$.
'
s-Grave% age deGroeneLaurierspruit(vs.644),,Laetvaeren
droeleit''(vs.537).
1W i
jgebrikenhervoor:A.vanElslander,LqstvanNoord-Nederl
andscbeRederqkerskamersuitdeXFeeaXvleeeuwilaarboekDeFonteyne1945,blz.24e.v.;A.vanElslander,V.SpeeckaertenJ.Vuyst,LqstvanZuid-NederlandscheRederqkerskamers uitde
XFeenXVIeeeuwilaarboekDeFonteyne1944,blz.9e.
v.;G.D.J.Schotel,Geschiedeni
sderRederqkersinNederland,(Rotterdam,18712),d1.II,blz.227ev.Voordespelling
vande,oëdële''namenendevieanvolgenwi
jVanElslander,ev.Schotel.
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Een ereplaatskri
jgthetdeviesvan deontvangendekamer:in
deviermaalherhaaldestockregelvanhetreferein.W atdelaatste

tweekamersbetreft,ookHonsholredi
jkheefteenLaurierspruit

(devies:Bedyktinvrede)enKatwi
jkaanZeeeenAensietLiefde
(genaamd:Ackerbloemken).Maarhetli
jktonwaarscbjnljkdat
de auteurdie Vlaardingen en 's-Gravenhage bij hun unieke
naam resp.deviesnoemt,Katwi
jk aan Zeeen Honsholredi
jk
Juistzounoemenbi
jeendeviesresp.naam diezemeteenandere
'

kamergemeen hebben.Hetgevalvan deGroeneLaurierspruit
behoeftnog een anderetoelichting.Schotelgeefta1szinspreuk

van deze kamer:,geugd neemtaen''1en schri
jfthetdevies
Laet vaeren droel eit''toeaan deM adelieven van ScheveninBen a.M aar de Scheveningse kamer nam deze zinspreuk,in

plaatsvan hetoorspronkeli
jke,,W yvisschengeneucht'',pasin
1564 op lastvan de overheid aan,nadatin 1562 de Groene
Laurierspruit,eveneensop lastvan deoverheid,wasopgegaan
indekamerdeCorenbloem :.
De volgende kamersworden verder alleen doorhun devies
aangeduid:
D ordrecht

Naaldwi
jk

deFonteyne,,Reyn gheneucht''(vs.53$.
deBloem vanJericho ,,T'sclzietuutlieft''(vs.
621).

Rijnsburg

de R oode Angieren ,,'tW oortis crachtich''

M onster

de Blaauwe W yngaertranck ,,smaecktdruyfs

(vS.570).

soetheid''(vs.668).
Van enkeleanderekamerswordtalleen denaam gebruikt:
Delft
de Rapenbloem (vs. 642, 650) ,,Wy rapen
gheneucht''.
Rotterdam
deBlauweAcoleyen (vs.636),,Metminnen
Versaenlt .

1Schotel,aw .d1.1I,blz.254.
:Schotel,a-w .d1.II,blz.284.

3N.J.Pabon,Bb'
dragen overhetgodsdienstk,zedelqkenmaatschappelqkl
eveninden
Haagtotheteindeder16eeeuw;DieHaghe,laarboek1936,blz.110e.v.
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Rjswjk

deW illigeRysen (vs.603),,W yreysen
gCnCUCht''.

Schoonhoven dePensébloem (vs.593),,W ypeynsendeucht''.
Sommelsdi
jk (.....)(vs.595),,Hoelangerhoeliever''.
W atSommelsdijkbetreft,demidden in eenvan debloemri
jke
refereinstrofen voorkomende volksnaam voor de klimplant
Bitterzoet,,yhoelangherlieverkens'',isweliswaarnieta1snaam
van deze anonieme kamer bekend maar vertoont voldoende
overeenkomstmetdezinspreuk om hiertoteen toespeling op
dezekamerteconcluderen.

Een moeilijk probleem vormtde onnliskenbare toespeling

uijtjonsten versaemt''(vs.579) omdat er geen Hollandse

kamermetdiezinspreuk bekend is.W elnoemtVan Elslander

metditdeviesdeViolierenvanAntwerpen,hetlenettebloemken
van Lieren deRoodeLelievan Brouwershaven.Van dezedrie
ligtBrouwershaven hetmeestvoor de hand.Hetgraafkchap
Holland strektezich nog uittoteen zeerklein gedeeltevan het

eilandSchouwen;tenwestendaarvan,preciesaandeanderezi
jde
van de grensm et Zeeland,1ag Brouwershaven.D at kan de

reden zi
jn geweestwaarom onderde,,cameren van Hollant''
bi
jeen rekkelijkeopvattingookBrouwershavengerekendkon
worden1.Voorhetdevies,,inliefdenvttjrich''(vs.653)komen
twee kamersin aanmerking:de Korenaireruffvan Katwi
jk
a.d.Rijn en een Amsterdamsekamerdiealleen bi
jhaardevies
in liefdevierich''bekend iS.De toespeling in hetspelza1we1
op delaatstgenoemdekamerSlaan;van haarisbekend datze

reedsin deeerstehelftvande16eeeuw actiefwas2,terwi
jlde
kamervan Katwijk a-d.Rt'n bli
jkensbaarnaam dejongsteis
van de twee die daargevestigd waren.Een moeilijk gevalis
hetm et ,,si
J'laethoren twoortdatvan drûeieit sware

ontlast''(vs.619-620).Alslziereen deviesin verstoptis,moet
1HetstatuutvoorhetlandjuweelderBrabantseschuttersmaaktzoeenuitzondering
voorhetgilde van Maastrichten datvan de vrjheid Lumpnen.Gecit.G.Jo Steenbergen,DebetekenisvandebenamingLanquweel;LeuvenscheBi
jdragen39(1949)blz.19.

ZVgl.E.Ellerbroek-Fortuin,AmsterdamserederqkernpelenfaJezestiendeeeuw;(Groningen,1937)blz.25e.v.
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llet,,wilthooren twoort''van deRoodeAngieren van Hoom

zjn,maardan geeftbetspeldezinspreuk meteen krasserafwjking van deoëciëlevorm danbjdetotdusvergenoemde
toespelingen op deviezen het gevalwas.Een sterk argument
voor identifcatie metHoorn geeft,dunktons,depositie van
laethoren twoort''ilzdetekst,n1.alspromptereactievan een
van desinnekensOP een opmerking van een van degelieven,en
a1szodanig identiek m et de positie van verschllende andere
onmiskenbare toespelingen (
vgl.vs.570,610,653).Isonze
veronderstelling Juist,dan vinden we hierin tevenseen voorbeeld ervan dat de schri
jvertweekamersmetdezelfdenaam
'

(HoornenWjnsburg)aanduidtmethunvanelkaarverschillende
deviezen.

Omdateenafwijkendevorm optreedtincombinatiemeteen

ongewonepositie(n1.ineenliedje)zoudenwijin,,uvröchde
mûetri
jsen''(vs.675)geentoespelingop,,totvreuchtgeresen''

van deNardusbloem van Zwartewaalwillenzien.Dekwestieof

1:fontei
jn''invs.657eentoespelingisopdegelijknamigekamer

van D ordrecht doetw einig ter zake,nu w e hierboven aleen
toespeling op het devies van deze kamer konden signaleren.

M et,,degenuechtistal''(vs.536)wordt,zoalsonsbi
jnader
onderzoek isgebleken,vermoedelt'k deW itteAcolejen van
Leiden onder de zinspreuk ,,Liefd'istfondam ent''aangeduid.
Van Elslandernoemtin zi
J'
n ljsteen tweede Leidse kamer,naastde
W itteAcolejen,waarvanalleen dezinspreuk y,genuchtu all'' en dat
sinds1572,bekend zouZi
J-n-Heti
snietduideljk,waarhi
l'dataanontleent.Schotelweetvan dezetweedekamertevertel
len,datzij,,inde

XVIeeeuw pri
jzenteDordrechtente'sHagebehaalde,envanwelke
PieterAdriaensz van derW erT 1id was''1.Hi
J'ontleentdat aan een

artikelt
jevan,,Elsevier''indeNavorscher2,dievoorzi
jnmededelingen
verwi
jstnaarstukkenuithetLeidsegemeente-archiefo.a.detresoriersrekeningvan1561.Dedaarin (enindeeraanbeantwoordendevroedschapkbesluiten)gebruikteterminologiebljktechterhetbestaan van
een andere kamernaast,,Die Genuechtistal''uittesluiten.Devroed-

1Schotel,a.
w .,nietin zijnli
jstvan kamers,maarin hethoofdstuk overdereferein-

feestenteLeiden,Goudaen Haarlem,deelII,blz.1.

2Navorscher8(1858)blz.93e.v.
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schapkentop 18juli1561,yden rhetorisi
jnsdeserStede''een subsidie
toevoorhun reisnaarRotterdam y,mitanderecamerenvanHollant''1

welkesubsidiedelaatstejuliaan ,,dierethorysi
jnenvandecamerDie
Genuechtistalbinnendeserstede''wordtuitbetaald2.Onderverwijzing
naarhetbesluitvan18juli1561wordtop8mei1562opnieuw doorde
vroedschapeensubsidietoegekendaan ,,dievan den camerevan rethorica deserstede,genaemptDieGenuechtista1'',dezekeervooreen reis

naarNoordwi
jk,waardekameris,ybescrevenommealdaertecoemen
opdenXvlllenvanMei
j''3.Denegendemeiwordtdesubsidieuitbetaald
aan ,,diecamere van retorica genoemptDie Ghenoechtistal,bhmen
deser stede''4.Zoals men zietlaten deze formuleringen geen ruimte
vooreenkamernaast,,DieGenuechtistA1'';inhetdoordezekamerte
Rotterdam gespeeldes
pelvansinneisnuvervolgenshetbewi
jstevinden
dat,,DieGenuechti
stal''endeW itteAcolei
jenidentiekzi
jn.Aan het

slotvanhetspel5lezenwen1.,yuutliefdequamenwi
jhier.. . Van
Leydenvaren @ wywitteAcolejen deurdeghenuechtistal''De

Leidse kamer wordt voorts in hetintreyliedeken toegesproken met
'#d'accoleye @degheneuchtistal''.Inhetblazoenvandekamer,boven
hetspelvan sinneafgedrukt,komen naastdezinspreuk DieGhenoecht

istal(ineenbanderol)en een vrouw achtereenorgelmeteenmanaan
de blaasbalg ook onmiskenbare akeleien voor.Toespelingen op de

W itteAcolei
jen ontbreken echteronderdeLeidsebjdragen aan de
DrqerderleyRqèreynen(afgedruktachterdeKotterdamsespelen),waar

we a1skamerzinspreuk slechts,,DieGenuechtistal''vinden.Maarhet
hierbovenop blz.10 in noot2 genoenade afscheidshedeken van 1564l

datvoorkomtin eenbundelrederi
jkersliederen van dekamer,,Liefd
istfondament'',eindigtmet,,'twertugejontdoordegenuechtis'tal''*
EntenslottelezenweineendoorJanvanHoutin1593opgesteldeuitnodiging vooreen refereinwedstri
jdop18augustusB:
zoo wertvan U begaert
Van U,diedeGenuecbtistal,pleechttespreken,
Ofdieom 'tfundamentderLiefden waertgeweken;

In viervyftienen,cunstlictezynverclaert,
1Vroedschapsboek 1554-1564 (arch.dersecretarie1254-1574,inv.nr.385)fol.
123v.Deinlicbtingen overdezebesluiten en rekeningen werden onswelwillend verstrektdoorMej.Mr.A.J.Versprille,gemeente-archivarisvanLeiden.
2Tres.rek.1560-1561(arch.dersecretarie1254-1574inv.nr.633)fol.45v.
3Vroedschapsboek1554-1564(arch.dersecretarie1254-1574inv.nr.385)fol.136.
4Tres.rek.1561-1562(arch.dersecretarie1254-1574inv.nr.634)fol.41.
5Spelen van Sinnevolschooneallegatien ....op devraghe:< feden meestentroostoyt
çxlplfebatendieschenenteJ@ vanGodtverlaten. . Antwerpen....1564,blz.4r.
6ArchievenvandeGilden,deBeurzenenvandeWederi
jkerskamers,inv.nr.1470;
gepubliceerdindeNavorscher8(1858)blz.92.waaraanwi
jdetekstontleenden.
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Den alderbestenraet:Hoemenieez'bluemen waert

Bestwacbermabenzl/?enboezijaren,weben,
Albiervastblivenzal?Toontuconstriketreken,

Endat,spytd'aerdestrafenbasticheytverjaert,

D'
Akoleinbens,zoovermaert,nochcrachtichzyn tespruiten.

Deformuleringmagniethelemaalondubbelzinnigzi
jn,zekan,zekerin
hetlichtvandeanderegegevens,moeili
jkandersgei
hterpreteerdworden

dana1saanduidingvaneenendezelfdekamermety,deGenuechtista1'',
##'tfundamentderLiefden''en ,,Akoleinkens''.Ditvoorhetbegin der

zestigerjarengeboekstaafdegebruikisbljkbaarnogtentjdevanVan
Houtinzwang.Ofachterdetweezinspreukeneenversmeltingvan twee

oorspronkeljkgescheidenkamersschuilgaat,isnietuittemaken.Voor
de veronderstelliog dat deze hypothetische versmelting ook nog tot

standgekomenzouzi
jntussen1546en1561zienwi
jgeenenkeleaanleiding - reden waarom wevoorshandsaannemen datde situatie in
1546 pietvan die in 1561 en daarnaafweek.Alleen,in 1546wordtde
voorkeuraandeene,in1561aandeanderezinspreuk gegeven.1

N u wehebben uitgezochtop welkekamersdetoespelingen

slaan,rijst de vraag welke betekenisweaan hetvoorkomen
ervan mogen hechten.Van lang nietalleHollandsekamersdie

bijSchotelgenoemd worden,komteen naam ofdeviesin het
spelvoor.H etisechterook van lang nietaldeze ontbrekende

kamerszekerdatzevoor1546gestichtofvrjerkendzjn.Van

eenenkeleechterw el:'tGroen Lauw eriervan Alkm aarw ordt
alin 1527 genoenad en de z.
g.jongekamervan Haarlem,de
W yngaertrancken, werd ges
tichtin 1504 (de oude kamerin

1503).Beidekamerszi
jn,naarwemogenaaM emen,weluitgenodigd.w anneeronzeauteurdusbi
jhetinvlechten van toespelingen bli
jkbaareenkeuzeuitdeuitgenodigdekamersdoet,
ligtbetvoordehandtevermoeden datdiekeuzebepaald werd

doorhetalofnietaanwezigzjnopdewedstrjd.Dehierboven
geciteerdenotitiein deHaarlem sethesauriersrekening bevestigt
dit vermoeden. Aangezien daarin m et geen woord over de

W yngaertrancken wordt gerept en het bli
jkbaar de oude

kamer(Trou MoetBljcken)isdie de Haarlemsekleuren in
Gouda zal verdedigen, m oet men wel concluderen dat de
W yngaertrancken inderdaad geen gehoor gegeven heeft aan
1Zienog hetaddendum op blz.104.
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de Goudseuitnodiging.Ditdan in tegenstelling totdekamers

diedoordeauteurvanonsSpelwè1genoemdzijn,endatzi
jner
maar liefst drieëntwintig, de gastheren niet meegerekend.

W anneermen weetdatin Antwerpen (1496), Gent(1539),
Antwerpen(1561),Rotterdam (1561),Schiedam (1603),Haar1em (1606)enVlaardingen(1616)resp.28,19,14,9,7,13en 16
kamerskwamen,betekentditdaterin Goudaeen naarverhou-

dingzeerdruk bezochtewedstri
jdisgeweest.H etw astotnog
toenieteensbekend datHollandin 1546 alzoveelkamershad;
totvôôr 1546 gaan volgensVan Elslanderde gegevensalleen

terug voorAlkmaar,Amsterdam (2x),Haarlem (2x),Delft,
Gouda,Leiden en Vlaardingen.Dem eesteanderekamersworden volgensVan Elslanderpasaan heteindevan de16eeeuw of

zelfsin de17eeeuw voorheteerstvermeld.Datwijstop een
veelgeaimeerderrederijkersleven in de noordeli
jke Nederlanden gedurendedeeerstehelftvan de16eeeuw dan algemeen
wordtaangenomen,en hetspeldatltiernu wordtuitgegeven

toontdatdeprestatiesvandezerederijkersopeenzeerbehoorljk
niveaukondenliggen.HetljktindehandboekenvandeNederlandseliteratuurgeschiedenisweleensalsofdenoordeljkeNederlandenpasin detweedehelftvan deeeuw goed meegaan doen

aan de rederijkeri
j.M aardatbeeld isin sterke matebepaald
doorenkeletoevalligeom standigheden zoalshetkerkhistorisch

belangvandeGentsespelenvan1539endeongelofelijkepracht
waarmeein1561inAntwerpenhetlandjuweelgehoudenwerd.
Een uitgavevan Noordnederlandsespelen1diedeindruk wekt
alsoferalleen maareen keuze kan worden gedaan uitlaat-zes1N.vanderLaan,Noordnederl
andserederqkersspelen,
.(Amsterdam,1941).Eenandere
aanwi
jzingvoorhetbestaanvanveleNoordnederlandsekamersindeeerstehelftvan
de16eeeuw wordtgevormddooreenhoutsnedeinhetRi
jksprentenkabinet(afgeb.
N ederlandsKunsthistorischJaarboek 1957,blz.107; gedateerd ca.1550).Menziet
R etoricategen deachtergrond van hetblazoen derDordrechtsekamerDe Fonteyne,
metDordrechtsstadswapen en dezinspreuk R eyn Ghenuecht''eronder.Eromheen,

van6uurafmetdeklokmee,dewapensvan Gheerberch,Scoenhoven,Hoern,W esep,
Leerdam, N aerden, M uiien, M emeblick, R ootbroec, M onickendam , Enchuysen,
Asperen,Huesden,Schiedam en Vlaerdingen.Daaromheen nog weero.a.defguren

Memorie,MusicaenEloquentia.Voorhettenwedstrddmeevoerenvanschildenmet
stadswapens(
.i
nplaatsvankamerblazoenen)vindtmeneenvoorbeeldindeopblz.20

innoot2vermeldecaertevanHulst.
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tiende-eeuwsmateriaalwerkteen dergeli
jke voorstelling natuurli
jkin dehand.
Dewedstri
jdin Goudawas,voorzoverdatisnategaan,een
krachtm eting op tenminstetweeterreinen:datvan deincomste
en datvan hetspel.M isscltien ook op datvan hetzingen van
liedekens,in vs.77in een adem methetspelen genoem d.Dein
onsspelgegeven voorstelling,dater altoneelw erd gespeeld

opdemiddagvandedagdatdeincomsteplaatsvond(vs.52),
iswe1eendichterljkevri
jheidvandeauteur,diehjzichveroorlooftomdathetvrouwtjeuitdespelendeproloog zowelmoet
arriverenvlakvoordeopvoeringvanhetspela1sophetnippertje
telaatkomenvoordeintocht,waarhethaareigenljkom tedoen
was.W atlzi
jdaarmeevoorheeftkomtbi
jdeanalysevan het
spel(zieblz.30)nogaandeorde.Merkwaardigishet,datons
spelhelemaalnietalsantwoord op eenbepaaldequestieschjnt
te zijn geschreven.Despelen uitdebj wedstri
jden-met-eenquestieuitgegeven bundelsmaken vaak een veeldoelgerichter
indruk:in deheleopbouw komthetstellenvan eenvraag enhet

toespitsenopeenantwoordduideljkertotuitdrukking.Maarin
onsspeliseigenljkgeensprakevaneenbepaaldevraag,waarop
dooreenanderekamereenanderantwoordgegevenzoukunnen
worden.Ook deElckerlycechtermaaktnietdeindruk speciaal
terbeantwoording van een questiegeschreven tezijn,terwi
jl
ertoch uitdrukkeljk van ezegd w ordt:Anverpiae quondam
in publico Civitatum Brabanticarum conventu vulgariter acta,

palmamqueadepta'.Zi
jn erwedstrijden geweest,waarbijde
kamerswathun spelbetreftnietaan de beantwoording van
een questiegebonden waren?Inderdaad isdathetgeval.In de

caertediedekamerDeTransEguratieteHulstinhetjaar1483
uitgafa,worden de uitgenodigde kamers ten aanzien van het

spelvan sinnewatdeinhoudbetreftuitdrukkeljkgeheelen al
vrijgelaten;hetmoestalleen tussen vi
jlonderden zeshonderd
regelslangzi
jnen,,nieughemaect,noytghehoortofteghesien''.
Voorhetesbatement,datbljkbaarmeerbeoordeeldwerdnaar
1MdusophettitelbladvandeHomulus(Keulen,1534).
1GepubliceerddoorJ.F.Willems,BelgischMuseum 4(1840)bh.411e.
v.
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de manier waarop het werd gebracht, ontbreekt een dergelijke
bepaling: een oud stuk mocht blijkbaar ook 1. Nemen we aan
dat de eaerte van Gouda in 1546 voor het spel van sinne gelijkluidende bepalingen bevatte, dan zou daarmee verklaard zijn,
waarom ons spel enerzijds niet ter beantwoording van een
questie, maar anderzijds weI speeiaal voor deze ene wedstrijd
geschreven werd.

II. INHouD
Als middel ter orientering bij de hierna volgende beschouwingen over het spel geven wij hier eerst een reeapitulatie van de inhoud.

(Spelende) Prologe
Het spel opent met een monoloog van "een
eerlijek rijcman met ringen aen die hant", een welgesteld burger van de stad Gouda, die op een mooie voorjaarsdag een wandeling maakt buiten de wallen. Hij roemt
het "grfiijsaem en vruehtbaer" weer en de overvloedige rijkdom van de natuur die beide uitlokken tot allerlei aetiviteit:
de een gaat wandelen, de ander geeft zieh in het groene
kruid over aan de geneugten van de liefde ("ie wilt niet
laeeken, iek laetse in vreden"), ja het is een overvloed van
weldaden, waarvoor, en hier gaat de monoloog over in een
2 (vs.32-79) rondeel, God door aile schepselen gedankt moet
worden. Daar verschijnt "een vrouken reijsbaer
tuegemaect", dat hem vraagt hoever het nog naar de stad is.
De burger informeert naar het doel van de reis en dat blijkt
de bijeenkomst van rederijkers "uijt verseheijden eontreijen" in Gouda te zijn, waarvoor ze te voet helemaal van
Leiden is gekomen. De enigszins raillerende toon waarop de
burger haar verder ondervraagt, is aan haar verspild; trouwhartig legt zij uit hoe erg het haar spijt dat ze al te laat is voor
1 v gl. ook E. de Bock, Het esbattement van de landjuwelen; Spiegel der Letteren 3

1

(vs, 1-31)

(1959) bIz. 33 e.v, Voor het misleidend gebruik van de term esbattement in de titel van
ons spel vgl. de noot op blz, 107.
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dee i.i
" hoe verzot ze op d
" IS· en hoe ze
"fficomste,
e "conste
wat haar man betreft haar gang weI kan gaan, want die
"heeft genuech als sijn buijck vol biers is". Bij de poort
3
neemt ze afscheid en gaat de stad in; de burger
(vs. 79-88) verbaast zich hoofdschuddend over een dergelijke
verslaafdheid, maar ieder zijn meug: zelfhoudt hij het liever
op "lose practijcke daer guet en gelt af comt',. Hij zal juist
de poort in gaau, als er een "buerman" uit Gouda
4 vs. (89-132)
rii k
" diIe - het
versehii~nt, "een an der eerliic
~c r1Jc man
is in verband met zijn rol in het spel van belang het te constateren -, bIijkbaar geen ringen aan de hand heeft. Ook
deze burger, die we ter onderscheiding van de beringde maar
de sobere zullen noemen, is aan de wandel geweest, maar hij
haast zich nu stadwaarts om de opvoering van een spel door
de rederijkers bij te kunnen wonen. Een uitnodiging om mee
te gaan wordt door de beringde burger afgeslagen: sinds
de rederijkers begonnen zich met de Bijbel te bemoeien en
de geesteIijkheid aan te vallen is voor hem de aardigheid er a£
De sobere burger constateert nuchter dat aan aIle misbruiken
een eind is gekomen sinds de stukken "gevisiteert" moeten
worden, en keert terug tot zijn uitnodiging om samen het
spel te gaan zien. "Ie sie liever een croon de mijn is" riposteert de beringde burger nogal bruut, maar hij heeft geen
weerwoord op de opmerking dat hij geld genoeg heeft in
zijn "eantoor", en met de ironische eonclusie, dat hij om
van het gezeur af te zijn het beste mee kan gaan, haast hij
zich met zijn buurman naar binnen, de stad in, om nog een
goede plaats te krijgen, d.w.z. beide spelers dalen het podium
af ("zijgen", vs. 128) en mengen zich onder bet publiek.
(Lezende Proloog). Een proloogspreker Ieest een
5 (vs.133-174) di h
. de eerste wordt
ge IC t van twee stro £en: In
Gods bescherming afgesmeekt over Keizer Karel, de gouvernante Marie en alle lagere overheden, de tweede noemt de
Accoleijen (d.w.z. de Witte Aeoleijen van Leiden) als opvoerende kamer, vraagt bij voorbaat elementie, verzoekt
stilte en waarschuwt voor zakkenrollerij.
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(Spel)
6 (vs175-245)de
Hestinne
eige
nli
jkespelbegintmeteenscène-apartvan
kensGew oonteenM ai ere
.

,een m

an en een

vrouw,beide yyrijckeli
jc''gekleed,M aniere zelfsals,,een
'

Camerloncfrou''.M eteen parodistiscb-am oureusoproepron-

deeltreden zetevoorschi
jn en presenteren zich meteena1s
1:regentedesvolcx''en,,dewolck putertiernaermi
jn laant
Can drai
jen''.Ieder doetimmerswatgewoonteen manier
willen?Zehebben hetalzoverdatiedereen tegenwoordig

v
erzotisoprijkdom enandere,,substancieonduerlick'',dat
'
smensenzingeheelgerichtisophetvergaA elijke,maarnu
gaat het ernOg om dat sM enschen Sin als minnaar van

Verganckeli
jckeSchoonbeitzijngeliefdeeenshelemaaltot
zjnbesclùkkingkrjgt.Geen twjfel,ofzekrijgen datvoor
elkaar:
GEW OONTE

Tvolchtonsal.
MANIER

E1ccomtonsom trent.
GEw oox'
r

Istcrepel,istblent,//elcwildiegewoont/,
/houwen
MANIER

En volgen diemanieresonderdouwen.

(vs.238*0)

7 vs245-347 Kjk,daerkomtsMenschen Sin.zelfalaan.M et
veelstrjkageswordthijdoordeslnnekensbegroet.
M aarhetismetsMenschenSinnietzogoedgestelda1szijhem
toewensen:hem ontbreekteenlieje.Daarwetendesinnekens
.

dan welraad OP;ze overstromen hem Prompt metlof-

tuitingen over een ,,excellente venus''die zij hem graag
zullen verschaFen.D evraag naarhaarnaam w ordtw egge-

wuifd:datkomtlater,zezi
jnoverhaarnognietitgepraat:

Gheenscoonderbefaemt//enisserterwerrelt.
Gsw ooN'r

Si
jisbebontenverchiert
MANIER

enoocbeperrelt,
GEw oox'rE

Aenniemantverkerrelt//deûptereerdenleeft.
MANIER

Sjisri
jckvanghûet.
GEw ooxTE

Voirwaersi
jheeft

(Icsegtongesneeft)//eenfrajehupsemûet.
MANIER

Si
jiscoragiös
GBW OONTE

en oocvan w esen sûet.
MANIU E

Dervröchdenvlûet//machmendörhaerwesen//schouwen.
GEw oox'
rE

Icseg,gheenjenteronderaldiegeprcsen//vrouwen
Dedruckgenesen//souwen//binnenswerltslimi
jten.
(vs.271-79)
sM enschen Sin komtin degoedestemming en belooftdan
ook grifverdertezullen doen watdesinnekenszeggen,a1s

zijhaarmaarbijhem brengen.Erblijktnogaleenenander
aanzl
jn uiterljktemankerendatdoordesinnekensverholPen moetworden.In plaatsvan zi
jn y,tabbaert''kri
jgthi
j
,,1?1tltrock''en,,cappe''aan,opzijnhoofdeen,,bonette''met
,,1)luijme''- wantdatisdegewoonte- ,goudenringenaan
wijsvingeren pink,- wantdatisdemaniertegenwoordig
-

,

ponjaard en rapieropzijen een beursvolgeld aan de

gordel.D esinnekenslikkebaarden erzelfvan en sM enschen
24

Sin voeltzich helemaal
,een andermens:,,nu sieicwel,de
cleren maecken denman''enhi
J'neemtzichvoormetzingen,

musiceren (?)en voordragen van gedichten strakshethart
van de Schonetewilmen.Devermaning van de sinnekens
zich alle sombere gedachten verderuithethoofd te zetten
ishaastoverbodig.sM enschen Sinm oetbinnen,,yintprieel''

wachten,,,terstontsullenwijdiecoragiösehaelen''
8

M aarvoorzedaartoeovergaan,maken desinnevs.348-393)kenseerstnog even goed gebruikvandegelegen-

heiddatzeweeronderelkaarzijnengeenbladvoordemond
meerbehoeven tenemen.Zeverkneuteren zichin hetslagen

vanhunopzet.Trouwens,wiedansternietnaarhunpi
jpen?
Er heerst dank zi
j huneen ongekendehovaardigheid,het

looptgewoon despuigaten uit;,,Godtmûetseplaegen/
Hi
J'en cantverdragen voortaen nietm eere''.De sinnekens,
dieerzelfverontwaardigdoverraken,gevenelkaarervoorbeelden van:ieder gedraagtzich maar als een landsheer,
banketteertalSprinsofvorstm etgroteverscheidev eidvan

spl
jzen en dranken.Iederbemint,,sijn eijgen corpus''en
trektzich geen zieraanvandem edem ens.'tZalhunnogwel
duur komen te staan!M aar voor ze de tjd nu verpraten,

eerstaanbetwerk- hierkomtdeschonejuistaan.Sierljk
9

wordtzebeeroet.ziidiezich,zoalsuithaareigen

(vs.394-456)

<'

' J

.

woorden bljkt, a1s Vergankeli
lcke Schoonheit
zeerwe1bewustisvanhaaraantrekkeli
jkheid.Desinnekens
vallenhaarvanhartebijinhaareigendunkenzeweten ook
eenvrijervoorhaardiepreciesbijhaarpast.Opgeenander
dan alleen op haarheefthi
jzijn zinnen gezet.Zehoeven
sM enschen Sin nieteenszolaoogop tehem elen ofzo harts-

tochteli
jk voorhem tepleiten;VerganckchjckeSchoonheit
stem teralgauw m ee in hem eenste ontm oeten,im m ers

11totsmenschen sinsbehûefismt'n substance puere'' De
daadbi
jhetwoordvoegeniseenvoudig:zehoeftmaarmee
naarbinnen te gaan.
10
Hetinwendige van hetprieel,w aar sM enschen
(vs.457-697)Sin zich in bevond,w ordtnu zichtbaar m etaan
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deenekanteen gereedgezetbanket.De groteli
jn van de
gebeurtenissen in descènedienu volgt- een z.g.herbergtoneel- isongecompliceerd.Op aansporing van desinnekens, die zelf trouwens ook dapper meedoen,wordt er

gedronkenengezongen.sMenschen Sin steekteen briljante
liefdesverklaringafenVerganckeljckeSchooc eitbezwijkt
geredelijk voor de aandrang:,,gbi
J' sult in recompense
hebbencerteene/tgebruijckmi
jnslichams,getroumimzare''.
Haastig zendt sM enschen Sin de sinnekensweg met de

resten van demaaltijd om alleen achtertebli
jven metzi
jn
eliefdein de,,camer'',waarvan hetinwendigenuweeraan
deogenvanhetpubhekonttrokkenwordt.W athetherbergtoneelingewikkeldmaakt,ishetfeitdathetvoortwee-derde

uitstrofschevormen (rondelen,liederen en een referein)
bestaat.Hetisdan ook langerdan menopgrondvanboven-

staande,nieteenszo summiere,beschrijvingvan deinhoud
verwachten zou:240verzen.

11 (vs.697-796)Bijnahonderdverzen vrijspelvoordesinnekens
onderelkaar,geopend m ethetstereotieperondeel.
Eerststaan zew atteginnegappenoverdetw eedaarachterhet

gordi
jn,zewordenerzelfdooraangestokenenbegimzenook
altevri
jen.Zoishetdegewoonteenmaniertegenwoordig!
Viaalgemeneopmerkingen komenzetoteen gedetailleerde

beschrijving van allerlei modeartikelen en modegedrag:
zijden gordi
jnen metbellen,Jan en alleman laatzich maar
portretteren,y,antijcxseledicantenmetantijcxsestijlen''moetenerkomen,alsjejevoetennietveegtbi
jhetbimzenkomen,
krijgjeeen uitbrander,lzietéén maîtressehouden zeerop
na een en waergheen scheel'' maarvier ofvijf!
Maarstil,vindtdeeen,hetwordtlangzamerhand ti
jdzich
weermetdegelieventebemoeien-Deanderhoudthettegen:
'tisnog te vroeg.Ze zullen ondertussen ,,tbecken metter
lampette''en een ,,handtdwael''gaan halen.A1sze metde

12 (vs.797-821)g
enoemdeartikelenin dehl.a
ndterugkeren,bli
jkt
datze daarmeenietveelzi
n opgescjyotes waut
,

er isbinnen nog niets te horen,ook nieta1sze na nogal
26

qvataarzelen eensaankloppen.M aar per slot staatde zon

nualboogaandehemelenmoethetnumaareensuitzi
jn:
ze doen de deurOPen.
13 y,l-lierwerttprieelgeopenten sM enschen Sin en Vergancke-

lijckeScoonheitsittenbi
jmalcanderomhelst,endedeDoot
sa1bi
jhaerstaenmeteendootshooft,oftestraelepogendete

werpen/maerdamorösen sullen elcx daensichtgruweljc
aleeren van die Doot en elcx saleenehantûpgeheven

houden/rechtofsj die Dootkeeren wilden,endeaen
tapi
jtsalgespeltsijnmetgroteletterengescreven:
GLJ'minnaersvanverganckeljckeschoonheit,

Bemintdatewichis/tzalunoot//sjn.
Neemtterhertentghundtdatuditverthoon//sei
jt,
Oftloonuwswercxsalalleendedoot//sjn.
(vs.822-5)

Desilmekenssullen baerverschrictendebeanxthouwen/
swijgendesolangedatmen denvoirsz.ti
jtelwe1salgelesen
hebben''@

14 (vs826-833) Hevige schrik bj de sinnekens, geuit in een
.

rondeeldat uitsluitend bestaatuituitroepen van
15 (vs834-842)angsten in 31 claus
jesis verdeeld. W aarna ze
m eteen overgaan in een afscheidsrondeelaan het
publiek.
.

Conclusie

16

Deberingdeendesobereburgerontmoetenelkaar
na aioop van de opvoering. Het is de laatst-

(vs.843-934)

genoemdebjsterslechtbevallen:hi
jkon nietszien wanter
stond eenlangekerelvoorzi
jnneus,nietsverstaanwanteen
stel vrouw en in de buurt kwebbelden dwars door alles

heen,enlzijisbonten blauw van hetgedrang.Deberingde
burger daarentegen heeftnietsvan hetspelgem ist,is erg
onder de indruk en weetde zin van hetvertoondenauwkeurig samen tevatten:
27

hûedemanierengewoontsmenschensin

(Vaetditbekin)stellen,setten,wendenenkeeren,
Raedendedienverganckeli
jckeschoonheittebegheren,

Dwelckmûetverteren//totslijmederaerden.
(vs.868-71)

'tIsnietonbegri
jpeli
jkdatdesobereburgerdatniethelemaal
rjmenkanmetaldat,,werscappen,eten,drinckenenslapen''
datop hettoneeltezien was,zodatdeberingdeburgernog
eensdieper op hetstuk in moetgaan,destelling ervan op
zichzelfbetrekkend en voorbeelden aanhalend uitdenaaste
omgeving.De anderbeaamtde strekkhg van hetbetoog.
God spare hen voor de verleiding door gewoonte en
manier!M eteen rondeelop dekrachtvan hetgebed sluiten
beideburgershetspelaf
111.ANALYSE vAN HET SPEL

Ochhoelustichstaetdenéjtnuintsaijsoone:

Dievogelkenssinghennu avonten noone

Endielooverkensgrooneconforterenmjnachtenendagen,
Diedierkensloopensoesi
jsi
jogewoone
Dieviskensswem menintwatercoone,

Evengedoenesijnsi
j,ickmoetsugewaghen.
Diecrui
jdekensrieckenDaerelcxhertbehaghen,
Ja,vrindenenmaghensijnbijeenvrindehjckversaempt
En alleamorueskens,alsoedatbetaemt,

Vergaderenongeblaemta1stpasgeeftenti
jt.
Enickvereetmi
jselven,dessekersijt,
W aerickiotwerelscrijteenlieTvercoren
Sa1vinden,om mi
jnwellusthjtteorboren.

Een dergeli
jke lyrisch getinte,vri
j schematische natuurschildering,verbonden mettoespehngen op ofaandringen
tothetgenieten van deliefde,isstereotiep voorvele meiliederen en kan in som mige gevallen dienen a1s opening
van een spelm eteen amoureusthema1;hetbovenstaande
1Vgl.E.deBock,OpstellenoverCO/@ vanRfpsel
eenandererederqkers;(Antwerpen,
1958)blz.84e.
v.,dieMarsendeVenus(overigenszondertoespelingop genieten van
liefde)en LeanderendeHero(pasaanhetbeginvanhettweedespel)a1svoorbeelden
noem t.

voorbeeldisontleendaan betspelvan Amnon en Thamar1.

Ongetwijfeld is het tegen deze hanteringswi
jze van het
motieje,dateeninzeta1sdievanonsspelaanleunt.Metde

religieuzeuitspraak reedsin devierderegelen deafronding
meteen gebedsrondeel,wordtechterwe1een zeerbepaalde
wi
J'ZC Van behandeM g van het amoureuze thema aangekondigd,nietzozeerin detrantvanAmnonen Tbamar,M ars
en VenusofLeanderen Hero,alswelin geestvan spelen die

doorhuntitelalduideljkgekenschetstworden:,,eenschoon
heestelick meyspelvan treynemaecxsele ghezeytdeziele''
of ,,een m eyspel van silm en van m enschelycke broosheit
de metswerltsghenuechte triumpheertinden ghemeynen
beyart''. Spelen diedoor DeBock metrechta1santi-mei-

spelen zjn betiteld,omdatb.v.de aanvankeli
jke liefdesbetrekking eringebruiktwordtalsbeeldvooreennegatiefte
waarderen relatietussen demensenhetaardseofwereldsez.

Hetverschilmetdeoorspronkell
jkehanteringvanhetmotiefwordtin onsgeval,behalvedoorhetreligieuze,ook be-

paalddoorhetmaatschappeljkestandpuntvanhem diehier
aan hetw oord is.Datisnl.geen m imzaar,integendeel,het
is een nogalm aterialistisch ingestelde burgerm an,die het
mooie weer in de eerste plaatsin verband brengtm et de
stand van hetgewas.Ersteektlichteironiein dezeintroduc-

tie;eenstapverderenwezijnbi
jdeopeningvaneenklucht:
W atschoonderwederistnuintbevanck stranck,

Devogelkenssingenelcksjnengancklanck,

Devruchtenstaenschoonealsnu optveltvoort

Maerquali
jckgesteltbenickvangelthoort3.
1HetspelisafkomstiguitdecollectievanDeRoodeRoosteHasselt(B).Vgl.voor

de inhoud 0.van den Daeleen F.van Veerdeghem,DeR00#eRoos.Zinnespelen en

Jeeretoneelstukkenderzestiendeeeuw;(Bergen,1889)blz.73e.v.
2DeBock,a.w.blz.90.tReyneMaecxele(doorRobertLawet)isonderdegedteerde
titeluitgegevendoorL.Scharpé(Leuven-Amsterdam,1906);hetMeyspelvanmenscheYckebroosheitetc.wordtuitvoerigbesproken in E.Ellerbroek-Fortuin,Amsterdamse

Rederqkerss
pelenindezestiendeeeuw;(Groningen,1937)blz.147e.
v.en bjDeBock,
a.w.blz.91.

3MdusdeeersteclausvanhetspelvanJanFqnartuit deverzameling van Trou
MoetBljckenteHaarlem,boekM.VgI.W.M.H.Hummelen,BoekN-M uithetJrc/lflf
van n.Trou moetslù'
cke/'';Jaarboek DeFonteine1966,bh.89 e.
v.Zeerfunctioneel
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Datmet de opkomstvan het,,vrouken rei
jsbaer tûegemaect''debehandelingvan hetamoureuzethemanog verre

schi
jnt,magdusnietverbazen.Erisvoorhaaraanwezigheid
ophettoneelgeenandereredendanhetgesprekdatzijmet
deberingdeburgervoert,een gesprek datdetoeschouwers
wehswaarenigeinformatiegeeftoverdegebeurtenissen van

dedagmaardatverdertochwelvoornameli
jk gelegev eid
schi
jnttemoeten scheppen om deironischeinstelling van
deberingdeburgertedemonstreren.Hetvroukeninkwestie

geeftharerzi
jdstotdeze een beetjeneerbuigendehouding
ookwelenigeaanleiding.Eengoedmoediggrapjeals,,coemt
hi
jtgaendeofcoemtghijtevûet?''doorzietzeniet,naïef
distzeallerleiminderfrissedetailsopoverhetbaarbli
jkbaar
lzieterg vertrouwde dragen van scboenen en in haarliefde

voordeconstgeeftzenietbepaald bljk van veelonderscheidingsvermogen doorjuistvan een Shownummer a1s
het incommen''en van hetmeer recreatiefdan creatief

,,11ieuwejaersingen''tereppen.Maarinderdaad,zehoopt
derederijkersook nog tezien spelen en zingen.Overigens
heeftonsvrouken de burger- haarsondanks- erfraai

lateninlopenwanneerhijserieusingaatophaaropmerking
datzij de hele nachtwe1aan de ,ynaervolging''van de
conste''besteedt.U itdeeerste en vooralook u1tdetw eede

monoloogvan deberingdeburgerbli
jktdatzijn ironische
houdingteherleidenistotzi
jn standptmtvanlevenenlaten
leven.M aarhetistoch ook nietonverschillig wieertegen-

overhem staat.Isdatzi
jn,,buerman''dan voelthijopeens
behoeftezi
jnaieervanderederi
jkeri
jterationaliseren.Met
deformuleringvanzi
jn bezwaarishi
jaanvankeli
jknieterg
gelukkig en zodralai
jdatverbeterd heeft,wordthethele
argumenthem ook nog uitdehanden geslagen - waarna

hijdan ook maarronduitvoordewaarheid uitkomt:hi
j
isdehanteringvanhetmotief
leinhetspelvanDeVaderdiehetvokksantomindenf#@ gaerttewercken(Hs.K.B.Brusselno.11129,fo181re.
v.
),waarhetmooieweeraanleidingisom arbeidersindewjngaardtewerktestellen.
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wordtergeencentbetervan.Dit,enhetfeitdathi
jgedwongen werd ervoor uit te komen,verklaart we1 de weinig

elegantemanierwaarop llijtenslottedeuitnodigingvan de
sobereburgeraanvaardt.
Het laatste woord over deze proloog kan pas gezegd
worden alsookhetspelen deepiloogkunnenworden over-

zien;willenwi
jdaarnietopvooruitlopen,danmoetenwj
hethierwe1bi
jeen enkeleçonstateringlaten.W atnu heel
sterkopvalt,ishetbuitengewoonrealistischkaraktervandeze
Proloog.Behalve deraketypering van depersonages,m.n.

van deberingdeburger,iseenbelangrijkebi
jdragedaartoe
de factor van de ruimtewerking, die ontstaat door het

duideljkbetrokken-zjnvan depersonagesopdeplaatsvan
handeling.Verderwjzen wj op demerkwaardigheid dat
deauteuronseerst,m etdeironiealsPsychologischedw angm aatregel,22n de kant Van de beringde burger brengt
tegenoverhetvrouken,om latertegenoverdesobereburger
van desuperioriteitvan deberingde weerhetnodige ver-

loren telaten gaan,zodatde toeschouwerbijdeaanvang
vanhetspelnietweetaan welkekanth1
jnueigenljk staat.
5 D oor een sprekende proloog voorafte laten gaan aan het

eigenljkespel,handhaaftdeauteurdefictievanhetspelin
hetspelconsequent.w atdeinhoudvandesprekendeproloog
betreft,die is in hoge 1
n6
la
5t-e17s0
te
)reotiep.Opvallend is alleen
de waarschuwi
datwielastkrjgtvan het
ng (Nrs.
gedrang zich maareven verwiJ'deren m oet.M isschien m oet
hiergedachtworden aan een voorbereiding van deklachten
overhetgedrang onderhetpubliek,diein deepiloog door
6 desobereburgergeuitzullen worden.Een optreden van de

SiM ekensvormtdeeerstescènevan heteigenljkespel,een
heelgebruikelijkegangvanzaken.Zodrahetoproeprondeel
achter de rug is,beginnen zezichzelftekenschetsen in de

vorm vaneenwederzijdsopsnijden overinvloedenmacht.
W enzissen hier (en in de overige scènes-apart)hetelders
zoveelvuldiggebruiktemotiefvandewederzi
jdsebeschuldigingen.D eauteurzietzo goed a1sgeheelafvan degelegen31

heid,opgrondvan debetekenisvan desinnekenseen tegen-

stellingtussenhentescheppen.Datkomtookuitin devri
jwelsynoniemenamen;welschi
jntdeschri
jverblijkensvs.
184 ev.bi
jGewoonteaandetraditieenbijMarlieremeeraan
demodetedenken,maareldersgooithi
jbeidebegrippen
feitelijkopeenhoopdoorheta1seensoortrefreingebruikte
datsnude gewoonte,datsnu de maniere''z. Natuurljk
steekterin watdeauteurdesilmekenszichzelfaan betekenis

laattoeschrijven,eenstuk zedenkritiek,maardieisin deze
scènenogzeeralgem een vanformulering.Datm oetookwe1
m etlaetoogop deovergangnaardein deallegorischeopzet
van hetspelgebruiktebeeldspraak.Nu desinnekenshetspel
openen in plaatsvan dehoofdpersoon,ishetook aan ben
hetbeeld van hetspelte introduceren.Hetbegrip ,,smenSChensin'',invs.194nogalsbegripenidentiekmet,,tvolck''
gebruikt,wordtin vs.203 een persoon:,,datIûl'a1scadet

naûetbenùnnendesijn/verganckelicheit''.Verganckelicheit,
in vs.221nog ,,verganckehckedingen'' NvordtCCn PCrsOnage 111SrS.228 en even daarvoor is hetbeeld voor beider
relatie alvastkom en testaan: ûp dathi
J'vri
jgeheelalleene
*

gewirme/en volcoemeljck minne verganckelicke scoonheit''(vs.226-7).Dankomtdero1vandesinnekenszelfaan
deorde:interm ediair zi
jn in dezeaTaire.Triomfanteli
jken
zelfverzekerd pochend in rappe halve verzen,sluiten ze de
scène-apartaf
7 Aan hetbegin van deeerstecontactscènetussen desinnekensen dehoofdpersoonvanhetspelstoten weopeeninner-

lijketegenstrijdigheid.Aan hetslotvan devorigescèneis
nogeensduideljkvansMenschen Singezegd:
Om verganckelickescoonheithjdachendenacht//singt,
Jae,si
jncrachtdwingt//bem naerhaertehellen.(vs.23*5)
en de eerste claus van sM enschen Sin in deze scène sluit

daarbijaan:
1lnvs.210,304/312,366,709,710,775/777.

(want)icmûetontberen//dienicdörlieftbekinne.
* @* * @* * @

Vanrechterminne//encanichaervergheten.
(vs.251-53)

Nabehulpzameinformatiewaardezegeliefdezjn mag en
belofte van alle mogeljke hulp,bieden de simzekensnu
echteropeensaan ,,dexcellensteVenustehaelen''

Ja,datghi
jhaereem saecht,ghi
jcreechtgesontheit(vs.262)
en

Diewetenwijutebestellentotuwenwille,

Hei
jmelickenstille,//naerniemantsbehoorte.(vs.26*7)
Daarvalttoch nietsandersuitop te maken dan datVer-

ganckelijcke Schoov eit wordt aangeboden als remplaçante, anders hoefde sM enschen Sin haar naam niet te

vragen(vs.269)enwaservoordesilmekensgeenredenhaar
nogeensbi
jzonderaantepri
jzen.Opzichzelfzoumen nog
klmnen aannem en dat de simzekens als rem edie tegen de
M M esm arteen erotisch avontuurt
jeaanbevelen,maarmet
de rem plaçante-idee is alleswatde siM ekensin de scène-

aparthebbengezegd,instrijd.Verderschjntdeterminologie
van desiu ekens- Venus,hei
jmelick enstille- eenlager
allooite suggereren dan metde kwaliteitvan Vergancke-

li
jckeSchoonheit,zoalsdieinhetvervolg van hetspel>1
blijken,overeenstemt.
Deoorzaak van dezemerkwaardigestandvan zaken moet
gezochtw orden in een coniicttussen een interne en een
externefactor.DeopzetvandeverhoudingtussensM enschen

Sin en Verganckelijcke Schoov eitzoalsdiein de scèneapart van de sinnekens wordt voorbereid, vloeit logisch
voortuithetonderwerp van hetspel.Een obligaatnummer
in hetoptreden van siM ekensisdatze elkaaraan dehand
van concrete,vooral O udtestam entische voorbeelden beschuldigen van het veroorzaken van allerlei onheil. M aar
w atGew oonteenM anierealsnegatievem achteninhetleven
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betekenen,laatzich nu eenmaalmoei
lijk meteen serieaan
hetverleden,speciaalaan deBi
jbelsegeschiedenisontleende
voorbeelden demonstreren. Uiteraard zjn bovendien de
satirischeintentiesvan deauteurop hetheden gerichten zo

laathi
jGewoonteen Manierebi
jhetuiteenzettenvanhtm
invloed dan ookvooraluitsprakendoendieopdeeigenti
jd
betrekkinghebben.Bi
jdevertaling van zin inbeeldlevert
dateen reeJl bestaanle verliefdheid van sM enschen Sin OP
Verganckeli
jckeSchoonheitopen,watdesinnekensbetreft,
debeperktetaakom deverhoudingtussenbeidenhaarbeslag

te laten kri
jgen.ln de contactscène vindtnu echter een
contaminatie plaatsmeteen gang van zaken die de auteur

bekend geweest zal zijn uit andere explicatieve spelen,
Nuaadn CVCnCCnSde nletafoorVan herberg en amye voorkomt.Hetzi
jndan n1.gewoonli
jk desilmekens,dieaan de
nog onbestem de gevoelensvan de hoofdpersoon richting
en stuur geven doorde aandachtop een bepaaldeamye te

vestigen.Zob.v.inhetspelvan de WellustteM enscb:
QUAET GaovE

Wi
jwetenueenamoreusemelodje,
VINJSCHELIJCKE SIN

Inswerreltsbevrje
QUAETGELovE

GheenschoonderAmi
je
Vtmlscluulcu SIN

Daerghi
jmelancoli
jedeurmöchtvergeten.
W EIIUSTIGEM ENscH

W aerwoontdieschoonne?

(vs.85-88)1

Vandezedusvri
jstereotiepegangvanzaken moetdanwel
een zekeredwingendekrachta1Svoorbeeld uitgaan,waaruit
ook een contaminatie alsLerboven beschreven,verklaard
kan xvorden.Datditinderdaadhetgevalisbli
jkt,wanneer
w e de Sporen van deze exem plarische w erking zelfsbuiten
1InDichtenenspelenvanlanvandenBer
gheitgegevendoorC.Kruysump;('s-Gravenbage.1950)bh.100.
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desfeervan hetexplicatievespelaantreFen.De op blz.28
eciteerde opeingsclausvan Amnon en Tbamarbevataan

hetsloteen klachtdie,naherhaald te zi
jn tegenover de
sinnekens,alsreactieuitlokt:

Heere,wi
jweetenueenendatisvoerwaer
Seerschoonenclaerendaertoeseerplai
jsant
(enz.enz.)
W aarop Am non algauw :

Sei
jtop,wieeest?
en de sinnekens:

TesdieexcellensteensujverThamaer.
De ietwat overbodige opmerkingen van Gewoonte en

Maniere ,ymaectu qui
jtalle fantasi
je''(vs.328)en ,,dan
mûetvanustri
jcken ....allemelancolösheit''(vs.336)aan
het slot van de contactscène,kunnen in ditzelfde verband
worden begrepen.Naarmate de instigatie tot lichtzinnig
edrag m eer voor rekening van de sinnekenskom t,is er
voor hen ook m eer aanleiding zich tegen alle gepieker en
sombere gedachten te weerte stellen.Zo ook in de W eb

lustkeMenscb(ziehetcitaathierboven),hoeweldezeophet
ogenblik datzj hun voorstellen doen in een zeerlevenslustige stemming is.W anneer hetaanbod van een amye
van dekantvan silmekenskomt,houdtdatook een zekere
beschikbaarheid van dieamye in en ligt een manier van
spreken over haar voor de hand,die een lichtekooi doet

vermoeden.M aaranderzijdsdwingthetonderwerpvanhet
speldeauteurjuistopditpunttoteenbelangri
jkeafwijking
vanhettraditionele.Hi
jheeftnietdeaardsgezindheidvande
mensin hetalgemeen op hetoog maareen bepaald aspect
daarvan,en wc1de hang naar hetluxueuze en modieuze.

Hetgaathem niet om verganckelijckheitmaar om verganckeljckeSchoonheit.Evenzeeralsditeen publiek ver35

onderstelt,datzich dieschoov eida1sluxekan permitteren,

kanookdeincarnatievandieluxenietiemandzijndiethuis
hoortindekringvandeonmaatschappelijken.
Boven sittendieborghers,beneden dieghilde
Dietlievernemen dan gheven souden.

(vs.6* -5)
zegtM oenen tegen M ariken van Nieum eghen a1szesamen
deherberg Den Boom betreden.Bevinden we onsmetde
W ellustigeM ensch op de begane grond,sM enscben Sin en

Vergancbelqcbe Scboonbeit speelt op de eerste verdieping.
W elkedesocialepositievanVerganckeljckeSchooc eitnu
preciesis,wordtnietduideljk,maarin e1k gevalisdiehier
zo,datereen helescènebesteed moetworden aan hetver-

krijgen van haar instemming met een ontmoeting met
sMenschen Sin.Hetstaatnietzondermeervastdatzi
jza1

instemmen (vgl.vs.390)en desilmekensbehandelenhaar
meteenhoTeli
jkheiddienietiromschmoetwordenopgevat.
M etargum enten als

Tisuwsgeljcke.
GKJ'mûetbi
jmalcanderen!

(vs.420)
en betromantlsche

Ofanderssa1l
zjmûeten//vanliefdesterven.
(vs.433)
komtmentrouwenseen lichtekooinietaan boord.

EvenalsdesocialepositievanVerganckeljckeSchool eit
bli
jftookdeomgevingwaarinhetbanketplaatsvindtinhet
vage.In hetverlengde van de omgang meteen lichtekooi
zou eenherberg a1splaatsvanhetfeestgelag gelegen hebben,

maarelkesuggestieinderichtingvan eendergeljkordinair
nzilieuisinonsspelbegri
jpeljkerwijszorgvuldigvermeden.
Deopvattingvanbet,,herberg''-toneelsluithierbjaan;de
dialoog tussen degelieven,iszeersterk gestileerd en tothet
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einde toe even hooE en indirectvan aanduiding;obscene
toespelingen van dekantvan desinnekensontbreken geheel
ondanksalleaanleiding daartoein een scène diehelemaalls
opgehangen aan hetgeleideljk winnen van de toezegging
van deminnaresom metdeminnaarnaarbed tegaan.
Nu de in het spel gebruikte beeldspraak in hetboven-

staandealvrjwelvolledigtersprakekwam,ishethetbeste
nu ook nog even in te gaan op detraditiesbetreFende de

aioop.Gewoonli
jkwordthetherbergtoneelopzijnhoogtepuntafgebrokendoorhetoptredenvanwaarschuwendefiguren,dieernakortereoflangerediscussiein slagendehoofdPerSOOn 1osteweken uithetverkeerdemilieuenWCCrOP het
rechte spoor te brengen.Daar staat tegenover een aantal
gevallen waarin het herbergtoneel uitmondt in een zich
terugtrekken van de hoofdpersoon m et een van de lichte
vrouwen voor het minnespel.Hetepische isnu dat een
hoofdpersoon dieoverspelheeftgepleegd,al
vorenshi
jdoor
helpende Eguren weerin rechtebanen wordtgeleid,steeds
w ordtgestraft1.In ditlichtm oethettableau vivantin ons
spelgezien worden,m etdeDood die de gelieven overvalt.
Hetontbreken van een vervolg voorsM enschen Sin staat

in verband metbetkaraktervanproloog en conclusie;wj
komendaarstraksnogop terug (zieblz.55-56).

O m van de conclusiew eer terug te keren naarhetpunt

waarwijdedraadvanhetspelloslietenvoordebespreking
van de beeldspraak:de silmekenszjn voldoende welbespraaktom in dekortstekeren sM enschen Sin tedoen ver-

lekkeren op Verganckeljcke Schoonheit.Aan alle voorwaarden wilhijgraag voldoen en hijlaatzerustig sollen
metzi
jnkleren.In tegenstellingtotdeveleverkleedpartijen
in andere explicatieve spelen,krjgen de kledingstukken
hiergeenallegorischebetekenis;hetzeerrechtstreeksverband
metde zin van hetspelmaaktdatoverbodig.De aard en

de overvloedigheid van de kledingstukken en hetcom m en1Vgl.W .M.H.Hummelen,DeslnnekensJ
k hetrederqkersdrama;(Groningen,1958)
bh.147 e-v.
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taar van de sinnekens erbij maken van dit toneeltje een fraai
stukje satire op de pronkerige herenmode van die dagen.
Het schrijven van een dergelijke scene veronderstelt bij de
schrijver een scherp oog voor de uitdrukkingswaarde van
kleding, wat dan ook in elke toneelaanwijzing waarin de
kleding beschreven wordt, tot uiting komt. We wezen al
op de subtiele onderscheiding van de twee burgers uit de
proloog: de van de rederijkerij afkerige wordt door het
dragen van ringen (pluralis!) aangeduid als iets ijdeler en
materialistischer dan zijn "buerman". Beide burgers worden
aangeduid als "eerlijc rijckman", d.w.z, als degelijk geklede,
welgestelde mannen. Hetzelfde wordt gezegd van sMenschen
Sin: "eerst eerlic als een rijckman", maar daar voegt de
auteur nog aan toe: "niet uijtwendich maer met eenen
tabbaert gehabitueert". De welgesteldheid van sMenschen
Sin mag dus niet in uiterlijke opschik tot uitdrukking
komen. Het is niet duidelijk welke tegenstelling met het
woordje "maer" hier wordt bedoeld. De tabberd, het lange
overkleed van de aanzienlijken, is een kostbaar en deftig
kledingstuk; het is mogelijk zowel om er mee te pronken
als om er - zeker wanneer men hem van voren sluit het uiterlijk aspect van de gestalte mee te versoberen. Zoals
wij nog nader uiteen zullen zetten is er bovendien een toneeltechnische reden om een tabberd te laten dragen; misschien
was een palsrock 1 hier meer voor de hand liggend en vormt
deze het (verzwegen) deel van de tegenstelling?
"De Gewoonte, een mans persoon, gebaert, rijckelijc in
hosen en wamboijs sonder palsrock gecleet, als een verrader." "De Maniere, een vrou persoon, een camerjoncfrou
I rijckelijc int habijt". Het "niet uijtwendich" van de kleding
van sMenschen Sin staat lijnrecht tegenover het "rijckelijc"
van Gewoonte en Maniere, want rijckelijc betekent in dit
verband "overdadig" en niet: "kostbaar". Dat laatste zou
1 Een paltrok is het over het wambuis en eventueel onder tabberd of cappe gedragen
kledingstuk dat we zouden kunnen beschrijven als een overwambuis met een kort rokje
er aan vast.
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ooknietPaSSCIIbiJ'een ,,camerjoncfrou'',enbijeenmandie
nieteens een overkleed draagt en door alleen ,,bosen en

wamboijs''getypeerdwordta1siemandvandelagerestand1.
In bettweedekwartvan de 16eeeuw raaktdelange-hosenzonder-meer uitde mode:men beginthem te dragen in
combinatie met een korte of langere overbroek a. Het

zwi
jgen over een dergeli
jke overbroek zou,evenals het
uitdrukkeli
jk vermelden van ccn,in ditti
jdvak vri
jongeba
a
r
d
wone,
a,bedoeldkunnenzi
jn alsaanduidingvan een
ietshogereleefti
jd.PerslotspreektGewoonteoverzichzelf

als eenregentedesvolcxa1seenoutcostumier''(vs.185)en
icben een outkaerle''(vs.198).Met,,alseen verrader''
tenslottegeeftdeauteuraandatduideli
jkmoetzijn datwe
met een sinneken te doen hebben,d.w-z.datde kleding

associaties moetbli
jven OPrOCPCn methetmilieu van de
onmaatschappelijken4. Over de kleding van M anier a1s
camerjoncfrouvaltweinigtezeggen;alleen,dathetuiterlijk

hierietsmeerdan bijGewoonteaansluitbijhetbeeld (en
nietbi
jdezin).Tegenoverhet,,ri
jckeli
jc''vandesinnekens
staatdan (in een laterescène)hety,costli
jc'',d.i.kostbaar,
vanVerganckelijckeSchoonheit,diebovendiennog,,amorösinthabi
jt''moetzi
jn (navs.391).Metditlaatstezalde
auteurw elhchtietsuitdagendsenkoketsbedoelen,m aardan

beschaafder dan bj een echte lichtekooi,die,zoalsEergiericheijtuit de W ellustige Menscb, costli
jck,endelichtVCCrdich''genoem d wordt.

Deuitdrukkeli
jkeverzekeringvandesilmekensdatwatzj
sM enschen Sin aantrekken geheel volgens gewoonte en
manieris,kloptmetwatkan worden afgeleid uitdem onumenten der beeldende kunst.Het dragen van paltroks,
1C.H.J.delonge,Bqdrage/p/dekenni
svandeNoord-Nederlandschecostuum-geschiedenis
indeeersteheftvandeXVIeeeuw.Deel1.Hetmannencostuum;(Utrecht,1916)blz.39,80.
2J.H.derKinderen-Besier,Mode-metamor
phosen.Dek/eë onzervooroudersinde
16deeeuw;(Amsterdam,1933)bh.136.
BDerKinderen,a.w.blz.142.
4Hummelen,a.w.bh.51-2.

5DeJonge,a-w.blz.72.
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bonnet1,rapierenponjaard,beursenringenaanwi
jsvinger
enpink,gladenmeteensteenz(deturkooisbrengtgeluk
indeliefde:),datisallemaalzonormaal,ookrapierenponjaard voor een burger4,dathetaanvankelijk ontbreken
ervan eerderm erkwaardig sobermoetheten.Detabberd za1

gediendhebben om dezesoberheid althansgedeelteljk aan

hetoog teonttrekken en deverklaring ervan moetgezocht
wordenin debehoeftedesinnekensgelegenheid tegeven tot
het aanreiken V2n zoveel mogeli
jk uitrustingsstukken.
Daarom ook wordt de ene tabberd geruild voor èn een

Paltrok èn een cappes.Deenigeandere mogelijkecombinatie,een capperuilen vooreen tabberd en een paltrok,
had verscu lende nadelen. De cappe was korter dan de
tabberd en kon dusminderverbergen,de cappe had geen
mouwen en eencappeuittrekkenwasminderdrastischendus

nietzosprekenda1shetuitdoenvaneentabberd(diemeestal
welmouwenhad).Anderzi
jdskonnahetaantrekkenvande
Paltrok de cappe gemakkelijk worden onagehangen.Er

w ordteë ciëntm etde beschikbare stukken gem anipuleerd!
Sam envattend kunnen w ezeggen datm ethetverw isselen
en aanvullen van kleding- en anderetlitrustingsstukken niet
zozeerdeovergangvanouderwçtsnaarnieuw erw ets,a1sw e1
hetaspectvan de toenem endeluxe totuitdrukking w ordt
ebracht.D aarm eestem tovereen hetdetailvan deveerop

debonnet(vs.303),diebepaald nietvolgensdenieuwste
modeismaardebonneterwe1luxueuzeruitdoetzien6.Een
en ander wi1uiteraard llietZeggen dathetaspectvan het
modieuzeontbroken beeft;erwasvolop gelegenheid datte

latenuitkomeninsnitenkleurstelling,moeilijkteomschri
jven detailsdiedeauteurniethoefdevastteleggen,maardie
1DerKinderen,a-w.blz.144.

2DeJonge,a.
w.blz.88.
BVgl.JosephE.Pogue,Theturquois.d studyofitshi
story,mineralogy,geology,ef/llology,archeology,mythology,folkloreandtechnology,
.NationalAcademyofSciences,Vol.
XII,tllirdmemoir.(Wasl
zington,1915)bh.115e.v.
4DerKinderen,a.
w .blz.187.
5VoordecappezieDeJong,a-w .blz.58.
6DerKinderen,a.w .blz.144.
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bi
j hem wellichtjuistdesatirehebben uitgelokt.Totdie
laatsteveronderstellingbrengtonseenmodernebeschri
jving
van demodeindiejarena1sdeze:,,Vanvorengezienkreeg
hetbovenljfvandeschouderstotaandeknieën,nagenoeg
den vorm van een kwadraaten dealdusin een laatsteexces
tothetuitersteoverdreven verbreeding,wasweereven on-

natuurljk en gekunsteld,a1sdewillekeurigeverlenging der
fguurindenvervalti
jdderGothiek''1.Dealgemeneindruk
diedemannenkledj uitdittweedekwartvande16eeeuw
maaktis,,er ligtietsvan brooddronken heldhaftighcid in
dealdusopgetuigdemannen.Breeduitstaptmen rond met

grotepassenenhetzieternaaruitofmendewereldbjnate
klein vindt.''a Op de overcomplete baard en een ontbrekend rapierna geefthetport
retvan Hendrik VIIItuit

het atelier) van HansHolbein (1537) precies het beeld
van sM enschen Sin datwehiernodighebben a.
Zo wordtsM enscben Sin ,,naerdenieuwesneden''uitge-

dost.Raak gezien ishetvan de auteurdatlzi
j vanafhet
ogenblik waarop deverkleding begintdesiu ekensookvri
jpostige en likkebaardende opmerkingen durftlaten m aken,
b-v.

Icwed,ictappe//incorterti
jtofstoot

Dievröchtui
jtunöse.

(vs.301)
8 M aarbelemaallaten zehetmaskertoch pasvallen in deop
dezecontactscènevolgende scène-apart.Even komtdeverleiding dan in betlichtvan hun demonischebedoelingen te
staan.Algauw echter maakt de auteur de sinnekens tot

spreekbuisvan zijnkritiekop dezedenvanzl
jn tijd;bijde
behandelingvan een laterescène-apartzullen weop desatire

indesinnekensrolnogdieperingaan (zieblz.47).Toenwe
9 debeeldspraak inhetspelbeschreven,kwam eigenljk alles
1D erKinderen,a-w.blz.119.

'F.W .S.vanThienen,Achteeuwenwesteuropeescostuum;(Zeist,1960)blz.47.
8Van Thienen,a.w.afb.15.Zieook Sorgeloosopa1.1.
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alteberdewatertezeggen valtoverdenu volgende con-

tactscènemetVerganckeljckeSchoonheit;vandaardatwi
j
hierverderaandezescènevoorbi
jgaan.
10 Om vattekrijgen op betherbergtoneelgeven wedaar
eersteen schem atisch oqerzichtvan.
457-473 begroeting tussen de gelieven,bestellen van de

maalti
jd
474-485 dialoogvan desinnekens
486-493 l
iedjevan desinnekens
494-501 rondeelvan desinnekens

503-510 liedjevandesinnekens
512-520 drinkrondeelvan sM enschen Sin

521-529 drinkrondeelvanVerganckeljckeSchoonheit
530-542 dialoog;sinnekens/gelieven
543-551 liedstrofe1
552-569 refereinstrofe1van sM enschen Sin

570-582 dialoog;sinnekens/gelieven

583-591 liedstrofe 2
592-609 refereinstrofe2van sM enschen Sin

610-625 dialoog;sinnekens/gelieven (= rondeel)ysinnkens
626-634 liedstrofe3
635-652 refereinstrofe3van sM enschen Sin

653-671 dialoog;sinnekens/gelieven (= rondeel)/sinnekens
672-680 liedstrofe4

681-689 (refereinstrofe4=)rondeelvandegelieven
690-697 afwikkelingvandemaaltijd
Na een hoTeljke begroeting tussen sM enschen Sin en
VerganckeljckeSchoonheitendeopdrachtvandeeersteom
hetetenoptedienen,,ygaendamorösen vastbijmalcander
sitten'' zoalsdeplastischetoneelaanwijzing luidt,enishet
woord voorlopig alleen aan de sinnekens. Ze sporen de
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gelieven aanhetervan tenemen enbegilmen dan elkaartoe

tedrinken;in een liedjeverkondigen zede1ofvan Verganckeli
jckeSchoonheit,zeprijzenin rondeelvorm dewi
jn
en zingen tenslotteeen ad fundum.Beideliedjeszi
jn maar
één strofelang en hebben een verschillende zangwi
js.Nu
nemen ,,damorösen''deleidingvan descèneovermettwee

rondelen waarin zj elkaar toedrinken.Is in alle andere
gevallen hetrondeelverdeeld overeen aantalclausen van de
dialoog,hier vallen rondeelen clausresp.van sM enschen

SinenvanVerganckeli
jckeSchoonheitsamen.Doorwoordkeusen zinsbouw,deelsin samenhang methetovervloedige

bimlenri
jm,zijnhetzeergekunsteldeverzengeworden,sterk
contrasterend methetvlotte toedrinken van de silmekens.
Hetnu volgende gedeelte van hetherbergtoneelvertoont

een duideli
jk geledingsbeginsel: een viermaal berhaalde
drieslag van dialoog-liedstrofe-refereinstrofe.
Doortweefactoren wordtdezeop zichzelfalweinig eenvoudige opzetnog gecompliceerder.De eerste - ook in

chronologisch opzicht- ishettoespelen op rederijkerskam ersdoorbetin detekstvervlechten van zinspreuken en

namen(zieookblz.11e.v.).Datbegintaldirektindedialoog
van deeerstedrieslag.Heeftdeeersterefereinstrofenogm aar

een enkele toespeling (op de onwangende kamer),in de

tweede drieslag vinden we zebehalvein de dialoog,in de
helftvan alle regelsvan de refereinstrofe.Hetzelfde geldt
voor dialoog en refereinstrofe van de derde drieslag.De
tweedecomplicatieisdatin dederdeen vierdedrieslag het

middendeelvandedialoogeenstrofschevorm kri
jgtenwel
dievaneenrondeel(tussendegelieven).W aterdannogaan
dialoog overbljftkomtzo goed a1sgeheelvoorrekening
van de sinnekens;de hoofdhandeling,d.w.z.die tussen de
gelieven,voltrektzich dan geheelin de stroischevormen.
Kern van deze hoofdhandeM g is de verovering van

VerganckeljckeSchoonheitdoorsM enschenSinenhetvoornaamstebestanddeelvandieveroveringiszi
jnvurigeliefdesv
i
e
r
d
verklaring in drierefereinstrofen (de elaten wijhier
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evenbuiten beschouwing).Elkestrofeheeftdevorm van
eenreeksconcessievebijzimzen + hoofdzin in detrantvan:
A1waereenvrouso edelenrei
jn gemaniertalsdeblûemkens

soen begheerdeicdienniet. .voirtsijnmetu

uijtjonstbegrepen alleene''(vs.635-6/51-2),waarbi
jdan
elkekeerdebi
jzilmen een vrachtvan demeestuitgelezen

voorbeeldenbevatten(= tevenstoespeogenopdekamers).
Reedsin dedialoogvan deeerstedrieslagdringtsM enschen
Sin erop aan:

Venussûetefrui
jt//laetmi
jsmaeckensondergetal
In Venustente.

(vs.535-6)

enantwoordtVerganckelijckeSchoonheithem:
Tuwenwil/wantdegenuechtistal
maar,deze toezegging isnog maar vaag en ze geeft,ook

bljkenslatercommentaarvandesinnekens,zichpasvolledig
gew onnennadetweederefereinstrofe:

Glli
jsultinrecompensehebbencerteene
Tgebrui
jckmijnslichams/getrouminnare.
(vs.611-2)
Daarmeekomtdestuwkrachtvoorde derde refereinstrofe

eigeiijk tevervallen;hi
J'isook van ietsminderekwaliteit
dan detweeeerste.Dezekleinehzinking wordtechterih de
vierde drieslag volledig overwonnen.
Hetiitiatieftothetzingen van een liedstrofe gaatin de

eerste,derdeenvierdedrieslagvanVerganckeljckeScboonheituit,in detweedevan hetsinneken Gewoonte.Datkan
erop wi
jzen datdesinnekensde liedstrofen meezingen,al

bli
jfthetdevraagofdatookvoordeeersteervangeldt,omdatdetoneelaanwdzingdaaruitdrukkeli
jkenuitsluitendvan
dieamorösen''spreekt(navs.542).lnelkgevalishetliedin
allestrofen metnam evan toepassing op deverbouding der
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gelieven en voIgt het de ontwikkeling van de verovering; de
eerste strofe zingt van verliefdheid, de tweede van beantwoorde liefde, de derde - met een toespeling op de definitieve toezegging - van plezier maken en trouw, en de
vierde (met prinche) getuigt van de vreugde die het hart van
de zanger nu vervult.
Het is zeker opzet dat de definitieve toezegging van Verganckelijcke Schoonheit (zie het citaat hierboven) samenvalt
met het voor het eerst opduiken van een rondeel in het dialogisch deel van de drieslag. De twee rondelen in kwestie
zijn antwoorden, reacties, van Verganckelijcke Schoonheit
op de refereinstrofen van sMenschen Sin. De laatste neemt
zeIf ook deeI aan het rondeeI maar de nadrukkelijk herhaaIde
begin- en sIotregeIsbIijven voor Verganckelijcke Schoonheit
gereserveerd. In de Iaatste driesIag staat onmiddellijk na de
vierde liedstrofe, op de plaats waar we een vierde refereinstrofe van sMenschen Sin zouden verwachten, een rondeel
tussen de gelieven. In het virtuoze strofische bouwsel, waarvan de gecompliceerdheid steeds toeneemt, fungeert dit
rondeel als sluitsteen. Het is het eindpunt van de voorafgaande dialoog-rondelen, en drukt de eensgezindheid der
amorosen nu op fraaie wijze uit door een zodanige verdeling
der clausen, dat Verganckelijcke Schoonheit uitspraken van
sMenschen Sin tot de hare maakt. Maar dit laatste rondeeI
fungeert ook als laatste refereinstrofe: het herhaalt de gedachte van de vorige strofen, het opent met een prinche en
het afsluitende vers na het achtste van het rondeel is identiek
met de stok van het referein. Zo zet de auteur met een elegante wending de kroon op het samensteI van rondelen,
referein en lied; in acht verzen diaIoog wordt de handeling
van het herbergtoneeI afgewikkeId.
Al zijn rondeIen en liederen voor een herbergtoneeI allerminst ongewoon, het gebruik van strofische vormen aIs in
het onderhavige geval is uniek. Het enige vergelijkbare waar

wij de hand op hebben kunnen Ieggen, - en dat is dan nog
met eens een enkeI herbergtoneeI maar een reeksje van drie
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scènes- ,ontlenenwi
jaanhetspelvanDenGeprelestineerle
Blinle1.Eenscène,bestaanduitvierrefereinstrofen(clausen
vanChristus)afgewisseldmetdrierondelen (verdeeldover
declausen van vier apostelen),wordtgevolgd door een
toneeltjevan tweeallegorischepersonageswaarvan deeen
zesclausen van zesregelsspreekten deanderdaartussenin
viervan één regel.Delaatstescène,m etweerandereperso-

nages,bestaatuiteenrondeel(dialoogtussentweepersonen)
eneenreferein(= eenclaus).Hetgebruikvandestrofsche
vormenvertoonthiergeen climaxenisook minderftmctioneeldan in onsherbergtoneel.

Vandezi
jdevandegelieveniseronderdebedri
jvenuiteraardweinigaandachtvoorwatdesinnekensteberdebrengen.
W atde sinnekensdoen,staatdan ook gedeeltehjk a1seen
soort zelfstandig gebeuren naast de hoofdhandeling: ze
maken plezieronder elkaardoor telkensweer een nieuwe
dronk op elkaar uittebrengen.W atzeechterverdernog
zeggen Nvordt toch we1 in de richting van de gelieven
gesproken.W e gebruiken deze voorzichtigeomschri
jving
om dathet ook aldoorhetuitbljvenvanreactie- niet

duideli
jkisinhoeverrehetnuinderdaaddebedoelingisdat
degelieven wathoren.ln deprakti
jkkri
jgen zo aldievan
instemming en bewondering getuigende, maar onbeant-

woordeopmerkingenhetkaraktervanhaliuidvan terzi
jde
esproken com m entaar,m eteen ironischeinslag.Ironisch,

wanthetkJn nietgemeend zijn,maarhetmJg gehoord
worden.Immers,hetkri
jgtzonderdatervan de minste
verandering van toon iets te bespeuren valt,hetkarakter

vanaanspraak,zodraeen van degelieven reageert(vgl.vs.
622).
Naardeinhoudishetcommentaarweinig gevariecrd;het
zou dan ook overalin de drieslag te pasgebrachtkunnen

worden,maardeauteurdoetdatniet:steedszi
jnin devier
1EveneensuitdecollectieafschriftenvanReyerGheurtzvgl.blz.96e.v.Volgenshet

onderschriftishetspelvervaardigd doorAriaenJacopz.indenBriel.Ms.Koninkli
jke
BibliotheekBrusselno.21653.
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drieslagen deeersteclausen naeen refereinstrofe ofeen rondeel voor de sinnekens, de liedstrofe echter wordtaléjd

onmiddellijk dooreen refereinstrofe gevolgd.Datisnog
eennieuweaanwi
jzingdatdesinnekensdeliedstrofenmee-

zingen(vgl.blz.44).Maartelkensvaltdehandelingnadit
momentvansyntheseuiteenindeaanvankeli
jk grote,maar
geleideljk afnemendeantithesetussen dezwaargestileerde
conversatiedergelieven en hetpalerop volgendecommentaar van de silmekens,datalleen aldoorde onverhuldheid
vanbcwonderingeninstemmingwatplatvloersvan karakter
is.Zietmendescènealseen ritmischspelvan contrasten,dan

isderefereinstrofedoorzijnhogeintonatieelkekeerdeinzet
vandebeweging,diewi
jdanzouden willenlatenbegiu en
m etdetweelapidairetoedrink-rondelen dergelieven,voorafgaand aan deeerstedrieslag.In ,,gewicht''verschillen die
niet zoveel van een refereinstrofe.De handeling van de
sinnekens, die instemmen met de vanuit een amoureus

standpuntgesteldeliedstrofen,enzichnietonbetuigdlatenbj
hetop elkaar uitbrengen van dronken,vertoont een zekere
m ate van parallellie metde hoofdhandeling.Nietgenoeg
echterom van parodietekunnen spreken;deverhouding is

eerdersubtielironisch.Hetzelfdegeldtvoorhetonderonsje
van de sinnekensterwijl,,damorösen vastbi
j malcander
sitten''datmetzi
jn simpelgebruik van strofschevormen
dientalsrepoussoir voor heterop volgend gedeelte van de
vierdrieslagen.
11 Ook inhetbegin van descène-apart,wanneerbi
jM aniere
plotseling verliefde gevoelensvoor Gewoonte bli
jken te
ontwaken,denktmenevendathetin derichtingvan parodie

za1gaan,maardrieclausen verderzi
jn desinnekensalweer
bezig ironische opmerkingen uit te wisselen over wat er

achterdegordijnen gaandeis.Viawatopsnijeri
joverlaun
machtverzeilen ze dan in een 35 verzen-lange opsom lning

vanallerleivoorbeeldenvanmodieuzeluxe,eenstukjesatire
datw elde kern van deze scène uitm aakt.Kritiek in deze
trantloosden ze ook alin een vroegere scène-apart,toen ze
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erop wezen datdem ensen zich veelteveelverbeelden.Dat
houdtmaarbanketten waarmen zich tebarsten eetaan een

keurvan spijzen (allemaalopgesomdnatuurljkl)en wijn
drinkt

bi
jgrotentogen,

Sukxdatpujlendogen//enwleessweltvandenbeene.
(vs.377)
Zo werd even m eteen Paarli
jnenhetgelagvandegulzige
lekkerbekken geschetst.Dezekeerweiden zenogwatverder

uiten overeen anderonderwerp:aanvaA eli
jk isdatde
inrichtingvan dewoning,dan hetgedrag van debewoners.

Htm satirisch karakterontlenen dergeljke opmerbngen
natuurli
jk vooralaan hetfeitdatdeauteurzedesilmekens
indemondlegtyenaandewijzewaaroplai
jdezelaatspreken:
gnuivend, verbaasd, compleet verontwaardigd soms. Zo

ontleent ook de verkleedscène met sM enschen Sin zijn
satirischekracbtvooreen deelaan deoverdreven zorg,de

strijkagesendebedrjvigheidvandesinnekens,enwehebben
eldersgezien hoedeauteurze daarvoordan ook deruim te

geeftdoorzoveelmogelijk requisieten telaten aanreiken.
Ofdesatireraakis,isopmeerdanvierhonderdjaarafstand
nietgemakkeli
jktebeoordelen.W anneerwedemonumentenvandebeeldendekunstenraadplegen,bljktdatdemeeste
vandedoordeauteurgehekeldeverschi
jnselenalvervoor
1546 voorkomen. Zilveren schalen, schone juwelen en
jtenzienwebi
jvoorbeeldinhetinterieurvan
pom peuse habi
deRjkeMan,op een w erk van Barend van O rley uithet
*

Jaar 1521'.Lambrizeringen vindtmen vanafhetbegin van

de16eeeuw,portrettenvangezetenburgerszi
jnalopruime

schaalgemaaktdooro.a.Lucasvan Leyden (overl.1533),
dieook alenkelevan dedoorde auteurbedoelde crotische

naaktenopzi
jnnaam heeftstaanc.Maarhieruitmagniettot
1OpdebuitenzjdevandeRetabelmetdedeugdvanhetgeduld(Brussel,Museav.
SchoneKunsteninv.no.1822).
2Adam enEva,Lotmetzj'
adochtersenVenusenMars(alledrievan1530);hetlaatste

onderwerp gecombineerd metVenusin desmidsevan Vulcanusen Vulcanusen Thetisop
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2.PieterPourbus:Annuntiatie(1552)
Gouda,Catharina-Gasthuis

een gebrek aan actualiteitgeconcludeerd worden;hetgaat
er immerstenslotte om wanneer aldeze zaken bmnen de

gezichtskringvanonzeLeidseauteurenzijnpubliekkomen.
Zonderdiepgaand onderzoek isdaarovergeen verder uit-

Sluitselmogeli
jk.Gelukkigechteriseralthansééndetaildat
sterkdeindrukmaaktuptodatetezi
jn,en datishetdetail
vanhetyyledicantmetanti
jcxsesti
jlen'' Op de Sorghelooshoutsneden,uitgegeven te Amsterdam in 1541,zien wen1.

nogeenbedzonderstjlen,terwjlhettochom eenafbeelding
aatvan een mondain,luxueusmilieu1.Anderzi
jdsishet
oudstevoorbeeld van een bed metanti
jcxsesti
jlen datons
onderogen kwam van 15522.Datde auteurook watde
overigedetailsbetreftheuswelde spi
jkerop dekop slaat,

hoeftmennietalleen tegelovenomdathi
jzichookopvele
andereplaatsenin hetspeleen man van scherpewaarneming
toont. Overtuigend werkt in dit verband ook het hoge
tempo van de opsomming - alsofervoorbeelden in over-

vloed zi
jn - en hetfeitdatalhetopgesomdetenminste
directa1soverbodige luxe herkenbaar is,terwjltenslotte
hetnoemen van zulke scherpe,concrete detailsde indruk

bevestigtdatdeauteurweetwaarhi
jhetoverheeft.W e1
doethiJ'metzi
jn overdrijven overvierofvi
jfmaltresses
weerwataireukaandekrachtvanzi
jn krltiek.
Alsdesinnekensheelkiesbesluitenhetbiu entredenbi
jde
gelievennogwatuittestellen,besteden zehtm ti
jdaanhet
ophalen van watde,,cadette''straksnodig kan hebben voor

hetwassenvanzi
jnhanden.Daarvoorverlatenzehettoneel

en,,Pat1SCrenwat (navs.796)en geven onsdaarnleeaan-

leidlng onsaftevragen hoe dattoneelere'
lgenlijk uitzag.
Er iseen com partim entdatVan VOrCn geheelgeopend en
eendrielllikvan1536doordeinHaarlem werkendeMaertenvanHeemskerck.Derj
werd geopend meteen Neptunus en Amphitrite,in 1516 door de Zuidnederlander
JanGossaertgeschilderdvoorPhilipsvanBourgondië.
1Vgl.W outerNjhoë DeNederlandscheHoutsneden1500-1550;('s-Gravenhage,
1935-1936)plaat72.Zieafb.1.
2Annuntiatie(1552)vanPieterPourbus(Museum HetCatharina-GasthuisteGouda).
Vgl.NederlandsKunsthistorischJaarboekX (1959)bh.59.Zieafb.2.
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esloten kan worden,een bespeelbaar compartimentdus,
waarin hetherbergtoneelplaatsvindt.In detekstwordtdit

compartimentmet,,camere''(vs.421en456)en ,,binnen''
(vs.340)aangeduid;hetgaatduskenneli
jkom eeninterieur.
Buiten de tekstwordtechtersystematisch determ ,,prieel''

gebruikt(navS.347,456,697,821en834),waterop wijst
dathetcompartimentgetooid ismetgroenen bloemen (a1
ontbreektookhettapijtniet,zienavs.821)zodatdesinnekensmetrechtvaneen,,vergier''k/mnenspreken(vs.471).
Bli
jkenshetspelvan de sinnekensmetclincgaten deur

(vs.809e.v.)washetcompartimentaan devoorzi
jdeniet
van een gordijn maarvan eendeurvoorzien.Deomschri
jvingy,eenprieelverchiertmetveelschoonemei
jen,vörmet
eender poorten''1is voor ons compartimenta1s geknipt.

Voordeafgangvandesinnekensdiewjzojuistbeschreven,
moeteen tweede compartimentverondersteld worden,en
symmetrieen traditiepleiten vooreen derde,aan deandere

zi
jde van het ,,prieel'' Hetisonaamaemeljk datop de
bijeenkom stin Goudaalleen deLeidsekamervan dittoneel
gebrllik zou hebben gemaakt;datbetekentdat er ook in

zoverre overeenkomstmetde uitandere rederijkerswedstrjden bekendetonelen geweestza1zijnz,datdecompartimenten niet1osnaastelkaarstonden maarachteréén gevel

onmiddelljk op elkaaraansloten.
Hetgebruikvandezeruimtenroepteigenljkmaaropéén
punteen vraag op,en we1waarnaadoop van hetherberg-

toneeldetoneelaanwijzingluidt:y,hierwerttprieelgesloten
ende damorösen bhjven daerbinnen ende tbancketwech

gedragen Sijndecoemen desinnekensvoort''(navs.697).
Deresten van demaalti
jdworden dusgedeponeerdin een
van dezi
jcompartimenten;devraagisnuhoedesinnekens
ditcompartimentbereikten,buitenom
1Uitdetoneelaanwi
jzingenbi
jhetopblz.29innoot2genoemdeMeys
pelvanmenJchel#ckebroosheit.

1Gent1539,Antwerpen 1561,en Haarlem 1606.Vgl.M .A.P.C.Poelhekke,

C.G.N.deVooysenG.Brom,Platenatlas5j'deNederlandscheLiteratuurgeschiedenis;

(Groningen,19334)blz.16,afb.30,31,32.
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ofbinnendoor

Detoneelaanwi
jzinglijktonsteomslachtigvoorsinnekens
dieop hun weg binnendoornietsanderstedoen hebben dan

watzealinhandenbebben(vs.693-$,neertezetten.Gaan
de sinnekensbuitenom ,dan versterktdatdesuggestie,dat
de elzige oëciëletoegang totdecameredie vanafhetpro-

scenium is.W atweer bijdraagttot het verrassend eFect
van de aanwezigheid van de Dood in hettableau vivant1.
De diensten die de sinnekens hier verlenen hebben geen
toneeltechnische betekenis, want evengoed als de Dood
ongezien in de ,,camere''kon komen,kon men eruitweg-

dragenwatmenkwijtwilde.W ehebbenbierweermeteen
van diedetailstedoenwaarm eedeauteurdedienaarsfunctie
van desinnekensin dein hetspelgebruiktemetafooraccenm eert.

12 Derondelen aanweerszijden vanhetpauzerendersinnekens markeren duideljkhetslotvan deene scène-apart en
hetbeginvan deandere.Deredenvan dezenadrukkeli
jke
scheiding ligtin hetverschilin functie.De tweede scèneapart met het getreuzel en geaarzelvan de sinnekens is

duideljk een dramatische retardatie,voorafgaand aan de
climax.Za1dezescènehetpublieknietergeren,dan moeter

ook werkelijkreden totaarzelingzi
jn voordesinnekensen
dieisalleen tevinden in hetbeeld:deangstvan dekamerdienaarshun meesterop een ongelegen ogenblik testoren.
Vandaardezescène,waarinelk spoorvanzingerichtheidontbreekt;ietswatvan devoorafgaande,grotendeelssatirische
1ToneeMstorischgezienishetooknietonaannemeli
jk,datmendecompartimenten
opvata1s1osvanelkaarstaanderuimten,ookalgrenzenze(nu)aaneM ar.
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scènes-apartnietgezegdkan worden.Deklap van de coup
de théâtre methettableau vivantkom tdesteharderaan
naarmate deauteurerbeterin isgeslaagd de aandachtvan
hetpubliekin deverkeerderichting teleiden.
13 A1scoup dethéâtreishettableauvivantmetdeDooddie
degelieven bedreigt,uniek.Zou men heteen tooch mogen

noemen?Natuurljk zijn erpunten van uiterljkeovereenkomst,zoalshetverrassend eTectvan de onthulling en de
expressieveopstelM g derpersonages.M aareen tooch in de
klassieke zin,zoalsin de spelen van CornelisEveraert1of

van hetlandjuweelvan Gentin 1539zgevondenwordt,is
nieteen stukjevan deeigen handelingvanhetSpelen dan
versteend,maariseen openbaring van Goddeljkewjsheid
en troostvanafeen hogerniveau dan hetspelzelf Evenmin
zi
jndesinnekensdemeestaangew ezen fguren om een tooch
eschuven''en erin eersteinstantieop tereageren.A4aar
,,OP t
aan deanderekant:brengtdezetooch dehandeling danniet
meteen resolutewending op een anderniveau?Hetkom t
onsvoordatde auteurde dram atische krachtvan de tooch
zuiverhandhaaft:doordeaanwezigheid van deDood peilt
detoeschouwerdeconsequentiesvan deverhouding tussen

degelievenineenkeertotdebodem,kri
jgtdehoofdhandeling voorhem defmitiefeennieuwedimensie.Hetlijktop
zo'n ouderwetse telescopische verrekjker: met het uitschuiven van hetlaatste segm ent kom thet beeld opeens

vlakbj, haarscherp. De toeschouwer wordt op onontkoombarewjzegeplaatsttegenoverhettotnogtoeslechts
terloopsbelichtefacetvandeverganbelqbbeidderschoonheid.
14-15-16 Vanafditpuntinhetspelwordendansuccessieveljk
hetderdeen tweedesegment- detooch en bet,,binnenspe1''- weerin de eerste- het,,buitenspel''- teruggeschoven.Isopdeheenweg demeestwerkzameovergang die
van binnenspelop tooch,op deterugweg isdat,dunktons,
1J.W .MullerenL.Scharpé,SpeknvanCornelisEveraert;(Leiden,1920).
2L.M.vanDisenB.H.Erné,DespelenvanzinnevertoondophetLanqiuweelteGent
van12-23juni1539;(Groningen,1939).
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die van bilmenspelop buitenspelen we1omdatwe in zo

bijzonderhoogtempo,alhoewelfeiteljk zelfsnogin twee
etappes,teruggevoerd xgorden tot de distantie van de beringde en de sobere burger.Beide keren overheersthet
gevoeleven de vaste grond onder de voeten teverliezen:

hierdoordatmen plotselingeen paartreden wordtopgetild,

bj detooch doordatmen dooreen psychologisch valluik
naarbeneden rolt.Hetgaatllierom zulketastbare,onmis-

kenbaardramatische eTecten,datmen bijnavergeten zou
datmetdebeschrijving van detelescopischebouw van het
spelhetlaatstewoord overdedramatischevorm beslistnog
lliet gezegd is. Zeker, de verhouding tussen bitenspel,
binnenspelen tooch heefteen volm aaktheid die uniek is.
M aarzekan toch ook gezien worden a1snietm eerdan een

variant,vooronseenplusvariant,in eenri
jvan experimenten.Onsspelkan men zich daartoedenken in hetverlengde
van een spela1sPiramusen Tbisbe1,waaraan hettitelverhaal

degeschiedenisvaneenamoureuzejonge% gistoegevoegd,
totw ienslering heta1sbinnenspelw ordtgetoond.M en kan
hetzich ook denken in hetverlengdevan De H oecbsteen:,

eenspelophetthemavandeChristeli
jkeWidder,waarinde
spelende togen, die de hoofdpersoon tOt zi
J'n geesteli
jke
ondersteuning getoond worden,totwarebinnenspelenzi
jn
uitgedijd.Eenbelangrijkpuntvanverschilis,datonzeauteur
deideevan hetbiu enspelalseen doordepersonagesvanhet

buitenspelbijgewoonde toneelvoorstelling meerdan ieder
ander,consequentenrealistischuitwerkt,terwi
jldeauteurs
1Uitgegeven doorG.KalF,in Trou MoetBlycken.Tooneelstukkenderzestiendeeeu-;

(Groningen,1889)blz.27e.v.enG.A.vanES,PiramusenThisbeè(Zwolle,1965).
'UitdeverzameMg van Trou MoetBli
jcken teHaarlem,Boek C no.8.Vgl.
C.G.N.deVooys,Rederqkersspelenuithetarchiévan,Tr0umoetblqcken'';Ti
jdschr.v.
Ned.Taal-enLetterk.47(1928)blz.196e.v.Opeenli
jnmetDeHoecksteenblnnenook
verschillendespelenvanRobertLawetgesteldwordenvgl.J.J.Mak,DeRederqkers;
(Amsterdam, 1944)blz.64 e.v.waar verschillende soorten prologen besproken
w orden.
3ZeerverindezerichtinggaatookdeauteurvanConinckProetusAbantus(verzamelingvanTrouMoetBli
jckenteHaarlem,boekA no.2)Ookhierishetbinnensyelvan
eeneigensprekendeproloogvoorzienenbevatdespelendeproloogeenuitnodigmgom
eentoneelvoorstellingtegaanbi
jwonen.Datvoorstelwordtechterpasindelaatste25
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van Piramus en Tbisbe en De Hoecbsteen eigenljk geen
moeitedoen derelatietussen binnen-en buitenspelmeteen

aan de dageljkse werkelijkheid ontleende verhouding te
verantwoorden.W atechter geenszinsbetekentdatde dramatische vorm van deze beide spelen daarom nu ook
minder geslaagd zou m oeten heten.Voor de dramatische
vorm isnietde verantwoording van de verhouding tussen
binnen- en buitenspel doorslaggevend maar de hantering
van hetprincipe dat achter dit manipuleren met niveauverschillen schuilten datzich ook binnen kleinerbestek dan
datvanbimlen-en buitenspellaattoepassen.Hetishetprin-

cipevan hetverspringend perspectiec hetdetoeschouwer
telkenseenanderzichtophetonderwerpvanhetspelbieden.

Eenbelangrjkero1in ditopzichtwordtin onsspeldoor
descènes-apartvan desinnekensvervuld,methunonverhuld
demonisch en ironisch commentaar,datafstandten opzichte
van de hoofdbandehng schept.Anderzjdswordtde toeschouwerjuistdoorlletfelleemotionelekaraktervan som-

mige scènes zeer sterk bijde hoofdhandeling betrokken;
m en denkeaan hetherbergtoneelen hettableau vivantm et
de Dood.Een ander niveauversclzildatin hetspelwordt
geëxploiteerd,isdattussen beeld en zin.Datgebeurtb.v.
in hetherbergtoneel,w amzeer de auteur hetzichtvan de

toeschouwer vrjwel tot de beeldzi
jde van de allegorie
beperkt,watde meeslependekrachtvan de scèneweerten

goedekomt.Opvallendernogisditverschi
jnselindelaatste
scène-apartvan de Sinnekensvôôr de tooch,waarvan we
hierbovendedramatischefunctiealbelichtten.W atdeauteur

meten in ditscènetjedoet,moeta1sverrjking van detraditie,dunktons,eigenli
jk hogerworden aangeslagen dan
van de200 verzenlange tekstgedaan;daarvôôrisernietgereptovertoneelspelersof
opvoeringen.Deuitnodiging wordtbovendien gedaan metde onverholen bedoeling

deuitgenodigdedoorhetbinnenspeltotbekeringtebrengen.Vragenweonsspi
jtigaf
waarom deschri
jvernurzietnogevenverderging,danbli
jktdaaruithoezeerwezjn
werkbeoordelenvanuiteentypischmodey gevoelvoorrealismeen voorhettoneelspel
a1seenautonome,geheelanderewerelddandievan detoeschouwer.

zijngelukkigevormgevingvandeverhoudingtussenbinnenen buitenspel.
Een en andermoetgeplaatstworden bimzen hetverband
van devooronsgehelespelgeldendeverhoudingtussen zin

enbeeld.Deauteurlaatinveelgrotermatedangebruikeljk
ishetbeeld om zo te zeggen op eigen benen staan.Daar
bedoelenwi
jmeedathijin deafronding van hetbeeld met
allerleirealistischedetailsveelverdergaatdan voordeuit-

drukkingvan dezin nodigisendathjaan deanderekant
van hetbeeld uitnietgedurig naar de zin verwi
jstdoor
allegorische dubbelzinigheden e.d.Het hangt ook weer
samen methetonderwerpvanhetspel,datditnietnodigis.
W atbetreahstisch karaktervan hetbeeld verderten goede
komt,is,dateréén grootbeeld gebruiktwordten nieteen
aantalkleineredienietgoed op elkaaraansluiten,en datdit

ene beeld tothetallerlaatste momentgehandhaafd bljft.
Succesvolm aipuleren methetniveauverschltussen beeld

en zin veronderstelt een dergeljke homogene en sterke
beeldsfeer.

Wi
j signaleerden hetvolhouden van de beeldspraak als
ietsbi
jzonders;meestaln1.schuiftdeauteur,wanneerhjb.v.
een herbergtoneellaatonderbreken,meteenallebeeldspraak

opzijom metdewaarschuwersa1sspreekbuiszich zo goed
a1srechtstreekstotzi
jnpubliekterichten.Heelbehendiglaat
onzeauteurdiew ending sam envallen m etdeovergang van
hetspelnaardeconclusie.M aarvan hetrechtom dezin van

hetspelnogeensgrondigteformuleren,doethjbeslistgeen
afstand. Bovendien zal de radicale bekering waarvan de

beringdeburgerin deconclusiebli
jk geeft,gezien moeten
worden als een onmisbare compensatie van het lot van
sM enschen Sin.De aanwezigheid van compensatiebehoefte

in hetalgemeen komtduideli
jk totuitdrukking in deomstandigheid,datbi
jderederi
jkersnooiteen hoofdpersoon
in geesteljkezin verloren gaat,ofin hetzelfdespelwordt
aan dehandvaneentweedehoofdpersoon demogelijkheid
van behoud gedemonstreerd.N u kan de beringde burger
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nietzondermeermeteen dergeljkeantipode-hoofdpersoon
gell
jkgesteldworden,maardeschri
jverdoetanderzjdsdan
ook in de tooch metde Dood geen ondubbelziu ige uit-

spraakoverhetverdoemdzijnvan sM enscben Sin;perslot
wordteralleen nog maargedreigd!De epiloog ism.a.w.
een onmisbaar onderdeelvan hetspel;de op zichzelfniet
eenszo gewaagde1veronderstelling dathethele buitenspel

niettothetoorspronkeljkestukbehoortmaarlateristoeevoegd,wordthiermeebijvoorbaatweerlegd.
W at onze auteur tenslotte even w il, is een religieus
geftmdeerdeondubbelzinnige waarschuwing tegen dehang
naarvergankeljkeschoonheid.W emoeten hetnog nauwkeurigerformuleren,wanthetgaathiernietom hetvanitasm otiefin hetalgemeen.Hi
J'bedoeltnietdeschoonheid van

b.v.de natuurofvan fraaiebouwwerken,maarjuistdat
vergankeljke schoonsdatde invloedssfeer van gewoonte
en manieruitmaakt:kleren en huisraad vooral.Hetonderjn,de
SVCrP n12g danmisschiennietzoheelergdiepzinnigzi
wi
jzewaarop deauteurhetbehandeltisgevarieerd en doel-

treTend.Debelachelijkezi
jdevanhetobjectvanzijnkritiek
attaqueerthijmethetwapendersatire;datpastookhelemaal
bjzijninstellinga1smens,diehem zijnonderwerptotzulke
concretezaken deed beperken.Aantrekkingskrachten ver-

leideli
jkhcidvan demodieuzeluxevergelijkthijinhetherberg-en-amye-beeldmetdievandeschonesexe,waarbijhij,
zoalswe alzagen,hetin hoge mate traditionele beeld zo
varieertdathetbeterbeantwoordtaan de uitdrukking van
zijn bedoeling.Op de plaats tenslotte,die in de meeste
explicatievespelen bezetwordtdoorpersonagesmetnam en
alsSchriftuurli
kOnderwi
jsofDeugdeljkVermaan,vinden
-j

weinonsspeleenEguurdiewedaareerderalsobjectjuist
van dat onderwijs en vermaan zouden verwachten: de
1Vanlatertoegevoegdeprologenzjnverscbillendevoorbeeldenbekend.Dedoor

M ak,a.w.blz.65aangehaaldeen,,eenapartspel,eensoortvoorprogramma''genoemde

proloogvanDeMinckqsers(TrouMoetBli
jckenBoekAno.7)wordtbav.ookgebruikt
voorMenichbedructhartaeneendroegechqsterneverleqt(doorLourisJansz,Trou Moet
Bli
jckenBoekD no.9).
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hoofdpersoon van hetbuitenspel,de beringde burger.Op

verrassendewi
jzezi
jn derollen nu omgekeerd:desobere
burgerisnu de man van de pietluttige bezwaren - diep
onder de indruk is de beringde burger,die de vertoing

nolensvolenswas aan bi
jwonen.Metdeze zetfundeert
deauteurhetexposévandezinzoalsdatnuvolgtnietalleen
in logische maar vooralook in psychologische zin op het

bilmenspel,terwijlhij zich ook bi
j hetspreken op meer

beschouwend niveau een man van nuchtere vroomheid en
scherpewaarneming van dedagel
ijksewerkeli
jkheidtoont.
Zonder reserve zetde beringdeburgerzich bi
jzijn uitleg

aan deanderin vooreen levendig betoog,persoonljkvan
toon omdatde burger de 1esop zichzelf kan en wilbe-

trekken,metraketyperingvandewi
jzewaarop deverleidingzichin concretovoltrektenvan derolvanjaloezieen
sociale druk daarin.Tegenoverhetverlies2an onaantast-

baarheid,diedeauteuraan zijn laatstewoord hadklmnen
verlenen doorhetin dem ond van eenEguura1sSchriftuur-

lijk Onderwi
jste leggen,staathierontegenzeggeli
-jk een
zeergrote winqtaan concreetheid en overtulgingskracht.
D egrondslag van hetgebeuren in deepiloog w ordtalin

de proloog gelegd.Proloog en epiloog horen bjeen;de
functie van de eerste isnietduideljk zonder de laatste.
W atisdan de betekenisw n die hele ontm oeting methet

vrouwtje uitLeiden?Hetli
jktonsdat die gezien moet
wordenin hetkadervan een pleidooivoorderederi
jkeri
j,
datzo vaak in deprologen van allerleispelen voorkomten

dathierwe1op bi
jzonderbehendigewi
jzegevoerd wordt.
Hetvrouwt
jeuitLeidenisnunietbepaalddemeestrepresentatievevertegenwoordigstervan delielebbersderconsteen
hetvaltdeberingdeburger- en ons- dan ook nietmoei-

li
jkinditstadium,overdehelerederi
jkeri
jdeschoudersop
tehalen.Ook nahetgesprek metdesobereburgerkan nog

niemand zich gedwongen voelen dekritische distantiebi
j
voorbaatop te geven.M aar- heelgeraTmeerd - na de
vertoning van hetbinnenspelishetm ethetbew aren van
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afstand radicaal afgelopen. De beringde burger eindigt
enthousiast:

Icbli
jfsgedachtich//allemjndagen.
en deanderstemtin

Datiswe1gedaen,naermi
jnbehagen.

Sulckxgewagen//behoortmenteerenentachten.
(vs.915-17)

En daarin moetmen hen welbi
jvallen.
IV . RIJMSOORTEN EN RIJMSCHIKKINGEN

Onsspelisopdegedeelteninstrofschevorm Sederen,referein,rondelen)en op deeerstevierregelsderPrologenagschreven in gepaard rjm,verlengd metbinnenri
jm telkensin
hetderdevers.Ditrjmschemalegtzwarenadruk op hetrjm

en istevenseen dynamische,voortstuw endevorm doorderegelm atig m etkorte tussenpozen herhaaldeversw endingen.Hetis
dan ook logisch,datheteinde van een scène de rustberstelt

doorhetverlengendbinnenrjm telaten vallen en tebesluiten
mettwee gepaard ri
jmendeverzen (vs.696-697).Ook a1sde
afsluitingbestaatuiteen drietalverzenmethetzelfderi
jm,isde
rustnietteminverzekerd,doordathetlaatsteversniethalverwege

deregelrustopzi
jnrijm,maarvangeli
jkelengteisalsdebeide
voorgaandeenrjmtaanheteinde.
Van dittoch alnietlichteverstypewordtdeklankvorm dan

noggdntensiveerddoorvelerleirijmverzwaringendoortalvan
binnenri
jmen en binnenassonanties,hetgeen onseen itspraak
van Kayserte binnen brengt:,,KlangfroheZeiten wie Barock
tmd Romantik haben sicb ausserdem Zeilenende noch andere
Stellen desVersesgesucht,diesiezum Gleichklingenbrachten''.1

Eenzeerbekendeafwjkingopbovengenoemdri
jmscbemaisde
1Hetzelfdezoutrouwensvanbepaaldeimpressionistischeensymbolistischegedichten
kx,nnenworden gezegd.
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verdubbeM g van de rjmendewoorden oflettergrepen.Het
IPe:laecken - maecken -spraecken wordtdanverzwaard tot:

scoonheit-croon//brei
jt-thoon//grei
jt(vs.227-229).Zoals
menzietontbreektde //inscoonheit,dusbinneneenwoord,
zodatdubbelrjmen alsleringe - onteringe - scandalizeringe
(vs.104-106)typografschongesignaleerdbljven.Anderevoor-

beelden vindt men in de verzen 207-209,261-263,289-291,

337-339,467-469,733-735,737-739.Blijkbaarhadderederjker
ijm enlettergreeprijm,dieonswat
geen bezqvaartegen woordr

goedkoop aandoen:gevisiteert//si
jn - geapprobeert//si
jn gecorrigeert//sijn (vs.110-113);verganckelheijt- wanckelhei
jt schranckelhejt(vs.737-739).Aangeziende//,watbet

dubbelrjm betreft,alleen gebruiktwordtvoordestriktregelmatigegevallen(endan,zoalswezagen,nognietaltjd),zou
mengemakkeli
jkoverhethoofdkumzen ziendatzicb tussenhet
enkelvoudigenhetdubbelrijm nogeenhelereeksvanmogeli
jkheden voordoet,waarvan de rederi
jkergretig gebruik maakt.
Zo wordthetenkelvoudig ri
jm dikwi
jlsaangevuld metassonantie,waarvandeplaatsnietalti
jdin alledriegevallen depenultimais,terwi
jlerbovendienvaakgeendrie,maartweeassonerende klanken voorkom en:elc verheft-dat treft-w elbeseft

(vs.359-361).Deklankechoisvoorwiegoedluistertonmisken-

baar,ook in die gevallen w aar de assonantie zich vôôr de

penultima bevindt:weder quellen - rhetori
jckers gesellen

tspelen stellen (vs.124-126);tderven uwspersone hert en
crone-netenschone(vs.417-419);milmaersghijsen-waert
onstemispri
jsen - quaemen bi
jsen (vs.78*786).Onregelmatigerenminderduideli
jkis:haertehellen-abebckbestellen
comlentvellen(vs.235-237).Ookverzwaringmeteentweede
ri
jmklank,maardan eveneensnietsteedsindepenultimaofin
-

alledriegevallen,komtvoor.M etonregelm atigeplaatsing b.v.

in:musi
jcken - ustrijcken-usa1blijcken(vs.335-337).Vôôr
depenultimab.v.in:haerwilsporen - naeronshoren - twaer

verloren(vs.281-283)enonvolledigb.v.:ûpletten-bancketten
aensetten(vs.369-371;vgl.verdervs.108-110envs.313-31$.
Hoezeer de rederjker gesteld wasop klankri
jke akkoorden,
-
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bewi
jzen bovenal de nog eens verzwaarde dubbelri
jmen:
jolijtenvröcht//sijn-altjtingenöcht//si
jn-bijugevöchtsi
jn
;
wi
j
t
a
n
/
/
s
t
e
l
l
e
n
b
i
j
d
e
n
ma
n
/
/
v
e
l
l
e
n
wi
j
d
a
n
//(vs.247-249)
//sellen(vs.389-391).Onvolledigenonzuiverisdezeerzware
ri
jmverbinding:verganckelickescoonheit-spamaeneencroon//
brei
jt - wed hem mi
jn thoon//grei
jt(vs.227-22$.Dridubbelri
jm vindenwezelfsinvs.269-271;hûedatseisgenaemt
ont
dbr
ûee
nekt
als
in
tp
de
asten betaemt- Gheen scoonder befaemt.Hier
-

derderi
jmterm hetrijm opdatse-pasten;ogenschi
jnlijkook ophûe-dûen,maardeoovan scoonderzalwel
oe-achtighebbengeklonken.Onregelm atig en onvolledig ishet

nogzwaardererjm maarmetasymmetrischgeplaatstevocalenin
vs.401-403:vanmjnpresencihoochbefaemt-Verganckelicke
Scoonheitbenicgenaemt-Datsjuistgeraemt.
Doorhethele stuk heen isdeklankrijkheid ook buiten de
rijmenverhoogddoorassonantie;wezullenmeteenenkelvoorbeeld volstaan.

Icbevindsetemets/de,vanVenusnacie,
Veelrecreacie//maecken//intgrûenecrui
jt.
Si
jspelen,si
jsingen/maeckendesogelui
jt;
EndeVenusfrui
jt//si
jdicwi
jlsoocsmaecken.
Iclaetongemerct/kendraechkennisvansaecken,
Icwiltnietlaecken,//icklaetseinvreden.
Datovergeslagen/icwilmijgaenvertreden,
(vs.14-20)

Indeverzen 14-17dominerendehelderee's,zodathet,,ri
jm''zwaartepunthier verlegd isnaarhetbegin van deverzen;de
resterendeverzen tellen een overvloedvan a'S.Dedominerende

e'saanhetbeginvandeverzenzi
jnvergeljkbaarmetdeboven
allesuitklinkendeeen o aan hetbegin van devolgendeverzen
van Hooft:
HemelscbeGoon,hoecomtdeSchi
jnsoonaeraen'tW esen,
Hetlevendroom,endroom hetlevensoogeldck?1
1OokinStaringsptmtdichtVermaanishetrjmzwaartepuntnaarhetbeginverlegd
o-assonantie:schooner- Herodes- hoogmoedtbovenallesuit;daarligthetri
jmmetsprekend eFect.In Vondelsrei:O Kerstnachtschoonerdan de dagen,straaltde
zwaartepuntintweevan dedriegevalleninhetm iddenvan deversregels.
*

Tenslotteenkeleopmerkingen overdeplaatsen defunctievan
dedubbelri
jmen.W athetvoorkom en dezerri
jmenbetreft,van
enigeregelmaatishierzekergeen sprake.Ookkan nietworden

gezegd,dat de dubbelri
jmen zonder uitzondering duidelijk
functioneelzijn.Natuurlijkgaathetverzwaarderi
jm inheta1gemeen gepaardmetgroterenadrukenstelligzijnereenaantal
gevallen waardeinhoud diesterkerenadruk in devorm recht-

vaardigt,bi
jv.indeverheerljkendeaanpri
jzingvanVerganckeljckeSchoonheitindeverzen259-261.Zowordtin hetgesprek
tussen deberingdeen desobereburger(vs.89-132)de eerste
mogeljkgetypeerdinz'nkorzehgheidihetleeuwendeelderdubdelri
jmenkomtn1.uitzijnmond.Hetenigesprekendevoorbeeld
op rekeningvan desobereburgerbetreftdestrengebepalingen

tegen tegrotevrijmoedighedenopgodsdienstig gebiedenook
daar is de verzwaarde vorm volkom en verantwoord. Een

komischenootkri
jgtop dezewijzereliëc alsdemilmaarvan
Verganckelijcke Schoonheit zelfverzekerd minnedichten aan-

kondigt,,dethert3llraecken''enGewoonteironischrepliceert:
Ichoortwe1/ghijsulletwe1expert//maecken (vs.331).Dat
dezezwarerjmvorm bjzondergeschiktwerdgeachtalspakkend
slotakkoord,bli
jktuithetfeit,datalleenhetslottoneelop deze
wi
jzewerdafgesloten (vs.933-934).
'
W atdecontinuïteitvanhetrijm (volgenswelk schemaook)
overhetgehelespelbetreft:algem een bekend isde gew oonte

vanderederijkers,bijspeelpauzes,d.w.z.diemomentenwaarop
hettoneelevenhelemaalleegis,hetri
jm aftesluiten om later
opnieuw tebegiu cn.Zulkerijmafsluitingenkomenookinons
spelOP de teverwachten plaatsen voor en wel:aan beteinde
van de s
pelende proloog (vs.132),van de lezende proloog

(vs.174),vanhetherbergtoneel(vs.697),vandedaaropvolgendescène-apartvandes
innekens(vs.796),aanheteindevanbet
binnenspel''(vs.842)enaanheteindvandespelendeconclusie
(vs.934).Verdervinden wein hetspelnog rjmafsluitingen in
vs.22(ervolgteen rondeel),tussendetweegedichten waarde
lezendeprolooguitbestaat(navs.154)envoorzowelalsnade
zesliedjesdiein betberbergtoneelvoorkomen (vs.486-493,
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503-510,543-551,58>591,626-631,672-680).Zjndestrofsche
vormen van dietwee gedichten en zesliedjesperdefnitiein
zichzelfafgerond,andersishetmetde overige gevallen.Op

welkewi
jzebrengtdeauteurdaardeafsluitingtotstand?Driemaplvaltderi
jmafsluitingdirectnaeenrondeel.Deauteurvoegt
daneen,op hetlaatstevanhetrondeelri
jmend,verstoe,maar
bljkbaarisdatvoordeafslitingvanhetgehelespelnogniet
voldoende en moet er nog een andere afronding gegeven

worden doortweeverzen metnadrllkkeljk dubbelri
jm,(vs.
502,842,933-934).Indeoverigegevallenkomtderijmafsluiting
totstandvanuithetdrievoudigerjmscbema(gepaardrijm verlengdmetbinnenrjm).Tweemaalbreektdeschrijverafhalverwegehetderde vers,bijhetverlengendbinnenrijm (vs.542,
582),driemaalbreekthj afnahettweederjm,dusbj het
tweedeversvan zijn schemaenevenvaak verlengtlzi
jde twee
paarsgewl
i'srijmendeverzen meteen volen eveneensri
jmend
derdevers(vs.22,671,697;vs.132,485,796).Eenvariantop
dezelaatstevorm isvs.625,data1Stoegevoegd vo1derdevers

ook nog binnenri
jm bezit.

W anneerdestrofschevorm en in zichzelfafgeronde gehelen

zi
jn,opwelkewi
jzekomtdan deaansluitingbi
jheterop volgendedeelvandedialoogtotstand?Alswehetkwatrjnbjde
tooch (vs.822-825)buiten beschouwing laten omdathetniet
totdegespeeldetekstbehoort,kandievraagvjfentwintigmaal
gesteldworden.Een enkelekeervolgtopdestrofschevorm een
speelpauze;die gevallen werden hierboven albesproken (vs.

174,841,931).Eentweedemogeljkheidisdatdedialoogverder
gaatin hetbekendedrievoudigerjmschema.Hetachtstevers
vanhetrondeel(wantdaarovergaathethiersteeds)fungeertdan
a1sheteerstevan hetri
jmpaarwaarmeewordtgecontinueerd
(navs.30,569,618,662,688,705,804).A1svarianten hierop
ktmnendeaansluitingenbjvs.182envs.528beschouwdworden (vgl.blz.89,82).Dederdemogeli
jkheid isdan nog dat
de ene strofsche vorm gevolgd wordtdoor een andere;soms

iserhoegenaamd geen aansluiting (navs.154,493,551,591,
634, 680; het betreft hier steeds niet-ingevlochten l
iedjes),
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somsnjmtdelaatste regelvan heteneop de eerstevan bet
andere(navs.520,821,833)entenslottebmnenooknogeenof
tweebuFerregelszjningevoegd.Zovs.610,datop delaatste
voorafgaandeen deeerstevolgenderegelrjmt;devss.502en
511rjmennietophetvolgenderesp.voorafgaandeliedjemaar
welop hetvoorafgaanderesp.volgenderondeel,envan devss.

653-654sluitheteersteinri
jm aanbijhetvoorafgaandereferein
enhettweedebijhetvolgenderondeel(vgl.blzt78).
Naditoverzichtvan deinvlechting aan deachterzjdevande
edeelten in strofsche vorm,m oetvolledigbeidshalve nog de

vraag naar de invlechting aan de voorzjde worden gesteld.
Volledigheidshalve,wantbijnaalle gevallen,111.waar sprake
isvan een voorafgaanderijmafsluiting,van buTerregelsofvan
ri
jm op delaatsteregelvan eenvoorafgaandrondeel,kwamen
in hetbovenstaandealtersprake.Erresten dan nog tweeron-

delen (vs.81*821en924-931)waarvantelkensheteerstevers

rijmend aansluitbj hetbtjdetweederesp.eersteregelafgebrokendrievoudigrjmschema,waarindevoorafgaandedialoog
isgesteld.

Deschri
jverheeftdatdrievoudigeri
jmschemazeerconsciëntieustoegepast;slechtseen enkelemaalklmnen wehem op een
foutbetrappen.D atvs.765 niet gevolgd w ordtdoor een vers

methetzelfderi
jm,terwijlvs.766reedshetverlengendbinnenri
jm heeft,iseerderaandeafschrjvertewi
jten;naarallewaarschijnli
jkheidishiereenversovergeslagen.Vs.865heeftgeen
verlengend binnenrjm op hetvoorafgaand ri
jmpaar.ln vs.
62*622 komt driemaal hetzelfde eindri
jm voor en daarna

pasinvs.623hetverlengendbilmenrijm (vgl.blz.8$.
Wi
j zullen de beschouwing van het ri
jm nu besluiten
meteen overzichtvan betrijm in degedeelten in strofsche
Vorm .

DeProloge(vs.1-132)begintmeteen schjnstrofevanvier
verzenmetgekruistrijm,waarvandeverzen 1en3dubbelri
jm
bezitten;hetvierdeverswordtechterdoorverlengendbinnen-

ri
jm inregelvjfverbondenmetderestvandeProloge,diezich
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kenmerktdoorgepaardrijm,telkensgevolgddoorverlengend
binnenrijm.
Heteersterondeel(vs.23-30)staat1osvan devoorafgaande
monoloog,maarwordtdoorde slotregelri
jmend verbonden
metdevolgendedialoog.Derefreinregel23(0 Heereumoeten
loven,danken en pri
jsen)keertgevarieerd terug in vs.26 en
identiek in vs.29.Neiging tot taalverzwaring Spreekt uit de
variatievorm van de synoniementrits: loven, dancken en
Pri
J'sen (
vs.23)en van hetdubbeltal:besorchten vervollet

(vs.28).
Heteigenlijkestukwordtvoorafgegaan doortweegedichten
uitgesproken doorde,,leser''1resp.vs.133-154 en vs.155-174.
Het eerste bevat vier strofen van 4 verzen met geschakeld

gekruistrijm (schema:abab,bcbc,cdcdetc.),waarvandus
telkensdeslotregelrjmtopdeeersteregeldervolgendestrofe.
Devjfdestrofevan6verzenbeginteneindigtmetgepaardrjm
van verscu lende ri
jmklank,waarna van de twee middelste
verzen heteerste delaatsterijmklank herhaalten omgekeerd.
Hetri
jmschemavan delaatstestrofeluidtdus:aababb.Dat
heteersteversnietrijmtophetlaatstevandePrologeligtvoor
de hand.Het gedichtbegintverre van virtuoos met GIùJ'in

objects-functieten opzichtevan:bidden wi
j,terwi
jldeparenthese:alsMoi
jsesinder wûestijne tserpent,syntactisch in de
luchthangt.
H ettweede gedichtistwee verzen korteren daardoor regel-

matigvanbouw :5x een strofevan4verzenmetgekruistri
jm,
destrofen weeraaneengeschakelddoorhetrijmenvanslowers
van deeneen beginversvan devolgende.Ook binnen destrofen
geldthieren daarLeopoldswoord,dat,,eenelkeklankbeminde
klanken vond totsamenkomst''lzo in hetklankchiasm edatde
tweede helftvan vs.156 totklankspiegelbeeld van de eerste

maakt(ongeleertin const,voljonstichbegheren).Ookzalde
herhalingvandeuendeainvs.162(turbacie-sulcxbetaemt)
welgeentoevalzijn.Verderelustnaarhet,ydoorwoelenvande

taalnaarhetgelijkluidende''(AndréJolles)openbaartzich in

hetgedrangvan assonantiesin deverzen 164-166alsmedein de
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ri-j
mverzwaringinvs.169-170(bewaertwelsecreet-vaeltdit

bescheet).
Hetoproeprondeelvan desinnekens(vs.175-182),waarmee

heteigenlijkespelwordtgeopend,isuiteraard nietdoorhet
rjm verbondenmethetvoorgaande,maarwe1metdevolgende
dialoog van deze personages.Hetheeftde normale structuur:

refrein,halvestrofe,halfrefrein,strofe,refrein.Yjmschema:
A B aA ab A B. Het eerste vers bestaat uit een apostrophe

(Amorösdier)+ tweegecoördineerde,vrijwelgeljkgebouwde
vraagzimaenmetgeljkeaanhef(waer).Hettweedeversvertoont
eveneens parallellie, maar geen anaphora: twee imperatieve

zinnen.Deeersteimperatief(steect)herhaaltdelaatstepersoonsvorm vanheteerstevers;detweede(thoont)isdoorbinnenrijm

verbonden methetlaatste woord van deversregel.Hetderde
versbestaatweeruittweeimperatievezimlen waarvan deeerste
eindigtop:Eer,datri
jmtop:dier,datdezelfde plaatsin het
eerste vers inneem t (
vôôrde eerste pauze).BovendienaSSOneren *
.

meedsaem (vs.177)en steect(vs.17$.Verderri
jmt:

sclùerop Eerendi
er,terwijlgestreecken(vs.179)assoneertmet:

steeckt(vs.175 en 178)en metmeedsaem (vs.177).Voorts
doetzicbdubbelri
jm voorbinnendeverzen176en 180(snujfgat-duijfmat).Tenslotteisheteersteversnahetrondeeldoor
gepaardrjm verbondenmethetslotversdaarvan,eennormaal
geval.Door de clauswisseling wordtbi
j ditversnogmaals
aangehaaktmethetzelfderjm,hetgeen deslotrjmklaA verdriedubbelt.Ook ditisgeen zeldzaamheid1.
Strofschevormen ontmoeten wehiernaPaSW eerin hether-

bergtoneel;vooreen overzichtervan vergeljkemen blz.42.
Heteersteliedje van de sinnekens-onderelkaar (vs.486-493)
beefthetrijmschema ababbbbb en begint meteen strofe
van vierregelsmetgekruistri
jm,gevolgddoorvierregels,alle
rijmendop devierde,dusmetslagrijm.Doordekortheidvan
deverzenenhetmanneli
jkri
jm vandelaatstevi
jfheeftbeteen
felle w erking.D e klankw erking wordtnog versterktdoor de

1Vgl.B.H.Erné,DerL
jmenindriekluchtenut
'
tdezesti
endeeeuw;Tl
jdschr.v.Ned.
Taal-enLetterk.51(1932)blz.137e.
v.
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assonantievan smenschen engeprent,enverzwaardrijm (sin
geprent-inditconvent).
Hetrondeelvan desinnekens(vs.49*501)bevatbijzonder
zwaredubbelri
jmen(doot//siel-thoot//viel)doordatzelziet
uitcompositabestaan(zoalssnui
jfgatenduijfmat,resp.vs.176
en 180),diemin ofmeertrochadschklinken,maaruittwee
afzonderljkewoordene1kmeteenfelaccent,dieduseenzware
spondeevormen.W oordspelendmethetslotvanvs.499kunnen
wezeggen datdeze trageri
jmen a1srotsklompen op onzeliteraire maag vallen.Hetkomt onsvoor datze corpora aliena

bljvenindespeelsezwiervanhetdrinkrondeel.W evindenbj
VondelenvooralbijHooftallerleidoorwerking van derederijkerspoEzie,hoezeer verfjnd ook natuurlijk.Zo zullen de
alexandrjnen van dertien syllaben metbeklemtoonde laatste
lettergreepbijVondel,HooftenHuygens,zoalsinGranida
Zoza1dewilmi
jnszielsinall'smetd'uw gemeenzijn,
Behalvenin(datzi
jnietkan)nietwilleneen-zi
jn.1

we1naarhetzware,nadrukkelijkeslotrijm een echo zijn van
rederi
jkersverzen,maarzeklinken toch anders,minderlog,en
overhetgeheelishetverseindebi
jhen meer trochdsch dan
spondeïsch.

Hettweedeliedjevandesinnekens-onder-elkaar(vs.503-510)
heeft het rjmschema abcbdefe,hetheeft dus gebroken
ri
jm.Desoberheid van dezeri
jmschikking wordthierechter
ecompenseerd doorde binnenri
jmen,waardoorhethieren
daarontbrekende,yverticale''rijm wordtvergoed doorhetin
die,jabi
jnain alleverzen voorkomende,,horizontale''rijm,
hetrijmenn1.van hetlaatstewoordvan heteersteenvan het
tweede membrum .De uit slechts één membrum bestaande

verzen 508en 510ri
jmen onderling,evenalsdeverzen 504 en

506(ondankshun binnenrijm).Deeerstehelftheefteen overmoedig drinkebroersritme,waarbijmen dezwarebokalen de
maatschijnttehorentrommelen,maarindetweedehelftvallen
1Editie-zaalberg vs.499-5* .

de sinnekensfeiteljk uithtm ro1doordat ze een dreigende
waarschuwing laten horen.
Hierop volgt het fraaiste rondeelVan het hele spel (
A,s.
jn geliefde gerichte
512-51$.Ditdoor sM enschen Sin totzi
lo:ied wordtgekenmerktdooreen zwaarstatig ritm e,doordat
telkenshetzwaargeaccentueerde tweedewoord van elkeregel,

een superlativisch adjectiec naeen pauzeonmiddelli
jk gevolgd
wordtdooreen rijmend woord van dezelfde soorten vorm,
waardoorhetklankzwaartepuntvan elkeregelduidehjk aan
hetbegin ligt.Daarbi
jvergeleken zi
jn dedubbelrjmen:alder
trouwen

alle VrOUWCII' in minnen

in siM en (
resp.vs.
517-519;vs.51*516)lichtvanklank.Verderiserlichtealliteratie tussen hetbegin van de slotwoordgroepen van vs. 514
en 516 terwijldelaatste grOCP Van VS.516 tevenslichtallitereerten zwak assoneert m et deeerst
evershelft (defrajste//
*

deghaijste//gestadich 111sinnen).OverigensZOt1ditrondeel
zonderdeafrondendevolgenderegel(vs.520)vrijwelzinledig
zi
jn geweest,zelfslziet eensherkend zijn als een reeksvan
apostrophes.W ettigtditnietde vraag ofde achtvoorafgaande
verzen dannogweldenaam rondeelverdienen?

Ofschoon hetvormprincipevan hetantwoord-rondeel(vs.
521-528)bi
jnagelijkisaandatvan hetvoorgaande,hebbende
beide gedichten nogaleen verschillend literairkarakter.In het
onderhavige rondeel wordthet eerste vers door vier pauzen
onderbroken,in hetvorige doorslechtstwee.W eliswaarisin

hetlaatstegedichtdeeersteregelvrijwatlanger,maardatdwong
dedichterniettotm eerPauzen:weglating van deeersteen van
dederdePaUZC ZOu zelfsvoorde hand hebben gelegen.A4aar
het stilistisch verliesZOt1aanzienli
jk Zi
J'n eweest.
*hettempo
zouerdoorversneldzi
jnenvandestatigegedragenheidvanhet
voorafgaanderondeelwasnietsovergebleven.Depauzetussen
wacbten icvertraagthettempo,verzwaartalthansenigszinshet
klankvolumevan beidewoorden,ofschoondewedi
jvermetde

overeenkomstige,klankrjkewoorden ilaheteersterondeelin
bi
jnaalleregelshopeloosbljft.Daardoordomineertdeklank
dereerstevcrshelften hierlang nietin diem ate.Ditgeldtook
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inhogematevanhettoegevoegdenegendevers,waarvan dete

langetweedehelftmetzjnjachtigtempohetlaatstespoorvan
statigheid tenietdoet.M isschienisbj debeschouwingvande
vorm deftmctievan ditlaatsterondeelechterteweinig in acht
genom en.sMenschen Si
nisdehartstochteljkemilmaar,diede
stellig ook door anderen gevierde schone moet trachten te

veroveren en dushetuiterstevergtvan decharmerendeen overredende expressiviteit van klank en woord; de zeli ewuste
schone kan zich de luxe permitteren van de vurige declaratie
m et wat luchtiger, m eer wellevende dan gepassionneerde
woorden te beantwoorden.
Na enkele regelsdialoog van de sinnekens en de gelieven

volgtnudeeerstevanvierstrofenvaneenliedje,(vs.543-551),
,,(
)1) dievoi
jstwaseen aerdich meesterken''.Hetrjmschema
luidtaabaab ccccdcccd.
,deregelsmetbi
nnenrijm zi
jn ongeveer
tweemaalzolang a1sde regelszonder.Behalve door hetzeer

frequentebilmenri
jm wordtdeklankri
jkheidvanhetliedjenog
verhoogddoorassonantie(lieien-fer,vs.543;ghi
j-mi
jnhertgeprent,vs.545;bedrijft-ghj,vs.550;rechter-heb,vs.551)en
doorri
jm (certei
jn-rejn,vs.545-546).Delatervolgendestrofen
wijkenzoweinigafdathetbeteriszeookreedsopdezeplaats
tebehandelen.Bjdetweedestrofe(vs.583-591)valtnietsopte
merken;indederdestrofe(vs.626-634)vertoontvs.631door
assonantie verzwaard binnenri
jm :SO bljft versmoort//des
ni
jders repoort.Rijmverzwarende assonantie is ook aan te
wi
jzenindevierdestrofe(vs.672-680):openbaerKoemennaer
(vs.672,674) en vrohc si
jn-schoon accoleije(vs.679-680).
Ook in de aanhefzjn deze beide laatste verzen nog door
assonantieverbonden:schencktin die wijn-en trecken eenen
jj
J*n.

Deeersterefereinstrofe(3rs.552-569)heefthetrjmschema

ab ab bccd cd dedede.Hetgedichtishalfingevlochten,

doordatdevolgendedialoog ri
jmendaanknooptbjhetlaatste
vers.Hetiseen knappe syntactischeprestatie;één lange periode,

bestaandettittweeconcessieve bijzinnen,door of verbonden,
gevolgd doortwee hoofdzinnen,waarvan de laatste,waartoe
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ook destock behoort,dehelegedachtengang samenvat.W atde

rijmstructuurbetreft,bestaathetuitviercoupletten van vier
regelsmetgeschakeldgekruistri
jm:elkeslotregelvan een coupletlevertderi
jmklank van deeersteregelvan hetvolgende
couplet.Regel17en 18sluiten destrofeafmetderijmklank
van devoor-vorigeen van devorigeregel.Dewelluidendheid

van destrofeisop degebruikeli
jkewijzegektensiveerd door
alliteratie en vooralassonantie.Alliteraties treTen in vs. 552

(mûcht,met,Medea)envs.553(fraij,Eere),assonantiesinde

klankverbinding van vs.552 metvs.554:de heldere e'svan
M edea,diedeklankdominantvan vs.552 vormen,vinden een
echoinVenus(vs.554),welkwoordmethetvolgende:douwe
de m elodie van die regel beheerst.W aarschi
jnljk mag men

zeggen,datdeovanschone(vs.552)weerkaatstwordtdoordeo
van rosieren (vs.554),waardoor554enigszinsklankchiastisch
zou zi
jn verbonden metvs.552.Verderwordtdeievan Eere

(vs.553)enjamberendvoortgezetinrosieren(vs.554).Overde
restvan hetgedichtmerken we alleen nog op,datvs.559 en

vs.560rijmverzwaringvertonen (Gatallauwevonnen-vrouwen
wasontwonnen)en datdebeide slotverzen beheerstworden
door de sprekende klankaccenten van de heldere,hoge e van

gheen (vs.568)enbegrepenalleene(vs.56$,klankdominanten

diedoordebetekenisvan dewoorden voordeversinhoudvolkom enw orden gerechw aardigd.

Natuurli
jk isditgedichtnog een zeerbescheiden prestatie
vergeleken bij de magistrale sonnetten van Hooft,maar iets
van dezwierwaarmeebi
jHoofteen lange periodezich met
rijzendeendalendeintonatieenmetlenigritmischewendingen
voortzetover deversregelschi
jnthieraanwezig,een zweem
ook van deHooftiaansecomplimenteusheidjegensdegeliefde,
hierook culminerend in hetverseinde.
Detweede refereinstrofe (
vs.592-609)heefthetzelfderi
jm-

schemaa1sdevorige(vs.552-569)engeli
jkesyntactischestructuur.En ook llierbestaathetgedichtuiteen langereeksvan veronderstelde hoogste liefdesgeneugten om te besluiten m et de

verzekering,datditallesinhetnietverzinktbi
jwatdegeliefde
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voorhem betekent.Hetstreven naarvloeiendewelluidendheid

spreektduideli
jkuitheteerstevers:
M laech icwe1lieiicomhelsten beermt

metzijnl-alliteraties(laech,lielc)enhet,,riJ'm''wel-omhe1st.
Verderisereen overvloed van o-assonantiesen oe-assonanties.

Hetnaéenregeldialoogvolgenderondeel(vs.611-618)geeft
weinig aanleiding totbi
jzondereopmerkingen.Hetisaan het
beginenheteindeingevlochten;hetrijmschemaendestructuur
zi
jnnormaal,vanri
jmverzwaringisnietofampersprake.Misschien mag als zodanig gelden de klankovereenkom st tussen

recompense(vs.614)enSonder(vs.615).Eenzwakkeanaphora
doetzich voorinhetbegin van heteersteen tweedemembrum

vanvs.612:tgebrujck-Jetrou.
Ook de derde refereinstrofe(vs.635-652) heefthetzelfde
ri
jmschema,dezelfde syntactische structuur en dezelfde gedachtengang a1shaarbeide voorgangsters.Ofschoon deaanhef

van hetgedichtzeerverdiensteljk is- heteersteversisaangenaam vanklankenbewegingenhetderdetreftdooreenfraaie

parallellieinklankverloop,terwi
jlhettweedebekoorli
jkisvan
klank en voorstelling - ,daalthetpeilalspoedig en moetde

dichtertotviermaaltoezijn toevluchtnementotnietszeggende
parenthesen uitri
jmdwang.Blijkbaarisde strofe bezweken
onderdetalrjkeingevlochtennamenvanrederjkerskamers.Het
gedichtishalfingevlochtendoordathetrijm vandelaatsteregel
wordtopgenomendoorheteersteversvan devolgendedialoog.
Hettweederondeeltussen degel
ievenonderling(vs.655-662)
is aan weerskanten ingevlochten en mistde nogaleensvoorkom ende afsluitende negende regel.Het eerste Vers bevat

alliteratie(lieien laet,,,en sourdine''versterktdoorallen)
enassonantie;dieieena(lieien-laet)kerenchastischterugin

spacie,terwi
jldel-alhteratienogweeropduiktin hettweede
vers(656);ditversbevattevensdealliteratie:helsen-houdende.
Vers659kenmerktzich doore-eni-assonantie(venus,dienen,
beneplacie),welke klanken nog eens terugkeren in vs.660

(heeft,lieft),terwijlverderassoneren:s1
j (vs.659)en xzjt
(vs.660)alsmede beneplacie (vs.659)en bestaan (vs.660).
Tenslotteisernogdubbelri
jm :nacie-spacie-collacie.
One ddelli
jkaansluitendbijdelaatsteliedstrofevolgtdanhet
laatste rondeel van het herbergt
oneel(Ars.681-688),aan het
begin nietingevlochten en aan heteind verbonden meteen
afsluitende negende regel, die een in woordschkking iets

gewjzigdeherhaling isvan destock dervoorgaanderefereinstrofen. In vS.681 is de aanhef pompeus-zwaar door pleonastischewoordherhaling:Prinslickprinches;verderishetvers
nog verzwaard door alliteratie en assonantie (
ghi
j-sijt-sult-

blijven).Ookvs.682bevatassonantie(beter,gheen,vereene).
Middenri
jm verbindt:alleen (vs.683)metgheen (vs.682);
liefste(vs.684)metliefden(vs.685),alliteratie:dies(vs.685)met
dûet(vs.685).
De bi
j het herbergtoneel aansluitende scène-apart van de
sinnekenswordtgeopend meteen rondeel(vs.698-70$,dat
uiteraard alleen aan hetslotisingevlochten.Vers699 begint

metdehalvealhteratie:swjchtwatenbesluitmetdeassonantie:
betaem t- snateren.D everzen 700,701en 702 kenm erken zich

doorweinigopvallendeassonerenderijmverzwaring:foreestebrulofsfeeste ooc mjnen geeste.Ongeveerhetzelfde geldt
wellicht van:betaemt gheen snateren (vs. 699) en tanden
wateren (vs.703).
H etkleine scènet
je-apartvan desinnekens,datonmiddelli
jk
voorafgaat aan de tooch,wordt geopend met een rondeel
(vs.797-804)datnatuurliikalleen aan hetslotisingevlochten.

Ri
jmschemaen structuurzi
jn normaalen vanrijmverzwaring

isgeen sprake.Vs.799bevatass
onantie(tmûet-gûeder),vs.797
alliteratie(
duncket-die-döre)eo in devss.801-802wordtdaer
tweemaalherhaald,hetgeen in vs.801 een zwakke parallellie
tussen demembra veroorzaakt.Verderiserlichte alliteratiein

vs.802(spraeck-stemme).
Meteep tweederondeel(vs.81*821)wordthetgenoemde
scènetje-apartafgesloten.Hetisaanhetbeginingevlochten.Dat
eerstevers(814)knooptrjmend aan bj degepaard rijmende
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verzen 812 en 813 en bevatdealliteraties:ontlui
jct-laeten en
die-doere,alsm ededeassonantie:laeten-haer.Deakeertterug

in:staet(vs.815),inwelkversookdeassonantie:hooch-scboon
voorkomt.Hetlaatsteversri
jmtoverde tooch heen op het
eerstevanhetvolgenderondcel.

Detoochwordttoegelichtdooreenkwatri
jn(vS.822-825).
Dezestrofebezitgekruistdjm ;alleri
jmen zi
jn verzwaard tot
dubbelrijm.Dezwareversafsluitingishierduideli
jkfmctioneel:
zi
jversterktdenadrukkeli
jkheid van de ernstige vermaning
totdetoeschouwers.Hetri
jm beperktzich overigensniettot
hetverseinde:minnaers(vs.822)wordtdoorgeenatieverbonden metBemint (vs.823),een zinrijke ri
jmverbinding.
Verderworden driemeerofmin dominerende woorden door

assonantieverbonden:ewich(vs.823),Neemt(vs.824)enalleen
(vs.82$,terwijltloon(vs.825)enjamberendrijmtopverthoon
(824).
De sinnekens reageren OP de tooch m et een rondeel (vs.
826-833)waarvanheteersteenlaatsteversrjmenophetvoorafgaandeen hetvolgende rondeel.Hetheefteen opmerkeljke
vorm,doordatde verzen uiteenvallen in korte,totzeerkorte

clausjes.Heteersteversbevateen clziasme:wacharmen - O
wach.Van hettweedeassoneren:vreseen beven.Ietschiastisch
heeftdew isselendeplaatsing van:waerin vs.830:w aersa1ic
vlien - ken weetwaerlopen.Anaphora doetzich voorin llet

slotvanvs.830(Nocbicen....)envs.831(Nochicen....).
Onmiddelli
jklliernavolgthetafscheidsrondeeltothetpubliek
(vs.83*841).Heteersterefreinverssluitdoorbetrjm aan bij
hetvoorafgaanderondeelenvatin zjnwaarschuwendewoorden destrekking van hetspelSamen.Dezeregelkomtvolledig

teruginvs.837,maaraanzienljkgewjzigdinvs.840.Ookhet
tweederefreinversis in vs.841sterkergewi
jzigd dan degewoontewas.Devocalen-opeenvolgingie-a-ie(hier,aertsche,
lieft)van vS.834 keert assonerend terug in 836 (hier,laat,
gracie).Invs.835treftdeassonantie:dit,in,witteen dealliteratie:ditdanck.Deverzen 835en 839zijn verbonden door
assonerend verzwaard ri
jm :dewitteaccolei
jen- in allecon72

trei
jen;ook vs.836 en vs.838 kelmen zeerverzwaard ri
jm :
godtlaetusi
jngraciepresent- collacieterhertenprent.Verder
bevatvs.839 binnenri
jm (manier,hier)en binnenassonantie
(peyst-contreyen).Tenslotteassoneertin hettoegevoegdevs.
842 oorlofmetGodtsin vs.841.

Vanbetlaatsterondeelvanhetgehelespel(vs.924-931)valt
weinig tezeggen.Erisgeen ri
jmverzwaring en ook hetalliteratie-en assonantiespelisalheelbescheiden.In vs.924 treTen

wealsalliteratieaan daer-diesen sei
jt-seker-si
jt,delaatstein
vs.925 voortgezetmetSonder-sal;assonantie verbindtin vs.

924wiemetdiesensi
jt(vs.924)mettwijvel(vs.92$.Invs.
926isdiereenechovanW iedaar(vs.924).Tenslotteallitereren
in vs.928sal-si
jn-sonderen ,,en sourdine'':verhoort-verlost.
V. CLAUSVERBINDING oooR MlooEL vAN HET mJM

Hetbuiten destrofschegedeelten gebruikeljkeri
jmschema
van gepaard ri
jm verlengd metbilmenrjm in dederderegel
w ordt op de grensvan tw ee clausen veelalzo verdeeld,datde
tweede regelhetbegin isvan een nieuwe claus;schematisch
voorgesteld:

(l)
Bi
jvoorbeeld:
MANIER

W jwetenudexcellensteVenustehaelen,
259Jenter(sonderfaelen)enmachûpeerden//wesen.
GBw ooxTs

Daerenmachgheenvanmeerderweerden//wesen
Onderdievermeerden//wesen//binnenswerltsrontheit.

Eenclausisdusdoormiddelvanhetz.g.mnemonischeri
jm met
devoorafgaandeverbonden,opdezelfdemaniera1sindemiddel-

eeuwsespelen,,,een techniekdieinallerederijkersspelenwordt
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gevonden en die de dialogen vloeiend en gemakkelijker uit het
hoofd te leren maakt' 1. Gemakshalve wordt hier in het vervolg van responsierijm gesproken.
Ret responsierijm van de ij2-regel brengt met zich mee dat
aldus verbonden clausen, voorzover ze uitsluitend uit volle
regels bestaan en geen openingsclausen zijn, een even aantal
regels bevatten. In sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit
is dat dikwijls het minimum-aantal, twee.
In tegenstelling tot bijv. de abele spelen bestaan de meeste
rederijkersspelen echter niet uit reeksen van zulke, d.m.v. eindrijm aaneengekoppelde spreekeenheden van een even aantal
regels. In ons spel omvat een dergelijke sequentie ten hoogste
acht clausen (278-297, 378-393). In totaal doet een opeenvolging van clausen volgens aansluitingsschema I zich op de
400 clausen die ons spel buiten de strofische gedeelten telt een
kleine 120 keer voor.
Afgezien van rondelen, refereinen en vooral gezongen liederen
- waarover elders in deze inleiding wordt gehandeld - wordt
de hier bedoelde regelmaat, die uiteraard niet zo veel mogelijkheden biedt voor een snelwisselende dialoog, op twee manieren
doorbroken: door verdeling van een versregel over twee of
meer clausen, zodat deze niet uitsluitend uit volle, rijmende regels
en meermalen uit slechts een stuk van een versregel bestaan; en
- veel minder ingrijpend - door rijmverbinding van twee
clausen door middel van het binnenrijm i.p.v. het ij2-rijm, wat
clausen van een oneven aantal regels, dus ook een regel, mogelijk
maakt. Dit laatste kan men natuurlijk ook zo formuleren:
clausen van een oneven aantal regels, bijv. een regel, hebben
noodzakelijk binnenrijmresponsie tot gevolg. In beide gevallen
nemen we aan dat ook het binnenrijm inderdaad als "geheugenrijm" fungeert. Het is niet gezegd dat dit juist is, d.w.z, dat de
schrijver, wanneer dat bijv. in verband met de clauslengte zo
uitkomt, bewust van het binnenrijm in de derde regel een zodanig gebruik maakt. Maar dat kan men voor het verbindende
eindrijm wellicht ook in twijfel trekken.
1
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HummeIen, a.w. bIz. 81.

W e geven eersteen over
zichtvan debetrekkeli
jk zeldzame

evallen van ija-responsiebilmen hetdrievoudigeri
jmscbema
van volleregelsen bespreken daarna hetveelfrequentere ver-

schi
jnselvan regelbreking.Regelbrekingkan metbinnenrjmresponsie,hetzi
jin degebrokenregelzelf hetzijin dedaarop
volgende volle regel,gepaard gaan.ln bepaalde gevallen ont-

breektzoweleindrjm-a1sbinnenrjmresponsie.

Binnenrqmresponsie(inopeenvolgendeclausenvanheleregels)
Een tientalkeren komtbetvoordatde ene clauseindigtop

de ija-regelen devolgendeclausdientengevolgerespondeert
methetbimzenri
jm indezl-regel,schematischaangegevenaldus:

(11)
bijvoorbeeld in het gedeelte dat voorafgaat aan de zojuist
eciteerde regels:
MANIERE

255Dûetetonsweten.//M schjnenwjwelpen,
Wijsullenmögeli
jculi
jdenstelpen.
GEw ooNTE

Wi
jwetenutehelpen//vanuwequaelen.
MANIER

Doordatdeclausvan Gewoonteuitéén regelbestaat,d-w.z.een

oneven aantal,kanM aniereernormaal,d.i.volgenstypeIbi
j
aansluiten.In vi
jfandere gevallen wordtdeô-clauseveneens
gevormd dooréén (hele)versregel(403,449,725,812en 923).
Indriegevallenbestaatbi
juitdrieregels(375/7,690/2,877/9).
Slechtséén keerisbetoneven aantalregelsvandes-clausgroter,
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r.457-463= zevenregels.Eenbjzondergevalis688-690;hier
respondeerteenclausmetbinnenrijm opeenuitgepaardri
jmenderegelsbestaandeclausdiedeeluitmaaktvan een voorafgaand
rondeel.Het is een çregelig rondeel met een toegevoegde

negenderegeldiebetopgepaardrjm doeteindigen1.Dateen
clausin hetdrievoudigeri
jmschemaaansluitbij een strofsch
deelmeteenandererjmstructuurkomtin onsspelmeermalen
voor.Zo respondeertbv.de clausdie metr.706 inzetmetde

jz-regel,volgensaansluitingstypeIdus,op de8eregelvan een
rondeel.Meestalisdieijz-regelgebroken.Diegevallen komen
hiernatersprake.In alletien gevallen bestaatdeô-clausdusuit
een oneven aantalregels.Zesvan de tien keerisdatéén regel.
Zou deô-clausuiteen even aantalregelsbestaan,dan moestde
daarop volgendeclauseveneensvolgenstype11aansluiten.Een

dergeljkeopeenvolging van deverbindingstypes11treTen we
in onsspeldusnietaan.

Hetkomtookvoordatdeijz-regeleenvolledigeclausvormt.
Erontstaatdan een aansluitingstypedatIen 11combineert:

(111)

De &clausrespondeertvolgenshetnormale type 1,de c-claus

(gewooii
jkvandezelfdespelera1sdeJelaus)metbinnenri
jm =
typeII,bjvoorbeeld:
SMENSCHEN SIN
@@ @@@@* **@@@ @@@@@ @@@@ @*

253Vanrechterminne//encanichaervergheten.
Gsw ooNTE

Segtonswaersi
jmachsi
jngeseten.
1Ziedezeinleidingblz.71 en vgl.Eug.deBock,Opstell
enoverC/l#,vanRqssele
enandererederqkers;(Antwerpen,1958)blz.187.
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MANIERE

Dûetetonsweten.//Alschi
jnenwi
jwelpen,
W ijsullenmögeli
jculi
jdenstelpen.
GEW OONTE

DatdeclausvanM aniereuittwee,d.i.uiteen even aantalregels
bestaat,maakthetnoodzakeljk datGewoontevolgenstype11
respondeert(vgl.hetcitaathiervôôr).Dehiergeciteerdepassage
vorm t w at datbetreftechter een uitzondee g.In tien van de
overigetwaalfgevallen van typeIII1teltdec-clauseen oneven
aantalregels,zodatde volgendeclausvolgenstype Ikan aansluiten.Ook hierisdatmeestaléén:achtkeer.In tweegevallen

omvathj drieregels.Voorhetoverige vertoontde c-claus
regelbreking:hj bestaatuiteen volleregel+ een regelstuk.
Dezetweegevallen komen biernaaan deorde.
Opme
rking .O ok 766 vorm teen éénregelige clausm etbinnen*@
r1
Jm .Op dezeplaatsisechtereen regeluitgevallen,zodatniet
uitte m aken valt m etw elk aansluitingstype w e lzier te doen
hebben.HetistypeIa1shetdevoorafgaanderegelisindezelfde
claus,type11walmeerhetdeslotregelisvan de voorafgaande
claus.Datde uitgevallen regelzelfstandig een clausvorm deis
w e1uitgesloten om dathethiereen dialoog van tweepersonen
betreft.

Uithetfeitdatonmiddellijkeopeenvolgingvandeverbindingstypes11en IIIop één uitzondering nanietvoorkomt,zou men

kulmen besluiten datde schrijvervan sMenscben Sin en Zerganckelqcbe Scboonbeit,hoewelhj dietypes- op bescheiden
schaal- gebruikt,dikwjlsmetheteTectvaneenhogerdialoogtempo (een-regeligeclausen),toch duideli
jk debehoefte vertoontom nazo'n afwijkendtype(23maal)zogauw mogeli
jk
132/4,36/8,189/91,229/31,297/99,327/29,331/33,351/53,413/15,431/33,727/29,
729/31.
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weerinhetvertrouwdespoorvanhetclausverbindendeijz-rijm
(type1)tekomen.Dezeconclusieisinzoverreonjuistdathi
j,
inhetkadervan dedrievoudigerijmstructuur,inveelruimere
mategebruik maaktvan een ander,heelwateTectievermiddel
totversnelling en verlevendiging van dedialoog:deverdeling
van een versregelovertweeofmeerverschillendeclausen,m et
name wanneer dit leidt tot clausen van een halve regel of
nzinderdan een halveregel.Dituitvelerederi
jkersspelenbeken-

deverschijnselvan regelbrekingzullenwevervolgensbeschrijven.Zoalszalbli
jkendoetzichdaarbi
jnogeenvrijgrootaantal
evallen van binnenri
jmresponsievoor,zowelin degebroken
a1sin dedaarop volgendevolleregel.
Gebrobenregels
Onsspeltelt128 gebroken regels,datisruim 13% van het
totaalvan 9341.Afgezien van het rondeel aan het slotvan

heteigenlijkespel,r.826-833,datgeheeluitheelkorteclausen
bestaat,kom en erin strofschegedeelten diein clausen verdeeld

zi
jn geen gebroken regelsvoor.W elworden somsstrofscbe
delen metelkaarverbonden doorclausen van ofmetgebroken

regelsdienietaan hetdrievoudigerijmschemabeantwoorden:
zievoordergelijke,,buTerregels''hierbovenblz.63.
Overheersend isbetaantalversregelsdie over twee clausen

verdeeld zijn:109gevallen.Overdrieclausen verdeeld zi
jn 13
regels,over vier en over vi
jfclausen twee versregels;deze
laatste komen beide voorin het zojuistgenoemde rondeel,
evenalsdrievan devierin kwartengebroken regels.
Halveregelsc

Erzjnwatdewi
jzevanverdelingbetreftviermogeljkheden:
de eerste vershelftisheteind van een claus,clausdeeldus,de

tweedevormt zelfstandig een claus (A) of omgekeerd (B);
1Deversregelwordta1szodaniggeconstitueerddoorhetri
jmschema.

2d.
w .z.de beide stukken van een overtwee clausen verdeelderegel.Somsbestaat
zo'n helft''uit& n woord.

beidevershelftenzjnclausdeel(C);e1kvandevershelftenmaakt
eenheleclausuit(D).
Hiervolgteen fragmentwaarin alleviertypesvoorkom en:
MANIER

Ja,wi
jhebbensmenschensinneinonsehant.

Aenwelckencant//dattetonsbelieft
196Mögenwi
jdiestellen.
Gsw oox'
rE

Tvolckwertvanonsgerieft,(C)
Alwaertgebrieft,//neta1seenpaerle.
MANIER

198 O hertekenlief!
Gsw oox'
rE

Icbeneenoutkaerle,(B)
Maerustem alseenmaerle//hoorte1cûptrui
jme.
MANIER

200 Ic vernieu ....
GEw oox'
rE

Enicmaeckcostui
jme.(D)
M ANIER

Melmichleckerprui
jme//heefte1cvanonstebet.
GEw OONTE

Wi
jhebbensmenschensimaeimmersdaertûegeset
DatIûl'a1scadet//mûetbeminnende//si
jn

204Verganckelicheit.

M ANIER

Tvolcksa1nochontsinnende//si
jn.(A)
GEW OONTE

W iltontwilmende//si
jn//deredenewaeromme.

TypeC (devershelften zijnresp.eindeenbeginvaneenclaus)
staathetdicbtstbijdenormaleclauskoppelingvanvolleregels.
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Deenespelerspreektom zotezeggendoortotOPdehelftvande

i
ja-regel,deanderzetdaarin en respondeertmetheti
j:-rijm ;
ookhetbinnenrijm behoorttotzijnclaus,eenenanderinovereenstem m ing methet gebruikeli
jke verbindingstype 1.Ileze
wyzevanverdeling,waarbi
j'tdusdeijz-regelisdie gebroken
wordt,komt26keervoor.Daarnaastzi
jn ertweegevallenvan
**

typeC waarin debeideregelhelften sam en dezl-regelvormen,

deregeldusmethetbinnenrijm i
ja.
Inbetene(315)valtditbinnenrijm in detweedeclaus,die
daarmeeoverresponsieri
jm beschikt,inbetandere(575)in de
eerste,zodatdan in de ô-clausresponsieri
jm ontbreekt.Vgl.:
GEW OONTE

Bi
jsinteJttjn,nuhebbenwi
jvergheten
3l5Trapier.
MANIER

Thadtgespeten//mi
jallemi
jndaghen,
@ * @ * @ @ @ @' * * @ @ @ @ @

SM EN SCHEN SIN

Nueensgedroncken,danwillenwi
jom vröchtsversti
jven

575Genuechtbedri
jven.//U tûe,lief!
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

VaDniemantlievere,

DetypesA en D vertegenwoordigen in zekerezin deverbin-

dingstypes11en 111,in zoverre nameli
jk datzi
j vri
jwelaltijd
binnenrijmresponsiemetzich meebrengen.
BijtypeA beschiktelkderspelersoverresponsierjm,onverschilligofhetdei
ja-regeldanweldezl-regelisdiegebroken is,
tenzi
jinhetlaatstegevalbetbiM enrijm nietindetweedehelft
valt.D itkom téén keer voor:
MAM ER
* @**@@ ***@*@ **@@ @@*** ***

Ei
jlieien,coemtdoch,wiltubi
jmi
jparen
709Enlaetonssi
jnghu
aecharen.

GEw ooNTs

Isdatdemaniel?
MANIER

Ja,tisdegewoonte,datmûchtghjschier

Rechtevoorthier//claerlickaenschouwen.

Daarentegen methetbinnenri
jm in dedeel-claus:
SMENSCHEN S1N
@ @@@@@ @@@@ @@@*@ **@* @**@

W anticheb nudieschoneflolette,
47lMi
J'nssherten sin.
MANIER

Tenbanckette//sovûechtuinditvergier.
SMENSCHEN sIN

Tsa,besteltonsllier//geback,gebraden,wijnenbier,
Cpdatmjnlieienfer//machwerdenverhöcht.

Hetbinnenrijm inregel472isextra;heteigenli
jkeresponsierijm
isheteindri
jm vanhetwoordbier.Naastdezetweegevallenvan
typeA metgebroken zl-regelvinden weerdriem etgebroken
iJ-z-regel.Behalve dereedsin hetfragm entlAiervôôrgeciteerde
regel204ook 466en 856.In ditgevalheeftdedeelclausnatuur-

lijk hetja-eindrjm en respondeertdevolgendeclausmethet
biu enri
jm :
DANDER
@@*@@ *@@@@ @@**@ *@*@ @@@@

Godtmu
metseschenden,//demi
jsowaren

856Benouwende.

DEERSTE

Buerman,wiltubedaren.
DANDER

W1
'
ltmi
jverclaren,//indientucomttepas,
@* *@** @**** *@@@@ **@@@ *@

TypeA komtintotaaldusvjfkeervoor.TypeD daarentegen,
datvan A hierin verschiltdatbebalvedetweedeook de eerste
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regelhelfteen volledigeclausvormt,37 keer.Van type B,het

spiegelbeeld''vanA,treTenwe39gevallenaan,vanC (beide
helften clausdeel)28.DatA naarverhouding van deandere
driezo weinig voorkomtisopvallend.
Evenalsbi
jC ixook bi
jB en D de gebroken regelmeestal
de i
J'a-regel.Bi
jalledriekomthetvoordatdeiJ-a-regelr1Jm t
op de 8e regelvan CCnvoorafgaand rondeel:r.31 (
typeC),
619en805(typeB),663(typeD).In 570 vormtdegebroken
**

regel(typeD)gepaardri
jm metdestokregelvaneenreferein.
In één gevalbeeftdegebroken regelhetzelfdeeindrjm a1sde

achtsteén denegende(afsluitende)regelvaneenvoorafgaand
rondeel;hi
jwordtgevolgd doorbinnenri
jm,een viervoudig
rjmschema dus.De negende rondeelregelisook syntlctisch
ingebouwd,watgewoonli
jkniethetgevalis:
*** *@@@@ *@*** **@@* @@+@*

Datghij//seerbli
j//totmi
jnwarethoont,
Dwelcku//a1snu//vanmi
jmeteencuskenwertgeloont.
M ANIER

53QDaerhow icveelof
cEw ooN'
rE

Tenmachsijnverschoont.
MANIF.R

Ichebgecroont//inmi
jnhertdeescompangi
je.
*@* **** **@** @@@*@ @@@o@@

Zowelbi
jB a1sbi
jD heeftdeclausdiedoordeeersteregelhelft
gevormdwordtingevalvangebroken i
ja-regelgeenresponsierjm.
Hetijurjm aanheteindvandetweedehelftrespondeertopde
voorafgaandeclausvan dezelfdespelera1sheteen dialoog van

tweepersonenbetreft.Bi
jbeidetypeskomthetzevenmaalvoor
datheterdriezijn,zodaterdansprakeisvanresponsieri
jm inde
gebruikeli
jkeopvatting.Vgl.inbetvolgendefragment1;
1DeanderegevallenvanBzi
jn:336,534,538,572,619en622;dievanD:322,326,

452,474,530,570en 693.
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MANIERE

Dat is waer, en mijn ontfouwen II plat
wilt weI onthouwen II dat II sonder vercleente.
SMENSCHEN SIN

308 Wat

is dat?
MANIER

Ghij mfiet ooc hebben, met een gesteente, (B)
Een rinck aen tgebeente II van uwen pinge.
GEWOONTE

Tjan, dats waer I en hij behfiefi sonderlinge
V oir aIle dinge II een schoone turkoos.
SMENSCHEN SIN

312 Is dat

nu de gewoont?
MANIER

Jae I men draechtse altoos (B)

En een lange poos

II gedaen: wilt dat vrij weten.

In twee gevallen van type B (39 gev.) is de z'-regel de gebroken
regel. Het binnenrijm staat de ene keer aan het eind van de eerste
regelhelft, de andere keer in de tweede helft. In het eerste geval
fungeert het als responsierijm in de b-claus en heeft de c-claus
geen responsierijm, in het tweede geval is het omgekeerd. Hct
binnenrijm in de c-claus is "zelfresponsie" wanneer het een dialoog van twee personen betreft.
We citeren de desbetreffende regels:
DANDER

Buerman I dar is nu geheel ende al of
DEERSTE

110

Godt heb 10f!
DANDER

Want watmen speelt I tmfiet gevisiteert II sijn
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M ethetbinnenrijm in detweedehelft:
MANIER

tisnoi
jtgehoort
GEW OONTE

664 Sukkegroteliefde,
MANIER

sulckenwoort//sonderbedrûefdehertengedaen.

Bijzonderegevallen vantypeB zijn r.622,653,814.Zevallen
feiteljkbuitenhetdrievoudigeri
jmschema.Vs.653maaktdeel
uitvan tweeclausen dieeen brug slaan tussen een voorafgaand

refrein en een volgendrondeel.Degebrokenregelri
jmtop de
laatstevan hetrefrein maarbevatbovendiep een extrarjmwoord,meteen dubbeleschuinestreeperachter:
@@@ @@@@@ *@@@@ *@**@ @@@@@

Voirtsi
jnmetuui
jtjonstbegrepenalleene.
GEw oox'rE

653lnliefdenvujrich
M ANIER

soencrijchtlli
jpeene//hortnochgreene
VanVenus/maerbli
jftonderhaernacie.
VERGANCKELICKE scooNHm '
r

Lielen/laetonsnuentotallenspacie

(rondeel)

etc.

M en vraagtzich even af of bortnocb greene misschien op de
volgende regel zou moeten staan,zodatpeene het eindri
jm
vorm t en greene i
n devolgenderegelbetbinnenrijm :in dit
Bevalzouden we methetnormaledrievoudigeri
jmschemate
m akenhebben.
Ook doorr.814wordteen rondeelin dedialoog ingevloch-

ten zijhetopweereen anderemanier:detweedehelftervan,
meti
ja-eindri
jm,isdeinzetvaneenclauswaarvanhetvolgende
paar(volle)regelsdeeerstetweezi
jnvanhetrondeel:hetijabinnenri
jm ontbreekt;erisdrieledigeindrijm :
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GBw ooxn

Ic1egtehören//waert//aentclincgatmt'ooren.
MANIER

8l4Hoortghjniemant?
GEw ooxTs

Neen,iccannjemanthoren.
Ontlui
jctdiedöre,laetenwi
jhaerstoren:
(rondeelj
etc.

Vs.622heefteveneenseindri
jm ineen driedelig schemamaar
wordtwe1gevolgddoorbinnenri
jm in devierderegel.Eraan
vooraf gaat een gebroken regel van het type D . Daarvöôr
vinden weeen gebroken regel,ook van bettypeB,dierespondeertop delaatste regelvan een rondeel.W e citeren dehele
Passage,vanafdieslotregel:

Tgebrdjckmi
jnli
jchams,getrouminnare.

(rondeelj

MANID

6l9Si
jlaetborentwoort,
GEw ooxTs

datvandrûeleitsware(B)
(Icsegtuclare)ontlast/daerdörghijvröchtbesieft.
MANIER

GKJ-sietgracie.
GEW OONTE

Enditschietui
jtlieft.(D)
M ANIER

622Geluck,mon suer.
SM/NSCHEN sIN

Datwachticongegrieft.(B)
Tesnietmisbrieft//totdeseröre.
*** **@@@ @@@@ @@@@. ..@.. @

ln alledriegevallenkulmen wedebetrokkenregelbeschouwen

a1seengebrokenijz-regel,aangezienerookna653en 814geen
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responlerenlbinnenrijm ontbreekt.Buiten beschouwing wordt
gelaten r.843,aan hetbegin van deConclusie,hetenigegeval

van een gebroken regel(typeB)zonderrijmaansluiting met
een voorafgaandeclaus,aan hetbegin van een nieuwescène.

Bj typeD wordtde&claus,methetija-njm op heteind,
gevolgddooreenclausdiedaarmethetbinnenrijm oprespondeert.Vier keerkom thetvoordatdeze c-clausook weeruit

een halveregelbestaat,methetbinnenrjm op heteind,terwijl
de tweedehelftvan dez'-regeleveneenseen heleclausvormt,

m.a.w.type D met gebroken i
ja-regelwordt onmiddelltik
gevolgddoorlpeD metgebrokenzl-regelbi
jv.:
Gsw ooxTE

Hjghzetwanderen//hierbilmendiecamere.
M ANIER

422Tiseenfraijart,
GEw ooNTE

terwerltgheenbequamere.(j1)
M ANTEQ

Tisgheenverbkmere.(b.r.)
GEw ooxT

Hjiseerlijcbefaemt.(z1)
VF-RGANCKELICKE SCOONHEIT

Wel,segtmijwieds/enhu
AeIU'
J'si
jgenaemt,(z1)
@* *@*@ *@@* @@*@.* @.@@ @@@

Een soortgeljkgevalin 758-759,ook metvieropeenvolgende

clausenvaneen halveregel.Zoook241-242,maardaarvormen
deéérstetweedeelelausendezl-regel.Een opeenvolgingvan 10
clausenvaneen L lveregeltreTenweaan in742-746,delangste
sequentie van dieaard diein onsspelvoorkom t.De gebroken

z'-regelszjn 743 en 745.In allevi
jfgevallen van typeD-zl
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staathetbinnenrjm opheteindvandeeerstehelften heeftde
&clausdientengevolgegeen responsierijm.
Specialegevallen ztjn r.511 en 610.Beide staan tussen stroEschegedeeltenenzijnnietopgenomeninhetdrievoudigri
jmschemavan gepaard ri
jm verlengd metbimlenrijm in de 3e
regel.Ze scheppen een rijmmogeli
jkheid voor een volgend
rondeel.Vs.160ri
jmtzelfopdelaatsteregelvaneenvoorgaand
refrein,511 heeftdeze verbinding m et een voorafgaand vers
*

m et.

De tothiertoe beschreven verscbi
jnselen Van regelbreking
overtweeclausen en hetclausri
jm daarbi
jzi
jn in de tabelop
blz.88samengevat.Daarinisookopgenomenhetaantalgevallen

van binnenri
jmresponsiein volleregelsdieop gebroken regels
volgen; in de voorafgaande beschri
jving van binnenri
jmresponsie,die zich beperkte totdie gevallen waarin hetdrie-

voudige ri
jmschema verdeeld isoverhele regels,werden ze
buiten beschouwing gelaten.

Bijdetotalenvan detypesB enD zi
jndegenoemdebi
jzonderegevalleninbegrepen.Hetaantalervan staattussenhaakjes.
Breking overdrieclausen
ln verhouding tothet aantalover twee clausen verdeelde
versregels is het aantal in drieën gebroken regels gering:
dertien in totaal,metinbegrip van driediedeeluitmaken van
hetuit31 ,,clausen''bestaande rondeelna detooch,deregels

826-833,waarinookenkeleinvierenenvjvengebrokenregels
voorkomen.
D e overige t
ien vallen binnen hetdrievoudigeri
jmschema
van gepaard ri
jm metbinnenrijm in dederderegel,met uitzonderingvanr.184,dienameljkhetteverwachtenbilmenrijm
mist.In plaatsdaarvan treedtheti
jz-rijm in dezeregelop als

eindrijm.Ookdevolgenderegel(185)heeftgeenbinnenrl
jm,
andersdan in hetreedsgenoemdegevalvan r.530,waardedrie

regelsmethetzelfdeeindrjm gevolgd worden dooreen vierde
met overeenkomstig bimlenrijm.W e citeren hetbetrokken
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resp. binnenrijm
2x~r.

tot.
aant,
gev.

schema

type

I

gebr. gebr.
ijs_r. z--r.

~ r.-claus zonder

resp. -rijm

I

in de
c-claus
(volle

in de
gebr.
regel

I

1e 1;2

2e 1;2

-

1

regel) I

I

a......

A

b.
c......

5

2

3

3

1

----

-a. b.

B

-

.....

39
(3)

2

2

2

1

31
(1)

5

5

94

11

9

34

I

-

38

2

-

-

1

24

32

6

27

70

-a....••

-

C

b.

-

.....

a. b.
c......

D

28

26

-37
(2)

I

-_.-

-Totalen

109
(5)

10

-Totalen

88

36
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gedeelte,vanafdelaatsteregelvan hetrondeelwaardedialoog

metr.183verderbjaansluit:
GEW OONTE
@@@ @*@@* @@*@@ @@@@@ @@@@@ @*@@@ @*

Steectvoortusnui
jfgat,//thoontmi
juschoonte.(rondeelj
MANISRB

Nubenichier,//wiemaectditgedroonte?
GEW OONTE

I84U liecherteken.
MANIERE

Mi
jnlief?
GEW OONTE

Ja,wanticbendegewoonte,

Eenregentedesvolcx a1seen outcostumier.

Aangezien het3e stuk van regel184 nietop zichzelfeen claus

vormtenerdusinr.185geenremonderendbinnenri
jm ontbreekt
klpnnen weditgevalinhetoverzichtbetrekken,daarbijr.184
a1sijz-regelbeschouwend1.
H etm iddelstestuk van een in drieën gebroken regelvorm t

uiteraard altijd een volledigeclaus.Heteersteen derde stuk
kunnen resp.clausdeelen hele clauszjn of omgekeerd,ze
klmnen ook beide clausdeelofhele clauszijn:dezelfde vier
mogeli
jkhedena1sbi
jhalveregels.A1zi
jn degetallenergklein,
opvallend is dat ook hier het eerstgenoemde type verdeling

(1estukclausdeel,3estukheleclaus)hetminstvoorkomt:één
keer tegenover de andere drie elk drie keer.Ook lzier is de
gebroken regelmeestal de i
jz-regel:in 8van de10 gevallen,

regel184inbegrepen.Bi
jgebrokenijz-regelmissen declausen
die gevorm d worden doorlaeteersteen tweedestuk uiteraard
1Ook hetderde stuk van r.484 wordtin dezelfde clausgevolgd dooreen regel

zonderbinnenrjm maarmethetzelfde eindri
jm (afsluiting v66z een liedje).Om
dezelfdereden tellen weook ditgevalnormaalmee.
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responsieri
jm,tenzi
j er sprake isvan een extra ri
jmwoord,
dat ,,toevallig''op het eind staat,zoalsin r.53.In de twee

gevallenvaneen gebroken z'-regelvalthetbinnenri
jm deene
keeraanheteindvanbet2estuk (108),deanderekeeraan het

eindvan heteerstestuk (715);het3estukheeftnatuurli
jkin
geenvanbeidegevalleo responsieri
jm:
oEyls'rE

Twas.segic,grootquaet!
lœ En w astniet?
DANDER

IJ:0.J
Yet!
opmksT:

Sjsponnenseeckerveeltegrof
DANDER

Buerman/datisnugeheelendealof

Methetbinnenrijm opheteindvanheteerstestllk:
MANVR

Ja,hûesûetmögensi
jbejdeleggenmöselen!
Gsw ooNTs

7l5H ûem ach Iûl'nöxlen!
M ANTEQ

M onttûe!
GEw ooNT

Hem sa1tjtontbreecko.
MANIER

Si
jvalthem veeltecort.
GEw ooNT

Alwaersevenweecken

Deze gegevens over de verdeling van een versregel over drie
clausen zijn in onderstaande tabel verwerkt, op dezelfde manier
als bij de halve regels, eveneens met inbegrip van de gevallen
van binnenrijmresponsie in volle regels die op een in drieen
gebroken regel volgen. In de kolom van de types vindt men ook
I
I
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3X / 8
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denummersvan debetrokken versregels.Deaantallen van de

gevallenderafzonderljketypenzjnexclusiefdieinhetrondeel
datvolgtopdetooch.

Invieren envqvengebrobenregels
Buiten het slotrondeel r. 826-832, waarin drie over vier
clausen verdeelde regels voorkomen,vinden we slechts één
gevalvan regelbreking in vieren:r.416.De gebroken regelis

eeni
jz-regel,allevierkwartenvormeniedervoorzicheenclaus.
Deop hetvierdestuk volgendeclausrespondeertmetbinnen-

rijm.Vgl.detabelhieronder.
Invi
jvengebrokenregelstreTenwealleenaaninhetgenoemderondeel.

resp.binnenri
jmjzonda
xjruy
s.
erresp.-dlm
4xz/4

h

scem a

tot. aebr. gebr.

aant. vl
ju r.

geg.

type
.-..-.

juae inde
gebr. e-cla
us z , zj s
rege.l
(voju 1. /4 4

zu r.

i regej)

j

l

I
t
!

..

I

DDD

1

1

1

1

1
I

I

I

'

Conclusie

heetrv
renes
annddin
egise
chematischebbeschrijvinggegeven
vaI
nnd
ijo
mv
rt
bai
de
en
rs
dialoogdelen uiten de strofsche
edeelten, i
n termen van responsieri
jm

(mnemonisch rijm).

Buiten beschouwingwerdgelatendevraagwelkeverschi
jnselen
van syntacdsche aard eventueelin sam enhang m etdie van het

njm bi
jclausverbindingoptreden.Ditzoueenapartonderzoek
Vergen.
:2

Gebleken is,datde schrijvervan sMenschen Sin en VerganckehjckeSchoonheitingevalvanclausenzonderregelbreking
zich veelalhoudtaan de traditionele koppeling door middel

vanhetgepaardeeindrijm.Betrekkeljkzeldenwi
jktlzi
jdaarvan
afInzulkegevallentreedthetbinnenrijm insoortgelijkefunctie
op,enige m alen in clausen van één regel.
Het beeld van de dialoogtechniek in ons spelwordtaan-

zienlijkgecompliceerddoorderuimetoepassingdiedeschri
jver
maaktvan regelbreking,hetmiddelbijuitstek om metkorte
clausenhettempovan dedialoogoptevoeren,declauswisseling

bewegeljktemakendoormiddelvanspreekeenhedendietotop
zekerehoogteonalankeli
jk zijn van deversstructuur;totop
zekerehoogte,immersdeeenbeid van deversregelalszodanig

bli
jftvolledig gehandhaafd.
Deverdelingvan een regelovertweeofmeerclausenkanop
verschillendemanieren totstand komen.A1seen versdeelgeen
clausvormtmaar slecbtsbegin ofslotisvan een claus,ishet
eTectvan deregelbrekingtameljkgering.Ditismetnamehet

gevalbijdewjzevanverdelingdiewjalstypeC hebbenonderscheiden:beideregelstukkenzijnclausdeel.Daarstaattegenover

deverdelingwaarbjelkehelftopzichzelfeenclausvormt(D);
ertusseninstaandietypeswaarbi
jdeeneregelbelfteenvolledige
clausuitmaaktendeandereclausdeelis(A en B).ln eenklein
aantalgevalleniseenversregelin drieën gebroken,metdezelfde

verdelingsmogeljkhedenwatheteersteenhetderdestukbetreft,
en één keerisersprakevan clausenvankwartregels.
DetypesA,B enD komensamenbi
jnadriekeerzovaakvoor
alstype C,datook in zoverre hetdi
chtstbi
jdeclausverbinding

van volleregelsaansluit,dathetresponsierijm vrjwelaltijd
verzekerd is.Ditgeldtook voortypeA,datechtermetslechts

vijfgevallenvertegenwoordigdis.Bjalletypesisdegebroken
regelmeestaldetweederegelvan hetgepaarderjm.Gezien
vanuitdetraditioneleclausverbindingdoorlniddelvanhetijzrjm ligtdithetmeestvoordehand.In onsspeltreedtin 80%
vanallegevallenheteindrjm alsresponsierijm op,indeoverige
20% heefthetbinnenri
jm diefunctie.W atbetreftdemogelijk93

heden van responsieri
lm, met inbegrip van responderend
binnenri
jm,maakthetbi
jdetypesB en D,dem eestfrequente,
ve
r
s
c
hi
l
of
d
e
>
e
e
d
e
danwe1deeerstedergepaardri
jmengCCn

deregelsgebrokenis.BijA enC speeltdeplaatsvanhetbinnenri
jm (indeleof2ehelft)eenrol.Hetaantalgevallenvaneen
ebroken zl-regelis te gering om iets van een voorkeur te

klmnen bespeuren voor die plaats waar hetbilmenrjm a1s
responsierjm kan ftmgeren.Hetgrootsteaantalgevallcn van
een gebroken le regeldoetzich voorbijD,hetmeest,,progressieve''epe.Hoe de geringe frequentie van type A,die

waarschijnli
jkniettoevalligis,eveneensinverbandzouklmnen
worden gebrachtmetde gebruikeljke clausverbinding door
middelvanhetgepaardeeindri
jm,isnietduideli
jk.Ditzouaan
de hand van spelen uitverschillende perioden moeten worden
nagegaan.

In onsspel, dat biten de strofsche delen ongeveer 400
clausen van variërende, rotendeels geringe lengte omvat,
komen 140 clausen voor van een halve regelof minder.Een

kleine honderd hiervan missen responsierjm,een kwartvan
hettotaleaantal.Inaldiegevallenheeftdescbrijverdetechniek
van hetclausverbindenderjm,datnaarmenaanneemtdememorisatie van de rollen gemakkelijker moet maken, prijsegevenvooreen wezenljkerdoel,doordezevirtuozerederijkerondankszijngebondenheidaantraditionelevormelementen
metonmiskenbaar succesnagestreefd:een bewegeljke, ri
jkgeschakeerdedialoog,metdezelfdemogelijkhedenvoorlevendig toneelspela1swaartoe hetstuk ook in andere opzichten
ruimschootsgelegenheidbiedt.
Vl. BBSCHRIJVING vAx HET HANDSCHRIFT

Hetesbattementisonsalleen overgeleverd in een papieren

handschrift,afzonderlijk ingenaaid in een negentiende-eeuws
kartonnenbandje,datwordtbewaardopdeKoninklijkeBibliotheek te Brusselondersignatuur21ö52.

Hetbandje meet22x 15Vacm.Heteigenli
jke manuscript

wordtdaarin voorafgegaan en gevolgddoortweeblanco schut-

bladen van veeljongereherkomst(bljkensdewatermerken
minstenseindzeventiendeeeuw).Hetesbattementisgeschreven
op twee katernen van resp.vi
jfen zes diploma's ineengevouwen.De afmetingen van het blad djn ca. 15x21cm.
Enkelediploma'szijnaan debovenkantietsafgesneden,zonder

dat dit ergens tot tekswerliesaanleiding heeftgegeven;men
vindtoverhetalgemeenbehoorhjkemargesronddetekst.Beide

katernen zijnmetvri
jnieuw touw inhetbandjegenaaid;gaatjes
van een oudereinnaaiingzi
jn inhetpapierduideli
jk zichtbaar.
Voordetekstzijn tweesoorten papiergebruikt;heteerste
katern en debuitenstedriedubbelbladen vanhettweedekatern

hebbenoverwegend10,soms11(horizontale)rastersperblad
m eteen onderlingeafstand variërendvan 17-20mm,en meestal
19 à 20 mm *de restvan het tweede katern heeft 11 of 12
rastersperbladmeteen onderlinge afstand variërend van 16-20
mm ,en meestal17 à 18 mm.Dewatermerken bevestigen dit

verschil.Hettweedeen wjfde diploma van heteerste katern
dragen hetzelfde m erk,111.BricquetI 1048.Hetvierdeen zesde
diplom avanhettw eedekatem hebbena1sm erkBricquetI1183.

Ditlaatstemerkvoert- uitzonderlijkeengell,kkigeomstandigheid- hetjaartal1548,waarmeeduseen terminuspostquem
voordedateringvanhetafschri
jvengegevenis.Papiermethet
andere watermerk wordt blijkens Bricquetvoor ambteljke
stukken reedsvanaf1524gebruikt.
Hetschriftisvaneenzelfde,keurige,handdiedebekendezestiende-eeuwse cursiva gebruikt.Transcriptiemoei
lijkheden deden zichbi
jnanietvoor.Ophettitelblad staatachterdeplaatsnaam Leyen m etzw artere inkten andere,w ellaterehand het

jaartal1552toegevoegd.W aarschjnlijkfolieerdeookdezehand

hetmanuscript(1t/m 22).Van signaturen e.d.valtnietste
bespeuren.Behoudenseen heelenkelekennelijkeverschri
jving
vindt men slechts een tientalcorrecties,van de afschri
jver
aiomstig.Deomvangrjkstebetreftdedoorhalingvaneenversregelgeli
jkluidend aan vs.925,doch abusieveli
jk na vs.927
nog eensherhaald.
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De interpunctie beperkt zich tot de conventionele schuinverticale streep (onregelmatig aanwezig) en de punt (twee keer),
beide als pauze-teken, de ronde haakjes voor parenthesis (niet
consequent en vrij weinig aanwezig) en het vraagteken (vrij
vaak gebruikt). Afkortingen treft men tamelijk weinig aan. De
voornaamste zijn: het liggend streepje op een letter, dat een
== ende.
volgende n aanduidt, benevens
Over de spelling wordt iets gezegd onder "wijze van uitgeven " .
Rechtsonderaan op het titelblad staat in kleine letter, maar
onmiskenbaar van de hand van de copiist: Dalem. Deze intrigerende aanduiding verbindt ons manuscript met een aantal
andere zestiende-eeuwse handschriften van rederijkersspelen.
Allereerst met een drietal eveneens op de K.B. te Brussel
bewaarde stukken, waar dit woord op dezelfde plaats wordt
aangetroffen, t.w, Een speel te speelen in tijden I van oorloghe
van Moortdadich I werck en Manhatighe tanden, en het Esbatement van Musijcke I ende Rhetorijcke welcke conste I de beste
es (evenals ons spel beide naderhand gedateerd - resp. 1551 en
1553 - en met dezelfde hand gefolieerd), alsmede Van. ons
lieuen heeren Minnevaer (ongedateerd, met latere hand gefolieerd). Ons spel en de drie andere, zojuist genoemde, vertonen
zeer grote overeenkomst ill schrift, mise en page, correctiegewoonte, afkorting, interpunctie en spelling. Ze zijn dan ook
stellig van dezelfde afschrijver. Slechts valt in O.l.h. Minnevaer
de afwezigheid van het vraagteken op, terwijl dit spel ook met,
zoals de andere, door dezelfde latere hand is gedateerd en
gefolieerd.
Dit viertal manuscripten maakt deel uit van een grotere verzameling van afzonderlijke ingenaaide afschriften van rederijkersspelen, waarvan sommige zijn gesigneerd door een zekere
Reyer Gheurtz, andere om de grote onderlinge overeenkomst
eveneens van deze copiist afkomstig zullen zijn. De Vooys
heeft in het kort en met allerlei kleine onnauwkeurigheden over
deze collectie gehandeld 1. Van de veertien spelen die aan Reyer

en

1
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In: Tijdschr, v. Ned. Taal- en Letterk. 48 (1929), blz. 133 e.v,

Gheurtzworden toegeschreven zjn ervjfdoorhem alsafschrjvergesigneerdengedateerd(1551,1552en1553),envier
anderedragendegenoemdeaandiding,,Da1em''(waarvandrie
een naderhandaangebrachtedatering 1551,1552of1553hebben

zieboven).Noch heteen,noch hetanderewerd doorde
Vooys opgemerkt.De resterende vijf spelen zjn ook weer
-

naderhand gedateerd 1551,1552 of1553,watdoorDeVooys
nietsteedswerd gezien.Alleen O.l.h.M innevaermistduselke
vorm van datering.Allespelen worden op deK.B.teBrussel

bewaard,behalvehetSpelvanCharon(ed.W.deVreese)en

Van Narcissusen Echo,die zich te Gentop de Universiteitsbibliotheek bevinden.
DooreentoevalligeontdekkingkondenwedecollectieReyer
Gheurtznog meteen tekstuitbreiden,n1.Een Esbatementspel

gemaecttho/leyenvandiecamerderaccoleyen/ûpdievraege
van dordrechtW ie/voirmaelswaeren de victoriöste ver/
heuenwelckerwerkennochbljcken/intleuen/Leyden/Lanck
633 regulen.Ditspelisaanwezig op de K.B.te 's-Gravenhage

ondersignatuur71J27,gebondenineenfraaizeventiendeeeuws
perkamentenbandje,geschrevenoppapierdattendelehetreeds
voorhethieruitgegevenspelookgenoem dem erkBhcquetl,1183
voert,doordezelfdehand,m etgroteovereenkom sten in allerlei
opzichtent.o.v.degenoem decollectie- toten m etdevoorde

afschri
jverwelsigniicanteometbovengeschrevenkleinee,die
wi
jalsJhebbenafgedrukt1- en welhaasttenovervloedeeen
proloog en conclusiediebeide,,ondertekend''zi
jnmetdezinspreuk y,Tgheloofmûetwercken'' Dezespreuk immerskom t
voor op hettitelblad van een geschreven verzamehng spreekwoorden dieisingebonden achterin hetGentseexemplaarvan
de Gemeene Duytsche Spreeckwoorden,in 1550 te Kampen
gedrukt2; de tekstvan dittitelblad luidt:Adagiaoftespreek-

woorden/ghecopieertvan ReyerGheurtztamsterdam /Tgheloofmûetwercken 1552:.Op grond van dezelfde spelling1zie I-lfst.VIIpunt6.

2Thansuitgegeven:G.G.Kloeke,Kamperspreekwoorden;(Assen,1959).
3Vgl.DeVooys,a.w.blz.137enM.W .Immink,DeSpiegelderMinnendoorColçavan
Rb'
ssel
e;(Utrecht,1913)blz.LInoot.Vgl.voorhetspelookhetaddendum op blz.104.
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eigenaardigheid als zoeven bedoeid - 0 met bovengeschreven
kleine e - zou men kunnen veronderstellen dat ook nog tot
dezeIfde collectie Reyer Gheurtz behoorde: Een vastenspel van
Sinnen hue smenschen I gheest van tvIeesch die werlt en die I
duvel verIeijt word. Het enige hs. beyond zich op de K.B. te
Brussel (21656), tenminste sedcrt 1774 samen met twee andere
teksten in een hoornen band (4°) 1, die helaas in 1940 te Leuven is
verbrand. Gelukkig hadden Leendertz en een Leuvens student
afsehriften van dit vastenspel gemaakt, dat hiernaar werd uitgegeven door De Vooys en Mak 2. Nadere gegevens over dit
hs. of reproducties ervan konden wij met achterhalen. Van de
beide andere hss. in deze band werd de Tielebuijs (21658) ter
sprake gebracht door De Jong (zie volgende noot), en over het
derde stuk voIgt hieronder nog iets.
am terug te keren tot het "Dalem"-mysterie: we moeten weI
veronderstellen dat het hier om de aanduiding van een persoon
gaat. In deze richting wijst ook de omstandigheid dat wij in de
zestiende-eeuwse rederijkerswereld althans een persoon van die
naam kennen. Een tweetal spelen zijn, voorzover we weten,
door hem afgeschreven, nl. Een Esbatement van Tielebuijs, van
Willem Elias (hs. te Leiden, Lett. 1033 - vervaardigd 1541,
afgeschreven 1548 3 ) en EenPresent van Jonste I Vrientschap I en
Trouwe, van Jacob Jacobsz. Cassiere (hs. vroeger te Brussel,
K.B. 21657, in dezelfde, nu verbrande band (zie boven) - vervaardigd en afgeschreven 1559) 4. Beide copieen zijn zeer
duidelijk van dezelfde hand (doch even duidelijk van een andere
dan de tot nu toe besproken stukken) en door de afschrijver van
een volkomen identiek opgezet colofon voorzien, waarin hij
zijn naam en latijnse zinspreuk heeft verwerkt, aldus: Ut Vis fae
1 De teksten vormden nI. tezamen een nummer (110) in de Naemrol van Nederduitsche Tooneelspellen door J. van der Marek, verkocht in 1774.
2 In VersI. en Med. v. d. Kon. VI. Acad. 1953, bIz. 593 e.v. Zie ook De Vooys in het
Jaarboek De Fonteine 1950, blz. 21 e.v.
3

Ed. M. de Jong, Drie zestiende-eeuwsche esbatementen; (Amsterdam, 1934). Hij

gebruikte hierin dit Leidse hs. voor zijn uitgave van de Tielebuijs, en verwees o.a.
naar varianten in het zojuist vermelde Brusselse.
4 Ed. W. van Eeghem, VersI. en Med. v. d. Kon. VI. Acad. 1938, biz. 126 e.v., met
reproductie van titel- en laatste blade
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Alterjscripsit/perDalem /Den ..(datum enjaar)/ditspel
islanckindichte. .(aantalregels).
Op heteerstegezichtzetdeverbinding van scrtsitmethet
voorzetselTeronsvooreen grammaticalecrux.In plaatsvan p,

metaiortingsteken doordestok,te lezen een hoofdletterJ,
zoalsDeJongdeedindeTielebui
js1,lostdézemoeljkheidwe1
op,maarispalaeografsch nietaanvaardbaar.Bovendien isde
combinatievan voor/effermet,,achternaam ''o-i.in dezestiende
eeuw niet gangbaar,het gebruik van de achtem aam alleen

daarentegen wél.Dalem schrijftook op preciesdezelfdewijze
perW illem elias,perCassiere.Hetisevenwelmogeli
jk datde
spreuk a.h.w.a1svoorlopige aanduiding van denaam ,en dus

a1sonderwerp van scrtsitmoetworden beschouwd.Dalem
schri
jftb.v.ook onderaan in deTielebuijs:W illem eliasalias
vrancx pri
jstluttelbedwancxcomposuit.HI
J'zouerdanopeen
'
nieuw e regelzi
jn naam methetzo gewonepera1seen nieuw e
m ededeling,min ofmeer1osvan hetvoorgaande aan hebben

toegevoegd,enopeenmanierzoalslli
jooksteedsmetzijnauteur
deed.Ofkendehijslechtlati
jn en deedzichnaardemodevan
zi
jn ti
jd geleerd voor metzi
jn fraaie spreuk en stereotiepe
formules?Dllrvoorzou dan ook devreemdeplaatswaarop de

regelaireekt(nJin plaatsvan vôôrscrèsitjeen aanwijzing
kunnen zijn!
Tenslottevraagtm en zich afwatReyerGheurtzbewoog,op
onsspelen op nog drieanderedenaam Dalem ,en dan nog w el

zo klein geschreven,teplaatsen.Erzit,bi
jgebrek aan nadere
bi
jzonderheden,nietsandersopdandetweemeestvoordehand
liggendegissingenteopperen:ofwellti
jcopieerdenaarteksten

inhetbezitvanen/ofafgeschrevendoorDalem (diedanverloren
zijn gegaan,tenminsteonsnietbekend zjn),ofwelzijn aldus
em erkteteksten waren bestemd voorDalem.Heteersteli
jkt
hetbestvoorstelbaar.DJterenigerleirelatietussen beidecopiis-

ten- dieoverigensvooronsnietmeerdannamenzi
jn- heeft
bestaan,isondertussenduideljk.Zijwarenbli
jkensdedateringen
1a-s
v.,blz.19.
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van htm arbeid bovendien tijdgenoten.Merkwaardig klein is
de kring waarin de beschikbare gegevens ons doen rond-

draaien:binnen decollectieReyerGheurtzraken wi
jviaons
spel,,Da1em ''op hetspoor,die onsvoertnaar de twee door

hemzelfgesigneerdeteksten - waarvan deene,deTielebujs,
ôôk (ineenanderafschrift)ineenZuidnederlandseverzamelband aanwezigwas,in welkezel
fdebandDalemstweedehs.
(EenPresentvanJonste)wasopgenomen,alsmedeEenvastenspel.. hûesmenschen gheestvan tvleeschetc.- datonsterugvoertnaar decopiistReyer Gheurtz!Ophelderen klmnen we
hetraadselvan dezegecomphceerderelatiesniet;ook deplaats

van deverloren Brusselsecodex,waarin kelmeljk een aantal
draden van hetwarnetbijeenkwamen,isnietduideljk in dit
eheel1.
W elwordtuitheteen en andernog weereenste m eerde
iadruk versterkt, dat Cr intensieve betrekkingen tussen de
Noord- en Zuidnederlandse rederi
jkerswereld hebben bestaan

in dezetjd.ReyerGheurtzheeft,alsonmiskenbaarNoordnederlandsverzam elaarvooreen m ilieu datook op hetbezitvan
Zuidnederlandse spelen gesteld was,in deze betrekkingen een
actievero1vervuld.
VII.W IJZE vAN UITGEVEN

Bijdezeuitgaveheeftvooropgestaan debedoeling om ook
lezersbuiten dekring dervakgenoten een leesbaretekstaan te
bieden,o.a.doorhetopnemen van verklarendeaantekeningen,

zonderdaarmeeaan debruikbaarheidvoorwetenschappeljke
doeleinden alteveelaireuk tedoen.Een en anderleiddevoor

hetvaststellenvandeteksttotdevolgendegedragsljn:
1Buiten dezeenge kring ligthetlaat-zestiendeeeuwse afschriftvan hetspelFua

vergancklqckeschoonheytensmenschensin,8parsonages,982rqulen,datzich ineen zoekgeraaktBoek H van deverzameling van Trou MoetBli
jcken teHaarlem bevond
(vgl.C.G.N.deVooys,Rederqkersspelen uithetarchié van s
,Troumoet5l(
#kea'';
Td'dschr.v.Ned.Taal-enLetterk.49(1930)bh.25)endatopgrondvandeovereenkomstenintitel,aantalpersonen(hetstommepersonageDieDootza1hierzi
jnmeegeteld),enlengte(halveregelsbmnenvoorhelegeteldzjn)we1identiekmethetonze
geachtmag w orden.
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1.Hetzeerwillekeurigehoofdlettergebruikvanhethandschrift
isaldusgenormaliseerd,datelkeversregelen elke nieuwe
zin meteen hoofdletterbegiM en,en datdenaam van God,

eigemmmen en aardri
jksktmdige namen in de toneelaanwijzingen en in dedialoogvan hoofdletterszijn voorzien

(Gewoonte,Manier,sMenschenSin,Verganckelickelscoon-

heit,Moijses,Venus,Lei
jen,etc.).Deaanduidingenvan de
personagesboven declausenzjn kleinkapitaalgedrukt,de

Verganckelicke Scoonheit,waarvan nu eensde
ene dan de andere helftwordtweggelaten,telkensvoluit.
2. Een moderneinterpunctie isaangebracht,methandhaving
naana van

van :

a.hetonregelmatig gebruiktepauzeteken:deschllin-verticale streep.

b.tweegevallen waarheths.een forsepuntheeft(314
achterJujk,340achterbinnen)endedubbelepuntofwat
daarvoorkan doorgaan achtergedaenin 313.

derondehaakjesvoorhetaangeven van parenthesisin

de vss.33, 133,137,171, 173,259,337,426,620,639,

643,651,869,892/3,912,924,927en930.Deoverigezijn
dooronsaangebracht.

#.hetvrjvaakgebruiktevraagteken,daterinheths.uitziet
a1seen punten een rondehaalnaarrechtserboven,in de
volgende verzen:32,35,37,41,53,65,70,95,97,99,
108,175,178,181,184,308,321,330,416,7124,7125,
762 en 767.

Deoverigevraagtekenszi
jn van onsaiomstig.
Gehandhaafd bleef de dubbele schllin-verticale streep ter
aanduidingvanhetdubbel-enbil
menrijm.Dittekenisveel-

vuldig,zijhetook nietgeheelconsequent,in heths.aanwezig,doch nooitop heteind van een versen,m etuit-

zondering van vs. 893,niet achter het sluithaakje bi
j
parenthesis(bjv.259).
Somsbleefbetten onrechteachterwege,bi
jv.in devss.
235,239,475 en 776.
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Dedelenvan adeidingen diein dubbelrijm betrokken zijn
worden door ditteken nietvan elkaar gescheiden,bijv.
227scoonbeit- 228 croon//brejt- 229 tboon//grejt;
vgl.ookeengevala1s:391iancbbegaen- 392swancke//
gaen- 392rancke//staen;we1decomponentenvaneen
samengesteldwoord,bi
jv.317stoot//degben- 318loot//
weghen
319 noot//creghen;389 an//stellen 390
man//vellen- 391dan//sellen;vgl.ook49.
Enkelemalen ishetteken voordubbel-en binnenri
jm ten
onrechteaangebracht,bi
jv.invs.239en766.
Op tweeplaatsen metbinnenri
jm staateen enkeleschuine
streep i.p-v.een dubbele:achter totin vs.32 en achter
böninginnein vs.457.

Inaldezeendergelijkegevallenisdetekstconform heths.
afgedrukt.

4.Naarmodem gebruikgenormaliseerdzijni/jenu/v.
Devocaalvanwoordena1stqt,sqnetc.wordtmeestalmeti
j
gespeld,maarvrjvaakontbrekenéénofbeidestippen,alof
nietin combinatiemeteen variantvan deletterzelf Ervalt

geen enkelsysteem in teontdekken.W i
jhebben steedsi
j
gespeld.

6.Hetvoor de afschrijver Reyer Gheurtz karakteristieke
letterteken .,o m eteen bovengeschreven kleinee'',voorde
eu-klank,isdooronsweergegeven metö.

7.Verdergebruiktlzijhetteken ,,u meteen klein kringetje
erboven'',in de woorden dâcbt (562,566,858),Jlcx
(36,127,292,789;in 347 echterzonderhetkringetje),

mâcbtlenj(129,297,390,enz-),mâsten(224),triqmpbe(400),
J, (41,43,58,etc-,ookinsamenstellingen),vâlle(353).
Verder,in combinatiem eteen volgendee,in woorden a1s

g?et,Jlefetc.,en in combinatiemeteen volgendei
j(y)in
woorden a1sblâqen,mljfe,etc.
In allegevallen hebben wijhetkringetjevervangen door

eenkapje(4).
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8.W atdemiseenpagebetrefthebbenwi
jbjverdelingvaneen
versregelovertweeofm eerclausen dezedelen van hetvers

trapsgewi
js''afgedrukt,in afwijking van hethandschrift,
dat elke claus voor aan de marge laatbeginnen.Achter
zulkeversstukken,voorzoverzeeenvolledigeclausvormen

ofhetbegin zijn van een claus,staan in heths.dikwijls
kortere oflangere horizontale strepen,somsin de vorm
van een verlengdehaalvan delaatsteletter,om denamen
van de personages tussen twee clausen en de tekstregel

duideljkvan elkaartescheiden.Zezjnbi
jonzewi
jzevan
afdrukkenoverbodig en om diereden weggelaten.

9.Enkelekenneljkefouteninheths.zijndooronsverbeterd.
W oordenofdelenvanwoordendiedoordeafschri
jverzi
jn
doorgehaald zijn nietopgenomen.Deze en alle verdere
bijzonderhedenvan degedruktetekstt.o.v.hetmanuscript
zi
jnindeaantekeningenverantwoord.

10.Aiortingenalsle
-boocbsteArj'
l/engrzmage(335)zijnstilzwl
jgendopgelost.
11.D e versnum m ering in de m arge is van ons aA om stig.
V olgens onze telling om vat het spel 934 verzen; dat is

vierverzen minderdan deafscbrjveraanheteindvan de
tekstopgeeft:vermoedeljkheefthi
jzichenkelemalen,b.v.
bi
jdetellingvan gebrokenregels,vergist.
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ADDENDUM

Het bovenstaande was al gezet, toen we op de voor de hand liggende gedachte kwamen, de slotregels van het spel:

Bij Godt mfietcn wij inder ewicheit Ieven.

Dat ghun ons de Heere in wien tleven overvluet lIes.
Daer staet: pnleftet aI, maer hout dat ghfict II es.
nog eens te vergelijken met die van het andere Leidse spel in de collectie van
Reyer Gheurtz (vgl. bIz. 97):
Reijn genuecht sij u allen omtrent
Als een lustige fonteijn de overvluet II is.
Verwerpt tquaet der accoleijen behoudende dat guet

II is.

Zoals men ziet bevat de slotregel in beide gevallen hetzelfde devies, handig ingevlochten: Hout datghuetes, de zinspreuk van de auteur op wiens naam
beide spelen moeten worden gesteld 1. Deze ontdekking geeft uiteraard
aanleiding iets dieper in te gaan op het karakter van Wie voirmaels waeren de
victoriiiste. De proloog en de conclusie, die in het handschrift samen voor het
eigenlijke spel zijn geplaatst, blijken later aan het spel te zijn toegevoegd;
de proloog legt nl. aan het publiek uit, dat de kamer van Dordrecht dit spel
"heeft .... dfien speelen", en bevat, evenals de conclusie, een toespeling op
de zinspreuk van de Amsterdamse kamer de Eglentier, "in liefde bloeyende".
Dat Reyer Gheurtz beschouwd moet worden als de auteur van proloog en
conclusie, kanwordcn afgeleid uit de ondertekening met Gheurtz' zinspreuk,
die hij immers verder onder geen van de alleen maar door hem afgeschreven
spelen gebruikt. De inhoud van het spel is als voIgt:
I. Vraghe (representante van de kamer van Dordrecht) zet aan Antwoort
(representant van die van Leiden) uiteen door welke vraag zijwordt gekweld.
Antwoort zegt toe te zullen reageren en trekt zich terug voor beraad. II.
N u verschijnen Gepeijs en Arguacie; ze vertellen iets over hun herkomst en
Arguacie betwist Gepeijs de voorrang zonder dat deze zich ertegen verzet,
want hij heeft van "voorafgaande" Arguacie immers aileen maar voordeel.
III. Antwoort komt op en vraagt hun om raad in de questie "wie voirmaals
1 Met dezelfde zinspreuk ondertekent ook een Haarlemse rederijker, I. van Gerwen,
zijn bijdragen aan het Nootwendich Vertoogh, deralleen suyverende Springh-Ader aller kinderen Gods. . . . (Haarlem, 1614).
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waeren de victorioste verheven, waer dar de wercken noch blijcken int leven". Gepeijs wijst als zodanig onmiddellijk Jupiter, Hercules en Jason aan.
N adat de tegenvoorstel1en van Arguacie (bijbelse helden, stedenstichters,
Phenix als uitvinder van het alfabet) van de hand zijn gewezen, geeft Gepeijs
nadere uitleg: de zuilen van Hercules ("plus oultre"), de adelaar van
Jupiter en het gulden vlies van Jason leven nog voort in het wapen van keizer
Karel V. Antwoort krijgt de pointe goed onder de neus geduwd (hoe hij die
op het toneel moet opdissen weet hij zelfhet beste), en de raadgevers vertrekken, want te veel Gepeijs en Arguacie is ook niet goed voor een mens. IV.
In een referein met de stok "AIsmen noch siet aen twapen der keijserlijcker
majesteijt" geeft Antwoort de oplossing vervolgens door aan Vraghe, terwijl
intussen de drie heIden met hun attributen op het toneel worden gedemonstreerd. Een rondeel tussen Vraghe en Antwoort sluit het spel af.
De twee spelen van Hout dat ghuet es vertonen verschillende punten van
overeenkomst. De voorkeur van de auteur voor strofische vormen blijkt in
het spel voor de Dordse wedstrijd uit het intensief gebruik van rondelen:
twee ter opening van de eerste scene, drie ter afsluiting van de derde, terwijl
de vierde scene op achttien verzen na uit twee rondelen en een referein bestaat. Zo nu en dan merkt men, dat de schrijver een conflict met de plakkaten
van de overheid angstvallig vermijdt. Het duidelijkst treedt dat aan het licht,
als hij Gepeijs Arguacie's voorstel om bijbeise helden als David en Simson te
noemen, laat afwijzen met het argument, dat daar slechts verstand van hebben
"de die scriftuere hebbe dorsocht", zodat niet iedereen van de heldendaden
in kwestie op de hoogte is! Herhaalde toespelingen op het blazoen en devies
van de kamer van Dordrecht en van die van Leiden moeten het publiek duidelijk maken, dat het in de eerst scene om representanten van die. kamers
gaat. Dergelijke toespelingen vindt men ook in de laatst scene; men zie slechts
het hierboven uit het siotrondeel geciteerde, waarin we verder nog de regel
"de genuecht ist aI/dar lieft ist fundament" aantreffen. Het in een adem noemen van de beide Leidse deviezen, en dat reeds in ofkort na 15401 bevestigt
onze veronderstelling (zie blz, 18), dat het gebruik van de twee deviezen in
1546 niet op het bestaan van twee verschillende kamers te Leiden wijst.
Wat het karakter van de eerste scene betreft, de overeenkomst met sMenschen Sin en Verganckelycke Schoonheit is frappant. Men zou het zo kunnen
omschrijven: in beide geval1en wordt de situatie waarin het publiek verkeert
v66r het begin van het spel, in het spel opgenomen en als openingstoneel gebruikt, Door de factoren wedstrijd en uitdaging in de eerste scene mee te laten
spelen, kan de auteur de situatie verlevendigen en tevens verantwoorden dat
hij Vraghe niet eenvoudig naar Gepeijs en Arguacie doorstuurt, maar Antwoort aileen laat gaan. Het resultaat is een klein niveauverschil, dat bij de
1 Volgens Schotel, a.w. dl. I, blz, 176 werd de wedstrijd uitgeschreven in aansluiting
op de inkomst van Karel V te Dordrecht op 21 juli 1540. Thesauriersrekeningen uit die
periode zijn niet bewaard gebleven.

105

overgang van dederde naar de vierdescène opnieuw wordtbenut.Heel

handigvoertdeauteurindederdescènedespanningopdoorGepei
jsbjalle
weerlegging van detegenargumenten zi
jn eigen hoofdargumenttothet
laatstachterdehandtelatenhouden.DeredendieGepejsenArguacievoor
hunvertrekaanvoeren,iseenaardigironischtrekje.Indeslotscènezi
jnde
eerstedriestrofenvanAntwoortsrefereineigenli
jknietmeerdangestileerde,
en doorhettableauvivantondersteunde,herhalingvanGepei
js'uiteenzettingen.Desteverrassenderisdewending,diedeauteurerindevierdestrofe

nogaanweettegeven.Antwoortbli
jftnietlangerbi
jhetwapenstaan,nee,
ookKeizerKarelzelfiseen adelaar,watkrachten scherptevan blik betreft,
in Godtalscalomnenvastgefundeert''enzachtmoedig a1seen1am wamzeer

hi
ja1srechtermoetoptreden.Tenslotteverwi
jsthetwapendanooknognaar
deDrieënigeGod;deonvergankeli
jkezuilennaardeVader,het1am naarde
ZoonendevleugelsnaardeHeiligeGeest.Directnadezepointevalthetslot
vanhetspel.
<fevoirmaelswaerendevictorib'
steiseenvandebesterepresentantenvanhet
genre waartoe hetspelbehoort.Nu gebleken isdatde auteurde Leidse

rederi
jkersbjtweeverschillendewedstri
jdenvaneenspelvoorzag,wordthet
we1heelwaarschjnljkdathetdefactorvandekameris,diezichachterde
zinspreukHoutdatJàlefesverschuilt.DeW itteAcolejenbeschikteinhem
overeenzeerbekwaam toneelslri
jver.
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Een esbattementvan sM enschen Sin

en VerganckelijckeSchoonheit
lanck 930 regulen

Leijen 1552

D alem

esbattement:eig.ontsyarmendspel,latervooral:klucht;a1szodanigwe1inoppositie
totdeterm''spelvanslnne''gebrllikt(vg1.j.J.Mak,Vierexcell
entekluchtenj(Amsterdam,
1950)blz.V,VI).Hierechter,evenzlso.a.inhetopschriftvandeElckerli
lcenvantwee
anderespelenuitdecollectievanReyerGheurtz(zieblz.96e.v.)gebruiktvoorteksten
die,invergeli
jkingb.
v.metdespelenvandeGentsewedstri
jdin1539,evengoedspelen
van sinnekunnen worden genoem d.Inhoeverrefactoren a1sdelengtevanhetspel,het
aantalvandepersonagesenhetplaatseljktaalgebruikeenro1spelenbi
jhetaanduiden
vandezespelena1sesbattement,isnietduideljk.Dalem:zieblz.96.
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PERSONAGENS
D EERSTE
D ANDERDE
Ds PRoroGB
EEN VROUKEN
GHEw OONT
M A= R
sm NscHEN SIN
VERGANCKELIJCKE SCOONHEIT
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lv

PROLOGE

2r
Deerste,eeneerlkckny- a
metringenaendieDaf.

HelpeGodt,ditissekerrustich//weder,

Grûi
jsaem envruchtbaer,gedanctsj deHeere.

Dedow valtovervlûedichenlustich//neder,
Desolmeverthoonthaermethitten seere:

5Dieslo(pri
jseneere//si
ju,Godtindenhogen.
Devogelkenssingende/onssûetelijcktogen
(Soetblijctvoirogen)//veelvröchtsenjoli
jts,
Bewi
jsendediesûetichei
jden desti
jts.
Luttelerespi
jts//mennuvintom rusten.
InDeendûetdit/danderdat,wiesounulusten
Denujtwermusten//metslapenen dromen!
Icgaegheem wanderen onderdieboom en,

Tistmi
jndervromen,//icbevûelttelckenspacie.
Icbevindsetemets/de,vanVenusnacie,
l5Veelrecreacie//maecken//intgrûenecrui
jt.
Si
jspelen,si
jsingen/maeckendesogelui
jt;
EndeVenusfrui
jt//si
jdicwi
jlsoocsmaecken.
Iclaetongemerct/ken draechkennisvansaecken,
14bevinden:aantreFen; te mets:nu era
burger.
dan;Je:die;vanVenus>cfe:verliefdx ,
4 vèrthoont haer met hff/ea Jeere: straalt minzieken.
grotehitteuit.
15recreade:plezier.
6 togen:betonen.
17 Venus .fr
uçf: de genoegens van de
8
getuigende van de geneugten van het liefde.
'
18laet:laathet.
)aargeti
jde.
11vermusten:verm orsen,verknoeien.

eerlqckrqcman:eerzame,welgestelde

13tmi
jndervromen:totmi
jn voordeel;

spacie:momentofplaats.

10ditinhs.verbeterduitd4t
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lcwiltnietlaecken,//icklaetseinvreden.
20Datovergeslagen/icwilmjgaenvertreden,
Pejsendemetreden//totallenpercken,
DatGodtwonderli
jcisinallesi
jnewercken.

Hiergaet/
1j'watwanderen,daer
naespreect/1
(/weder:

O Heere,umûetenloven,danckenenPri
jsen
Allecreaturen(wantglzijoveralhebtgebot)
25Voirdieweldaden/deugûetheijenonsbewi
jsen.
O Heere,e1cmûetuloven,danckenen prijsen,
GMJ'verchiert1ofen crui
jtom onstespijsen,
Ghijbesorchtenvervolletalinswerltscot.
o Heer,umûetenloven,dancken enpri
jsen
30Allecreaturen/wantglzijoveralhebtgebot.
Gûeden dach,vrouken.

Eenvroukenrei
jsbaertâqemaect
coemtfd/del#
/cvoortendeJet/f.
'

D atloneu Got.

BenicSchiertot/derGhoudebinnen?
M AN

Jaghi
j,watsultghj daer(metoorlof)beghinnen? 2v
VROUKEN

Maericsoudaervinnen //uijtverschei
jden contrei
jen
35 R hetori
ckers.
-j
20over
geslagen:metstihwi
jgen voorbi
j- ad31reqsbaertâegemaect:gekleed voor
gegaan.
dereis;tqdelqc:ophetjuiste moment,
21metreJea:metrecht;totallenpercken: bjti
jds.
32 totderGhoudebinnen:teGouda;in de
overal(stoplap).

volkstaalvan die streek spreektmen nu
25Je:die.
27verchieren..scheppen,ontwerpen.
nog van tergouw.
28ln swerltscot:in hetaardsetranendal; 34maer:we1(inter
j.
);vinnen:aantreFen.
cotheeftallerleionpmstigebetekenissen:
kroeg,bordeel,gevangenis,hel.

32achtertot/inplaatsvan//
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M AN

Vanwaercoemtglûj?
VROUKEN

VanLei
jen,

Flûcxsonderverbeijen,//sijndedaertûegemûet.
M AN

Coemtglzi
jtgaende/ofcoemtghijtevûet?
vRouxEx

Maermitterspûet//socoemeictgaen.
M AN

lcdachtglzijtevûetgecomenhadt.
VROUKEN

so heb ic gedaen

40En,sonderwaen,//icbenvrijvermûi
jt.
M Ax

Coemtghi
jdusûpucousen?
VROUKEN

Neen/icwasgeschûi
jt,
Maervûelendetgebrûijt//aenmi
jnenvûeten,
Dûeonschûi
jdicmi
j/comendeûpmijncousenclûeten
Totmi
jnversûeten,//wiltetdocbclaer//'verstaen.
45Ichadtinmi
jnvûetbijnaeeenblaer//gegaen.
Mi
jnswaer//vermaen//enwiltnietlaecken.
3 d6e. toen;cl
ûeten:ishet een werk36/,
1cx sonder verbeqen: vlug, zonder 4
woord, dan betekent het lnisschien iets
dralen;gemâet:gezind,gestem d.
37-40 Devrouw bem erktniet,datzevoor
degek gehoudenwordt.

40vrq:voorzeker.

42gebrqi
j'
t:broeien.

a1s:aanhompelen;ofiscousen clâeten een
zelfst.naamw .?

46mi
jnswaervermaen:mi
jn omslachtig

relaas.
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M AN

W atSuldjdoch bijdierhetorijckersmaecken?
Incorterspraecken//wiltmi
jdensin//sommen.
VROUKEN

Maericsoudtsealsogaernsienin//commen.
50W iltmi
jtbekin//nommen//hûedattetstaet
Mitten tjt.
M AN

Seecker,vrouken,ghjcomtveeltelaet.

Siet,desonnegaet//schiernaetweste//saen.
VROUKEN

Com ictelaet?
M AN

Jaghi
j.
VROUKEN

W ieheeftdantbest//gedaen
Enmetfeest//ontfaen//denhoochstenprjsverheven?3r
M AN

55 Vrouken,datweeticniet,m en salsenoch gheven.

Bli
jfthierbeneven,//tsalcortehckgeschien.
VRO UKEN

W is,lieveheer/hadicdochdatgesien,
Enicûpmijnknien//een missesoudehoren!
M AN

Vrouken,ghi
jhebtdieconstteseervercoren.

60Sijgheeftuindoren//eensûetbesief
48den sin sommen:de bedoeling uiteen- 57had ik dattoch maargezien,danhad
Zetten.

50 tbekinnommen:meedelen.

52schler:bi
jna.
54jèest:vreugde;pri
js:depri
jsvoorhet
schoonstincomen''.
55Je.
'(qndankshetgenus)verwi
jzendnaar
pri
jsin54.
56 cortelick..weldra; hierbeneven: in de
nabi
jheid.
112

ikhetervoorovergehadopmi
jnknieën
een $e1e)mistehoren.

59 hebt...vercoren:uwzinnengezetop ..;
teseer:we1waterg.

60doren:deoren;besié:(nietindewoordenboeken)besef gewaarwording.

VROUKEN

Ichebbedieconstvoirwaeralsoliec

Icvûelgheengrief'//a1sicsemacbschouwen.
Wint,regen,sneeu/hagel/enmachmjbenouwen.
Icvolchintrouwen//dieconstwe1naer

65Een heelenacht.

M AN

Avanneere?
TVROUKEN

AlsmensingtM euwejaer

Hierendaer//intLei
jdtschecontreije,
Ofalsmensingtdiekûelemei
je,

Icmi
jdanbereije//om dieconsttenaecken.
M AN

Hûemöchtghjtdanmetuwen mandoch maecken.

7:Om sulckesaecken//maeckthijgheenongevûech?
VRO UKEN

Neen /a1ssijnbijckvolbiersis,heefthi
jgenûech.
Derdronckaertsplûech//sleepthjvastvoort.
M AN

Vrouken,nusijnwi
jhiervoirdiepoort.

Vanuantwoort//weeticugroten danck.
VROUKEN

75Icwilstatwertin nemenmjnenganck,

Ichopeeerlanck//dierhetori
jckerstsienspelen.
kersinNederland;(Amsterdam,1862)d1.
62grie
f:leed.
64volchnaer:volg;wemoetenhierwsch. 1,blz.159e-v.Overdero1van deredejkersbj demeifeestenzegtT.J.Mak,
nietlezen:welnaer:bi
jna;in trouwen: ri
svaarachtig.
DeRederqkers;(Amsterdam,1944) blz.
65,67singen:metgezang verwelkomen; 91,datweslechrzjningelicht.
zievoornieuwjaars-eneerstemeitraditiës
o.a.:J.ter Gouw,De Volksvermaken;
(Haarlem,1871);J.Schri
jnen,Nederlandsche Volkskunde,deel1;(Zutphen,z.
j.
);
G.D.J.Schotel,GeschiedenisderRederq-

68diecoaafnaecken:eenbmstmanifestatie

gaanbi
jwonen.

70 ongevqech:herrie,kabaal.

72lli
jgedraagtzich zoalsmen van een

dronkaard gew endis;vast:voortdurend.
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Sijsullen oocsûeteliedekensquelen,

Sijenmögenthelen//maermûetenconstopenbaeren.
Adieu!

tvroukengaet51>,
M AN

Adieu,vrouken,Godtwi1u bewaeren!

80Menmachwelverclaeren://veelmenschen,veelsinnen.
Datvrouken mûetemmersvan herten beminnen 3v

(Sotdûetbekinnen)//deserhetorijcke.
Maericbeminliever(tiswarachtelijcke)
Dielosepracti
jcke//daergûetengeltafcomt.
85Anderebemintliefte//amorösheitgenomt.
Intcortegesomt//bemintdeendit,danderdat.
Bestgaeicoocm edeinderstat

Enneem mi
jnpat//thui
jswertmetterspûet.
Nocheenandereerlç:rbkkman
comtnuvoortendeJekf;

(lûeden nlorgen,buernaan.
DEERSTE

Van waercomtg11iJ*m1
*
J*te

(gemûet?
% Mi
jdochbevrûet://vanwaercomtghij//hier?
o Ax oER

Ichebwesenwanderenintsûetegecrij//fer
Om thooren tbli
j//thier//dersûetervogelsange.
DEERSTE

So dûeicooc.
78sqenvllenfhekn.zekunnenhetniet 86 intcortegesomt..kortgezegd.
90 m;jdochbevrâet:lichtmetochin.
91gecri
j: gebied,terrein;jer:heerli
jk
(achtergeplaatstbi
jv.naamw.).

in hlln binnensteverbergen.
79 wil:m oge.
81emmers:stellig.
82sofllefbekinnen: zoalszelaatweten.

84dielosepractqcke.sluw bedrog.
114

92 thi
er.geluid.

DANDER

M aernu wiliceerlange

Maeckenmijngange//naerhui
jstesporen.
DEERSTE

95W atwiltglli
jdûen?
D ANDBR

Icsoudtghaem tspelhoren

(Om vröchtsorboren)//datmennuspelen//sal.
W iltghj mede?
DEERSTB

Tsoudelni
jseeckervervelen//a1.
Icachtdiejuwelen//smal//vanrhetonjcke.
DAND ER

H ûesoe?
DEERSTE

Maernaerdiensijluijden begonsten tewijcken

InnTotdiepracujcken//derheijligerscriftören,

Dûen achteicvoortalhaerdingen voirlören.

Dandaertevören//hebicseoocwe1bemint.
DANDER

Istquaetdatmen diehei
jligescriftontwint

(Mjwe1versint)//totsvolcxleringe?
D BERSTE

1c5Neent/maersi
jtrockentaltogrootonteringe 4r
Enscandalizeringe//vandengheesteli
jckenstaet.
94matckenv#ag/nge:gaan,zichinbewe- practkckenderhdlf
gerscnftören:zichbezig
ging zetten; hier: aanstalten maken;
sporen:zich begeven.
96om vröchtsorboren:terwille van het
genoegen.

houden metenken d,
e H.Schrift betreffende.
101llren:prullen.
102dan:maar.

98ik heb weinij op metde,yschatten'' 103ontwinnen:uitleqgingqevenvan.
(Eg.
)derrhetonca;juwel
en kénookop 104mqwelversint:hchtm1
jeens1.
landjuwelen betrekbing hebben ofzin- 105trockentalto:wendden hetgeheelen
spelen; smal is bep. van gesteldheid. alaantot.

99J#l
uqden:derederi
jkers;wqckentotdie
115

DAN DER

Daten wasnietghûet.
DEERSTE

Tw as,seg ic,grootquaet!
En wastniet?
DANDER

lJV0,jzet!
DEERSTE

Sj spolmen seeckerveeltegrof
DANDER

Buerman/datisnugeheelendealof
DEERSTE

llnGodtheb1of!
DANDER

W antwatmenspeelt/tmûetgevisiteert//sjn
Bjdoëdeers/endeexpresgeapprobeert//si
jn,
Oftsoudegecorrigeert//sjn//indien si
jandersdeden.
DEERSTE

Tisbest/sjmaectenanderstvolckheeltonvreden,
Endeinanderzeden//wildensehaerbrengen.
DANDER

lI5D atsniette gedogen.
DEERSTE

M en behoordentniettehengen

Sulcxverlengen//totgheenretijtofEjn//wis.
108ho:bastaardvloek:biGode,bi
jGod; 116totgheenrefl/fofjjn:wrsch.éénuitfegrqfspinnen:erg tekeergaan.
110gevçsiteert:onderzocht.

drllbking,metsynoniemecom ponenten;
desamenhangvan 115-116isnietgeheel

111o
s ci
eers.kerkeli
jkeautoriteiten;ex- duidelijk:menzounietmoetentoestaan,
pres.uitdrukkeli
jk;geapprobeert:goed- dathiermee(hetverleidenvanhetvolk)
gekeurd.
112gecorrigeert:gestraft.
115 hengen:toestaan.

ook maareen mom entnog werd doorgegaan.

116J/nwaarschi
jnljkerdansqnmetlanges(hs.onduideli
jk)
116

DANDER

Comt,laetonstspelsien.
DEERSTB

Icsielievereencroondemijn//is.
Tdûetmi
jpijn//ris//datmijnbuersedaerofwan//staet.
DANDER

Inucantoorissergenûech,lieveman//jaet!
120Gaetnumedean//straet//enhoortdochspelen.
DEERSTE

U mûjseldûetmjseeckervervelen.

Mensaldaerdelen//Stuvernochblanck//iet.
Bestneem icmetumjnenghanck//siet,
Ofeerlanck//iet//soudtghjnujwederquellen.
D AN DER

4v

I25Tistijt,wantderhetorijckersgesellen

Hem tspelenstellen//ensijnûpdiestellage.
OEERSTE

Laetonsdan iûcx aentreden,nemendepassage

Dördeesvojage//laetonsallebede//zdgen.
DAND BR

Mûchtenmjdocheengûedestede//cri
jgen.
I30Icsoudeinvrede//zwi
jgen//om tspelwe1tehoren.
OEERSTE

W ijsullennochwe1eengûedestedebesporen,
Cpdatdeconstnietalenbljftverloren.
126hem stellen..zich gereed mnken.
118ris:spoedigt?);wan:leeg.
119cantoor:geldkist.
128voqage:,ypad''; zihen: neer&len
121u-J(#e/.
'demoeitediegi
jugeeft. vanhettoneelVtellage,me126,vgl.blz.
122 blanck..zilveren munt.
22).
124iet.openigerleiwijze.

128voqageaannemeli
jkerdanvaqage(hs.onduideli
jk)
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DeerlfeenDanderdegaentsaemen

binnen/endedelesercomtvoort
lesendedesetweegedichten:

GKJ'de(alsMoijsesinderwûestjnetserpent)
Aenden crui
jszi
jtverhevenom onsesonden,
l35Bidden wi
jvijrichlicseerobedient,
Datu gradetûecommetotallen stonden

Karolusqdntus(dieghjonshebtgesonden),
Roomschkei
jser,altjttri
jckvermerende,
Cp dathjvoironsmachwerdenbevonden
l40Rechwaerdich presidentvoiru presiderende.

O Heerealmachtich/ooczjttûekerende
Mariegouvernante/overonsregente,
In dieplaetsKarolionsregerende,

U godtlickegracieujtshemelstente,
l45Soallegûedeghavenujtuconvente
Vandenvaderdeslichts/si
jnnederspûi
jende.
Sei
jntnoch,o Heerederheeren excellente,
U i vh e gratie,dieghjhebtovervlljende,
Cpallemachten/datsi
jhem sosi
jn mûijende
150 Cbr
istelic/onsa1suschapenineendrachthûijende
N aeruw eleringen ûprechten pertinent,

Cp datwj alle/in ulieftgrûi
jende,
Naerditlevenvanusijnbekent,
W antdaerom hebtghi
juenigensoonnedergesent.
133::4:bli
jkenshetzinsverband moet
hierdeobjectsvorm staan;deontsporing
isstellig tewi
jten aan de bi
jghk aansluitenderel.bi
jz.de...zqtverheven;als
MoqsesfsJerwûestqnetserpent:devergeli
jkingisonzuivergeformuleerd:debedoelingisnatuurljk:zoalsdeslangdoor
M.indewoesti
jn.
135obedlent:ootmoedig.
140president:bestuurder;voirx:uitUw

naam .

135achterwqeendoorgehaaldew
118

141z6tfJekerende.verleen.
142 M ariegouvernante:M aria van H on-

garje,landvoogdesvan1531-1555.
145so:zoals;convent:hemel.
148overvlqqende:in overvloed.
149hem vlçel:zjnbestdoen.

151âprecbtenpertinent:a1sachtergeplaat-

stebjv.naamw-:zdverenbetrouwbaar.
153na ditleven doorU wordenerkend.

l55W jaccolejenvansempelenverstande,
Ongeleertinconst,voljonstichbegheren,
Hebben om tespelen nu voirhande
Een slechtecommedietotvröchtsVernlereny
Hieropenbaerlichem alleen tereeren

l6nDedörconstenjonsthiersijnversaemt.

Om tesien/horen/enswi
jgenwiltukeeren,
Sonderennich turbacie,wantsulcx betaemt,

Cp datonsspelnieten werdeverblaem t
l65

Ofgestoort/dwelckwaermisprijseljc.
W ijbiddeneeni
jegelick(diesnietenvergraemt)
Dathil'hem selfskentbi
jtjdewjsselijc:
Dedrangdesvolcxswaeren afgrijseli
jc
Nietenmachverdraegen /hi
jhem vertreet
Ui
jtenvolck /Intgûedeneemtditvermaenavijsselijck.

l70Voortsuwebörsen bewaertwelsecreet,

Cpdatdedieven(vaetditbescheet)
Die/metten gelde,nietenconnenvinnen.
Ontgaenwi
jonsspelende(diesnieten merct)tisonsleet.
Vûechtunaerdesen,wijsullen beghinnen.
155wi
j accolel
jen:zieinleiding blz. 7; 166datâkhem sef
lskent5:/##ewqsselL
ic:
van sempelen verstande: eenvoudig van datl
zi
jzoverstandigisti
jdig zichzelfte
geest.

kennen.

156ongeleertinco-f.
'inde(rederjkers-) 167Je:die (antecedentis hL
iin 166);
kunst ongeschoold, slechts amateurs drang desvolcx:gedrang van hetpubliek.
(bescheidenheidsformule); jonstkh: uit 168hq hem vertreetxk/ea volck:laatzo
iemand zich (bi
jtjds) uit het publiek
liefde(voordekunst).
157hebben om te spelen f
zofr/l
flec.staan verwi
jderen.
op hetpunttegaan spelen.
169vermaen:mededelinq,verzoek;avqs158slecht: eenvoudig, gemakkeli
jk te selqck:behartigenswaardlg.
volgen.
170 welsecreet:goed weggestopt.
159 openbaerlic: in het openbaar; hem. 171vaetditbescheet:neem deze mededehtm.
lingterharte(vgl.223,639,649,869).

160dörconstenjonst.uitgenegenheid 172die (n1. beurzen)mettengelde:mét

voordektmst.
hetgelderin.
161om te...wiltukeeren:zetutot...
173ontgaen (wederk.): fouten maken;
162turbacie:verstoring.
diesnietenmerct:schenk ergeenaandacht
163 nietenwerdeverblaemt:nietteschande aan.
wordtgem aakt.
165 diesafefenver
graemt:word daarniet
boosom .
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DeGewoonte,eenmanspersoon,gebaert,

rçckelqc,inhosenenwambob'
ssonder
palsrockJecleef,alseen verrader.

l?5Amorösdier,//waerscujldi
j/waersteectghijnu?
Steectvoortusnuijfgat,//thoontmi
juschoonte.
ComttotmijEer,//weestmeedsaem ennietschu.
Amorösdier,//waerscuijldi
j,waersteectghi
jnu?
De M aniere,een vroupersoon,eencamer

ionfroulré
/cke/#cinthabqt.

lcsa1comenschier//gestreeckentotu
l80A1seendui
jfmat,//sonderennigehoonte.
GEw ooxTE

Amorösdier,//waerscuijldij,waersteectghijnu?
Steectvoortusnui
jfgat,//thoontmijuschoonte.
M ANIERE

Nubenichier,//wiemaectditgedroonte?
GEW OON TE

U liecherteken.
M ANIERE

Mi
jnlief?
GEw ooxTE

Ja,wanticben degewoonte,
185Een regentedesvolcx a1seen outcostumier.
ad 175vgl.blz.38 e.
v.;gebaert:meteen
baard;verrader:sinneken.

denvanGewoonteinvs.177;hetontbre-

afkerigvandeman.
179gestreecken comen: ,yneerkom en'''
schier:gauw.

183Je#r0pnfe:lawaai.

kenvan//tussendubfenmatpleitechter
177Jer;onbeschroomd;meedsaem:ge- tegendezeverklaring;ofdubf
'mat:duivenneigd tot vriendschappeljke omgang; kooi(waarde,,doFers''opalkomen)?
schu:in hetbi
jzondervan een vrouw: boonte:bedrog,bedriegeri
j.

184ulief:jelief
le;herteken:aangespro180al
seenduqfmat:betekenisnietduide- 185regente: bestuurder, iem. die (het
li
jk;wrsch.telezena1sduqfmat.uitgeput- volk),,regeert'';costumier:kenner van
te (en daardoor gemakkeli
jktevangen) (oude)zedenengewoonten.
duifM anierzoudanreagerenopdewoor120

ken persoon.

M AND R

Datissulcx end icben demanier,

Dewolckputertier//naermi
jnhantcandrai
jen.
GEw oox '
rE

W ijhebbentûponsdui
jm.
M ANIER

W iJ'connenonsnaetnaei
jen
Daermeewi
jpai
jen//mamlenenwijven.
GEW OON TE

l90W iJ'wi
jmûetentnuterti
jtalgerijven.
M AN IER

Tleeftnaeonsmotijven,//grootencleene.
GEw ooxl,E

W ijhebbentooca1,daerenissernieteene

Ofsijsi
jngemeene//subjectonsenverbant.
M ANIER

Ja,wi
jhebbensmenschen sinneinonsehant.

195Aenwelckencant//dattetonsbelieft
Mögenwi
jdiestellen.
GEw oox rE

Tvolck wertvan onsgerieft,

A1waertgebrieft,//neta1seenpaerle.
187putertler:(adj.bjvolcbjzedeli
jkver- onderworpenaan onzebevelen.
dorven.
196wq:heeft klemtoon.
188k J(/é;duqm hebben:erallesoverte 197geriô : (vgl. vs. 190) behandeld,
zeggenhebben;onsnaetnaeqen:onzegang bediend;alwaertJesrfç/i;a1s wasdit
gaan.
oëcieelzo vastgelejd,voorgesceeven;
190gerqven:vandienstzi
jn.
alseenpaerl
e:bep.b1
jwertvan:> gedft:
191naet)
- motqven:zoalshet6nszint. zoalsmeneen(kostbare)parelbehandelt,
193sub
jectonsen verbant: onderworpen Verzorgt.
aan het verbond van onstweeën,of:

121

M AN K R

O herteken lief!
GEw ooxTs

Icben een outkaerle,

Maerustem alseenmaerle//hoortelcûptrujme.
M ANIER

200 Icvernieu ....
GEW OONTE

En icmaeckcostuijme.
MANISR

Mennichleckerprujme//heefte1cvanonstebet.
GEw o ox'rE

W ijhebbensmenschensinneimmersdaertûegeset

Dathija1scadet//mûetbeminnende//si
jn
V erganckelicheit.

MANIER

6r

Tvolck sa1nochontsinnende//si
jn.
GEw oox'rE

2p5W iltontwinnende//si
jn//deredenewaeromme.
M AN IER

M aere1cbemintnu diegrootstesomme,

Rechtofcromme,//substancieonduerlick.
198 kaerle:kerel.

199maerle:merel; âpt rui
jme: in het
vri
jeveld.
200 vernieu: vernieuw; costui
jme: gewoontetn),zieinleidingblz.32.
201hetisnietduideljkwaarManiermet
pwqmeopzingpeelt;febethebben:profjt
hebben van,totzjn voordeel hebben.
202immers:alti
jdofimmers.
203cadet:(vgl.792)jongmens.
122

204verganckelkheit:watvergankeli
jk is,
vergankeli
jke zaken; ontsinnende Wg'
n:
zi
jnverstandverliezen,buitenzi
jnzinnen
geraken.

205ontwinnende si
jn: ontwinnen (ontwinden):verklaren,uitdedoekendoen.
206maer:we1(interj.
);somme:geldsom.
207onduerlick: vergankeli
jk fsubstancie
onduerlick: bi
lstelling bi
j die grootste
somme).

Enom tselvetegecrijgen//(walthem suerhck,
Avontuerlick)//beslovensijtmennigerthiere.
GEw oor s

21: Datsnu degewoonte.
M ANV R

Datsnu dem aniere.
GEW OONTE

Inswerltsrosiere//vintmensondergetal
Amorösen/diedesverganckelicheitsba1
Inhaerei
jgen&1//amoröslijckspelen.
Soabeljckensûetgensconnensequelen,

215Totdatsediedelen//vanschoonsamblance
Vercregen hebben.
MANIER

Ilanloröseahance

Vansûeterportance//isnoch nietalgeknocht,
Maersmenschensin/wortdaervan onstûebrocht.
Ickhebmijbedocht,//icweetdattemaecken.
GEW OONTE

220 Sm enschen sin can em m ersnuvierich haecken

Naerschonesaecken //vanverganckelickedingen,

W antdeliefdevan dien dûethem singen

Envrolick springen,//vaetmjn ontfouwen.
208hem:hun;suerllck:moeili
jk,onaan- 214abelqck:kunstig,handig.
genaanl.

209avontuerlick:metveelrisico (nevengeschikt bi
j suerlick of bi
jw.bep.bi
j
beslovenj; besloven: zich er voor uitsloven; mennt
kerthi
ere: op allerhande

215die delen van schoon sambl
ance vercregen hebben:dedingen die alleen maar

uiterli
jkschoonzjninh= bedt,toth=

beschikking gekregen hebben.
216aliance van Jleferportance:van zoetm anieren.
heid vervuldeverbinteis.
211rosiere: rozenbof; swerlts rosi
ere: 217al:helemaal;geknocht:geknoopt,tot
stand gebracht.
omschri
jvingvoordewereld.
212amorösen: minnaars,verliefden; des 219mqbedocht:mjeropbezonnen.
ver
ganckel
icheits balspelen: het vergan- 222vandien:daarvoor,111.ver
ganckelqcke
keljkespel(vandeliefde)bedri
jven,vgl. dingen.
719.
223vaet-(/aont
.
fouwen:neem ml
jn ver213inhaerei
jgendal:inhuneigen om- klaringterharte,vgl.171,639,649,869.
geving,om standigheden.
212Jfe,hs.:dies
123

M ANV R

Datswaer/merwjmûstentwatandersbrouwen
225Ensaftelickclouwen//smenschensinne,
Cp dathijvri
jgeheelalleenegewinne
Envolcoemelicmimle//verganckelickescoonheit,
Dehem inthertedencttespanneneencroon//brejt.
Icwedhem mjnthoon//grei
jt//a1Shjtsa1horen.
GEw oo x'rE

230 Hûewi1hi
J'dan noch vröchdeorboren!

6v

M ANISR

Hjheeftsevercoren,//hem enbreectnietel
Dan een diesehem meteen sûetûpstel,

Sondergequel//ondersjnenmacht//bringt.
GEW OONTE

Om verganckelickescoonheithi
jdachendenacht//singt,
235Jae,sjncrachtdwingt//hem naerhaertehellen.
M ANIER

Ditwercksullenwi
jsoabelickbestellen.

W antwjconnentvellen//onsalobedient.
Gsw oox TE

Tvolchtonsa1.
225saftelick.zacht
jes;douwen:krauwen, 232qpstel: aandrang, aansporing, of:
kittelen.
plan,list.
235dwingthem naerhaertehelkn.trekt
226vri
j:waarli
jk.
227 vokoemelk minne:volledig ,,bemlnt'', hem naarhaartoe(hellen:neigen).
in liefdebezit.
236abelick: vgl. 214, hier ,,net
jes'';
228hem een croon intherte spannen:ttit- bestellen:in ordebrengen.
verkorene zjn van zi
jn hart; breqt: 237vell
en:ten va1brengen (metbjgebreed(bep.bjcroon).
dachte aan de bet.in 3905;obedient:
229Jreçf:behaagt.
onderworpen @ ontbreektofzitopge230 orboren:sm aken.
sloten in ons;ofmoeten welezen:wij
231hL
j heétse vercoren: hi
j heeft zjn bmnenhettenva1brengen,alwataanons
zinnen op haargezet(op vergankeli
jke gehoorzaamt?)
schoonheid);breect:ontbreekt;nletel:

nietsanders.
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M ANIER

Elccom tonsomtrent.
Gsw ooxT

Istcrepel,istblent,//e1cwildiegewoont//houwen
M AM ER

2* En volgen diemanieresonderiouwen.
Gsw ooxTE

Bei
jdemansenvrouwen.
M AN IER

Wi
J'sijnhaerlei
jtslujden.
GEw ooxTs

Wi
J'si
jnhaerregenten
M ANIERE

intoostensujden.
Gsw ooxTs

Cpten dach van hujden //mûetonsrappoort//sejcken.
sMenschenSix,eersteerlickalseen

rçc-lp,nietuqtwendich/maermet
eenentabbaertgehJsffueerf.
M AN IER

O lieien,siet,hiercomthi
jvoort//pri
jcken.
245Tothem mûettwoort//bljcken.//Salveenminne,
Si
jtvriendeli
jcgegrûet/sMensenSinne.
Totuwengewinne//mûetjolijtenvröcht//si
jn.
238comt0> omtrent:sluitzich bi
j ons
aan,komtbi
jonsuit.
240sondersouwen:zondertever:auwen.
243mûetons rappoortJfrçcken: de zin
zoukunnenzi
jn:vandaagmoetdezojuist

geveldworden(vgl.MNW s.v.Striken).
ad244ZievoordekledingvansM enschen
Sin deinleiding,blz.24e.v.en 37e.v.

244prqcken:pralen,yronken.

245salveenminne:hellenvrede;heilwens
door ons beschreven stand van zaken a1sgroet.
gerealiseerd worden, eig.: neerkomen, 247mb
let:mogei-/olù'f:vreugde.

238omtrentwaarschjnljkerdanonttrent(hs.onduideli
jk)
239achtergewoontinhs.tenonrechte//
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Gsw ooxTs

W elvaerendemûetglli
jaltjtingenöcht//sl
jn
Enbjugevöcht//sjn//ushertsenbegheren.

7r

SM ENSCHEN SIN

2* Danckhebt/maerlacen,icgaenfantaseren,
W anticmûetontberen //dienicdörlieftbekinne.
Enwaticdûeoftebestae/ujttensinne
Vanrechterminne//encanichaervergheten.
Gsw ooN TE

Segtonswaersijmachsijngeseten.
MANIERE

255Dûetetonsweten.//Alschjnenwijwelpen,
Wi
jsullenmögeli
jculi
jdenStelpen.
GEW OONTE

W jwetenu tehelpen //vanuwequaelen.
M ANIERE

W ijwetenudexcellensteVenustehaelen,

Jenter(sonderfaelen)enmachûpeerden//wesen.
GEw ooxTs

26:Daerenmachgheenvanmeerderweerden//wesen
Onderdievermeerden//wesen//binnenswerltsrontheit.
M ANIBR

Ja,datghj haereenssaecht,ghijcreechtgesontheit,
249bb'u g:#&#ls#n:(moge)uw deel 251dörlie
ftbekinne:lieleb.
zjn;shertsen:samensmelting van een 255alschqnen w# welpen:alli
jken we

sterke en een zwakke genitiefvorm; onervaren.
W NT,VI,4noemtookdemogeli
jkheid 259jenter.bevalliger;sonderfaelen:voorvan een geni
tiefvan een ,sH oogduitsch zeker.

ekleurden nominatiefvorm herts(Ver- 261wesen:subst.(wezens)
danl,t.a.p1.)''.
250gaenfantaseren:ten prooivallenaan
zwaarmoedigheid.
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W anthaeroorcontheit//gaetverreteboven

Allejoljtenplasancievanallenhoven.
265Ghi
jsoudtubeloven//van damorösedille.
GEW OONTE

Diewetenwi
ju tebestellentotuwenwille,

Heijmelickenstille,//naerniemantsbehoorte.
sv Exsclu x sIN

Och,mi
jnhertevercrijchtdaervanconfoorte!
Dûetmi
jtrappoorte//hûedatseisgenaemt.
M AN TER

27nDatsv enwj udûenalstpastenbetaemt.

Gheenscoonderbefaemt//enisserterwerrelt.
GEw ooxT

Si
jisbebontenverchiert
MANTER

7v

en oocbeperrelt,
GEw ooxTE

Aeniemantverkerrelt//deûptereerdenleeft.
M ANIER

Si
jisri
jckvan ghûet.
GEW OONTE

Voirwaersi
jheeft

275(Icsegtongesneeft)//eenfrai
jehupsemûet.
263oorcontheit. niet in de woordenboeken;faam?
264plasancie.vreugde.

265hem beloven:tevreden zi
jn met;
dille:meisje.

271béaemt:bekend.
272bebont:in bontgekleed.
273aen niemantverkerrelt:bi
j niemand

veracht,of:aan niem and onderworpen,
dienstbaar?

267 naer niemants behoorte: zonder dat 275ongesneLft.zonderaan ietstekortte
iem anderietsvan merkt.
doen;mûet:karakter.

268confoorte:troost.
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MANIER

Si
jiscoragiös
GEW OO NTE

en ooc van w esen sûet.
M ANIERE

Dervröchdenvlûet//machmendörhaerwesen//schouwen.
GEw oox TE

Icseg,gheenjenteronderaldiegepresen//vrouwen
Dedruckgenesen//souwen//bilmenswerltslimijten.
SMENSCHEN sIN

z8eDördesewoordenvercri
jchicjolijten,
Diesicmetvli
jten//naerhaer*1sporen.
M ANIERE

Maerghj mûetgeheelendalnaeronshoren,
Oftwaerverloren//mûijteenarbei
jde.
Dusleeftbjraede/dûetnaeronsbeschejde,
285W antdöronsgelei
jde//mûetghjbjhaergeraeckenj/doch.
SM ENSCHEN sIN

Ickgkeefmi
jusubject/inallensaecken//noch,
Naeruspraecken//och//wi1icmi
jgheernbeleden.
M ANIER

W e1dan,wi
jmûetenugeheelvercleden

Naerdenieuwesneden,//frai
jenpompöseljck.
GEw oox 'rE

29nW iJ'mûetenuli
jfverstellenwatamoröseljck
Encoragiöseli
jck//mûetghi
juontdecken.
276coragiös:Ner.
277 vlûet:overvloed.

285geleqde:leiding.
286gheef/
Al#subject:onderwerpme.
287hem beleden:zich richten.
279limqten:grenzen.
281sporen:zich begeven.
289snede:mode;pompöselqck:prachtig.
284l
ee
ft bi
j raede: wees verstandig; 290amoröselqck:sierli
jk,aantrekkeljk.
291hem ontdecken:zich uitkleden.
bescheqt:inzicht,oordeel.
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M AV ER

Tsa,iûcxwiltdesen dosnuujttrecken
Totdeserplecken,spëjtua1seenman!
GEW OONTE

So,so/trectui
jt/somöchtghi
jdan
295W edertreckenan//desehabi
jtenschoone,

8r

Ensoeleijdenwi
juindervröchdenthroone.

Mûchtic,soone,//danuvingerenlicken!
M AN IER

Nudan,deespaltrocklaetenwijdiewatschcken.
GEw oor E

Hûesultglljverclicken//metgroterbljtscepe
30n Dieschonevrouwe.
M ANV R

D ûetom desecappe.

Icwed,ictappe//incorterti
jtofstoot
Dievröchtui
jtunöse.
GEw oo x'rE

N u setûp u hoot

Deesbonetteroot//metdesenplujme.
sm NscltEN sIN

Isditnu demaniere?
GEw ooN'rE

Jaet//entisooceencostmjme
*5Datmennaestdendujme//draechteengouwen//lat.
293totdeserplecken:hier;hem Jplt/e/; 303bonette:hoed,muts.
zichhaasten.

305lat: gladde ring; niet in M

,

297mochtik dan een beet
je van uw W N T en W het.Gloss.;Kiliaen:latte i.
genotm eeproeven.
298paltrock:zieblz.38noot1.
299verclicken:verschalken.

302incorter/(#ofstoot:binnenkort.

draed. Annulus purus lunula; draed.
Annulus pttrus, ltm ula, annulus sine

.

gemmaautsymbolo(evenmininMNW.
WNT enKhet.Gloss).
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M ANIERE

Datiswaer,enmjnontfouwen//plat
W iltwelonthouwen//dat//sondervercleente.
SMENSCHEN SIN

W atisdat?
M ANIER

Gllj mûetoochebben,meteen gesteente,
Eenrinck aentgebeente//vanuwenpinge.
GEw oo x'rE

3InTjan,datswaer/enhi
jbehûeftsonderlinge
Voiralledinge//eenschooneturkoos.
SM ENSCHEN SIN

lsdatnu degew oont?
M ANIER

Jae/men draechtsealtoos
Eneenlangepoos//gedaen:wiltdatvri
jweten.
GEW OON TE

BijsinteJui
jn,nuhebbenwijvergheten
315 Trapier.
M ANIER

8v

Thadtgespeten//mjallemjndaghen,
Haddenwjtnietbedocht.
GEw oox'rE

Dan mûetlli
jnochdraghen,

Jentvanbehagen,//eenfraijenstoot//deghen.
306mi
jnont
fouwenplat:mi
jn duideli
jke 314si
nteJui
jn:Jllniperus,een dereerste
uitleg.
307sonder verdeente:volledig.

volgelingen van Frandscus van Assisi,
célèbre par ses saintesfolies'';spreek-

310t
jan:uitroep:bi
j SintJan;sonder- woord:zogeka1sJui
jn.
li
nge:in'tbi
jzonder.
337jentvanbehagen:schoon.
313dedubbelepuntacbtergedaenstaatin heths.

314achterlxl staatinheths.eenpunt
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M ANTER

Ensi
jnbörsevandengheldemûeta1sloot//wegen.
Ofsjnoot//cregen//onderhem bei
jde
320 So mögensehem voirsien.
SM ENSCHEN sIN

Segtmetbeschei
jde,

Hebicmijngereijde//nuhieral?
GEW O ONTE

Jag111J*.
M ANTER

Icenweetniet//datuijet//ontbreeckensal.
GEw o oxTE

Nusi
jtghi
jvantgetal//deramorösen,tjan!
sMENscc N sIN

Nusieicwel/decleren maeckenden man.
325Helptmjnuan//diesûetekarsouwe!
M ANV R

Datsullenwijdûen.
GEW O ONTE

Jawij,in trouwe.
M AM ER

Maerbijdievrouwe//weestvroljcenblije.
GEw o oxTE

Ontslaetuen maectu qui
jtallefantasi
je.
320hem voirsien: zich redden;met be- 325kar
souwe:madeliete;aantrekkeli
jke
VrOuW .
Jrhe#de:metoordeel.
321gereqde:uitnuting.
328hem psfll
Jes:zichbevri
jdenixnfeçe:
323vantgetalder:&nvande(W NT,IV, zwaarmoedigheid.
1832 beschouwt een dergeli
jk gebrllik
vanyygetal''a1seenlatinisme).

13l

M ANIER

Maectsûetgecrije//vansangetotdierstonden.
SMENSCHEN sIN

3% Soudeicniet?Icsa1oocwelvermonden

Lieijcoorconden//gedichtendethert//raecken.
GEw oox l,E

Icboortwe1/ghi
jsulletwelexpert//maecken.
M ANIER

Hûesoumendesert//laecken//uamorösecorage?
s- x sclu x sIN

Oocsa1ica1seen amoröspersonage

335Bedri
jvengrammage//dersûetermusi
jcken.

9r

GEw ooNTE

So en mach u nietletten.
M ANIER

Danmûetvan ustri
jcken
(A1seusa1blijcken)allemelancolösheit.
GEw oox'rE

Ghjsi
jteenwerlt
M ANTER

volalreamorösheit.
GEw ooxTE

U lie:joiösheit//sa1ucorteljcverjubileren.
340Gaetglljhierbinnen.Sondercesseren

Dûetonsbegheren,//ghi
jensultnietdwaelen.
329JecrçevanJlnx
ge;omschri
jving voor omscbri
jving voor: musiceren; voor

zingen.
330
vermonden.vertellen
331oorconden:uitspreken synoniem en.
332expert:deskundig;maecken:doen.
333Jelerf: afwezig; u amoröse corage:
uw verliefdestem m ing.

335grammagese#rf
gw/#erJlefermusl
jcken:
132

grammagezieW N T s-v.grimas.

336niet:niets;letten:hinderen;stri
jcken:
verdwi
jnen.
33gjoiösheit:gratie;ven'ubileren:vreugde
schenken.
340sondercesseren:zonderaarzelen.

M ANTER

Terstontsullen wijdiecoragiösehaelen,
Tensa1ufaelen//nieteenmi
jte.
SMENSCHEN SIN

Sowilichaerverwachtenmetjoljte,
345Comtdochsosubjte//methaera1sghi
jmöcht!
GEW OON TE

Terstontsultgllij(dörons)bijhaersijnverhöcht.
Deeedelejöcht//sa1ucoemenducx//bi
j.
suenschen .
Sfngaetintrrfeelnlleen

maerdesi
nnekeu ôlçveanoch5v$-.
M ANTER

Ghijmöchtwe1segenenmeteencrucx//di
j,
Dijsternisvoirlucx//tEj//hebtglli
jvercoren.
GEw oox n

350Sosalmensebedui
jpen.
M AN IERE

So salmenseverdoren.
GEw ooNTE

Hi
jmûetnochsmoren//indesendoppe.
M ANIER

Prûeften eetnu alvan onsesoppe.
GEw OON TE

9v

E1cvûllesjncroppe//vanonsenaes.
342 coragiös:levenslustig.
343hetza1uaannietsontbreken.

349lucx:licht;t
jj:uitroepvanafschuw.

M7jöcht:jonkvrouw.

degekhouden.
351dop:pot.

348 hem segenen meteen crucx:hetteken
deskruisesmaken.

350beduqpen:bedriegen;verdoren:voor

352sop:vloeibarespjs.
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M ANIER

W dsullensmenschen sinmaeckenheeldwaes,

355W antonsgeraes//wortalswjsenraet//geacht.
GEW OONTE

Tvolchtaldiemaniermetterdaet//encracht.
Vrûechenlaet//verpacht//e1consavjstallentje.
M ANIER

W jbrengendiewerrelttothovaerdje

Enpomperje,//dathem e1cverheft
360A1waerhjGodtselfs.
Gsw oo xTE

I
lgho,dattreft.

Twertwe1beseft//tallenstondenendagen.
M ANIER

Ten sa1nietbeteren.
GEw oox TE

Godtmûetseplaegen,

Hijencantverdragen//voortaennietmeere,
M ANIER

W antpompöselick hem e1cdraechtteseere.

365Mseenlantsheere//hem nuelckverthoont.
Datsnu demanier.

GEw oox T

Datsnu degewoont.

Maerongeloont//saltnemmermeerblijven.
M ANIER

W isniet1
.
357verpachten:volgen,uitvoeren;avqs: 361twertwelbesô :datbli
jkt.
raad.

364 hem dragen:zich gedragen.

365lantsheer:vorst.
359pomperq:prazlxlcht.
360sel
fs:zelf;hho:bi
j God;dattre
ft. 367 nemmermeer:volstrektniet.
datklopt(?).
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GEW OONT

Maerhoort,watdeseverganckelickecatijven
Almeerbedrjven,//wilterwe1ûpletten,
370Si
jhoudennuvoortan sulckebancketten
A1soudtmeraensetten//princenenvorsten.
M ANIER

Daermûetdan wesen gebacken in corsten,

Etendeteborsten//vladen,taerten,pastei
jen.
Gebraedenhaesen,veisonen lampreijen.
GEw o ox 'rE

375Danghaetmerberejen//om thertteverhogen,
Verschejdenwi
jn,diesuijpendebj grotentogen, 10r
Sulcxdatpujlendogen//entvleessweltvandenbeene.
M ANIER

Dituseerte1ceene,//grootendecleene,
Intgemeene//isditnudemaniere.
GEw oox '
rE

380 Tisgewoonte ooc m ennigherth ere

Date1ceenfere//sijnei
jgencorpusbemint.
M ANIER

Datisdamorösheitdiemen nu bevint.

Menachtnutwint//ûpteneijgennaesten.
GEw oox'rE

Daertûeen can hem nu niemanthaesten,

385Maertenlaetsten//saltnochroucoopvallen.
380mennf
kherthi
ere: in velerlei opzicht
371al:alsof.
(overal?).
373 etendeteborsten:om zich ,,tebarsten'' 382 bevinden:gevoelen.
383 twint:weinig ofniets.
teeten.
374venison:wild;lampreqen:jongeko- 384daarheeftniem and haastm ee.
385roucoop vallen:totberouw aanleidlng
ni
jnen.
378useren:totgew oontehebben.
geven.
368cati
jven:rampzaligen.
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M AND R

Lieien,wi
jmûetennuwatanderscallen,
Laetonsnietvermallen//den ti
jttequiste.
GEw o oxT

Tjan,datswaer/metsubti
jlenliste,
Lielcksondertwiste//mûetenwijtan//stellen.
M ANTER

390Mûchtenwi
jhaerdochbjdenman//vellen,
Icwedde,wijdan//sellen//grotendanckbegaen.
Ver
garckelqckeScoonheit,eenvrou

rersoon,seercosteli
j'cenamorös

inthabqte,coemtnuvoort.
GEw ooxTs

Lieien,hiercomtdeschoneswancke//gaen.
Hûefraei
jenrancke//staen//haersmaelesjden!
M ANIER

Sijtgegrûet,J'oncfrouwe.
GEw ooNTE

Totallen tjdenmûetghj uverblijden

395Reijnedelebrijt.
M ANTER

O schonegedaentehebben udoren nietgetujt?

Totdeserminujt//hebbenwjinveelmanieren
Van u gesproocken.
386callen:spreken.

390vell
en:doen liggen;bq den mant
387vermalkn(fequistej:verknoeien,ver- lokalebepaling.
belle.
elen.
391bqaen:kHjgen.
388q'
anJuitroep:bi
jSintlan;subti
el:sluw. 392 swanck:slank.
389sondertwiste: rustig; anstellen:aan- 393smaeleJçden:slanEeheupen.
leggen,doen.

391danckaldushs.,ondanksri
jm

3945tweedehelftvanderegeltelezen a1seerstehelftvanhetvolgendevers
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VERGANCKELICKE scooxc lT

10v

W astdöcht,datmûchtghijversieren.
Nochtansdûeicverferen//in swerltscrjt
4c0Allegenuechte/triûmphe/vröchtenjoljt.
E1cwertverbljt//vanmjnpresencihoochbefaemt,
W antVerganckelickeScoonheitben icgenaemt.
GEw ooNT

Datsjui
jstgeraemt//naerSwercxei
jssche.
M ANIER

O ghijmöchtwelseggen,obemindevlei
jssche,
4n5Eenvrolickeleijssche//möchtghjwe1singen.
GEW OON TE

W ante1cbegheertu,
M ANTER

elcbeeftverM gen

Voiralledingen//totu,schoon creatöre.
GEw oox'rE

W antghjsijtliedijc
M ANIER

en sûetvan ghöre.
GEw o oxTE

U döre//isvan edelresubstance.
M ANV R

41nE1ceen sûectu,
GEW OO NTE

e1cbegheertaliance,

Sondersurchanse,//metutemaecken.
398a1shetdeugdwashebjehetwe1uitje 403geraemt:overlegd.
duim gezogen!
405leqssche:lied.
399ve#eren.Eerworden,zich ferver- 406 verlingen:verlangen.
heFen;swerltscdjt:omschri
jvingvoorde 4Q9$öre: bloei,schoonheid;substanœ:
wereld.
e triûmphe:plezier.
401presenci:aanwezigheid.

stof,llier:aard.
410 aliancemaecken:inaanrakingkomen.
411sondersurchaue:zonderuitstel.
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M ANIER

E1ceerten bemintu.
GEw ooxTE

M en mach u nietlaecken,
M ANV R

W antinallensaecken//maectghjdenpajs.
GEw ooxTE

O schonekersouwe,icweetuwatfrai
js.
VERGANCKELICKE SCOONH EIT

415Dûetmi
jtrelaijs//watdatmachsi
jn.
M AN IER

Maertiseenvri
jer!
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

11r

Eenvrjer?
GEW OONTE

Ja.
M ANIER

Ho/hijisso%'n.
GEw ooxTs

HJ'lijdtgrotepi
jn//dörtdervenuwSpersone.
M ANTER

GKJ'spantalleenin si
jnherteencrone

Netenschone//bovenalleanderen.
412men mnch $
/ niet l
aecken: men kan 418een cronespannen:de uitmuntendste
nietsopuaanmerken.
zi
jn,eenereplaatsinnemen.

416//1:edel,voortreFeljk.
413ln,hs-:ic
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GEW OONTE

42nTisuwsgeljcke.
M ANIER

GKJ'mûetbijmalcanderen!
GEw o oNTE

Hi
jghaetwanderen//hierbinnendiecamere.
M ANIER

Tiseen fraijart,
GEW O ONTE

terwerltgheen bequamere.
M ANIER

Tisgheen verblamere.
GEw ooxT

Hjiseerljcbefaemt.
n RGANCKELICKE scooNT- T

W el,segtm1
jwietis/en hûelli
jsijgenaemt,
425W antmijbetaemt//daervantbekin//teweten.
M ANTER

Maerlùjis(segic)sMenschen Sin//geheten
Endeishierin//geseten//verwachtende> oort
U w sconsents,
GEw ooxu

dörtwelck hem confoort

Terstontaenboort//salcoemenstrjcken.
M ANIER

430Dusbiddenwiju,enwilthem nietbeswi
jcken,

Maertswaerversi
jcken//wilthem dochbûeten.
4lzfraqart.knappevent;bequaem:aar- 429aenboortcoemenJfrçcken:gesc/eden,
overkomen,gebeuren.
dig,aangenaam.
423verblamere:com prom itterendefiguur; 430beswqcken:indesteeklaten.
431swaerversqcken:grotesmxrt;b?eten:
iseerlqcbe
faemt:staatgoedbekend.
goedmaken,stillen.
425tbekinweten:opdehoogtezi
jn.
428consent.toestem ming.
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GEw ooNTE

Uwepresentescoonheitsalhem tleven versûeten,
M ANTERE

11v

Ofanderssallli
jmûeten//vanliefdesterven.
GEw oo xTE

D usspreecteen gûetw oortvan sûeterconserven,

435Laethem verwerven//troosttotdeseruere.
VERGANCKEI-ICKE scooNc lT

Totsmenschensinsbehûefismi
jn substancepuere,
e
n
ge
Ed
e
l
v
a
n
n
a
t
u
r
e
,
/
/
W aerdörmi
jelckgh
enlaect faetsoneert,
g eern sietendebegheert,

W antverconsoleert//wertsmenschensciencie
440Van mjn schoneendelieiickepresencie.

Diesentencie//wi
jstdespraeckdergemeenten.
Mi
jnsubstanceisghout/silverencostelgesteenten,
Mi
jngebeenten //sijnschoona1sijvoren,
Mi
jnvoijsissûetenlielckom horen.
445Daerom heeftvercoren//mjtmensselick gaerde.
Nochtanscorruptibelenmûettotclei
jnenwaerde
Vergaenteraerde,//nemendedaermijnganck.
A1benicschoon//icbenooconduerlickcranck.
M ANV R

Segtmjeerlanck,//consenteert//ghi
j?
VERGAN CKELICKE SCHO ONHEIT

450Jaiccertejn/en mjnhertbegheert//vrij
Ongecesseert//bi
j//hem altijtstesl
jne.
434conserve:inboud.

444voqs:stem;om horen:om tehoren.
436totenesbehqe
f:tendienstevaniemand; 445tmensselkkgaerde:demenqbeid.

substancepuere:zuiverwezen.
446corruptibel:zondig.
439 verconsoleren: vertroosten; sdencie: 448onduerlick:vergankeli
jk,hier:dodeinnerljk?
li
jk;cranck:zwak.
441sentende:itspraak.
451ongecesseert:zonderitstel.
442 costel:kostbaar.
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O datsjent.

GEWOONTE
M ANIER

Ja,datsfjne.
Gsw ooxrs

Laetspoijenwijne//enlevensondergetröre.
M ANIER

Nudanghijedeleenschoneigöre,

455Comt,icgaeuvöre,//volchtmijmetblijdersinne
Alhiertotdesercameren inne.

Hierwertt
prieelgeopent,Jl/er

tbancketsejJevanJACJendedranck
aendeenJç#ebereqtsalstaeneee

sMenscben &asalIrlflen,omhelsende
Ver
ganckelickeScppnhefl.

sMsxscc x sIN

12r

O köninginne/wilcoemesi
jtghi
jmi
jvrinlick,
Een cusken voiru m ondeken m inlick

jwesen.
Teneersten gewinlick//sultghi

46n Ic heb u boven alter w erltujtgelesen,

GMJ'condtgenesen //mi
jvan allequaele,
W antmi
jnhartisdörschotenmettenstraele

Principaele,//lielen,vanuwerlieft.
VERGANCKEU CKE scooNc lT

Daervoirghjmijnjonstewederbesieft

465Enwertvanmi
jgerieft//allevröchdenjoljsselick,
Mijnherteken.

M ANIER

Datissekerpri
jsselick.
453laets:laatons;poi
jen:drinken.

454/:*e:vrouw.
458minlick:lief.
459gewinlickwesen:krjgen.

464besie
ft:geniet.
465wertvanmi
jgerie
ft:verkri
jgtvan mi
j;
joliissellck:aangenaam.
466pri
jsselick:prachtig.

462strael:pi
jl.
463princt
nael. opperste,alles overtreffende.
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GEw ooxTs

Hierisavijssehck//Venusconsultacie.
SM ENSCHEN sIN

Laetwi
jvrolickleven metjubilacie

Totdeserspacie//e1cnudrûeleitverplette,

470W anticheb nu dieschoneEolette,

Mijnsshertensin.
M ANK R

Tenbanckette//sovûechtuinditvergier.
Hiergaendamorösenvast

54malcandersitten.
sM Ex scc x sIN

Tsa,besteltonshier//geback,gebraden,wjnenbier,
Cpdatmi
jnlielenEer//machwerdenverhöcht.
GEW OONTE

Tishieralbeschict.
M ANIER

Tishieralgevöcht.
Gsw o oxT

475Bedri
jftgenöcktin deesliedi
jckebaene.
M ANIER

Dientu liefvan tgeback
GEw o oNT

en schencktsebeaene.
MANDR

Schoonderdandemaene//oi
jtwasinswerltsplecke
Esu lief

*7avqsseli
ck:helpend;consultacie:onderrichting.
468jubil
aci
e:vreugde.
*9totJelerspacie:nu.
142

47l
jjolette:vioolt
je.
471ver
gier:lusthof
475baen:hier:omgeving.
476beaene:eenFransewi
jn.

12v

GEw ooxT

Laetonssai
jen denwijnsecke,
Cpdaticontwecke//diesûetemusi
jcke.
480 Icbrengtu,lieT!
M ANV R

Ick wachts,ûpdathierbli
jcke

Dedelrhetori
jcke//totdeserminute.
GEw ooxTE

Maerlieien,datisteneerstenujte.

Daermeeicontslui
jte,//mijnherteken%'n!
M ANIER

Geluck!
GEW OONTE

Van hertsen!
M ANIER

Datissekergûedewjn,
485Dieswillenwi
jvröchtorborentotdesen termi
jn.
Hiersingendesinnekenstsaemenditveersken

J,dieuzùàe/ochwb'
ntkenJ#ù'staetg4en.

Wi
jwillen vröchtbedrjven,
JoliJ'tcoemtonsomtrent
Dördie;örvanallenwijven,
D e hiernu ispresent.

490Si
jisseerexcellent
In sm enschen sin geprent.
H aer wesen pertinent
Brengtvröchtin ditconvent.
478secke:hierwe1dewi
jnsoortwaarover boek,uitg.F.vanDuyseinTi
jdschriftder
W NT,XIV,1293spreekt.
479ontwecken:opwekken.
480icbrengtu:prosit;fc)wachts:antwoord
op toast.

vereeniging voor Noord-Nederlandsche

MuziekgeschiedenisdeelIII(A'dam 1891)
p.148.
487coemtonsomtrent:nadertons.

488/:r.
'bloem;hier:schoonste.
492perti
nent: uitstekend,voortreFeli
jk.
ad 486 zievoorhetversle:Kam perlied- 493convent:bi
jeenkomst,samenkomst.
482uLite:leeg.
483ontsluqten:,yderi
joyenen''.

492 achterwesenin hs.doorgehaald Jeersoluent
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GEw ooxTs

Ickmûetden leckeren <jnnocheenstsaijen.

495Tbecomtnûjwe1/jaetbijmijndoot//siel.
M ANVR

Sijis$nendeghûetnietom verfrai
jen.
GEw ooxTs

Icmûetdenleckeren wi
jnnocheenstsai
jen.
M AN TER

Somögen wjnoch eenlietujterhertendraijen.
GEW OONTE

Datdûetmjbetdanofmijeensteenopthoot//viel.

13r

5n0W iltdenleckerenwijnoocnocheenstsaden.

Tsaluwelbecoemen//jaetbi
jnùjndoot//siel.
Icsaltnederschuijveninuschoot//griel.
D esinnekenssingenhierwedertsaemen

#f/veerskenl# #fewqse:laetpareadengeck.
Setanumont,//drincttottengront
Tcrûesken met
J11.
tenwi
jn //Seerû'

5n5Haeltdörukeel,//tenisgheenscheel,
Tsalueenmedecjn//welsjn.
Poi
jPoijpoi
jpoij//ei
jmanneken moij.
Tisalnaersm enschen sin.

HI
'
J'mûetnochscher//
lvoirwaervanhier.

5l0Tvalthem cranck gewin.

495bq-çndootsiel:bekrachtigingsfor- het a1s aanspreekvorm van sinnekem
m ule,vgl.W NT,1112,2866.
(gerichttoteenvrouw).
496nietom ve/ctje?l;zolekkera1s'tmaar 505tenisgheenscheel.hetkomternietop
kan.
aan,hetdoeterniettoe.
498eenlietJr/çea.
'tengehorebrengen. 507poi
j...:uitroepvanbli
jdschap,vgl.
499datbevaltmebeterdan warmeerme MNW ,V1,530;kanookopgevatworden
eensteenopmi
jnhoofdviel.
a1simperatiefvan poqen:dri
nken.
502nederschui
jvenJ
W uschoot:betekenis 509schier:gauw.
niet duideli
jk:in overvloed schenken? 510tvalthem cranckgewin:hiJ'za1erwei(met obsc.associaties?);griel:kinder- rlig pleziervan hebben.
achtigmeis
je,giechel;Rhet.Gloss.noemt
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GEW OONTE

D rincteens!
M ANIER

W iltnu allevröchtontwinnen.
SM ENSCHEN SIN

Dalderschoonste//gecroonste//inmi
jnhertvanbilmen,
Dedelgeborenste//vercorenste//bovenallevrouwen,
Deeerbaerste//vermaerste//getrouinminnen,
5l5Dalderscoonste//gecroonste//in mi
jn hertvan binnen,
Defrajste//deghaijste//gestadichinsinnen,
Debeminste//we1gesinste//volaldertrouwen,
Dalderschoonste//gecroonste//inmjnhqrtvanbinnen,
Dedelgeborenste//vercorenste//bovenallevrouwen,
520Eendroncxken//derliefdenvoncxken//weetuvergouwen.
VERGAN CKELICKE SCOON HEIT

Datwacht//ic,//vröchtverpacht//ic//dörulief
Datghj//seerblj //totmi
jwartsthoont. (aenscouwen,
U oghen//verhogen//mjsonderdouwen.
Datwacht//ic,//vröchtverpacht//ic//döruhef
(aenscouwen,
525Datmi
jverhöcht,//enallevröcht//dûetûpmi
jndouwen.
Ujentemanieren//dûenmi
jhantieren//vröchtongethoont.
Datwachtic,//vröchtverpachtic//dörulief
Datghj//seerb% //totmijnwartsthoont, (aenscouwen,
Dwelcku//alsnu//vanmjmeteencuskenwertgeloont.13v
M ANIER

530 Daerhow icveelof
511ontwinnen:uiteenzetten.

525Jlefûp vé
// douwen:laat op mi
j
512,515,518gecroonste:voortrefeli
jkste. neerdalen.
526vröchthantieren:genoegen smaken;
516ghaqste:vroljkste.
520weetuvergouwen:weet'tuvergolden. ongethoont:ongekend.
521,524,527verpachten.smaken.
529 alsnu:nu.
521aenscouwen:aanblik.
516 voorsinnenin hs.een doorgehaaldev
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GEw o oN'rE

Ten machsijnverschoont.
M ANIER

Ichebgecroont//inmi
jnhertdeescompangije.
U wertgeluck,herteken.

GEw OONTE

lcwachtstotdesentje
Vroljckenbli
je,//metgenuechtendrinctdatijt.
A RGAN CKELICKE SCHO ONHEIT

O mi
jnlieoen1
.
sM Exsc< x sIN

O mijnshertsenbrujt!

535Venussûetefrijt//laetmi
jsmaeckensondergetal
In Venustente.
VERGAN CKELICU scnoo xum T

Tuwenwil/wantdegenuechtistal
Inditgeval,//1aevarendrûefheitvanmûedeswaer.
GEW OON TE

Icbrengtu eens.
M ANIER

Datwachtic,chaer.

Denwijnseerclaer//metrei
jngenuechtedrinct.
530 ten mach si
jn verschoont:datiszo 535I
zrcf
lu:sb
letejbuqtsmaecken:zienootbj
mooia1s'tmaarkan;zievoordergeli
jke 17.

superlatieveomschrjvingenTs.3,119.
531cronen:de voorkeur geven;compan:qe:gezelschap,metgezel.
532totdesenfçe:nu.
533met genuechten: zinspreuk van De
Corenbloem,rederi
jkerskamerte's-Gravenhage;zie voor soortgeljke toespe-

536in Venustente:zievoordergeli
jke
omschrjvingen met de naam Venus:
Tspel van de Cristenkercke, dtgegeven
doorG.A.Brands;(Utrecht,1923)blz.
117 en 118.
537 drqqheitvan mûede swaer: sombere

Stemm ing.
lingen in het vervolg van hetspelblz. 538chaer:liete.
11e.v.
539reqn:groot.

534shertsen:zienootbj249.
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VERGANCKELICKE SCOONHEIT

54nM i
jnhertevanjoli
jtein mi
jneli
jvesprinct.
Genuechtedwinct//mi
jvroljctesingen
Voiralledingen.

Hiersingendeamorösenditversken

op#/evoi
js:twaseenaerdichmeesterken.

Schoonlieienjent//seerEerenexcellent,

W iltvrolick wesen.

545Certei
jnghijbent//nuinmi
jnhertgeprent,
Rei
jnujtgelesen.

Mi
jnjongejöcht//isdöruverhöcht.
U selvenvöcht//temaeckengenöcht,
W iltdrûeleitsmoren,

550Bedri
jftnuvröcht,//schoonlielaldatghi
jmöcht,
W antttjtrechterdöcht//hebicuvercoren.
SMENSCHEN SIN
A1m ûchtic m etM edea die schone vrouw e

14r

Subtjlvanverstande,daertûefraijenfere
R osieren cam aliterin Venusdouw e
555In een lustich am orösvergiere,
Verciertmetgoutblûemkenssûetvan maniere,

Lustichgecolörtalstschjnseldersonnen,
Lichtendefructi
jfin swerltsduwiere;
Ofalwaericin tprieelvan Gatallauwevonnen,

560Daerallejoli
jtvanvrouwenwasontwonnen,
548u selven vkht:zetu ertoe.

559waer fc vonnen: bevond ik mi
j;
Gatallauwe:naam onbekend;overmid553subtqlvanverstande:intelligent.
554rosierencarnaliter:vleseli
jkegemeen- deleeuwse voorstellingen van hetaards
schap hebben.
paradjsschri
jft C.G.N.DeVooysin
Ts.25;ookin Ts.28komtditonderwerp
555vergier:lusthof tuin.
556sûetvanmaniere:schoon.
tersprakeinBqdragetotdeeschatologische
557lustich:fraai.
558lichtende:lichtverspreidend;

voorstellingen in de middeleeuwen, door

H.J.E.Endopols;deweinigegegcvens
fructbf.
.vruchtbaar,nietin dewoorden- uitdetekstwijzenmisschien nog eerder
boeken;A.Souter,d glossary qf Iater naareenvandeveleversiesvandejardin
latin to 600 H.
D . vermeldt fructivus: d'amour.
fruitful; duwiere: schuilplaats, hol;
swerlts duwiere: de wereld.
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Dwelck daerom daertsparadi
jswasgenomineert,
Soedûchtmi
jalniet/enicen soudtnietconnen
Bjdiensonderuwesenverconsoleert;
Ofalhadicaldatsmenschen hertverconforteert,

565Sonderu,mijnlieienfraei
jenreene,
Soedûchttmi
jalniet/jae,tminstejolijtnietweert
Uwspresencijsineencortespaciecleene.
Dusmi
jnhertgheenandervröchten begheert
Voirtsi
jn metuujtjonstenbegrepenalleene.
GEW OONTE

570Dwoortiscrachtich.
M ANIER

Tgaetoocten beene.
SM ENSCHEN sIN

Voirwaericmeene//tghtmdticu,liecverthone.
GEW OON TE

Ghijaensietjoncheit
M ANIER

en dieschoonheitvan persone.

Metterwone//sultghi
jbi
je1canderbhjven.
SM EN SCHEN SIN

Nueensgedroncken,danwillenwi
jom vröchtsverstjven

575Genuechtbedri
jven.//U tûe,lief!
561genomineert:genoemd.

569uqtjonstenbegrepen:in liefdebjeen.

563verconsoleert:vertroost.

570ten beenegaen:diepe indruk maken.
571verthonen:tekennen geven.

564verconforteert:opwekt.

574verstqven:versterken,vergroten.

562dâchtvçni
et:leekmenietswaard.

566,567zelfs niet tegen de geringste 575u f1e;op uw gezondheid.
vreugde vanjouw aanwezigheidopwegend.

573aanelcoorspronkeljkvastgeschreven:an,doch ditisweerdoorgehaald
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VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Van niemantlievere,

W antgléjsi
jten sultbli
jvenalleen mi
jngerievere,

Dieseenbesievere//glljsultsijnenbljvengrëjende
VanH jnderschoonheit.
GEW OONTE

14v

Datsfrai
j.
M ANIER

Inlieftblûijende.

W ietesmëjende,//ghjsijtui
jtjonstenversaemt.

580 Icbrengtu!

GEw ooxTE

Humiliamim,tbetaem t

Ongeblaemt//wedervrolicktesingen
Sonderverlingen.
Hierwertwedergesongen.

U woorden sûet//deghevenmjeen mûet
Naermjnbehagen,
585w ant,liel gll
j dûet//nudöruliefdeghûet
Mi
jn druckverjagen.
U schoon sambl
ant,//rei
jndiamant,
j-joutm1
*
J*tehant//inVenusbant,
M jn liefvo1eeren.
590Derminnenbrant//issoinmi
jgeplant,
Tensalnaemi
jnverstant//nemmermeercesseren.
576mi
jngerievereJ@ omschri
jvingvan:
mi
jgerieven.
577,578daardoorzuljemi
jnschoonheid
steedsmeergaanbeseFen.
579wietespl
Jt/efs#e:wiehetook hindert.

582sonderverlingen:onverwi
jld.

583mûet.stemming.

587samblant:uiterli
jk.
588fehant:nu.
591nae v#/n verstant:naar x
mi
jn oor-

uqtjonsten versaemt: il
'
zliefde verenigd. deel.

580humiliamim :dank u wel?
581ongeblaemt:zonderdaterietsop aan
te merken is.

149

SMENSCHEN sIN

A1laech icwe1lielcomhelsten beermt
In een schoon prieelvolpenceekenssûet
En waeroverdectmetroderooskensbeschermt,
595 Ofonderdiehoelangherlieverkensghûet,

Ofbjtblëjendeeglentierkenvanroockeovervlûet,
Ofwaermetkorenblûemkensschoon van colöre

Besprei
jtmjnbeddeedelic/daericmetterspûet

Sow slapen meteen andervrou van sûeternatöre,
600 Oflagem ethaeronderden sûeten ghöre

DergheeluweEolettenwaerdich om pri
jsen,
Ofin dieclaverblûemkensbedwelmtwelterköre

En overdectmetschonewilligeri
jsen,
Ditsow mijaldtmcken cranckverjoljsen;
6n5Envoirsulck gebruijckvercoosicgeweene,
W antsoumi
jdunckeneen swaerafgrijsen.

Soeictalsonderumisprijs/(icsegtenmeene
Alsicvoirsei
jde)dieswiltmi
jlieftbewi
jsen
Voirtsijn metuujtjonstbegrepenalleene.
MANVR

15r

61aTrow mûetblijcken.
GEw ooNTE

Alsow bersten desteene!
VERGAN CKELICKE SCOONH EIT

Glùjsultilzrecompensehebbencerteene

Tgebrujckmjnslichams/getrouminnare.
592 beermt:omarmd.
593penceekens:W NT .
s.
v.pansee:naam

vanhetdrieklmm'gvioolt
je.

595hoelangherlievtrkens:bitterzoet,klimplant: Sohnum Dulcamara; zie: Chr.
Stapelklmp in Frisiaca II,bh.22,in de
serieEstrikken.

deelwoordvan overvloeden:overlopen)
601/0leffea:viooltjes.
602 welterköre:in sterkemate.
603willt
kerçlea.
'wilgetakken.
604cranckve6olqsen:geringevreugde.
605gebruqck:genot.
607soe:daarom .
608voirseqde:zopasalzei.

596vanroockeovervl3et:metzjn overvloedigegeur(ovewlxtishetverleden 611recompense:beloning.
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SMENSCHEN sIN

Glûjsjtensultbljven/deliefsteenandersgheene.
VERGAN CKELICKE scoo Nc lT

GVJ'sultin recompensehebben certeene

615Alledatmjnis,sondervanutescheene.
sv Ex sc< N sIN

O lief,datismi
jseertroostelickvoirware.
VERGAN CKELICKE sco oNc lT

GVJ'sultin recompensehebben certeene

T ebrui
jckmijnslijchams,getrou minnare.
M AN IER

Sijlaethoren twoort,
GEw OONTE

datvan drûel eitsware

62:(Icsegtuclare)ontlast/daerdörghjvröchtbesieft.
M ANIER

GhiJ'sietgracie.
GEW OO NT

Enditschietuijtlieft.
M ANIER

Geluck,mon suer.
SM ENSCH EN SIN

Datwachticongegrieft.

Tesnietmisbrieft//totdeseröre.
Icsa1ubescheijtdûen.
615tescheene:tescheiden.

623datxeoord konlt op een goed nlo-

620cl
are.duideljk;besie
ft:ondervindt.

m ent.

621schiet:geschiedt.

624bescheqtJien:eendronkbeantwoor6% mon suer. meneer; ongqrie
ft: op- den.
sewekt.
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VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Nu dan,sondergetröre,

625Singtglzi
jtenöre,//icghaeuvöre.
Hiersingtmen weder.

jt
Metalonsvljt//somaeckenwijjoli
AlsVenusscholieren.

A1isthaerspi
jt,//deonsevröchtbelzi
jt,
Diewi
jnuhantieren,

63nW il'levenvoort//metsûetaccoort,
Sobljftversmoort//desnjdersrepoort,

15v

Schoon liefverheven.

Lieldöruwoort//mi
jn hertvröchtorboort.
Icsalvrijongestoort//unietbegheven.
SM ENSCHEN SIN

635A1waereenvrousoedelenreijngemaniert
Alsdeblûemkensderwittenenblaeuaccoleijen,
Sodöchsaem,sujverenongescoëert
Alslelijkens,dehem onderdendoornversprei
jen,
Socrachtich sûet(vaetmjnverbrejen)
640Van roockea1sdeblûemkensvan speelcoren,

soproEjtich in allen conterreijen

Alsderaepkensproftabelom orboren,

So gestadichvancolör(wlltnaernzijhoren)
A1sdelauwertelgen/altjtsinschoonsai
jsûene,

645 So stantachtich duerendenietom verschoren
630 metJlefaccoort:in harmonie.

640speelcoren:M NW s.v.spelcorn-witte

631versmoortblqven:achterwegebli
jven; hagedoorn.
nqder:lasteraar,kwaadspreker;repoort: 641pro
jjtich:nuttig.
verslag.
642pro
jtabelom orboren:goed om te
634begheven:in desteek laten.

eten.

645stantachtich: onafgebroken; niet om
639vaet-#
/sverbreqen:begrdpmegoed. verschoren:heelsterk.

637ongescqnert:ongerept.

643haakjeachterhorenontbreektinhs.
645verschoren,hs-:verschonen
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A1sdeijcke/bhjvendevroom enghûetvandûene,
Tjelickinnodesobehulpsaem avontennûene
A1sderi
jpekorenarenintgemeene,

Somildelicsûet(vaetmi
jnbevrûene)
650A1sderapenblûem /sijndevansûetheitPleene,
So enbegheerdeicdienniet(icseggetkûene)
Voirtsijnmetuuijtjonstbegrepenalleene.
GEW OONTE

Inliefdenvui
jrich
M AN IER

soencri
jchthi
jpeene//hortnochgreene
VanVenus/maerbli
jftonderhaernacie.
VERGANCKELICKE SCOONM IT

655Lielen/laetonsnuentotallenspacie

Helsen en cussen,houdendein lieftaccoort.
sM Exsc- x sIN

Datdtmctmijtsijndefontei
jn vansûetercollade.
Liel en,laetonsnu en totallen spacie

Venusdienen,ûpdatsijbeneplacie

660Inonsheeft/wantwi
jtuijtlieftbestaennuvoort.
VERGAN CKELICKE scoox - lT

Lieien,laetonsnu en totallen spacie
Helsen en cussen,houdendein lieftaccoort.
GEW OON TE

16r

Tisnoijtgesien,
647tqelick:terechtertjd.
656houdendeinlieftJccporf:inliefdevol649vaet-(
# bevrâene:begri
jp megoed. hardend.
650pleene:vol.
657fonteqn:bron;collade.samenzjn.
653peene:straf;hortnochgreene:moeten 659beneplacie:welgevallen.
we hier denken aan mnl.niet een ort 660bestaen:ondem emen,doen.
en nieteen grein,dus:helem aalgeen?

648gemeenein1u.verbeterduitgemeqne
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MANVR

tisnoi
jtgehoort
GEW OONTE

Sulckegroteliefde,
M ANV R

sukkenwoort//sonderbedrûefde
(hertengedaen.
665M aerlieftmûetbli
jcken.
Gsw o oxTE

Aensietlieft/van deesghjsult
(saen
Claerlickverstaen//dathem deeslieftovervlûet//sprei
.it.
M ANIER

D atsw aer.
GEW OONTE

Icw achseens.
M ANV R

W atdeesblûet//sei
jt!
GEw oox TE

Tsa,smaectdruijienssûetheit,//icsaltgehingen.
M ANV R

A vous!
GEw o oxTE

Profaes/drinctuijtgeringen.
VERGANCKELICKE scooNc l'
r

67nBestmingen//wijonsinliefdengepaert.

Nocheenliedekenmûetvanonssi
jnverclaert.

*7 icwachsee> :Gewoontegebruiktde 669préaes:opjegezondheid;geringen:
antwoordformde,hoewelhijniettoe- snel.
gedronken is, vandaar de minachtende 670mingenf##/ons:verenigenwjons.
671verclaert:tengehoregebracht.
reactie van M anier;bluet:kerel,vent.
668gehingen:toestaan.
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Hiersingmen weder.

O princheclaer//demjintopenbaer

Liefdecondtbewi
jsen,
Gheendrûeleitswaer//enmachmijcoemennaer,
675Maeruvröchdemûetri
jsen.
U claeraenschi
jn//verhoochtetthertemijn.
Deliefde%'n//ismi
jeenmedeci
jn
In desecontreije.
Schenctindiewijn,//nulaetonsvrolicsijn
6* Entreckeneenenli
jn,//schoonaccolei
je.
sv ExscuEN sIN

Prinshckprinches,ghi
jsi
jtensultdeliefsteblijven.
VERGANCKELICKE scooNc lT

M mûchticbeter,metgheen andericvereene.
sm Nsclu N sIN

Diesicualleenin mjnhertwilschrjven.
VERGAN CKELICKE sco oNc lT

16v

Prinslickprins,ghjsi
jtensultdeliefjtebli
jven.
SM ENSCHEN sIN

685Diesdûetmijgansselicinliefdenverstijven.
VERGAN CKELICKE SCO ONHEIT

Vanupresencieicmjnieten speene.
fdenverstqven:inliefdevolhar680eenen1#ntrecken:opdezelfdewi
jzete 685lnlie

w erk gaan.
682vereenen:zichverenigen.

den.
686hem spenenvan:zich onthoudenvan.

ad672detoneelaanwjzinginhs.nietonderstreept
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SM EN SCHEN SIN

Prinslickprinches,ghi
jsijten sultdeliefsteblijven.
VERGANCKELICKE scooNc lT

Almûchticbeter,m etgheen andericvereene,

Voirmetutsi
jn/ui
jtjonstebegrepenalleene.
SM EN SCHEN sIN

690Tsa,dûetvan onsheene,//tisovermeerdanti
jt.
DeestaeTele,spijsen dranck maectonsqui
jt.
Spëjtumetvli
jt//envertûeftnietlang.
GEW OONTE

Icnemediespijs.
M ANIER

So dûeicden dranck.
GEw oox TE

Metterganck//werttandergehaeltseersnel.
M AN IER

695Bestdraechicnumetmijdieschabel.

Damorösheitsûpstel//ismi
jliefdatwelvaert.
Adieu/iclaetubi
jeenui
jtsûetheitvergaert.
Hierwerttprieelgeslotenende#4-0r#Je&

blqvendaerbinnenendetbancketwech
gedragensqndecoemendeslnnekensvoort.
M ANIER

Ei
jlielen,emmeristnubrulofsfeeste.
690Jlefvanp- heene:brengdeboelweg. 696damorösheitsûpstel:deplannenvan de
694metterganck:terstond.
geliefden.

695schabel:bankje.
694snel,hs-:sneel
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GEw oo x'rE

Swjchtwatstille/hierbetaemtgheensnateren.
M ANIER

7* LieAen,si
jsi
jnnubei
jdeinVenusforeeste.
Ei
jlieAen,emmeristnubrulofsfeeste.
GEw OONTE

Ochbeckgen,ditvernieutoocmjnengheeste,
Tsoumj oocwellusten,mijntandenwateren!
M ANV R

Eijlielen,emmeristnubruloftsfeeste.
GEw o ox'rE

7n5Swijchtwatstille,hierbetaemtgheen snateren.
M ANIER

17r

Ken swijchniet,maerichoopemetpateren

Endemateren//ooctebrulofttevaren.
Ei
jlieien,coemtdoch,wiltubi
jmijparen
Enlaetonssi
jn ghûecharen.

# st

GEW OONTE

lsdatdem anier?
M AN IER

7lnJa,tisdegewoonte,datmûchtghi
jschier

Rechtevoorthier//claerlickaenschouwen.
GEw o oxTE

Hûemachtdaernu regenen?
702vernieutvqaesgheeste:fristmi
jnge- 709charen:vrienden.
heugen op.

706,707 metpateren endemateren:meteen

gezelschap datvanfeestvieren weet?

7094detoneelaanwjzingMernaastinhs.nietonderstreept
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M ANIER

Hûemachtdaernu douwen?
GBw ooxTE

DiePörvanvrouwen//hûemachhijsepöselen!
M ANIER

Ja,hûesûetmögensijbei
jdeleggen möselen!
GEW OONTE

7I5Hûemachhi
jnöselen!
M ANIER

M onttûe!
GEW OON TE

Hem salti
jtontbreecken.
M ANIER

Sijvalthem veeltecort.
GEw ooxT

A1w aerseven weecken

Denachtonbesweecken//si
jwaernochtesmal.
M AN IER

Datenliechtghi
jniet.
cEw ooxT

Maerwjhebbendencal

Enhijspeeltdenba1//daerdatsulcxbetaemt.
M AN IER

20Datswaer,wantsi
jsijnui
jtmilmenversaemt

Vrijonbeschaemt,//datsnudegewoonte.
713pöselen:aanhalen,betasten.
714möselen:W NT,lX,650 kentmeuzelen indebetekenisvansmullen,dushier
wel:genieten.
715nöselen:Rhet.Gloss.kentditwerkw oord in de G tekenisvan futuere,een
betekenisdiehierpast.
720 Merbovenin hs.minnaeri.p.v.manier
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716,717sq:nacht;alduurdedenachtonafgebroken zeven weken;smal:kort.
718dencalhebben:eroverpraten.
719denbalspelen..zie212,213,deliefde

bedri
jven.

GEw ooxTs

Tesnu demanier,datmen schoonte

Volalrehoonte,//deverganckelicis,bemint.
Degewoontetvolck diesleerten ontwint.
M AN IER

17v

?25Demaniereprint//tselfdeinthartdermenschen,
Bejderdck eDdarme.
GEw oox 'rE

M en hoortnu wenschen

Bûerenenhenschen//diemaniertevolgen.
M ANV R

Dietnieten vermach wertheelverbolgen.
GEw ooNTE

Dörni
jtverswolgen dietwelvermogen.
M ANIER

* Datiseentei
jken datwi
jbei
jdenieten dogen.
GEw oox'rE

Datsongelogen,//e1ceennutertjtbedrijft
Endesmenschensin geheelendalnubljft

Seervastverstijft//insulckeamorösheit.
M ANIER

Tvolck fondeerthem nu in alleprösheit,

z35Sodatfraudelösheit//nudemanier//es.
722 schoonte:schoonheid.
723 hoonte:bedrog.
726 henschen: hensen, hansen, met ch
onder invloed van wenschen: grote
heren.

729nqt: hartstocht waarmee meniets
doet,ofafgtmst:beidebetekenissenzjn
hiermogeli
jk.

731hetobject'fenclitischintqtî
733versti
f't:standvastig (hierpredicaatnomen).
734hemfonderen:zichtoeleggeniprösheit:
bedriegli
jkheid.
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GEw oo xTs

E1cnuamoröslickfrajenfer//es,
Stilendedier//es,//tebeminnenverganckelhejt,
M ANIER

Alsschat,ghelt,ghoutensilver,dwelckwanckellejt

Insijnschranckelheit//endeverderven,//siet.
GEw o oxTE

7* Elcmethertensininswerltserven//vliet
Teverwerven//iet//dattercorrupcienmûetdaelen!
M ANIER

Alsscboonejuwelen,
GEW O ONTE

silvereschaelen,
M ANIER

Zjdendwaelen,
GEw ooxTE

costelijcketapi
jten,
M ANIER

Zi
jdengordi
jnenmetbellen
GEw OONTE

deûpdaerdesmijten,
736amoröslick:opdewjzevanverliefden;
fraq.opgewekt,uitbundig.
737dier:teruggetrokken,w eirzig m ededeelzaam,vgl.dezegswi
jze:stilleende
diere,helenisderminnenschilt(MNW ,
II,175);frakenjervormtmetstilende
diereentegenstelling;dus:iederopzi
jn
wjzezweertbjdeVerg.Scoonheit.

onvastop debenen staande;schranckel
heit
endeverderven iswrsch.een nevenschikkende groep,,,Jfef''is dan een uitroep

(stoplap).

740swerltserve:wattotde wereld behoort.
741corrupcie:bederf;fercorrupciendaelen:
totontbindingovergaan.
738dwelck wanckell
eqt:dievergankeli
jk 743dwaelen:servetten.
is.
744smqten:neervallen.

739schranckelheit. van schrankel,adj.:
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M ANV R

745Pompösehabi
jten,
GEW O ONTE

costelijck enveele.
18r

M ANIER

Dan mûetwolckgeschildertsjn
Gsw ooxTs

in een taeTereele:
M ANIER

HannenenBeele//ClaessenenFjen!
Gsw oox TE

En dannoch veelanderschilderl
jen,

Jaepoetnjen//vanennigebûelagen,
M AM ER

750Oncui
jslicnaect//gemaect//depersonagen.
Ditsijndecoragen//diesmenschensinversiert.
GEw ooN'rE

Ditwortdagelicx onderhouden
M ANIER

en sulcx gehantiert.
GEw ooN TE

Danwortnochverchiert//debestecamerrijckeljc:
M ANTER

Eerstrontom beschoten,
746tae
fereel:schilderi
j.

747Hannen, Claessen: populaire roep-

namen van mannen;Beele,Ff/en:idem
vanvrouwen(Elisabeth,Sofia).

749poetrqen:scvderi
jenmeteenliterair
(mythologisch)onderwerp.
751corage: overmoeige streken? versieren:uitdenken,verzinnen.
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GEW OONTE

datisblijckeli
jc
M ANIER

755Danmûeterantijckeljc//eenledicantgemaect//sijn,
GEw ooxTE

Metandjcxsesti
jlennaetlevengeraect//sjn,
Tsow andersgelaect//si
jn//vansmenschensin.
M ANIER

Dan een schoon beddevan hondertgulden,
GEw ooNTE

een speltnietmin.
M AN IER

Ditsnoch tbeghin!
GEW OONTE

W atmachdantei
jndewesen!
M ANIER

760 So Pompös,e1c m ach hem w elvresen,

(Verstaetwe1desen)//diercomtinhujsgestegen.
GEW OONTE

H ûe soe?
MANVR

18v

M aermen mûeteerstdievûeten vegen,

Ofonverswegen//enbli
jfternieteenquaet//woort.
GEW OON TE

Tisghecxmaer!
755antqckelqc:indetrantvandeGrieks- 764ghecxmaer: zotteklap; de dat gelaet
R om einse oudheid.
âoorft voor wie dat m isbaar hoort,
756stklen:desti
jlen van hetledikant; wanneermen...(zieF.A.Stoett,Midnaetlevengeraect:nauwkeurignagebootst. de
lnederlandsche Spraakkunst, Syntaxlsè
760elcmach hem welvresentdatelk we1 's-Gravenhage,1909,j62).

beduchtmagzi
jn.
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M ANV R

Tistebelachen/dedatgelaet//hoort.
765Elcghaetmetterdaet//voort//vanhoverdje.
GEw OONTE

Maericbeli
je,//datsulcnoch tminstis,wiltnaermij//
(horen.
M ANV R

Tm inste?
GEW OONTE

Jatminste.
M AN IER

Lujsteretmjin doren.
GEw oox'
rE

Mensietorboren//nuil'
lswerltsstage
Voirgewoonte,date1cmûethebben een bûelage,

770Tsjheerofpage,//jonck,out,man ofwjE
M ANTER

Eenenwaergheenscheel/maerelcheeftervierofvjf!
Datsnutbedrl
jf//endemaniertallenstonden.
GEw ooxTE

En dantghûetteverspelen bjhondertponden,

Ditwertbevonden//intopenbaer,//siet.

775Datsnu degewoonte.

M AND R

Daten liechtghjvoirwaer//niet.
Hierendaerschiet//tzelfdenumeestoveral.
Datsnu demanier.

765naditversisbljkenshetrjm eenvers 771eenen waergbeenscheel:één zouniet
uitgevallen.
ergzi
jn.
776schiet.geschedt.
767luqsteren:duisteren.
768orboren:in praktdk brengen,swerlts
Jflge:omschri
jvingvoordewereld.
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GEw oor z

M aertiSquaetgeval.

W jbrengenseterpa1//wantwi
jsijndefundatoren.
M ANIER

Ontbei
jt,lieien,mijcomtdaerwatvoren.

780W i
jmûetenbesporen//onseamorösen.
GEw o ox'rE

Tjan,datsveeltevrûech/hondertsterfdrösen
Vandiecoragiösen//werdeinonsli
jfgevlûect.
M ANTER

Meentghj,dathijhem nochstjf//verclûect
Entwjf//besûect//naerminnaersghijsen?

19r

GEW OONTE

785w a,jahij.
M ANIER

Sowaertonstemisprijsen

Datwijquaemen bijsen//bi
jhaerdaerbinnen.
GEw o ox'rE

Laethem dochwatverkûelensijnsinnen

Ui
jtvuijrigerminnen //solangthem machgebören.
M ANIER

M aerwijmûetenevenwel:ûcxbespören
790Totdeserören//tbecken/metterlampette.
778terpalsrenges:inhetverderfstorten; als uitdrl,bbing opgevat bmnen zi
jn.
782coragiös:levenslustig,vurig.
fundatoren:aanstichters.
780besporen: opzoeken,ki
jken hoe 't 783hem verclâecken:zichverstouten,zich
staatm et.

inspannen;Whet.Gloss-:dch amuseren?

781hondertstefdrt
gea:a1sdrösehetzelfde 784beséecken:paren met;ghi
jse:wi
jze,

is a1sdroese kan hetgezwelbetekenen, gewoonte.
dan zouden we m isschien m oeten lezen 786bLisen:eig.a1seendollerondreM en.
sterfdroese:zweer waaraan men sterft 789bespören:gaan halen.
(vgl.sterfslach:dodeli
jkeslag);wer#eis 790becken metterlampette:waskom met
enkelvoud,hondertsterfdrösen zou dus delampetkan.
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GEw ooxTE

End ooceen handtdwael,neemtdaerûp lette,

Somachdecadette//si
jnhandenwasschen.
M ANIER

Nudan,om dattedûenlaetwijonsrasschen,

Ofinderasschen//vielenalonsespillen.
GEw ooxTE

795W elan,laetetonsdaninti
jtsbedrillen:
W ijmûetenwatdûenom Venuswillen.
Desinnekensgaenbinnenenpauserenwat
encommendanweJervoort,deGewoonte
hebbende inderhanttlampettemetten wlfere

endeeenseckeêle,endedeM/nferhefteen
hantdwaelover#fescouderen.Jeglendet
GEW OONTE

Duncketunuti
jt,soopentdiedöre,
Cpdatwi
jbrui
jgom enbrui
jthantwatergheven.
M ANIER

Rechtevoort,tmûetonssi
jntergûederavontöre.
GEw oox l,E

800Duncketutijt/soopentdiedöre.
M ANIER

Tisdaernoch alstil,ichoordaergheen geröre,
Noch oocspraeck noch stem meen isdaerbeneven.
792cadette:jongeling.

794ofonzeplannenzoudenm islukken.
795 bedrillen: ervoor zorgen? niet in
M N W enW het.Gloss.;W N T geeftgeen

799rechtevoort:aanstonds;tmûeto- si
jn

tergûederavontöre:m ogehetgoed voor
onsadopen.
801geröre:bew eging.

lziertoepasseli
jkebetekenis.
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GEw oox'rE

19v

Duncketunu ti
jt,soopentdiedöre,
Cpdatwi
jbrui
jgom en brui
jthantwatergheven.
M ANV R

8n5 Icen derfsbestaen.
GEw oox'rE

Vrijsonderbeven!

W atsdaeranbedreven,//wjmûetendaerinwesen.
M ANIER

Sijmögennoch slapen.
GEW OONTE

Si
jsi
jnujtlieftgeresen.

Beghintghijtevresen,//soewiltlieverstoten//aen.
M ANIER

Datwilicdûen/enlaetendiedörgesloten//staen
81:Totdatijemantgeschoten//saen//coemtterdören//waert.
Housickhou/encoemtdaerniemantvören//waert?
GEW O ONTE
*

Ic1egtehören //waert//aentclincgatnùjnoren.
M ANV R

Hoortghijniemant?
GEw oox '
rE

Neen,iccannjemanthoren.
Ontlui
jctdiedöre,laeten wijhaerstoren:
815 Desonnestaethooch,tesnu schoon dach.
M ANIER

Tissoeghûet/datwjhaera1sanderebesporen.
808stotenaen:aankloppen (dezebeteke- fmalebetekenis;clinqat:W NT,VlI,1I,
nisnietinW NT,MNW enRhet.Gloss.). 4093:gatin een deurwaardoor depen,
811hou sick hou: uitroep om iemands hettouwtjeenz.gaat,waarmeede kIiA
opmerkzaamheidtetrekken.
van buitenafkan wordenopgelicht.
812fehören waert:om te horen;te.... 816besporen:,,achterdevodden Ztten''.
waertwordtin mnl.ook gebrlliktm et
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GEw ooxu

Ontlujctdiedöre,laetenwi
jhaerstoren.
M AN IER

Haerlieden grûetendewiltinghaen voren,

Icsaluvolgenen bijbli
jvensonderverdrach.
GEw ooxTs

82:Ontlijctdiedöre,laetenwi
jhaerstoren:
Desonnestaethooch,tisnu schoon dach.
Hierwer;t
prieelgeopentenJMenlrhesSin- Vergancke-

ljçkeScoonheitsitten 54 malcander:-&l
Jf,endedeDoot
sal5# haerstaenmeteendootsb#,qfteJfrlelepogende
tewer
penlmaerdamorösenJxllenelcx Juexlfrhf
20r
gruwelqca
p eeren vandieDootenelcx
saleenehantâpgehevenhouden/recht#-J#
dieDootkeerenwilden,endeaen/uFç/sal
ges
peltJçametgrotel
etterengescreven:

GKJ'minnaersvan verganckeli
jckeschoonheit,
Bemintdatewichis/tzalunoot//sjn.
Neemtterhertentghtmdtdatuditverthoon//sei
jt,
825Oftloonuwswercxsalalleendedoot//sijn.
DesinnekenssulknDervcschdctende

beanxthouwen:w#g-#esolangedatmen
denvoirsz.f#felwelsalgelesenheisen.
M ANV R

Helacen!
GEw ooNTE

W acharmen.
1
M ANTER

Aijmi
j!
GEW OONTE

O w ach!
819sonderverdrlrâ:onverwi
jld.

ad821straele:werpspies;ekx:nomlnadef

8% tzalusodfskn:het>1udienstigZjn.
825 zie:R om eh en 6,& .
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M AN IER

srrese,
GEW OONTE

ancxtej
M ANIER

Sorge,
GEW OONTE

beven,
M ANIER

ellent
GEW OON TE

Verscrictmi
j,
M ANIER

Verei
l-stnli
j
GEW OONTE

m itsdesen slach.
M AND R

H elacen!
GEW OONTE

O ch arm en!
M ANIER

Amij!
GEW OO NTE

O wach1
.
M ANIER

830W aersalicvlien?
Gsw o oNTE

K en w eetwaer lopen.
828verei
jsen:verschrikken;mits:tengevolgevan.
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20v

M AN IER

N och icen mach,
GEW OONTE

Noch icen weet
M ANIER

coem en van hier
GEW OON TE

ongeschent.
M ANIER

Helacen!
GEW OONT

(lcharnlen!
M ANIER

A mi
jI
&
GEW O ONT

O wach!
M ANV R

Arrese,
GEW O ONT

anxte,
M ANIER

Sorgey
GEW OONT

beven,
M ANV R

ellent:
GEw oox'rE

Hiervan aertschelieftistfundament.
Sl
uqtt
pdeelfle.
M AN IER

835Neemtditin danckvandewitteaccoleijen.
169

Gsw ooxTs

Hiermeeadieu/Godtlaetusi
jngraciepresent.
MANIER

Hiervan aertschelieftistfundam ent.
GEw ooNTs

Voirgewoonteonscollacieterherten prent,
M ANTER

Voirmanierherûppei
jstinallecontreijen,
GEw ooxT

84nCp datdewigeliefdesi
jufondament
M ANIER

OnderdiehantGodtsalswitteaccolejen.
Gsw ooNTE

Hiermeeuwenoorloc wijmûetenscheijen.
CoNcLusv
Devoirsz.a rxfen Danderde.
D EERSTE

Buerman,si
jdij&er?
DAN DER

Jae,icenhadnoi
jtsulkenplaets,
Mi
J'nlijcham isstucken,weetghi
jwatraets
845Daermi
jwatbaets//ofsow mögengeschien?
DEERSTE

Neen ick.
DANDER

21r

Icstontachtereen lang man,ken condtnietsien.

Hadtictmögenontvlien,//icwaertlangontgaen.
Enichadeen deelsnaterbeckenbijmi
jstaen:

Dehebbentgedaen//daticnietenmûchthoren.
838volr:als;collade:vertoning(vaneen 848eendeel:eenaantal.
spel).

841onderdie&afGodts:onder dezegenendehandvan God.

843detoneelaxnwjdngherboveninhs.nietonderstrtept
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DEERSTE

850 M aerichebtgesien van achteren totvoren

(Niemantmûchtmjstoren)vanmjnenstede.
lcstontso gemackelic en welin vrede

Daticaldierede//vantbegbintenenden
W elverstaen heb.

D AN DER

Ai
jnzi
j mi
jnlenden!

855Godtmûetseschenden,//demi
jsowaren
Benouwende.

DEERSTE

Buerman,wiltu bedaren.
DANDER

W iltmi
jverclaren,//indientucomttepas,

W atdattergespeeltis./Mjdûchtetwas,
Soeicdentjtellas,//vanverganckelijckescoonheit,
860Maericencondeverstaenhetrechtbescheijt.

Tesmi
jsekerlei
jt//datictnietenmûchthoren.
DEERSTE

à4aerbuerman,dats
pelbrochtenéjvoren

W atnieusindoren.//W ilthorenenswjgen,
Dörtgehoormûchtghjtverstantvercri
jgen.
865Speelwijswerdtonsdaerclaerbethoont
Datdemanierendedegew oont

Onsallenhoont//(entissoenochmeernochminl
En hûedemanieren gewoontsmenschen sin

(Vaetditbekin)stellen,setten,wendenenkeeren,
870Raedendedien verganckelijckeschoov eittebegheren,
850 van achterentotvoren:geheelena1.

864dörtgehoor:doorhettehoren.

851van v#nellJfe#e.
'vanafmi
jn plaats, 867honen:misleiden,in'tverderfstorten;
teverbinden m et850.
noch meer noch min.. ,,en nietanders''.
862vorenbrengen:vertellen.
869vaetditbekin:begrjpditgoed.

855zchterwareninhs.eerstbenouwende,maarditweerdoorgehaald(de8564)
171

Dwelckmûetverteren//totsli
jmederaerden.
AlSclljntetwattesi
jnenvangroterwaerden,
A1sgebroockenschaerden//mûetnochtansbederven.
En diedatbeminnen en haestich sterven

875Dûethem dörkerven,//lacen,datishaerloone.
W antverganckeli
jckeScoonheitisnietdanhoone.
D AN DER

Maernietenboone//canicdaertverstantui
jtrapen.
Sach icsenietwerscappen,eten,drincken en slapen,

Liefdeverknapen//naerH nnaersghi
jsen?
DEERSTE

21v

880Jaghi
j/maericverstaealdustspelsbewijsen,
Datonderonsrijsen//veelmanieren,nudit,dandat.
Exempel/icdraecheenenrinck,hûepoftelat,
Gesteent,rontofplat,//ofteennichhabi
jt,
Bont/laecken /dueel/si
jde/groot,cleijn,nau OfwiJ't,
885 Oft
otennigertijt//insandershabitacie
Bevindticemzigehui
jsraet,staendeinmi
jngracie,

Totgheenderspacie//oijtmeervanmjgesien:
So dûetdan mijn sinoocsulcxbespien

Endaerom vlien//talretjt,nachtendedach.

89:Een ander,tzelvesiende,wiloocsonderverdrach

A1dathi
jmach//tselvemedevercrjgen,
W ante1cseijt:(niemantwiltverswi
jgen
Sijnsselfsbedrijgen)//ditisnudemaniere,
873schaerden:scherven;mâet.moethet.
874haestich..plotseling.
875Jlefhem dörkerven:doethetzichzelf
vernietigen.
876 hoone:bedrog.

885habitacie:woning.

886staendef?
smqngracie:datmi
jaanstaat.
887totgheenderspacie0#/fmeer:nergens
ooiteerder,of:nooiteerder.
888bespi
en:trachten te verkri
jgen;zo
877ikbegri
jperhelemaalnietsmeervan. brengtdatmjertoe,ooknaarzoietsom
878 werscappen:fuiven.
tezien.
jlen.
879liçfdeverknapen:zich mjden aan de 889vlien:vliegen,i
893si
ssel
fsbedri
jgen:hoe hi
l'zichzelf
liefde;ghqse:wi
jze,gewoonte.
:n
880bewqsen:uiteenzettingyonderrichting. misleldt.
882hqep:(gladde)ring;lat:zienootbij
305.

172

Ditsnudegewoonte/en alwaertnoch so diere,
895 Elcwilthebben schiere,/
/ofmenmûchtnietmede.
Endemanierwertsulcxeen costumeljczede.

Maerallebede,//gewoontendemanier,//siet,
Sjnduvelenendeendogeneensier//niet!
Inthelschvier//vliet//alhaerschooningheven.
9:0Nu,a1sdannaediemaniermijisbeneven
Tgbeenwertverheven//dörgewoont(wilthierûpletten),

Tzj wattzj/aldaereenmensch den sinûp mach setten
Metgroterhetten,//icdandatbetrouwe:
Alsschat,gelt,juweelen//ofeenschoonvrouwe;
905Ofwatmensouwe//mogenbegherenoftebeminnen,
Tselvebetrou icmethert,mûeten silmen.

Dancomtverslinnen//nli
jdedootinmi
jnsonden,
W erdendeijdelvandöcht/aldedwaes,gevonden,
Daervanoorconden//dehei
jligescriftueren,
9lnDierwildedûenvergrotensi
jnhujsenenschueren,
Maerincorterueren,//deraenstaendernacht,
Issijnziele(alstleven)vanhem genomendörcracht
Desûppersten macbt//van Godtalmachtich.
Ditheeftmjtspelverthoontengeleertwarachtich.

915Icblijfsgedachtich //allemijndagen.
oax oER

Datiswelgedaen,naermjnbehagen.

22r

Sulckxgewagen//behoortmenteerenentachten.
895#'menvlchfnietmede:ofmenkon indehoogtewordtgestoken (....),wat
nietymeedoen''.
hetookmagzi
jn,alleswaareenmenszi
jn
896enopdezemanierwordtdemodegril zinnen op kan zetten,dan stelik met
toteen algemeen geaccepteerd gebY k. grot
e vurigheid op datgene mi
jn be899alhaerschoon i
ngheven:alhunschone trouwen,bi
jv.....
908al:als,evenals.
inblazingen.
9+ 904nu,a1sdan in overeenstemming 908-913degeli
jkenisvanderi
jkedwaas.
metde,,manier''ik de beschikEing heb Lucas12,16- 21.
over datgene w at door de ,,gewoonte'' 910 dier:dieer?ofm oetm en lezen:die?
912achteralsin hs.th,maardoorgehaald;dörinhs.perabuisdoorgehaald

173

ou RsTs

GodtdeHeerelaetonsonsesilmen sulcx wachten

Bjdagenennachten//voirtlelijckbedroch

920 D er m aniere.

DANDER

Endedatdegewoonte,och,

Endeoocnoch//andersduvelstemptacien

O nsnieten verwinnen totenniger spacien.
DEERSTE

Dieswijom gracien//Godtwillenbiddenaltjt.
DANDER

Wiedaerbidt(seijtdeHeere),diessekersijt,
925Sondertwi
jvelhem sa1wordengegeven.
DEERSTE

En dierclopt/hem wertûpgedaenmetvli
jt.
DANDER

W iedaerbidt(seijtdeHeere),diessekerzi
jt,
D EERSTE

Hjsa1si
jnverhoortendeverlostsonderrespi
jt,
W antdeden Heereaenrûept,dien ishiJ'beneven.
DAN DER

930W iedaerbidt(seijtdeHeere),diessekersi
jt,
Sondertwi
jvelhem salworden gegeven.
918sulcx:bjwoord.
919lelqck:schandeli
jk.

929benevenJ@ .
'bdstaan.

92* 931rondeelmetinhoud naar Lucas
11,9-10en M attheus7,7-8.
927hiernaisvs.925perabuisherhaald en weerdoorgestreept
174

oa RsTz

Bj Godtmûetenwi
jinderewicheitleven.

DatghunonsdeHeereinwientlevenovervlûet//es.
Daerstaet:prûefteta1,maerhoutdatghûet//es.
FFI> s

935Lanck neghen hondertxxx regelen
metprologeen conclusie.
933 inwien flevm overvlâetes:vgl.Rom. isin Cbd,tuseen overvloed,een onuit6,D maarvoorzlookhierweerLucas12, putteli
jkeschat.
21en33;hetljktaannemeli
jk datover- 9341Thessalonicenvn5,21.
vlûethiereensubst.is:heteeuwigelevcn
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W oordenboek der Nederlandsche Taal, door
M .deVries,L.A.teW inkelenz.enz.,1882M iddelnederlandsch W oordenboek,doorE.Ver-

wjsenl.Verdam,1885- 1929.
Etym ologicum teutonicaelinguae,door
C.Kiliaen,1777.
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W O ORD M GISTEK

Inditregisterzi
jnopgenomenallewoordenenuitdrukkingendiedehedendaagselezervreemd zouden kunnenzijn invorm ofbetekenis.Demeeste
zijn indeaantekeningenverklaard.
De spelling bepaaltdevolgordevan delemmata,alleen staatde cvoork

opdeplaatsvandelaatste.Spellingvariantena1sQjck,-lick,-li
jcwordenniet
apartonderscheiden.
A

Abelick,214,236
Aenschouwen,521,524,527
Aenstoten,808

Accoleije,155,636,680,835,841
Accoort,630,656,662

Aliance,216,110
Am orös, 175, 178, 181, 212, 216,
265,323,333,334,ad392,ad 472,
ad543,555,ad698,780,ad822
Amorösheit,85,338,382,696,733

Amoröstellick,213,290,736
Antjckeljc,755
Antjcxs,756
Approberen,111.
Avys,357
Avpsselick,169,467
Avontuerlick,209

Beddjgen,893
Bedrillen,795

Bedui
jpen,350

Been,ten beenegaen,570
Beerm en,592
Befaemt,271,401,423
Begheven,634

Begri
jpen,569,609,652,689

Behagen,317,584,916
Behoorte,267
Bekennen,153
Bekin,50,425,869
Bekinnen,82,251
Becken,790,ad797
Beleden,hem - 287
Beneplacie,659
Beneven,56,802,900,929
Beperrelt,272
Bequaem,422
Bescheet,171

B

Bescheijt,284,320,624,860

Baene,475

Besieven,464,620

Besief60

Bal,den -spelen,719
Besievere,577
desverganckelicheits-spelen,212 Besloven,209
Beaene,476

Bebont,272
176

Bespien,888
Besporen,131,780,816

Bespören,789
Bestaen,252,660,* 5
Bestellen,236,266
Besûecken,784

Dui
jfmat,180
Dui
jm,ûpsijn-hebben,188
Duwiere,558
Dwael,743

Beswjcken,430

Bevinden,14
Bevrûeden,90
Bevrûen,649

E

Bewi
jsen,8,25,880
Bijsen,786

Em mer,698,701,7%
Em mers,81,220

Blanck,122

Bljcken,245

Blûet,667
Bonette,303
Boone,nieten - ,877
Borsten,te - ,373

Brejt,228

Breken,231

Brengen(drinkterm),480,538,580
Bûelage,749,769
Bûeten,431

Eerljc,ad1,ad89,ad244
Excellent,147,490,543
Expert,332
Expres,111.
F
Fantaseren,250

Fantasje,328

Fier,91,177,473,543,553,736
Figöre,454

Fjn,116

Fiolette,470,601
C= S

Certeene,611,614,617

Certejn,450,545
Cesseren,340,591

FBr(e),409,488,713

Flouwen,240,523
Fonderen,hem - ,734

Fontejn,657
Frai
j,275,289,516,553,565,578,736
Frajart,422
Fraudelösheit,735

Dalen,741
Dan,102
Deel,848

Delen van schoon samblance,215

Fructi
jé558

Fundament,834,837,8*
Ftmdator,778

Desert,333

G

Dille,265

Gaerde,445
Ganck,metter- ,694
Gatallauwe,559
Gebrieft,197

Divjn,148

Dootsiel,495,501
Dop,351
Dörkerven,875
Douw e,554
Douw en,525,712
D ragen,hem - ,364

Gebrui
jck,605,612,618
Gebrûi
jt,42
Gedroonte,183
Gehingen,668

Gehoor,864

Gecri
j,91
Gecri
je,329

Gecroonst,512,515,518
Gelaet,764

I

jdel,908
i
jgho,108,360
ingheven,899

Geledde,285
Gemûet,36

Gerei
jde,321
Gerieven,465
Gerievere,576
œ ringen,669
Geröre,801

Gewinh'ck 459

Ghai
j,516

J
Jent,259,278,317,452,526,543
Jöcht,347
Joiösheit,339
Joli
jsselick,465
Joljt,7,247,264,280,344,e ,487,
5O ,560,566,626

Ghecxmaer,7*

Jonst,160,569,579,609,652,689
Jonstich,156
Ghi
jse,784,879
Gouvernante,142
Juijn,sinte-,314
Gracie,136,1M ,621,836,886,923 Jubi
lade,468
Gramm age,335
Juweel,98
Greene,653

Grejen,229
Grief,62
Griel,502
H

Habitacie,885
Handtdwael,791,ad797
H antieren,526,629.752
Hellen,235
H engen,115
Hensch,727
Hoelangherlieverken,595
Hondertsterfdrösen,781
Honen,867
Hoone,876
Hoonte,180,723
Hoot,499
H ort,653

Hovaerdje,358
Hoverdje,765

Hûep,882
Humiliamim,580
178

K,C = K

Cadettte),203,792

Cal,deD -hebben,718
Callen,386
Cantoor,119

Carnaliter,554
karsouwe,325

Cati
jf368

Keeren,hem - ,161
Kersouwe,414

Chaer,538,709
Clincgat,812
Clouwen,225
Clûeten,43
Collacie,657,838

Compangije,531

Confoort,268,428
Conseot,128
Consenteren,* 9
Conserve,434
Consultacie,467

Contterlrei
je,34,66,641,678,839

Convent,145,493
Corage,333,751
Coragiös,276,342,782

Mljen(hem),119,579
Mljsel,121

Coragiöseljck,291
Corrigeren,112
Corrupde,741

N

Corruytibel,*6

Naet,si
jn-naei
jen,188

Costupm e,2* ,3%

Costumeljc,896
Costum ier,185
Cot,28

N ade,14,654
N omineren,561

Nöselen,715

Cranck,M 8,510,604

O

Cri
jt,swerlts-,399

Obedient,135,237
Oëcieer,111
Onbesweecken,717
Onduerlick,207,*8
Ongeblaemt,581
Ongecesseert,451
Ongegrieft,622
Ongescoëert,637
Ongesneeft,275

Cronen,531
Croon,een-spannen,228,418
Crucx,348

Lampet,790,ad 797

Lampreje,374

Lat,305,882

O ngestoort,634

Lejssche,405

O ngethoont,526
O ngevûech,70
O ntdecken,hem - #291
Ontfouwen,223,306
Ontgaen,hem - ,173
Ontslaen,hem - ,328

Lette nem en ûp,791
Lijn#eenen-trecken,680

Limi
jt#279
Löre,101

Lujsteren,767
Lucx,349

M

Maer,(alsinterj-),34,38,49,99,

206,passim
M ateren,707

M eedsaem,177
M elancolösheit,337

Mennigthlerthiere,209,380
Mijte,nieteen- ,343
M isbrieven,623

M ispri
jselijc,164
M öselen,714

Moujl191

Ontslui
jten,483

Ontwecken,479
Ontwimzen,103,205,511,560,724
Oorconden,331,909
Oorcontheit,263

Oorlot33,842
Openbaerlic,159
O rboren,96,230,485,633,642,768
Overslaen,20
O vervlûet,666,933
P

Pal,ter-brengen,778
Palsrock,ad175
179

Paltrock,298
Passagenemen,127
Pateren,706
Peene,653

Penceeken,593
Perck,21
Pertinent,151,492
Ping,309

Relai
js,415
Respi
jt,9,928
Ri
jcman,ad1,ad89,ad27
Kis,118
Rosiere,211
R osieren,554

Ikoucoop vazen,385

Ikujnae,199

Plasancie,264
Plat,306
Pleene,650
Pleck,293,477
Saen,52,810
Plûech,derdronckaerts- slepen,72 Saftelick,225

Poetrij,749
Poj,507
Pojen,453
Pompezi
j,359

Pompös,745,760
Pompöselick,289,364
Portance,217
Pöselen,713

Practjcke,84,100

Presencie,401,440,567,686
Present,432,489,836

President,140
Presideren,140

Pri
jcken,244

Principael,463
Profaes,669
Proftabel,642

Profjtich,641
Prösheit,734

Prui
jm,-tebethebben,201
Putertier,187

Sajen,478

Salve,245
Samblance,215
Samblant,587
Schabel,695
Schaerde,873
Scheel,505,771
Schen,621,776
Sch er,32,52,179,509,710,895
Schoonte,176,182,722
Schranckelheit,739
Sciencie,439
Secke,478
Sem pel,155
Sentencie,M 1

Zjgen,128

Slecht,158
Sm al,98,393,717

Snzjten,744
Sm oren,549

Snede,289

Snuijfgat,176,182
R

K aken,756
K appoort,243,269
R epoort,631

Kejsbaer,ad31
R ecompense,611,614,617
Recreacie,15
180

Somm en,48,86

Sonderlinge,310
Spacie,13,469,567,655,658,661,
887,922
Speelcoren,640
Spenen,hem - van,686
Spil,onsespillenvalleninderasschen,
794

SPinnen,tegrof- ,108
Sporen,94,281

Spëjen,hem -,293
Stage,768

Stantachtich,645
Stellen,hem ,126
Stil,-endedier,737

Vaen,ditbekin - ,869

mi
jnbevrûene ,*9
mi
jpverbrei
jen -,639
mjnontfouwen -,773

Vellen,237,390
Venison,371
Venus,258,om - willen,796

Stoot,incorterujtof-,301

-

sûetefrui
jt,535
frui
jtsmaecken,17

Stri
jcken,243,336,429
Subject,193,286

-

scholieren,627

Seael,ad 822

Substance,207,409,436,*2

Subti
jl,388,553
Surchanse,411
Sxeanck,392

van - nacie,14

in-bant,588
in-douwe,554
in-foreeste,700
in - tente,536

Verbant,193

Verbei
jen,36
TaeTereel,746
Tappen,301
Te m ets,14
Temptacie,921

Verblamen,163
Verblamere,423

Verbrei
jen,639
Verdoren,350
Verdrach,819,890

Termjn,485

Vereenen,682

Ti
jdelijc,ad31
Tjelick,647
Tijtel,ad826,859
Tjan,310,323,388

Verfieren,399

Thier,92

Togen,6

Tsai
jen,494,497,500
Tûekerendezjn,141
Tûemaecken,ad 31
Turbacie,162
U

ûpstel,232,696
Useren,378
V

Vaen,ditbescheet- ,171

Verejsen,828
Verfrai
jen,nietom - ,496
Vergier,471,555
Vergouwen,520

Verjoljsen,604
Verjubileren,339

Verkerrelt,273
Verclaren,671
Vercleente,307
Verclicken,299
Verclûecken,783
Verknapen,879
Verconforteren,5*
Verconsoleren,439,563
Verlengen,116
Verlingen,406,582
Vermaen,46,169
Vermallen,387
Vermeren,138,158
181

Vermeerd,261
Vermonden,330

Vlien,889

Verm usten,11
Vernieuwen,200,702

A/oirhandehebben,157
Voirsegghen,608
Voirsien,hem - ,320
Vorenbrengen,862

Verpachten,357,521,5M ,527
Verpletten,469
Verrader,ad 175
Verschonen,530
Verschoren,nietom - ,* 5
Versieren,398,751

Alojage,128

Vri
j,40,226,313,450,634,721,805
Vrome,13
W

Versjcken,431

W aert,te+ inf-+ waert,812

Versinnen,104
Versm oren,631

W achten (drinkterm),480,532,622,

Verstellen,290

W amboijs,ad175

Verstjven,574,685,733

W an,118
'
W elp,255
W erscappen,878

Verthonen,hem - ,4
Verthoon,824
Vervollen,28

Vingeren,si
jn-ûcken,297
Vinnen,hem - ,559
Visiteren,110

182

667

Wi
jcken,99
W ijsselijc,166
W illigerjsen,603
W jntken,ad486
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