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NIEUWE STUnrEN OVER ANNA BIJNS
I

VANDEN X ESELS EN ANNA BIJNS
Over de mogelijke datering.

In zijn uitgave van (I Het volksboek Vanden XEsels» (I)
heeft A. van Elslander er de aandacht op gevestigd, dat het
refrein na den tienden ezel gedeeltelijk overeenstemt met een
refrein van Anna Bijns. Dat werpt de vraag op naar de verhouding
van onze dichteres tot dit werkje.
Vanden X EseIs is een volksboek met didactische strekking;
handelend over tien soorten van domoren, van zedelijk dwazen,
die telkens in gemiddeld een paar blad2;ijden proza aan de kaak
gesteld, en daarna in een refrein vermaand worden. Wij bezitten
het in verschillende gedrukte uitgaven, waarvan de oudst bewaarde
die is van 1558 : (I Gheprint Thantwerpen by de weduwe van
Iacob van Liesvelt op de Camerpoort brugghe inden schilt
van Arthois. Anno 15)8». Doch er moet een oudere uitgave van
hebben bestaan door Jan van Doesborch, waarvan echter geen
exemplaar tot ons is gekomen. Op grond van een refrein, dat
ook voorkomt in de in 1524 te Utrecht aangelegde verzameling
van Jan van Styevoort, werd aanvaard dat ons werkje vóór dit
jaar 1524 zou hebben bestaan (2). De uitgever trok dit in twijfel:
het refrein zou eerder uit de verzameling zijn opgenomen. Hij
betoogde, dat Jan van Doesborch zelf de schrijver zou zijn
(I) A. van A Elslander. Het volksboek Vanden X Esels, uitgegeven.
ingeleid en toegelicht. Antwerpen, Voor de Seven Sinjoren, Sikkel. 1946.
Daar ook meer over wat tot dan toe over het werkje geschreven werd.
(2) Zie hierover de inleiding bij de uitgave.
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Antwerpen verbleef, maar het had uitgegeven te Utrecht, waar
hij 2';ich na Juni 1530 had gevestigd. Hij steunde hiervoor op
een plaats bij den tienden e2';el, waar de «auteur» beweert, dat
nadat hij de negen eerste e2';els uit het Engels in het Diets had
vertaald, er« te mynent Thantwerpen op4e Lombaerde veste
daer ick als doen ter tyt woonde, een schoon vrouken (want sij
daer bekent was) ) kwam, die hem vroeg om het oneffen getal
negen effen te maken, door er een tienden e2';el aan toe te voegen,
dien 7;ij hem beschreef. Hieruit meende A. van Elslander te mogen
besluiten, dat Jan van Doesborch, toen hij 2';ijn werkje uitgaf,
niet meer te Antwerpen woonde, reeds te Utrecht verbleef.
Er is echter juist in dien tienden e2';el spraak van het hof te Mechelen, dat in December 1530 naar Brussel werd overgebracht.
Zodat het boekje moest voltooid 2';ijn vóór het einde van dit
jaar, einde 1530.
Maar de woorden « daer ick als doen ter tyt woende», hebben
die betekenis niet : 2';ij veronderstellen niet dat de auteur reeds
verhuisd was. Zij betekenen alleen, dat toen hij dit schreef,
hij op de Lombaerde vest woonde. Het is bedoeld voor toekomstige
le2';ers en wordt trouwens beheerst door de concordantia temporum.
Op de2';elfde wij2';e 2';al b. v. Anna Bijns meermalen achter een
refrein aangeven : In het jaar toen men schreef ... werd dit'
gewrocht.
Het is natuurlijk wel absoluut mogelijk, dat Jan van Doesborch
den tienden e2';el schreef tussen Juni en December 1530, en
aldus 2';ijnwerkje, dat hij te Antwerpen had begonnen en grotendeels voltooid, te Utrecht heeft uitgegeven. Doch heel waarschijnlijk is dat wel niet. Ook laat v. Elslander het hem liever
uitgeven in 153I, om wat tijd te winnen. Maar 2';ou hij dan nog
van het hof van Mechelen hebben gesproken, dat immers intussen
verdwenen was 1 In ieder geval, de woorden waarop men steunt
om het te dateren uit 1530-31 2';ijn niet van aard om het te bevestigen (I).
Ook al de volgende uitgaven van ons werkje 2';ijn verschenen
te Antwerpen. Van herdrukken in Holland is niets bekend.
(I) Ook heeft niemand van al degenen die zich met ons werkje hebben
beziggehouden, ~a1s b. v. L. Willems, ooit die betekenis in die woorden
gezien.
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Te Antwerpen en van Antwerpen uit is Vanden X Esels verspreid
geraakt.
Wij hebben er dus geen bewijs voor, dat het eerst ca. 1530-31
van de pers zou zijn gekomen. Het kan heel wat vroeger reeds
ûjn geweest. En zo zou het argument uit de aanweûgheid van
één der refreinen in de verzameling van Jan van Styevoort ûjn
waarde kunnen terugkrijgen.
Wij moeten dit echter goed begrijpen, want overtuigend is
het op zichzelf ook niet. Lyna en van Eeghem (I) hadden betoogd,
dat de refreinen van de X Esels van den maker van het werkje
zelf waren, die dit uitdrukkelijk zou verklaren; zo moest het ook
bij van Styevoort voorkomend refrein wel uit ons werkje ûjn
overgenomen, dat dus vóór 1524 moest hebben bestaan. Ik kan
echter nergens ontdekken waar onze schrijver beweert, dat hij
de maker is van de in ûjn werkje voorkomende refreinen. Ik
ûe alleen, dat hij meermalen spreekt van mijn referein : in dier
manieren van mijn Refereyn (na 3 n ezel); op den stoc van mijn
Refereyn (na den 4 n ezel); van mijnen navolghenden Refereyne
(na den 5 n ezel) ; wilt wel aanmereken mijn Refereyn (na den 6 n
ezel) ; en aldus gewoonlijk; om het refrein in te leiden. Na den
2 n ezel: zal wtwijzen van mijnen Ballade. Maar dit myn betekent
niet, dat hij het zelf heeft gedicht; het betekent niet meer, dan dat
hij het tot het ûjne heeft gemaakt, en het heeft opgenomen
in ûjn werk. Men kan er in ieder geval niet uit afleiden, dat de
refreinen van hem zelf ûjn, vervaardigd door hem zelf.
Wij mogen dus alleen besluiten, dat Vanden X Esels door Jan
van Doesborch nog wel kan ûjn uitgegeven vóór 1524; niet echter
dat het reeds zeker vóór 1524 bestond. Wij zullen echter verder
aantonen, dat dit wel het geval is geweest.
A. Bijns en het tiende refrein.
Het refrein nu bij den tienden ezel luidt als volgt :

(I) In hun uitgave van J. v. Styevoort's Refereinenbundel 15a4. Antwerpen.
De Sikkel, lIdI. 307, nota a. Zij zeggen niet, waar de bewerker van het volksboek herhaaldelijk verzekert dat de daarin opgenomen refreinen wel van hem
zijn.
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o vyandelijck saet, hoe wordy ghesaeyt/nu
Hoe gaet die weerelt aldus verdraeyt/nu
Een yeghelyck wil toch keeren ~ijns selfs ghebreken
Met desen sonden is menich gheplaecht/nu
Ende laten hen seluen heel onbekeken
Die baleken die in haer oog):len steken
En sien sy niet, des sy Gode gheclaecht/nu
Niet merckende, noch achtende niet een haer
Recht oft sy waren heel suuer en claer.
Dit ghebreck en is nerghens dan onder die lien
Elek beter ~ijn hooft Gods gramschap sal vlien
Hoe mach een mensche soo dwaes ghesint/sijn
Ende in hem seluen so seere verblint/~ijn
Dat hy derf ghehinghen dese wercken
Dat sijn wijf goed chier maect bij elcken tallen percken
Verlaet dees Eselsooren, God sal u stercken
Ende wilt beteren v sondich leuen
Grondeerdy v sonden ghy mocht wel beuen
Ich seg v certeyn dattet svijants verleyen is
Weeldich voedy tlichaam dat een verbeyen is
Van drucke contrarie der sielen wilt aensien
Elek beter ~ijn hooft Gods gramschap sal vlien.
Tfy sweerels dal vol alder allendicheyt
Tfy glorie, tfy weelde, tfy wtwendicheyt
Tfy tschoonste, tfy wellust, tfy sweerelts hoemoet
Tfy broosch leven tfy alle behendicheyt
Wat sals ghewerden, wie salt v maken vroet
Douerdencken in mijn hertte groote vreese doet
Ansiende die daghen die nu voor ooghen ~ijn
Waeromme ghy seer neerstich waect metter spoet
Om te vliene datter schijnt int smaken soet
Waer door datter veel bedrogen ~ijn soo ghy muecht sien
Elek beter ~yn hooft Gods gramschap sal vlien.
Aldus de eerste drie strop hen, die hier vooreerst in aanmerking
komen. Volgt nog een strophe en dan de Prince-strophe, die
meer verband houden met het pro~a en geheel van den auteur
zelf schijnen te ~ijn.

-9Vergelijken wij dit nu met het refrein van Anna Bijns, waarvan
alleen de eerste twee strophen in aanmerking komen. Het is
rf. 111 van B. I in de uitgave van Bogaers :

o viandeZijc saet, hoe werdij gesaeyt nu!
Hoe gaet de werelt aldusv.erdraeyt nu,
Dat eIc begrijpt eens anders ghebreken!
Met achterclap te hooren is elc gepaeyt nu;
Opten geestelijken staet suIc weerlijc craeyt nu
End/ laten hem selven heel onbekeken.
De balcken, die in haers selfs oghen steken
Niet merckende, ja achtende niet een haer,
En willen al van andere spreken,
Recht oftsij waren heel suver ende claer.
Eens anders ghebreken en dochten ons niet swaer,
Waert dat wij wel wilden ons selven doorwien,
Wij vonden genoech, houdic, en tes oec waer;
Want tgebrec en is nergens dan onder de Zien;
In geestelijc en weerlijc veel sonden geschien,
In cooplien, in ambachters, in mans, in wijven.
Elc beter een hooft Gods gramschap sal vlien,
En doet nu tgene dat ic u sal bedien :
EIc wie sijn selfs hof, wildij don cruyt verdrijven.
Hoe mach eenich mensche so dwaes gesint sijn
Ende in sijn herte soo seere verblint sijn,
Dat hij derf oordeelen eens anders wercken!
Laet den Heere, die alle saken bekint sijn,
Oordelen, wildij van hem bemint sijn,
Ende doet ghij selver wel, God sal u stercken.
Wat baet ons de deucht van papen oft clercken
Eest dat wij leydeh een sondich leven.
God en salons niet vragen, dits goet om mercken,
Wat heeft paus, cardinael, bisscop bedreven'?
EIc moet voor hem selven antwoorde geven
Van al sijn woorden, wercken ende gedachten.
Grondeerden sij ditte, sij mochten wel beven,
Die nu haer prelaten voor niet en achten,
Met luegenen valscelijc bij dagen bij nachten,
Haer eere berooven door clappen, door scrijven,
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Ende de principaalste van desen geslachten
Hem selven qualijc van sonden wachten.
E1c wie sijns selfs hof, wildij doncruyt verdrijven.
Ik heb onderstreept wat bijzonder met het refrein in de X Esels
overeenkomt.
Een eerste indruk bij de vergelijking van beide refreinen
kan zijn, dat het refrein zoals "in de X Esels een eerste redactie
is, die later voor andere doeleinden werd om- en bijgewerkt.
Bij nader toezicht echter is dit onjuist gebleken.
Het refrein zoals in de X Esels vertoont weinig samenhang
en heeft grote onregelmatigheden. Zo verschilt het schema der
rijmen van strophe tot strophe. In de eerste strophe b.v. waar
een rijm op aeyt nu verwacht wordt, luidt het plots gheplaeeht nu :
gheclaeeht nu. In de tweede strophe volgen drie rijmen op -ereken
elkander op; enz•••• Dit kwam mij verdacht voor. Ook werd reeds
opgemerkt, dat de eerste verzen van de derde strophe van ons
refrein, met dit herhaald tly eveneens voorkomen in refrein
nr 106 in den refreinenbundel, ook door Jan van Doesborch
uitgegeven, omstreeks 1528 (I) ; waarin trouwens nog vier andere
refreinen van ons werkje (de refreinen na den 36n, 46n, 56n en
76n ezel) worden aangetroffen. Dit kon aanleiding geven tot
de mening, dat de dichter van ons refrein uit andere refreinen
had geput. Men kon echter nog steeds veronderstellen dat hij
een en andere gedachte uit eigen refreinen had te pas gebracht.
Dan zou dit nr 106 ook van Anna Bijns zijn geweest.
Er is echter nog meer en de maker van ons refrein heeft zich
nog andere reeds elders voorkomende gedachten en verzen ten
goede gemaakt. Daar herinnerde ik mij, dat ik de verzen uit de
tweede strophe lek seg u eerteyn ••• verbeyen es reeds had ontmoet.
Zij komen nl. voor in het refrein achter den zevenden ezel, op
den stoc Een saek vol moren, een stinekende prye, eerste strop he,
waar ze luiden :
Ick segghe certeyn dat svyants verleyen is
Weeldich voedij tlichaem dat een verbeyen is
Van drucke contrarie der sielen c1aer.
(I) Uitg. door Dr. C. Kruyskamp. De refreinenbundel van Jan van
Doesborch. Leiden, 1940 i 11 dl. Over wat volgt, %. daar de inleiding, Ie dl.
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Doch ook dit refrein zou van Anna Bijns kunnen zijn: het thema
en veel uitdrukkingen en voorstellingen, zelfs het krasse realisme,
kunnen aan haar herinneren. Zou dan Anna Bijns voor dit laatste
refrein aldus uit drie van haar refreinen hebben geput?
Daar kwam ten slotte bij, dat ik na de lezing van het derde
refrein bij Bogaers-Van Helten den aanvang zag van het onmiddellijk volgende, dat aldus begon :
Wat sals gewerden, wie mochte mij maken vroet?
Doverdencken therte in vreese haken doet
Aensiende de dagen, die nu voor oogen sijn.
Waerinne een mensche seer neerstich waken moet
Om te vliene tvenijn dat scijnt int smaken soet;
Dwelc men stroyt, waer duer veel menscen bedrogen sijn.
En daar herkende ik de tweede helft van de derde strophe van
ons refrein! En vond ik tevens de verklaring voor dit weesvers
Ansiende ••• voor ooghen zijn, en voor dien stoplap soo ghij muecht
sien.
Hier zou dus Anna Bijns nog uit een vierde van haar refreinen
verzen en gedachten hebben overgenomen!
Ik blijf voorlopig alleen bij dit feit, zonder hier te willen besluiten of dit tiende refrein al dan niet op rekening van Anna Bijns
mag worden gebracht.

Andere mogelijke invloed van A. Bijns.
Werden dus door den maker van dit tiende refrein niet één,
maar zeker twee refreinen van Anna Bijns te pas gebracht, dan
kan men zich verder afvragen of de twee andere refreinen, die
wij als zijn bronnen hebben ontdekt, eveneens van onze dichteres
zouden zijn. Vooreerst rf. 7 : 0 menschelijck pack vol stinckender
hoouaerdije .op den stoc: Een sack vol moren, een stinckende prije,
dat ook bij Jan van Doesborch (rf. 61) voorkomt. Op zichzelf
reeds kan het den indruk maken, dat het van Anna Bijns zou zijn:
gelijkheid in taal, voorstelling, verbeelding, rhythme, strophenbouw, ook in de gedachten en in het realisme der beschrijvingen,
in stijl en stof dus, herinnert voortdurend aan haar .En het feit
dat het in ons tiende refrein wordt aangewend te zamen met

-
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twee andere 7;ekere refreinen van on7;e dichteres 7;OU dien indruk
wel kunnen bevestigen.
Het tweede is rf. CVI bij Jan van Doesborch Tfy werelts
dal vol alder ellendieheit op den stoc : Ay steruen steruen is een
hart ghelaeh. Reeds Ruelens, in 7;ijn uitgave van de ver7;ameling
van Jan de Bruyne, (n. XLVI) waar het ook voorkomt, daarna
Soens, hadden het voor Anna Bijns opgeëist. Kruyskamp is het
hierin met hen eens (I). En het feit dat ons refrein er uit heeft
geput komt het bevestigen. Wat dan ook weer de toeschrijving
van het vorig refrein aan haar veiliger maakt.
Zo 7;ouden we hier, 7;0 al niet met 7;ekerheid, dan toch met grote
waarschijnlijkheid, nog twee refreinen op rekening van on7;e
dichteres mogen plaatsen. Ons refrein tien 7;OU dus uit ten minste
vier refreinen van Anna Bijns hebben geput.

*

*

*

Er is nog een refrein, het refrein na den 7;esden e7;el, dat op
gelijke wij7;e is tot stand gekomen als het tiende. Dit refrein,
op den stoc : lek segt u ghij Esels ghij moghet wel weten, staat in
enigs7;ins nauwer verband met het pr07;a. Het treft al dadelijk,
dat het schema van de tweede strophe gebroken werd; er is een
weesvers in. Het begin herinnert aan den stoc van het vierde
refrein; er komen tamelijk veel stoplappen in voor ; in de derde
strophe staat de uitdrukking Godt betalet al = God 7;31 alles betaald 7;etten; wat aan den stoc van het achtste refrein schijnt
ontleend te 7;ijn. En nu heeft van Elslander er nog op gewe7;en,
dat de eerste negen ver7;en overeenkomen met ver7;en van het
97 e refrein in den refreinenbundel van Jan van Doesborch.
In de7;en refreinenbundel staat de juiste le7;ing van vers 7 :
Op dat wij hem dienen met herten ghehuldieh, waar ons refrein
heeft gheduldieh.
Het treft nu weer dat ghehuldieh=getrouw, en betalen=betaald
zetten, uitdrukkingen zijn van Anna Bijns. Werd ook hier uit
refreinen van haar ontleend'? Ik waag het niet enige uitspraak te
doen.
In ieder geval, ook voor zijn zesde refrein heeft de maker zich
wel van elders geinspireerd.
(I) o. c. bb;. LXIV.

** *

-
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Heeft de maker van het tiende refrein en waarschijnlijk ook die
van het zesde, uit refreinen van Anna Bijns geput, dan kunnen
wij ons verder afvragen, of de acht overige refreinen van Vanden
X Esels soms niet haar werk zijn? Althans enige, zo al niet alle?
Het is inderdaad wel zonderling, dat alleen het zesde en het
tiende refrein zulk een rommelige samenstelling vertonen. De
andere refreinen zijn goed gebouwd, op enkele kleinere, weinig
belangrijke onregelmatigheden na, die drukfouten, varianten,
om stellingen of aanpassingen kunnen zijn.
Zij vertonen ook vele van de gewone eigenaardigheden en
gekunsteldheden van onze dichteres : tamelijk lange strop hen,
met dubbelrijmen, binnenrijmen, over talrijke verzen doorgezette
rijmen, met een zekeren zwier en rhythme, dat, evenals vele
wendingen, beelden spreekwoordelijke gezegden, evenals ook
de grote gemakkelijkheid en daarmee toch gepaard gaande
duidelijkheid, voortdurend aan haar herinnert. Ook behandelen
de meeste haar gewone onderwerpen.
Ik zou hier nu wel op enkele verwantschap kunnen wijzen.
Meer dan een aanvang b. v. herinnert aan dergelijke bij onze
dichteres. Aldus rf. 2 : Benautheyt hebbende van melancholien
Vol fantasyen enz., vgl. Onlancx bezwaert zynde met melancholyen ••• thooft vol fantasyen (Soens, 38). Rf. 3 : 0 bedriechlijck lief .••
vgl. 0 bedriechlijcke Jason, (NF. 52) En in 't algemeen, zulk een
begin met een uitroeping 0 en een toespraak, als in rf. I : 0 redelijcke creatuere, rf. 5 0 sondich saet, Adams broetsele rf. 7 : 0
menschelijck pack vol stinkende hooveerde, rf. 8 0 mensche die in
sonden swaerlijck leeft is bij Anna Bijns gewoon ; oghij dwase
menschen (NF. 4) ; 0 hertelic lief (NF. 87), 0 mensche gehemaect
van slijcke der eerden (Soens 27) 0 onsinnighe menschen (Bog. 11, 5),
o ontsinnighe mensche (Bog. lIl, 6), 0 viandelijc saet (Bog. I, 3), enz.
Het woord broosch, dat in vele refreinen terugkeert, is ook een
geliefkoosd woord van onze dichteres. Het realisme van rf. 7,
op den dood, past bij het hare : zij schrikt niet terug voor uitdrukkingen als : een sack voor het lichaam; stinckende prye;
swijnen die sporen Tvuyl te doorgronden herinnert aan : Meest
elck leyt in zonden als tvercken int cot nu (NF. 3d).
De stoc van rf. 4 Want Christus heeft ons so dier ghecacht,
herinnert aan de stoc : En wilt niet verliesen dat soo diere gecocht is
(Bog. 111, 46). De stoc van rf. 5 : Peyst wat den tijt is wanneer
hij leden is, aan den stoc : Peyst om die doot eer sy u thuys comt
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(Soens ; rf. X) en aan meer refreinen van Anna Bijns over den tijd.
Andere uitdrukkingen uit dit rf. 5 : verloren schaepken, eerdsche
slijcke, belemmert herte, het woord overdenken, dat in de meeste
refreinen voorkomt, zijn alle gewoon bij Anna Bijns.
Het tweede refrein~ geheten ballade, heeft een dubbelen stoc :
Want een goet man maect een goet wijf en Want tgoede wijf maect
den goeden man, met om de beurt wat een goed man, wat een goede
vrouw behoort: zoals er bij A. Bijns in de Nieuwe Refreinen
meer worden aangetroffen. Het refrein dat misschien het best
aan Anna Bijns herinnert is het negende, op den stoc : Heelt
selve tsecreet bidt niet om helen. Het rhythme, de zwier en beweging,
de grote virtuositeit in de rijmen, zelfs de rijmen met stoplappen
in de Prince-strophe, zouden wel van haar kunnen zijn. Een
paar onregelmatigheden laten zich gemakkelijk herstellen :
vs. 3I lacht in liefde moet zijn in liefden lacht; vs. 4I ghenesen
zijn is besneden zijn.
vs. 3 al=alsof, is gewoon bij Anna Bijns. Zo ook: blamelijck
en vs. 7 hulde ghesworen=trouw gezworen; vs. I5 vergouwen :
vergelden en quelen; vs. 22 samblant schijn; vs. 20 verknapen=
vergezellen, volgen; vs. 50 met schimpige becken, monden;
vs. 60 vertijd=verworpen, verloochend; vs. 75 clappen=kwaadspreken; vs. 80 houdt dit in uwen brief; enz•••• Verder wordt er
door geheel het refrein veel gewaagd van secreten, zoals in de refreinen in 't amoreuse bij onze dichteres ook vaak het geval is.
Is dit refrein van haar'? Mogelijk; doch met enige zekerheid
laat zich ook hier niets bewijzen.
Ik laat het bij deze enkele opmerkingen, want ik vrees hierbij
mijn tijd te verliezen. Zolang een refrein niet voorkomt in de
gedrukte bundels of in handschrift B, of ten minste in handschrift
A, missen wij eIken vasten grondslag. Wij mogen alleen zeggen,
dat de meeste van onze refreinen in de X Esels van Anna Bijns
kunnen zijn. Maar dit toch weten wij met zekerheid, dat de maker
van ons boekje uit refreinen van onze dichteres heeft geput;
uit twee gans gewis, waarschijnlijk uit nog meer. Hij heeft dus
Anna Bijns gekend en haar werk op prijs gesteld. En dat is ten
slotte de voornaamste steun voor de mogelijkheid dat hij elders
nog gehele refreinen van haar heeft overgenomen, evenals andere
schrijvers van prozaromans.

-15Zijn de X Esels van haar?
Zo constateren wij : een of twee van de tien refreinen van ons
volksboek zijn rommelig samengesteld met fragmenten uit refreinen van Anna Bijns. De acht overige zouden alle refreinen van
Anna Bijns kunnen zijn; voor een paar is dit bijna zo goed als
zeker. Hoe moeten wij dit verklaren?
Ik zie vooral twee mogelijkheden. Ofwel heeft de auteur acht
refreinen van elders, in casu van Anna Bijns, overgenomen,
en er dan zelf twee bij gedicht met behulp van uit andere refreinen
van onze dichteres ontleende fragmenten. Maar dan rijst onmiddellijk de vraag : waarom heeft hij ook voor die twee refreinen
geen refreinen van haar overgenomen'? Voornamelijk daar zij n
refreinen toch nooit in zulk een nauw verband met de ezels stonden, waarbij zij werden te pas gebracht. Het zijn vooral algemeen
moraliserende refreinen.
Ofwel zijn alle refreinen van denzelfden dichter, in casu van
Anna Bijns; en dan heeft zij het zich eenvoudig voor een paar
wat gemakkelijk gemaakt door er voor uit eigen werk te putten.
Er werden immers geen meesterstukjes voor een volksboek
verwacht. Het kan zijn dat de drukker er haast bij had zijn werkje
uit te geven. Vooral de tiende ezel werd er op het laatste ogenblik
aan toegevoegd en dan moest er ook hier spoedig een refrein
bij gemaakt.
Het treft nu, dat juist die laatste ezel ingegeven werd door
een schoon vrouken. Wij menen in deze, zoals wij verder zullen
aantonen, Anna Bijns te herkennen. Maar dan is het wel zonderling, dat de auteur juist bij dezen ezel zelf een refrein samenflanst met allerlei ontleningen aan refreinen van onze dichteres,
en niet een gaaf refrein van haar opneemt, zoals hij elders wordt
verondersteld te hebben gedaan. Anna Bijns echter kon zich
die slordigheid veroorloven, indien zij de andere refreinen had
gemaakt en zich dan voor een of twee met herinneringen uit
eigen werk heeft tevredengesteld.
Het vermoeden ligt ook voor de hand, dat dit schoon vrouken
wel een groter aandeel in het werk zal hebben gehad, dan alleen
de gedachte van den tienden ezel in te geven; en dat het feit
dat de auteur haar aldus uitdrukkelijk vermeldt kan bedoeld
zijn als een bedekte hulde aan haar medewerking. Zij wilde
misschien niet bekend zijn als de dichteres der refreinen, of
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Doesborch zou dan op die wijze enigszins het anonymaat hebben
opgelicht. Men zal hem te Antwerpen wel hebben begrepen.
In ieder geval, het komt me minder waarschijnlijk voor, dat de
auteur van ons boekje, na acht refreinen van elders te hebben
overgenomen, er twee zelf zou maken met ontleningen aan allerlei
refreinen van een ander.
Men verlieze niet uit het oog, dat acht refreinen gave refreinen
zijn. Ze werden dus, of zelf gemaakt door den auteur, en dan
begrijpt men niet waarom hij voor twee uit allerlei refreinen
van een ander put; of van elders overgenomen, en dan begrijpt
men evenmin, waarom hij ook voor die twee geen refreinen van
elders heeft ontleend.
Men begrijpt echter wel, dat iemand gevraagd om tien refreinen
voor een werkje te leveren, er acht zelfstandig dicht en het zich
voor een paar wat gemakkelijk maakt door uit eigen werk te
putten. En zo, verkies ik ten slotte nog de vel"k1al"ing, dat alle tien
refl"einen het werk zijn van Anna Bijns.
Van enige zekel"heid kan hiel" echtel" geen spl"aak zijn.

Datering van de XEsels.
De ontdekking dat de makel" van het tiende refl"ein van den
X Esels inspiratie heeft gezocht in ten minste twee refreinen van
Anna Bijns, schijnt nu weer geheel het betoog over de datering
van ons werkje te verijdelen. Want die twee refreinen van Anna
Bijns komen beide voor in haar eersten bundel gedrukte refreinen
van 1528; waar ze nog wel op elkander volgen. Men zou dus
kunnen menen, dat de makel" van dit tiende refrein uit dien bundel
heeft geput; dat dus van den X Esels niet vóór 1528 kan dateren.
Toch zou deze conclusie voorbarig zijn. Want deze refreinen
van Anna Bijns, zouden, vóór ze in den druk van 1528 werden
opgenomen, reeds als vlugschriften kunnen zijn verspreid geweest.
Ze staan beide vooraan in de verzameling van refreinen tegen
h~t opkomende Lutheranisme. Ze komen ook beide met talrijke
varianten voor in handschrift A, dat, zoals wij aantoonden
oudere versies van refreinen heeft bewaard : die oudere versies
.kunnen die van zulke vlugschriften zijn geweest. Die eerste
redacties kunnen uit de jaren 1521-1523 dateren.
Anderzijds is het vijfde refrein, dat ook in de verzameling van
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Jan van Styevoort voorkomt, niet hieruit ontleend. Want van
Styevoort heeft in de tweede strophe Oft accoordeert in der duechden vloet; waarvoor ons refrein de juiste lezing heeft : vruechden
vloet. Zodat wel Jan van Styevoort heeft afgeschreven, nogwel
verkeerd (I). Jan van Doesborch kan natuurlijk ook hebben
afgeschreven, maar in ieder geval niet uit Jan van Styevoort.
Van den X Esels kan dus nog wel ontstaan zijn vóór 1524.
Het kan ja ook wel later zijn; het kan echter ook vroeger zijn.
Gewoonlijk wordt gezegd, dat Jan van Doesborch « in of vóór
December 1521» (2) op de Lombaerde vest kwam wonen. Hij
vertrok naar Utrecht in Juni I530. In die tussenruimte kan dus
ons werkje zijn ontstaan. Ik zou echter menen, dat wij het niet
te laat na I52I mogen dateren. De auteur beweert immers dat
hij zijn boek had « ghetranslateert » uit het Engels. Wat er QP wijst,
dat hij er aan dacht zijn werkje ook in het Engels uit te geven.
Zo beweerde hij ook dat het door hem uitgegeven volksboek
van Vergilius uit het Engels was overgezet, hoewel het Engels
duidelijk genoeg naar ons volksboek werd gemaakt. Zo zou dan
ook de X Esels ontstaan zijn in den tijd, toen Jan van Doesborch
volksboeken _uitgaf te gelijk in het Engels en in het Diets. Dat
was vooral het geval tussen 1515 en I520. Na dit jaar zijn ons geen
Engelse door van Doesborch uitgegeven werken bekend.
Indien wij juist wisten in welk jaar die twee refreinen van Anna
Bijns tegen de Hervorming zijn geschreven, zouden wij hierin
een uitgangspunt hebben gevonden. Dat zij nog uit de allereerste
jaren van het opkomende Lutheranisme dateren mogen wij wel
.aannemen. Het zaad wordt eerst gezaaid nu; nog worden geen
bepaalde leerstukken aangehaald of verdedigd; alleen geklaagd
over aanvallen tegen de geestelijke overheid en tot gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag aangemaand. Het volgend refrein,Y,
is al heel wat beslister, zoals uit den stoc .mag blijken: Tprijst
al den ruymen wech, weert man of wijf is. Welnu, achter dit refrein
:staat in handschrift A het volgend coupletje :

(I) Op zich zelf was het reeds onwaarschijnlijk dat Van Doesborch uit een
te Utrecht aangelegde private verzameling zou hebben ontleend. Wij brengen
:hier nu het bewijs, dat wel J. StyevOort heeft afgeschreven, wat totno~
:niet gebracht werd.
(a) o. c. blz. XV, volgens~. de Keyser, Het Uithangbord van den Antwerp.Ichen drukker Jan van Doesborch, in Gulden Passer, 1943, blz. a03 vlg.
2
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Als men sach den eersten dach vercleeren soet,
Was dit gewrocht en volbracht, alsmen screef c1aer
Vijftienhondert, bijsondert tweeentwintich jaer.
Dit refrein werd dus gedicht den Ien Mei 1522 (I). Het is
het derde refrein tegen de Hervorming. De voorgaande twee
zouden dus nog van het vorig jaar, 1521, kunnen zijn. En dan
zou van den X Esels ook uit dit of het volgende jaar dateren,
uit 1521-1522.
Want van Doesborch putte wel uit de eerste recensies, uit de
vlugschriften, zoals die in hs. A werden opgenomen. In alle
overeenkomstige plaatsen heeft hij de varianten van hs. A. Aldus
b. v. vs. 3 Een yeghelijck voor elck van den druk van rf. 111 (het
eerste tegen het Lutheranisme); vs. 6 in haer oghen voor in
haers selfs oghen van den druk : enz. ••• En dan vs. 30 waeromme
voor waerinne van den druk van rf. IV, (het tweede tegen het
Lutheranisme). Zo heeft hij wel de vlugschriften gebruikt, en
dan niet zo lang nadat ze verschenen waren.. omstreeks denzelfden
tijd, 1521-1522 (2).
Laat ons nu eerst met van den X Esels gedaan maken, alvorens
over te gaan tot wat er voor Anna Bijns uit volgt.

Besluit over de X Esels.
Hoe zullen wij ons ten slotte de samenstelling van Van den
X Esels denken? Wij mogen wel aannemen, dat Jan van Doesborch
2;elf de auteur is van het proza : althans dezelfde die verklaarde
op de Lombaerdevest te wonen noemt zich den «auteur .)~
Bij iederen ezel wilde hij een refrein te pas brengen, om hem te:
vermanen. Dat hij die zelf zou gemaakt hebben is weinig waarschijnlijk : waarom zou hij dan voor een of twee uit refreinen.
van anderen hebben geput? Hij kan er Anna Bijns om verzocht
hebben: die er dan acht zelfstandig vervaardigde en voor een
paar herinneringen uit eigen werk te pas bracht. Of zou hij toch:
eenvoudig zijn refreinen links en rechts hebben gezocht, en er
dan een of twee zelf uit Anna Bijns hebben samengeflanst Î'
(I) Zie de uitg. van Bogaers, blz. 17, onderaan.
(a) Dit bevestigt mede, dat hs. A oudere versies heeft dan hs. B.
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zijn eigen kunst.
Hij moet een Duits werkje hebben gekend Von den neun
Eseln (I) : dat ook over soortgelijke ezels handelde, zij het niet
in dezelfde volgorde; zodat dit slechts van heel verre en zeer
vrij schijnt nagevolgd te zijn. Van Doesborch verklaart zijn
werkje te hebben ghetranslateert uit het Engels. In het Engels
is echter niets dergelijks bekend. Misschien dacht hij er aan,
het ook in het Engels uit te geven, zoals hij met andere volksboeken had gedaan. Moest die vermelding meer gezag aan zijn
werk verlenen? Ik begin te vermoeden, dat een andere reden
hem tot die bewering had gedreven : het verlangen om de verdenking van kettersen oorsprong van zijn geschrift af te wenden.
Wij zijn in de eerste jaren van het opkomende Lutheranisme,
toen er reeds, van 1518 af, te Antwerpen geschriften van Luther
waren verspreid, en Anna Bijns haar strijd tegen de Hervorming
had aangevangen. Van Doesborch nu had enige werkjes uitgegeven, die hij uit het Neder- of Hoogduits had nagevolgd, zoals:
Tijl UIenspieghel, De Pastoor van Kalenborch; met tamelijk
scabreuzen inhoud en met allerlei schuine vertelsels, die van weinig
eerbied getuigden voor de geestelijkheid. Zo verkoos hij het liever
niet te vermelden, dat ze uit het Duits waren vertaald. Door
dan toch te verklaren dat ze ghetranslateert waren, maar uit het
Engels, wilde hij zich zelf dekken tegen gebeurlijke moeilijkheden.
Dat hij zijn tienden ezel had van een schoon vrouken, die er
hem om verzocht had, en die hem met dit doel te zijnen huize
op de Lombaerdevest was komen bezoeken, kan zoals het wordt
voorgesteld, fictie zijn, waarachter echter enige werkelijkheid
zou schuilen : die van een vrouw, die hem tot het uitgeven van
dit werkje heeft aangezet of er hem bij geholpen heeft.

A. Bijns een literaire beroemdheid ca.

1521.

Wie mag dan dit schoon vrouken geweest zijn, die hem aan den
tienden ezel hielp? Hij zegt van haar, dat, nadat hij zijn boek
getranslateert had uit het Engels : « so quam te mynent Thantwerpen ..• een schoon vrouken (want zij daer bekent was) die
(I) Dit werd aangetoond door J. J. Mak, in zijn recensie van A. van
Elslander's uitgave, in Jaarboek der Fonteine, 1946-47, blz. 132.

-

20-

dit boekxken van die neghen Ezels hoorde lesen ». Het woord
vrouken heeft geen pejoratieve betekenis, voor b. v. oude vrouw.
De rederijkerstaal maakt een overvloedig gebruik van verkleinwoorden, ter schakering van een zekere lieftalligheid. Men
vergelijke b. v. den stoc van rf. XL uit van Doesborch's bundel:
Hoe minlijc is een schoon vrouken om sien. Vrouken betekent :
jonge vrouw. Een schone jonge vrouw was dus te zijnent gekomen.
Het was een jonge vrouw, die aan letterkunde deed, vermits zij
de negen ezels kende. Het was in 't bijzonder een jonge vrouw,
die te Antwerpen bekend was. Mogen wij niet vermoeden :
bekend als vrouw van letteren'? En achter geheel die tamelijk
fictieve voorstelling van onzen dichter iets anders zien : dat die
vrouw de negen Ezels, zoals het oorspronkelijk werkje heette,
had leren kennen, er mede bij den drukker geweest was en hem
den raad had gegeven er een tienden ezel aan toe te voegen,
om het getal af te ronden '?
Is het dan zo vermetel te veronderstellen, dat die jonge vrouw
onze Anna Bijns is geweest, uit wier refreinen de maker van
het boek ook putte '?
En dan stel ik mij den gang van zaken aldus voor :
Anna Bijns had, zoals de auteur verklaart, van de negen Ezels
gehoord. Van welke negen Ezels'? Was dat van het werkje, dat
hij aan 't drukken was'? dat dus nog niet verschenen was'? Maar
hoe zou z;ij daarvan hebben gehoord'? Omdat de drukker het
wellicht had aangekondigd'? Dat kan echter niet verklaren, hoe
zij hem kwam verzoeken er een tienden ezel aan toe te voegen.
Dit veronderstelt immers, dat z;ij niet alleen zou geweten hebben
dat zulk een werkje weldra zou verschijnen, maar ook dat z;ij
er den inhoud van kende : hoe zou zij hem anders dien tienden
ezel hebben aan de hand gedaan, indien z;ij niet wist dat die tiende
ezel er in ontbrak '?
Wat dus Anna Bijns kende, moet het Duitse boekje von den
neun Eseln geweest zijn. Had zij er alleen van gehoord'? Had zij
het ook gelezen'? Nogmaals, z;ij moet geweten hebben wat er in
stond. Zo is zij met dit Duitse boekje bij van Doesborch gekomen:
heeft z;ij hem voorgesteld het in het Diets uit te geven en er een
tienden ezel aan toe te voegen, dien zij hem beschreef.
En wat is dan natuurlijker, dan dat z;ij zelf het gehele werkje
heeft klaar gemaakt voor de pers en dat de drukker-uitgever er
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de verantwoordelijkheid voor heeft op zich genomen, door zich
als den aucteur er van aan te melden '?
Ter bevestiging moge dienen, dat dit schoon vrouken niet
bij van Doesborch is gekomen, nadat reeds negen ezels van het
werkje gezet waren, maar vóór het werkje ter pers werd gelegd.
Want reeds in zijn Prologue kondigt de «acteur) aan dat hij
over tien esels zal handelen: « Van welcke quade ende beestelijcke
manieren der mannen ick hier nae in dit boecxken vervolghende
stellen sal vanden tien esels». Van den aanvang af dus stond het
vast, dat het werkje over tien ezels zou gaan.
De drukker heeft dan het boekje uitgegeven als zijnde van hem
Dat schijnt wel meer het geval te zijn geweest. Anna Bijns zelf
zoals de meeste rederijkers, hield nog vast aan het Middeleeuws
anonymaat: zij werkte voor de gemeenschap. Tot in haar gedrukte
werken toe hebben anderen er voor gezorgd, dat ze ter perse
werden gelegd. Of zij wilde om ene of andere reden niet bekend
zijn als de schrijfster, althans van zulke werkjes. Vooral als vrouw
kan zij er voor hebben geschroomd, zich als femme de lettres te
laten doorgaan.
En dat zet de deur open voor de mogelijkheid, dat van Doesborch op gelijke wijze kennis heeft gemaakt met die andere uit
het Duits bewerkte volksboekjes, die hij had uitgegeven : Tijl
Ulenspieghel; de Pastoor van Kalenborch.
En dat ook veronderstelt reeds gevestigde betrekkingen van
Anna Bijns met de drukkers van volksboekjes. Zij moet in I52I-22
te Antwerpen reeds een literaire beroemdheid zijn geweest
en de wijze waarop van Doesborch haar vermeldt zal daar wel
zijn begrepen.
Niet meer dan een losse gissing, zal men mij zeggen. Maar een
gissing, die toch van elders bevestigd wordt.
Wij weten nu dat Anna Bijns reeds in Mei I522 tegen het
opkomende Lutheranisme haar pen heeft gescherpt. Het refrein
w~rachter dit gezegd wordt is echter niet het eerste in dien strijd.
Er waren er reeds twee voorafgegaan, de twee waaruit de maker
der X Esels heeft geput. Deze drie refreinen staan ook vooraan
in de later verzamelde en in druk uitgegeven refreinen van I528,
als rf. 111, IV, en V. Rf. I en 11 zijn godsdienstige refreinen,
ter inleiding en opdracht aan Jesus en Maria. Zodat de antireformatorische refreinen in I522, hoogst waarschijnlijk
reeds in I52I begonnen zijn. Die eerste refreinen nu verraden
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nergens een beginneling. Het zijn kunstrefreinen : met lange
strophen van meer dan vijftien verzen en met volledige, aan
de andere strop hen gelijke Prince-strophe ; met over vele verzen
herhaalde rijmen, met gekunstelde dubbelrijmen; met een
%Wierig rhythme en zeldzame stoplappen; met ook reeds vele
aanhalingen uit de H. Schrift. Zij zijn het werk van iemand,
die 2;ich reeds lang in het dichten van refreinen moet hebben
geoefend. Zou ook een jonge vrouw, die 2;ich haar kunnen nog niet
bewust was, 2;onder naam, 2;onder invloed, de taak op zich hebben
genomen door 2;0 gekunstelde refreinen de opkomende Hervorming, die in de stad machtige en vooraanstaande aanhangers
had, te bestrijden 1 Anna Bijns stond dus in 1521 gewis niet meer
bij het begin van haar literaire loopbaan.
Er is nog meer : haar roem als dichteres moet in die jaren reeds
in Antwerpen verspreid zijn geweest. En nu komen wij terug
op het coupletje dat in hs. A achter ons vijfde refrein in den druk
staat, het derde dat tegen het Lutheranisme werd gedicht. Hierin
verklaart de dichteres, dat 2;ij dit refrein maakte op vrients begheren,
op het verlangen van een vriend. Anna Bijns gewaagt herhaaldelijk van dien vriend, op wiens ver2;oek 2;ij wel meer heeft
gedicht; wiens naam zij ook vaak in een acrostichon met den
haren verbindt: Bonaventura (I). Wij weten nu wie die Bonaventura is : niemand anders dan de Minderbroeder Bonaventura
Vorsel, die in die jaren te Antwerpen verbleef als gardiaan-overste,
2;elfs een tijd la:ng als provinciaal-overste, gelijk die latere P.
Pippinck, die den derden bundel van haar refreinen uitgaf.
Het is dus op ver2;oek van de Minderbroeders, dat Anna Bijns
tegen het opkomende Lutheranisme is gaan dichten. Indien
dan de Minderbroeders zich tot haar hebben gewend voor 2;0
een belangrijke taak als de bestrijding bij het volk van de opkomende Hervorming, 2;0 bewijst dit voorzeker, dat Anna Bijns
reeds in die jaren 1521-22 een gevestigde reputatie als dichteres
moet hebben genoten.
, Zo komen wij toch langs verschillende wegen tot hetzelfde
besluit: Anna Bijns was ca. 152I-22 reeds een literaire beroemdheid in Antwerpen. En dan zal het ons niet meer zozeer verwonderen, dat wij verschillende refreinen uit haar jeugd, die later
niet meer werden gebundeld, menen te ontdekken in meer dan
(I) Zie wat wij hierboven over hem reeds zegden.
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een verzameling en zelfs in prozaromans en volksboeken. Dit
zeker te maken was ten slotte het voornaamste doel van deze
studie. Of zij als de schrijfster van de X Esels mag beschouwd
worden, moge de lezer zelf uitmaken.

11
ANNA BIJNS EN DE VOLKSBOEKEN
Wij kunnen ja wel vermoeden, zegden wij, dat Anna Bijns
in meer dan een prozaroman of volksboek de hand heeft gehad.
Het is echter een onbegonnen werk, dit met enige waarschijnlijkheid, laat staan zekerheid te willen uitmaken. Zelfs voor de
X Esels komen wij niet verder dan tot een wel is waar gegronde
veronderstelling, dat het werkje van haar kan zijn. Elders geraken
wij gewoonlijk niet eens zo ver.
Zo heeft Dr. L. Debaene (I) een poging gedaan om enkele
prozaromans voor Anna Bijns op te eisen. Nog het sterkst is zijn
bewijsvoering voor den prozaroman van Floris ende Blancefloer.
In den proloog heeft hij Anna Bijns' zinspreuk : meer suers dan
soets ontdekt, wat toch zo maar niet met een luchtig schouderophalen als onbeduidend mag afgewezen worden. Voornamelijk
daar de oorspronkelijke proloog van Diederik van Assenede
er geen aanleiding toe gaf, daar een woord als periculen bij Anna
Bijns uiterst gewoon is, en daar ten slotte de moraliserende strekking van het werk om de minnaers deser wereldt te vermanen
en op te voeren tot de liefde en de minne Gods zo geheel in haar
aard ligt, zoals ook die van de Borchgravinne van Vergi, en zoals
feitelijk die van zovele refreinen in het amoreuze van haar hand.
Van de vier refreinen die in het werk voorkomen is het eerste
een mooi Adieu-refrein, dat ook als n. LXXII, op den stoc :
adieu het moet gescheyden $ijn, in de verzameling van J. van Doesborch werd opgenomen. Ik vind er wel de gewone liefdewoorden
van onze dichteres in terug : mijns lijdens boet, hoochste medecijn,
tresoor, rosier, enz. maar verder toch niets kenmerkends voor
haar. In het tweede refrein komt in de eerste strophe, in vijf
(I) In Rederijkers en Prozaromans, Gulden Passer, 1949, I-a3.
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achtereenvolgende ver~en, het woord voor BNNNS, waarin
Debaene een verminkt of omgewerkt acrostichon ziet voor Bijns.
En ook dat mag niet ~onder meer worden verworpen. Het gebeurt
meer dat in refreinen van Anna Bijns een acrostichon werd weggewerkt, ~ó echter dat er nog letters van overblijven, die· op de
juiste plaats bleven staan. Aldus b. v. rf. VII van hs. B : hier
heeft het acrostichon BONAVENTURA ; doch in hs. A, waarin
het refrein eveneens voorkomt, werd dit tot: BONWWNNTUCO:
waarin wij nog wel BONAVENTURA zouden kunnen herkennen. Het laatste stuk van de vier met zijn harpen en luyten, zijn
dansen en springhen en zijn ghehinghen, herinnert ook zeer levendig
aan dergelijke beschrijvingen van wereldse vreugde bij Anna
Bijns. Nog wijst Debaene op het feit, dat Anna Bijns niet alleen
de geschiedenis van Floris en Blancefloer heeft gekend, zoals
blijkt uit rf. 88 van hs. B ; maar daarnaast ook Pyramus en Tysbe
vermeldt, ~oa1s in het volksboek dit paar geliefden gesteld wordt
in de plaats van Biblis en Dido uit Diederik van Assenede. Voor
den auteur van het volksboek was dus Pyramus en Tysbe naast
Floris en Blancefloer een bekender paar dan het oorspronkelijke
Biblis en Dido.
Zodat er voor het auteurschap van Anna Bijns van den prozaroman Floris en Blancefloer wel een en ander van belang te zeggen
valt. Het pleit voor Alexander van Metz, Frederic van Jenuen,
Broeder Russche laat ik aan Debaene over. Overtuigend is het niet,
doch geheel ~onder betekenis evenmin. Wij ~ouden er ook uit
kunnen leren, hoe dan Anna Bijns het zich inderdaad soms
gemakkelijk maakte door uit eigen werk te putten. En indien
zij de schrijfster is van de X Esels, dan kan ~ij dit eveneens geweest
zijn van Broeder Russche, ja ook van Tyl Ulenspieghel en den
Pastoor van Kalenberghe.
Ik wil nog even verwijlen bij de Borchgravinne van Vergi, die
hier door Debaene niet behandeld wordt. In een ander opstel (I)
echter heeft hij er op gewe~en, dat de elf refreinen die er in
voorkomen alle in den Refreinenbundel van Jan van Doesborch
werden opgenomen, één ervan ook reeds in dien van Styevoort.
Het werkje vertoont de~elfde moraliserende strekking als
(I) In Nieuwe varianten van Refreinen uit de bundels van Jan van Doesborch
en Jan van Styevoort, in Tijdschr. Nl. Taal- en Letterkunde, 1947 afl. 3 blz.
ISI vlg.
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Floris en Blancefloer : het wil een vermaning zijn, hier tegen over-

spelige liefde, zoals in den titel zelf reeds wordt te kennen gegeven.
Een eerste opmerking dringt zich hier op. De elf refreinen zijn
in den roman nauw met het verhaal verbonden. En nochtans,
in den bundel maken zij den indruk niet uit enig verband te zijn
losgerukt. Ook heeft de uitgever Dr. C. Kruyskamp niet vermoed,
dat ze uit een of ander roman zouden zijn gelicht : zij schijnen
hier zelfstandige liefdesontboezemingen te zijn. Moeten wij
dat niet in het oog blijven houden bij de beoordeling van zovele
refreinen int amoreuse van Anna Bijns? Ik wil niet beweren,
dat deze alle uit prozaromans zouden zijn gelicht of voor prozaromans zouden zijn geschreven. Wel, dat ze niet als persoonlijke
ervaringen moeten worden beschouwd, maar als gedicht althans
met het oog op toestanden, op mogelijke gevallen, in dergelijke
prozaromans. Wat wij trouwens bij meer dan een reeds vermoeden
konden (r).
, Laten we nu even die elf refreinen doorloopen, in de volgorde
waarin zij in ons boekje voorkomen en onderzoeken of daar
iets voor enig auteurschap van Anna Bijns uit afgeleid kan worden.
rf. XVIII Al sie ic liefkens oogen te miwaert blincken, op den
stoc : Dus houdic tversuchten van haer te leene. Rijmen als blincken,
mincken ; woorden en uitdrukkingen als : nachtegalen en vincken,
haer keelken clincken, teender medecine, suete robijne, dansen en
springhen ; ghehinghen; regale (vergif), besueren, groot en cleene;
enz. de vormen : op dsije / ten strije / tuije / blije zijn gewoon
bij onze dichteres, al zijn ze niet kenmerkend genoeg om er
iets bepaalds uit af te leiden : het kan van haar zijn.
rf. XXIII Oftmen openbaerlick soude publicieren, op den stoc :
hoe meerder liefde hoe meer verlancx. Als bekende woorden en
uitdrukkingen van Anna Bijns tref ik hier aan: nachten en daghen,
tvleesch vanden beenen cnaghen, te beene (ter harte) ; engien; traenkens, borstkens, armkens ; labueren ; enz. ... De liefdeparen komen
ook elders voor bij onze dichteres. Doch er zijn andere woorden
die ik mij uit haar niet herinner; voor subgijte zegt ze gewoonlijk
subject. Zodus weinig kenmerkends, tenûj nog de lange strophe
van meer dan twintig verzen.
(I) En zo zouden die refreinen int amoreuse er ook voor pleiten, dat
Anna Bijns gewoon was zich in denkbeeldige toestanden van zulke romans
te verplaatsen, ja dat ze dergelijke romans wel moet hebben geschreven.
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rf. XXIV Comt wolven, leewen en wilde dieren op den stoc :
want sonder hem prijsic die doot. Ik vind in dit vrij gekunsteld
refrein weinig dat aan A. B. kan herinneren, buiten 0 schoone
siborie en dan in de prince-strophe de kettingrijmen dangier nu /
bestier nu / banier nu / sijn vier nu. Ook Horea, Leandra, Adriana,
Sigismonda vind ik bij haar nergens terug. Het zijn echter geen
liefdeparen, maar voorbeelden van zelfmoord uit liefde.
rf. XL Al swerelts regnacie, smenschen hanteringe op den stoc :
hoe minlijc ist een schoon vrouken om sien. Voor A. B. kan pleiten:
de bouw der strophe met middenrijmen; het opsommingsprocede; enkele woorden en rijmen, zoals beseven, vermonden,
gronden : de woordenschat heeft trouwens niets opvallends.
Verder de algemene gedachte ,die een vrouw kan verraden.
Dus feitelijk niets bepaald kenmerkends. Voor tegenwoordich
heeft A. B. zelfs gewoonlijk heensdaechs.
rf. XLI Tsolaes dat eedelic can verchieren op den stoc : vint
men ter werelt ooc meerder vruecht (dan gesontheyt). Aan A. B.
kan herinneren: het opsommingsprocédé van 't begin; woorden
en uitdrukkingen als Venus camenieren, dit maect opt daerde een
paradys; de verkleinwoorden, enz. Toch doet de taalschat enigszins vreemd aan.
rf. LXXIX 0 God Cupido hoe doorschieti mi (therte), op den
stoc : Nemmermeer en spant ander int hert de crone. Een gewoon
thema ook bij Anna Bijns. Uitdrukkingen als reynder kersouwe,
besuren ; van gouwe, rein minlijc graen, ient; de rijmen sterven /
erven / afkerven, de zegswijze: ic en achtes niet een boon zijn geheel
in haar trant. De uitdrukking non fortse, die hier tweemaal voorkomt (vss. I5, 9I) vind ik in rf. XIVc (van hs. A; uitg. Soens)
dat echter niet zeker van onze dichteres is; maar ook in 111 IO e ;
ik vind ook par fortse (hs. B LXII in den stoc), en fortse is bij haar
gewoon. De rijmen : werelt / bepeerelt / verkerelt komen voor in
rf. XXIX van hs A (uitg. Soens), dat ook niet zeker van Anna Bijns
is, doch kan zijn, vs. 6 heeft twi, wat in de latere werken althans
van haar niet schijnt voor te komen (z. hierover in vlg. hoofdstuk).
rf. IV 0 Rijck God al ben ic nu bedroeft op den stoc : maer
lasen nu ist al ghedaen. Een in zijn innigen eenvoud mooi refrein,
maar zonder kenmerkende woorden of uitdrukkingen.
rf. XLII 0 Rijck God watsi solaes ghewinnen op den stoc : ken
souts te vollen niet connen ghescriven : verheerlijking van de trouwe
liefde. De rijmen van de vierde strophe schijnen niet in orde.
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Wel in de gewone taal van Anna Bijns, maar ook weer z;onder iets
bepaald kenmerkends.
rf. XXXV 0 God Cupido en Venus godinne, op den stoc : te
sterven door haer dies noyt en rochte. Onder de enigsz;ins kenmerkende woorden vind ik corosij, dat ook A. B. kent (z;. gloss.).
Verder : tallen spacien; bloetghierich; in tijen; appoteke vol
specien.

Het laatste refrein LXXXIV is een lang moraliserend gedicht
op den stoc : Maect u bedde so ghi slapen wilt. Men hoort er wel
den gewonen toon en den gewonen taalschat in van A. B., doch
ook weer niets bepaald kenmerken ds. Er z;ijn z;elfs een paar ongewone woorden in : plucht (84), dort (I42) die misschien aan
rijmnood te danken z;ijn.
Kortom : of dez;e refreinen van Anna Bijns z;ijn is niet z;eker.
Ook hier eindigt ons onderz;oek met een non liquet. Bij enkele
(XVIII, XXIII, LXXIX) krijgt men wel sterker den indruk
dat z;e van haar z;ijn, bij andere minder. En ik heb me wel eens
afgevraagd of z;e alle van denz;elfden maker z;ijn (vooral bij XXIV,
XLI). Toch schijnen z;e alle in 't verhaal te passen. Nog dient
opgemerkt dat in rf. IV en rf. XXXV in het volksboek een vrouw
aan het woord is, in den bundel een man. Sommige refreinen
hebben ook de volle, andere de beknotte prince-strophe.
Er z;ijn in van Doesborch's bundel nog wel enkele andere
refreinen die den indruk maken van Anna Bijns te z;ijn. Doch
het is nutteloos hierover lang uit te weiden. Ik wijs er alleen
nog op dat rf. III het vers heeft : ghi sijt doch icke ende ic doch
ghije, en rf. XLV Ic ben doch ghi ende gi bent icke (vs. 29), wat
Anna Bijns eveneens heeft : Ic ben doch ghije ende ghi sijt icke
(NR., UV).
Wie in dez;en tot enige z;ekerheid z;ou willen komen, z;ou moeten
beginnen met een volledige en nauwkeurige beschrijving van den
taalschat en de taaleigenaardigheden van onz;e dichteres; niet
alleen van haar gedrukte refreinen, maar ook van die van het
hs. B. Ik moet dit aan jongere krachten overlaten.
Wij kunnen dus alleen besluiten : het is wel z;eker dat Anna
Bijns vóór I52I reeds heel wat literair werk moet hebben voortgebracht, van welken aard dit echter mag geweest z;ijn, weten
wij niet. Had z;ij alleen refreinen gedicht? Had z;ij soms meegewerkt aan sommige, wellicht aan vele der volksboeken, proz;aromans en z;edenkundige werkjes, die juist om dien tijd te Ant-
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werpen ZO talrijk van de pers kwamen 1 Wij kennen van haar een
hele reeks refreinen in het amoreuze, die niet uit persoonlijke
ervaringen kunnen verklaard worden, maar uit toestanden uit
zulke volksromans; wat laat veronderstellen, dat zij wel meer
voor zulke boekjes moet hebben gedicht. Wij kunnen nog wel
hier en daar in de refreinen van die romans verzen of stukken
van refreinen van haar ontdekken. Maar of dit wel van haar is,
of alleen uit haar ontleend, wat verder in geheel die literatuur
van haar kan zijn, laat zich nergens met enige zekerheid bewijzen.
Bij enkele is de mogelijkheid dat zij werk van haar zouden zijn
wat groter dan bij andere. Bij geen enkele echter zou ik durven
beweren, dat wij verder gekomen zijn dan een, zij het ook gegrond,
vermoeden.
Misschien zou een minder oppervlakkig onderzoek dan hier
mogelijk was ons wat meer aan de hand doen. Zoals ik wat verder
heb gezocht voor Mariken van Nieumeghen, wat ik in een laatste
hoofdstuk wil samenvatten.

111
ANNA BIJNS EN MARIKEN VAN NIEUMEGHEN
Zo weten wij nu met zekerheid, dat Anna Bijns niet alleen
anti-reformatorische en godsdienstige refreinen heeft gedicht,
maar reeds lang vóór het verschijnen van haar eersten gedrukten
bundel in 1528 heel wat literair werk op haar actief had, waaronder ganse reeksen van refreinen in het amoreuze, en zelfs
in het sotte; wij weten verder, dat, wanneer in het begin der
twintiger jaren van de zestiende eeuw twee Antwerpse Minderbroeders er zich toe zetten verzamelingen van refreinen aan
te leggen, de eerste uitsluitend, de tweede zo goed als uitsluitend
werk van onze dichteres opneemt. Wij weten eindelijk zelfs,
dat deze reeds in 1521 haar anti-reformatorische bedrijvigheid
was begonnen en een gevestigde reputatie van dichteres te Antwerpen genoot. Op die wijze is wel een grote hinderpaal weggenomen, die het toeschrijven van Mariken van Nieumeghen
aan haar scheen in den weg te staan.
Het treft nu, dat in de verzameling van den tweede, hs. A,
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onder de van anderen opgenomen refreinen, voor zover wij
die daaruit kunnen kennen, zo goed als uitsluitend vreemdelingen
aan Antwerpen voorkomen. Wij ontmoeten er de Westvlamingen
Stoc en De Rovere, misschien een Egneet Beets, uit Zout-Leeuw
naar het schijnt, en een Brusselaar. Een dichter nu als die van
Mariken van Nieumeghen zal zeker niet bij dit ene werk zijn
gebleven. Hij, die zo gaarne een refrein ten beste gaf, zal er
wel meer hebben geschreven. En toch is er nergens in die twee
verzamelingen van Antwerpenaars, werk van hem te ontdekken.
Zou men van zo iemand niet heel wat hebben opgenomen? Voornamelijk daar de verzamelaars monniken waren, en zeker zulk
een ten slotte toch vroom dichter als die van ons spel, met bijzondere belangstelling in hun repertorium zouden hebben onthaald?
In plaats daarvan krijgen wij overwegend, ja bijna uitsluitend,
. refreinen van Anna Bijns, alsof die de enige dichteres van enige
betekenis te Antwerpen was.
In de verzameling van Jan van Doesborch zijn wij er niet
beter aan toe. Dat er werk van Anna Bijns in voorkomt, is zeker,
misschien meer dan wij kunnen opmaken. Maar onder de dichters,
die zich daar door een acrostichon bekend maken, kan geen enkel
als Antwerpenaar worden geidentificeerd. Nergens ook vinden
wij daar iets, dat aan de spreuk van onzen dichter zou herinneren.
Ik heb den gansen bundel van Jan van Doesborch nog eens doorlopen en niets van dien aard aangetroffen.

*

*

*

Antwerpse oorsprong van Mariken van Nieumeghen.
Toch mogen wij veilig genoeg aanvaarden, dat de dichter van
ons spel een Antwerpenaar was (x). Dat zou reeds kunnen blijken
uit zijn bijzondere vertrouwdheid met het leven dier havenstad,
waar hij een gewichtig deel van zijn spel laat plaats hebben.
En de uitdrukking in ionste versamen, die tot tweemaal toe voorkomt, eens in den mond van Moenen, (vs. I95) en eens in dien
van Mariken (vs. 227) is, hoe men dit ook wil verklaren, wel
een zinspeling op de leus der Violieren. Daarbij komt nu, dat
(I) Ik verwijs hier nogmaals naar het betoog van
Passer, Iga7, bb;. 79-88.

J. Gessler,

in Gulden
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Mariken van Nieumeghen geschreven werd zoals het gedrukt is :
voor een Antwerpsen drukker.
Ik kom hier niet op terug ; ik herinner er alleen aan, dat de wijze
waarop de prozafragmenten regelmatig worden ingeschakeld,
tussen twee spreekbeurten, waarvan de eerste met volle rijmen
eindigt, de tweede met volle rijmen begint, het zeker maakt,
dat die prozafragmenten niet zijn komen te staan in de plaats
van ontbrekende of samengevatte taferelen; maar een organisch
deel uitmaken van den oorspronkelijken tekst; die dus uit den
tijd zelf van den druk, ca. 1518-19 zullen we maar aannemen,
dateert en te Antwerpen ook wel is tot stand gekomen. Bij onze
opzoekingen naar den mogelijken dichter mogen wij dat nooit uit
het oog verliezen. Wij moeten den dichter zoeken te Antwerpen
omstreeks 1518-19.
En nu zou men menen, dat Antwerpse verzamelaars van refreinen uit dienzelfden tijd, in die stad zo goed als alleen Anna Bijns
schijnen te kennen. Werk, althans van enige betekenis, van andere
Antwerpse rederijkers kunnen wij daarin niet ontdekken. Ook
heeft Anna Bijns alleen uit dien tijd te Antwerpen beroemdheid
verworven.
Ook is men het er algemeen over eens, dat de taal van M. v. N.
Brabants is : men zou zelfs kunnen aantonen bepaald Antwerps.
Maar Leendertz heeft, om enkele mogelijke Vlaamse woorden,
gemeend, dat de dichter wel te Antwerpen woonde, maar uit
Vlaanderen geboortig was (I). Om die gissing te steunen, hebben
anderen op nog meer Vlaamse rijmen en Vlaamse vormen gewezen (2). Wat daarvan te denken'? Bewijzen die Vlaamse vormen
en woorden, dat de dichter een geboren Vlaming zou zijn '?
Men heeft gewoonlijk van het Middelnederlands een zeer
verkeerde opvatting, en vaak uit enige geisoleerde vormen van
een ander dialect gelijksoortige conclusies als hier afgeleid.
Maar bij de meeste van onze Brabantse dichters, van Boendale
af, kan men dergelijke Vlaamse vormen en woorden aantreffen;
en soms nog bepaald Vlaamser dan in M. v. N., b.v. die gone :
die gene.
Vlaamse rijmen als ue=eu en ue=uu zijn gewoon bij de beste
Brabantse schrijvers. Ik open op goed valle 't uit de Refreinen
(I) o. c. CXXXVIII.
(a) b. v. W. H. Beuken, in zijn uitg. van M. v. N., bb;. IX.
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van Anna Bijns, en kom terecht op rf. XX op den stoc : Ey voorleden tijt, hoe sij dij duere=duur; en de meeste rijmen der verschillende strophen zijn op uere=eure, fleure; guere =geure;
labuere=labeure : cuere=ceure. Heeft M. v. N. dus rijmen van
dien aard (en daarop wordt vooral gewezen om den dichter tot
een geboren Vlaming te maken), Anna Bijns heeft die evenzeer
en even gewoonlijk.
Woorden met overbodige h (huere=ure, heerlijc=eerlijc)
zijn schering en inslag ook bij Anna Bijns. Tot in haar laatste
refreinen, uit het derde boek, schrijft ze nog meermalen huere=ure.
Van de twee woorden, die men als specifiek Vlaams in M. v. N.
wil beschouwen, komt het ene verbeenen eveneens bij Anna Bijns
voor, en over het andere eestere weet men zo goed als niets.
Het feit is, dat dergelijke Vlaamse woorden en vormen invloed
zijn van de Vlaamse literatuurtaal, zoals die door van Maerlant
was gevormd. Want er bestond in de latere Middeleeuwen
wel een soort van literatuurtaal, waarvan de meeste schrijvers
den invloed konden, wel eens opzettelijk wilden ondergaan.
Onze schrijvers gebruikten wel doorgaans hun eigen, zij het ook
gelouterd, dialect; maar konden daarnaast ook vormen en woorden van andere dialecten, in 't bijzonder van het Vlaams overnemen. Uit het overwegend dialect van een geschrift, en niet
zozeer uit geisoleerde vormen, moet de oorsprong van een schrijver
afgeleid worden (I).
Met dezelfde argumenten waarmede men zou willen bewijzen,
dat de schrijver van M. v. N. een geboren Vlaming is geweest,
zou men evengoed kunnen aantonen, dat Anna Bijns te Brugge
geboren werd.
Anderen willen in M. v. N. Limburgismen ontdekken, uit
de streek van Maastricht. Indien dit het geval zou zijn, dan 7;OU
daar alleen uit volgen, dat onze dichter misschien een Limburgs
verhaal over M. v. N. heeft gekend.

***
(I) Ik acht deze opmerking van belang, omdat ZO vaak uit dergelijke
geisoleerde vormen scheve conclusies worden getrokken; men denke b. v.
aan 't Sacrament vander Nieywervaert, dat men om een mogelijk Vlaamsen
vorm aan A. de Rovere heeft willen toeschrijven.
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De spreuk van den dichter van Mariken van Nieumeghen.

Ik wil hier mijn pleidooi voor Anna Bijns als dichteres van
Mariken van Nieumeghen niet herhalen (r) ; het weze mij echter
geoorloofd het in enkele opzichten te verduidelijken en tevenS
het bewijsmateriaal nog wat aan te vullen, tot de tijd zal gekomen
zijn om een samenvattend en beslissend oordeel uit te spreken.
Wanneer ik in dezen gewaag van zekerheid, dan betekent dit
natuurlijk alleen een zekerheid, waartoe de aangehaalde argumenten op zich zelf niet voldoende zijn, maar moeten aangevuld
worden door de aanvoeling van geheel het complex van omstandigheden waarop het berust. Objectieve, apodictische, zekerheid
hebben wij niet, zullen wij ook nooit hebben, zolang geen veilig
getuigenis ons met even zoveel woorden komt bevestigen, wie
de maker van ons spel is geweest.
Het voornaamste argument voor onze stelling was gebouwd
op het voorlaatste vers van ons spel : Neemt alle danckelijc ...
Dit slecht bewijs, ionste deet( =deed het) bestaen; dat voor een
leus, een bescheidenheidsformule, van onzen dichter mag doorgaan. Het bestaat uit drie geledingen : neemt danckelijk; dit
slecht bewijs; ionste deet bestaen. Het komt er op aan, die drie
geledingen te gelijk terug te vinden. Dat doen wij bij Anna
Bijns. Vooreerst in het coupletje van hs. A, dat, zoals wij nog
hierboven aantoonden, wel van haar is en een soort van passepartout schijnt te zijn geweest, om als verlengsel te dienen bij
een voordracht. Dan ook in het ABC gedicht van hs. B
(rf. XCI), waar onder 0 voorkomt: slecht es tbewijs en Neempt
danckelijc, met dan aan het slot Neerstich uut ionsten gestelt.
Maar ook in een coupletje achter rf. XIII in het hs. B staat :
Aenveerdt mijn dicht slicht... N eemt( = neemt het) dancklijck ...
want( =want het) uyt ionsten sproot : waar alleen in plaats van
bewijs staat dicht. Het is een soortgelijk coupletje als dat van
hs. A :
Aenveerdt mijn dicht slicht, al eest van consten bloot,
Neemt dancklijck, ontfancklijc uyt liefden die riet,
Niemant en laect, al eest mesmaect, want uyt jonsten sproot.
Aenmerct den sin, tes vrouwen ghespin, wiet siet.
(I) Zie Verst. en Med. der k. VI. Academie, 1949.
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Ik zou hier nog aan kunnen toevoegen uit Rf. 111 van hs. B :
Neempt in dancke mijn ionste (str. a) en in de slot-strop he, volgens
hs. A : En vaedt mijn slecht leeren, dwelck ionste ontsloot.
Zo treffen wij de leus met haar drie geledingen te gelijk tot
twee- ja drie-, viermaal toe bij Anna Bijns aan: tweemaal met zelfs
dit slecht bewijs, tweemaal met bewijs gewijûgd tot dicht of tot
leeren. Bij geen enkelen anderen rederijker, in geen enkel ander
gedicht of refrein van een rederijker, zal men aldus die drie
geledingen te gelijk terugvinden.
Verder komt bij Anna Bijns herhaalde malen de leus voor in
twee van haar geledingen, gewoonlijk dan zonder de tweede,
of in plaats daarvan : mijn dicht, al eest zeer ruydt. Zodat men
met recht mag verklaren, dat het slot, de handtekening van ons
spel, herhaaldelijk in gevarieërden vorm, drie- ja viermaal zelfs
zo goed als letterlijk, bij Anna Bijns voorkomt: het beantwoordde
aan een gewone bescheidenheidsformule van onze dichteres.
Wil men nu aantonen, dat die spreuk ook bij andere rederijkers
staat, dan gelieve men toch dit in acht te nemen: vooreerst, op de
drie geledingen te gelijk komt het aan. Bij de eerste geleding
alleen, wil ze voor het doel iets betekenen, moet men dan bij
de woorden blijven zoals ze luiden : neemt danckelijc; en niet
zo iets als : Ontfaet in dancke; neemt in dancke of neemt vore
dancke. Zo iets zal men wel meer aantreffen : op ûch zelf, vooral
alleen, bewijst dit gewis volstrekt niets. Ik heb er zelf de treffendste
voorbeelden van aangehaald uit van Styevoort's verzameling.
Men zal zo iets zelfs moeilijk ontdekken in die van Jan van
Doesborch.
Bij de tweede geleding komt het aan op slecht of slicht, niet
op zo iets als ruydt ; en dan op bewijs of ten minste een soortgelijk
woord. Voor de derde geleding is het niet voldoende ionste
aan te treffen, maar ten minste de gedachte: dat ionste den dichter
werken deed, dat ûjn dicht uit ionste sproot of zo iets.
Misschien kan men nu wel een of ander van die geledingen
afzonderlijk aantreffen: niemand zal daar enig belang aan hechten.
Treft men er twee van te gelijk aan, b. v. de eerste en de derde,
dan zou dit al wat meer kunnen betekenen. Maar zelfs dat kan
ik mij niet herinneren elders te hebben ontmoet dan bij Anna
Bijns. En dit slecht bewijs vooral ontbreekt.
Wij kunnen hier niet genoeg den nadruk op leggen, opdat men
onze bewijsvoering niet zou afwijzen op een indruk, als zou men
3
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Men heeft het gepoogd en komt dan met een of ander geleding
voor den dag, die niet eens aan de hier besproken geledingen
beantwoorden, althans niet zo, dat er enige bewijskracht van zou
uitgaan. Ik houd mij ten zeerste aanbevolen voor alle gevallen,
waar men de drie geledingen, of zelfs twee, maar dan in sprekende
gelijkenis, te samen vindt. Ik heb van Styevoort en Jan van
Doesborch zorgvuldig doorlopen en niets van dien aard ontdekt.
In de 154 nummers van Jan van Doesborch komt zelfs nergens
ook maar iets voor, dat naar een bescheidenheidsformule zweemt.
Om het argument af te sluiten dient er nog op gewezen dat
dankelijc=in dank, dat bij Anna Bijns voortdurend voorkomt,
tamelijk zeldzaam is en dat de uitdrukking dankelike nemen=
voor lief nemen,gewoonlijk luidt : vore danke nemen, te danke
ontfaen, in danke nemen.

** *
Ouderdom van Mariken van Nieumeghen.
Ik veronderstelde zoëven, dat 1518-1519 het jaar zou zijn van
het verschijnen van M. v. N. Daar wij nu aan den anderen kant
reeds tot 1521 zijn gekomen voor de literaire bedrijvigheid
van Anna Bijns, is het niet van belang ontbloot na te gaan, of
wij niet nader nog het jaar kunnen bepalen, waarin M. v. N.
van de pers kwam.
Voor deze en andere vragen wordt gewoonlijk gesteund op
het gezag van Leendertz. Men beweert zelfs meestal, dat M. v. N.
verscheen ca. 1518, hoewel Leendertz eerder naar 1519 overhelt.
Hij zegt: « Uit de vergelijking met den Lanseloet, die bij denzelfden
drukker verscheen, blijkt met zekerheid, dat Mariken niet vóór
1518 is gedrukt. Maar veel later toch ook niet (I) ».
Zodus, M. v. N. kan niet gedrukt zijn vóór 1518; want de
Lanseloet is voorafgegaan : het drukkersmerk in dit laatste is
hetzelfde als dat van M. v. N.; maar hier is het reeds wat meer
afgesleten : « in Lanseloet moet het iets vroeger van hetzelfde
blok afgedrukt zijn» (2) Lanseloet nu werd gedrukt, nadat Vor(1) Mnl. Dramatische POi!zie. Leiden,
(2) ib. blz. XIII.

z. ;.

blz. XLII.
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sterman « buten de Cammerpoorte in den gulden Eenhoorn)
was komen wonen: wat eerst in 1518 gebeurde.
Als men nu bij Lanseloet zoekt, waarop men steunt om het uit
1518 te dateren, dan worden wij daar naar M. v. N. verwezen,
dat immers in 1518-19 moet gedrukt zijn! Hiervoor vind ik ten
slotte geen ander bewijs, dan dat afgeleid uit een Engelse bewerking van ons spel, die bij Jan van Doesborch verscheen omstreeks
1518-1519 (I). Zodus: ook voor die Engelse bewerking is niets
met zekerheid geweten. En daarop steunt hoofdzakelijk de datering van M. v. N.
Feitelijk tasten wij hier overal in het onzekere. Maar dit kunnen
wij alvast aanvaarden: dat M. v. N. moeilijk uit 1518 kan dateren,
en waarschijnlijk niet ouder dan 1519 is. Als men daarbij overweegt, dat zulke volksboeken meermalen ettelijke jaren te vroeg
werden gedateerd, zoals nog onlangs is gebleken voor den refreinenbundel van Jan van Doesborch, die door Nijhoff-Kronenberg
op ca. 1524 werd gesteld, terwijl die niet ouder dan einde 1528
kan zijn (2), dan mogen wij wel besluiten dat M. v. N. op zijn
vroegst werd gedrukt in 1519-1520.

** *
Heeft onze druk den oorspronkelijken tekst'?
Een andere met de vorige nauw verwante vraag zou zijn
is de druk A, de oudste'? Heeft Mariken van Nieumeghen niet
reeds vroeger, in handschrift of druk, bestaan '?
Het spreekt vanzelf, dat er een handschrift van den dichter is
geweest; maar daarover gaat het niet. Dit handschrift kan door
den druk met min of meer nauwkeurigheid, min of meer slordigheid zijn weergegeven. De vraag is : of er vóór druk A handschriften zijn geweest die het werk hebben verspreid; of ook een
oudere druk. Gewoonlijk wordt, ook weer op het gezag van
Leendertz, aanvaard, dat druk A niet den oorspronkelijken
tekst zou bevatten; dat handschriften of oudere drukken waren
voorafgegaan. .
Men moet uiterst voorzichtig zijn met de critische uitgave van
(r) ib. blz. LXXIII.
(2) Dr. G. Kruyskamp, in zijn uitg., re dl., blz. XIV-XV.
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M. v. N. door Leendertz;. Het is de uitgave van iemand, die zijn
gans persoonlijke opvattingen had over het werk, en die ten
grondslag van zijn tekstconstructie heeft gelegd. Hij was overtuigd dat M. v. N. oorspronkelijk geschreven was voor het toneel,
als toneelstuk, zoals Elekerlije, zoals de abele spelen. Ook heet
ons stuk er niet historie, maar Een seoon spel. De prozafragmenten
konden, volgens hem, slechts latere, nutteloze toevoegsels zijn :
hij verwijdert ze dan ook uit zijn tekst en verwijst ze naar de
voetnota's. Stijl en versbouw konden dan geen andere zijn dan die
van de abele spelen : het episch, paarsgewijs rijmende vers.
Drie op elkander volgende verzen met hetz;elfde rijm waren
onmogelijk; de drukkers, ja de zetters waren in de war gebracht
door de middenrijmen en zouden dan vaak hebben aangevuld,
gewijzigd, beknot, uitgebreid. Dat moest alles gewijzigd, gezuiverd, en verbeterd worden, om zoveel mogelijk den oorspronkelijken tekst te benaderen. En dapper heeft hij er zich toe gezet,
ons spel, naar die nu wel verouderde, gans aprioristische, philologische opvattingen, netjes in orde te brengen. Het uitz;icht
van ons spel is er geheel door onkennelijk geworden.
A heeft ongetwijfeld drukfouten en andere slordigheden;
het is een weinig verzorgde druk, zoals de meeste van dergelijke
volksboekjes. Maar niets bewijst dat de vorm die het stuk hier
heeft niet de oorspronkelijke vorm zou zijn; dat de tekst niet zou
teruggaan op het handschrift zelf van den dichter.
Laten we even de beschouwingen doorlopen, die Leendertz
ten beste geeft, om zijn opvatting te verdedigen.
Leendertz; bespreekt vooreerst de overlange verzen. Hij meent
dat hier reeds opzettelijke veranderingen werden aan toegebracht
door het invoegen van enkele woorden. Doch hij geeft toe dat het
moeilijk uit te maken is in welken omvang dit gebeurde en er
dus geen gevolgtrekkingen uit te maken zijn. Reeds die beschouwing berust op een vooropgezette opvatting van versbouw
en stijl, die als maatstaf ter beoordeling werd aangelegd. Het is
nu wel zeker, dat men overlange verzen kan aantreffen in alle
stukken van rederijkers : men denke slechts aan Elekerlije, waar
men eveneens emenderen wil. Hoe men dan ook die overlange
verzen wil verklaren, wij hebben er geen bewijs voor, dat onze
dichters zich die vrijheid niet veroorloofden. Tot ver in de zeventiende eeuw werd zulke losse versbouw in toneelstukken aangewend.
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Een beter bewijs voor ûjn stelling meent Leendertz te ~ien
in die plaatsen waar, volgens hem, een gehele regel werd ingevoegd. En hij citeert: na vss. 310, 523, 684, 1032, II02. In al
die plaatsen volgen in den druk drie rijmregels op elkander,
waarvan Leendert~ er dan telkens één in ~ijn uitgave weglaat,
of wegwerkt, door, met wij~iging van den tekst, er twee samen
te trekken. De bewering berust op het aprioristische vooroordeel,
dat drie rijmregels niet oorspronkelijk kunnen Ûjn. Waarom niet1
Waarom ~ou vooral de rederijker, die in ~ijn refreinen aan ~ulke
rijmen gewoon was, ook niet, vooral in een leesspel, om een of
ander uitwerksel te bereiken, drie ver~en op elkander kunnen
laten rijmen'? Ook, wie nauw toeûet, ~al bemerken dat geen der
ver~en kan gemist worden. Ze ~ijn wel alle oorspronkelijk (I).
Leendertz meent verder, dat de ~etter soms vooral langere
ver~en als twee versregels heeft gedrukt, wat in 't bij~onder
het geval ~ou ûjn bij middenrijmen. Hij citeert hiervoor : vss.
105, 173,255,259,269,3 12, 367, 375, 377,4 17,433,447, 620,622,
628,657,664,669,883,923,962, 1095. Dat is inderdaad mogelijk;
maar dat belet de oorspronkelijkheid niet : men le~e dergelijke
plaatsen desnoods als één versregel en alles komt in orde. Doch
Leendert~ voegt er aan toe, dat, naar aanleiding vooral van die
middenrijmen, de ~etter een en ander kan hebben gewijûgd
en ~elfs woorden en ver~en ~ou hebben toegevoegd. Dat is den
~etter een wijsheid en een werkwij~e toeschrijven, die hij gewoonlijk niet laat gelden.
Liefst beschouwe men die middenrijmen niet als middenrijmen, doch als derde rijmen, ook al ~ou dit derde vers wat
korter ûjn, wat toch elders ook het geval is : er komen wel meer
korte ver~en in M. v. N. voor. Leest men ~e als middenrijmen,
dan verkrijgt men vaak overlange ver~en, waar het moeilijk is
te ûen wat er wel door den ~etter of drukker mag aan toegevoegd
~ijn. En waar Leendert~ poogt drie ver~en tot twee te herleiden
door middenrijm aan te nemen, wordt de uitdrukking gewrongen
en weinig natuurlijk; en het vers vaak onmogelijk lang. In geen
geval is mij gebleken, dat wijûging zich opdrong. On~e dichter
schijnt in ~ijn versbouw tamelijk vrij te zijn te werk gegaan,
als men niet wil aannemen, wat ik geneigd ben te doen, dat ûjn
vaardigheid in dezen nog geen rijpe kunst vertoont. Voortdurend
(I) Ze

~omen

ook voorin de latere drukken.
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breekt het rhythme der refreinen, met zijn rijmen, het rhythme
van het regelmatig vers af (I).
Daar is vooral de eerste strophe van het door Mariken voorgedragen refrein, dat Leendertz enigszins in 't gelijk zou schijnen
te stellen. Zoals die in den druk staat wijkt de bouwer geheel
van af van dien van de twee overige refreinen. Terwijl de eerste
strop he, met vele korte verzen, twaalf regels telt, tellen de twee
andere er slechts negen. Leendertz heeft dan getracht die twaalf
verzen tot slechts negen te herleiden: door omstelling en wijziging
van de onderdelen en door toevoeging van woorden en zelfs
rijmen, waar dit voor den zin dien hij er in wilde leggen nodig
bleek. Maar ook de tweede en derde strophen zijn verschillend
gebouwd : de tweede met kettingrijmen, de derde met rijmen
met zogenaamde stoplappen. Waarom zou ook de eerste niet
gebouwd zijn met middenrijmen'? De strophe op zich zelf maakt
in ieder geval niet den indruk verward te zijn : zij is dit alleen
met betrekking tot de andere strop hen ; en ik begrijp haar beter
dan de reconstructie van Leendertz.
In A luidt de strophe :

o Rethorijcke, auctentijcke conste lieflijcke,
le c1aghe met wanhaghe die di eerst maecte
Datmen di haet
Ende versmaet.
Den sinnen die u beminnen vallet seer grief1ijcke.
Hem tfi, die di als dongheraecte
Gheen gade en slaet.
Tfi! seleken daet
lek puer versmade.
Maer, al eest scade
Ende Ie et hem alleene die. dit aenhoren,
door donconstighe gaet die conste verloren.
Behalve wellicht het tweede vers : die di eerst maecte is hier
alles duidelijk genoeg en samenhangend. Die die eerst maecte

(I) Dit schijnt vooral het geval te zijn bij monologen, die gewoonlijk
zelfs den bouw van een refreinstrophe vertonen, en bij aparte's.
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kan betekenen : ik claghe hem die di eerst maeete. Of liever ,het
kan een bijstelling zijn van ie : ie, die di eerst maeete, d. i. die u
vooraan, bovenal achtte ; zoals in hetzelfde refrein wat verder:
(vs. 545) Conste eerst ghemaeet aen allen eant=vooraan, bovenal
geacht of beoefend, overal (I).
Leendertz' reconstructie luidt :

o rethorijcke, auctentijcke conste lieflijcke,
Ic claghe met wanhaghe, dat men di haet.
Den sinnen die di minnen vallet seer grieflijcke.
Hem tfi, die di geen gade en slaet,
Ende denghene, die di eerst maecte, versmaet.
Ic puer versmade als dongeheraecte sekke doren.
Maer, al eest scade van selcker daet,
Ende leet hem alleene, die dit aenhoren,
Doer donconstighe gaet die conste verloren.
Zo is de strophe netjes gebouwd gelijk de andere twee, althans
wat de rijmen betreft, ook al heeft men er aan toegevoegd en al
lijkt ten slotte zulke reconstructie tegenover den tekst van A
weinig oorspronkelijk. Vooral het vijfde en zesde vers kunnen er
niet door. Zelfs zou dongheraeete met doren moeten gaan; het
gaat feitelijk met Ic.
Waarom zou onze dichter geen vrij refrein hebben willen
maken, met voor iedere strophe een anderen bouw? Een gewoon
refrein is het in geen geval. Het zou het refrein kunnen zijn van
iemand, die aan virtuositeit in het rijmen heeft willen doen.
Zoals trouwens het gehele werk den indruk wekt het werk te zijn
van iemand, die niet zelden nog vaag en onbeholpen is in zijn
woordenkeus en zich hierin door het rijm laat leiden. Zoals hier
dit maeete, komen er elders heel wat woorden en uitdrukkingen
voor, waarvan men de betekenis wel kan vatten, maar niet zonder
er naar te raden en zonder enige omslachtige verklaring (2).
Men zou ook de praktiik der refreinen in de volksboeken
(I) eerst is niet duidelijk en vaag, evenals maecte; ik begrijp : vooral,
eerst van al, meer dan wat ook ; anderen begrijpen : van den beginne af,
steeds.
(2) Men verlie7;e ook niet uit het oog dat de latere drukken, waarover
verder, geen andere redactie hebben gekend dan die van A.
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moeten kunnen nagaan. Men weet, dat vele volksboeken gaarne
refreinen in hun proza inschakelen. In den Gulden Passer,
1949 afl. I, deelt Debaene ons een photocopie mede van een
bladzijde uit het volksboek Alexander van Metz. Hierop komt
een refrein voor, dat ook in zijn strophen verschillend is gebouwd.
Zodat onregelmatige refreinen misschien in volksboeken gebruikt
zijn geweest.
De strcphe zoals in A is wel oorspronkelijk, en ook de latere
drukken kennen geen andere. Maar dit is nu de enige plaats,
waar men zou kunnen weifelen, en zich afvragen : of dan hier
toch niet geknoeid werd, of geen oudere druk moet worden aanvaard.
En toch veronderstelt Leendertz, in de verklaring van zijn
tekstwijzigingen, voortdurend een ouder handschrift of een
ouderen druk. Hij spreekt herhaaldelijk van verzen of delen van
verzen, die eerst weggevallen zouden zijn en daarna door andere
werden vervangen, of van interpolatiën. Het moet nu duidelijk
zijn, dat de drukfouten van A een andere oorzaak moeten hebben.
Eén enkel voorbeeld moge dat hier aantonen.
A heeft vss. I I vlg. :
Te bat suldi vinden al dat u ghereyt.
Mariken
Heer oom, tot uwer onderdanicheit
Kent mi bereet in alder onderdanicheyt
Die oom
Om tavont weder thuys te sine werdet te late.
Het is klaar dat in alder onderdanicheyt in het tweede vers:
van Mariken's antwoord corrupt is. Leendertz vervangt het door:
ick wil gaen mynder strate; en verdedigt dit aldus : « De tweede
helft van dit vers is natuurlijk eerst weggevallen, nadat het
tengevolge van het middenrijm op twee regels geschreven was.
A heeft toen den regel weer aangevuld door het slot van den
vorigen te herhalen I).
Hier wordt dus verondersteld, dat A een tekst vóór zich had,
waarin het tweede deel van het vers reeds was weggevallen;:
dus een ouderen tekst, niet dien van den auteur. Dat zijn verklaring geen steek houdt· moge reeds hieruit blijken, dat A dan toch
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zeker het ontbrekende niet zou hebben aangevuld, door het slot
van het vorig vers te herhalen! De eenvoudige verklaring is :
dat de zetter zijn kopij verkeerd heeft gelezen en het einde van
het vorig vers opnieuw heeft gedrukt : een dittographie, zoals
er in dergelijke slordige drukken heel wat voorkomen.
Wat er oorspronkelijk mag gestaan hebben weten wij niet.
Er wordt een vers op -ate vereist, rijmende met te late. Leendertz
stelt voor te lezen: iek wil gaen mijnder strate. Mogelijk, al begrijp
ik niet goed wat dit hier zou betekenen. Men kan nu gissen
zoveel men wil; en dan verkies ik nog zo iets als: als uwe trouwe
ondersate. Doch waarschijnlijk begon het met in alder, met dan
een woord op -ate dat hier zou passen; b.v. mate, wise ende mate;
of bate=tuwen bate: in alder wise tuwen bate.
Hoogst waarschijnlijk heeft er gestaan : in alder mate, een
zeer gewone uitdrukking voor : op alle wijzen, in alle opzichten.
Ik vind zelfs in Mnl. Wdb. (i. v. mate, kol. 1223) een plaats,
die geheel met ons vers overeenstemt : al in dien ben ie bereet
in alder maten (Blise. v. Maria, 2073); en nog een andere die
er zeer op gelijkt: Doet al u beste in alder mate : (Sevende Blise.
IOI5)·

Ook de latere drukken hebben geen andere lezing dan die van
A gekend : zij laten natuurlijk de dittographie weg, zetten bereyt
aan het einde en vullen wat in; U = Kenne ie mi altijt bereyt,
S = Kenne ie mi altoos bereyt, en merken niet eens dat een rijm
op -ate was vereist! Zij gaan beide terug op een ouderen herdruk,
die op dezelfde wijze reeds had gepoogd het vers te herstellen.
Dit moge een voorbeeld zijn van de gewone wijze waarop
Leendertz zijn tekstwijzigingen rechtvaardigt. Dat moge op zich
zelf geheel onschuldig zijn; indien er niet voortdurend door de
indruk werd gewekt, dat A niet de oudste druk zou zijn; dat
onze tekst reeds een lange traditie vóór zich zou hebben gehad.
Hier moge een voorbeeld volgen van de wijze, waarop Leendertz
tracht drie op elkander volgende verzen met hetzelfde rijm tot
twee te herleiden. Moenen stelt Mariken voor slechts de eerste
letter van haar naam te behouden en zich Emmeken te laten noemen.
310

Dats de m; dus suldi Emmeken genaemt sijn.
In u lant sijn doch veel maechden ende vrouwen
Die Emmeken ghenaemt sijn.
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Mariken
Nu wel, Moenen, mach ic niet behouwen
Minen rechten naem, liever dan wi scheeden souwen,
So ben ie metter eerster letter te vreden.
Aldus de tekst van A ; dus ook de tekst der latere herdrukken,
die dus ook hier op een tekst als dien van A teruggaan. Leender~
maakt er van :
Dats de m; dus suldi Emmeken genaemt sijn,
Als in u lant doch veel maechden ende vrouwen.
Mariken
Nu wel, mach ic minnen rechten naem niet behouwen,
Liever dan wi scheyden souwen, ben ic metter (eerster)
lettere te vreden.
Hij laat dus Die Emmeken ghenaemt sijn weg; en leest Als
in het vorig vers: al ontbreekt er dan toch nog wel een werkwoord.
Hij laat Moenen weg: wat hier wel vereist is; Emmeken noemt
hem voor het eerst Moenen, nu hij haar Emmeken wil noemen.
Hij verplaatst Minen rechten naem; en maakt dan van het overige
één vers : dat veel te lang is en waarin hij moeilijk plaats vindt
voor eerster ; dat toch niet kan gemist worden.
Het spreekt derhalve van zelf dat alleen de tekst van A oorspronkelijk is.
Wil men nog één voorbeeld, waarbij Leender~ als vanzelf
sprekend een ouderen druk veronderstelt'?
vs. II04 luidt in A : So es ons min dan niet. De duivel klaagt
dat, als ons opset den oppersten Here verdriet, dan is alles verloren
moeite. Aan dit vers van A schijnt iets te ontbreken : het is
wat kort als vers, hoewel zulke korte verzen meer voorkomen, en
de betekenis is niet duidelijk : hoewel men kan verstaan : «zo
blijft er ons min dan niets over ». De latere drukken nu hebben
hier: so sijn ons dinghen min dan niet (aldus de Antwerpse druk S
van 1615; de Hollandse druk van 1606 heeft onse). Hieruit
besloot Leendertz, dat er oorspronkelijk heeft gestaan ons dinghen ;
en hij zegt : « Geen der afschrijvers of drukkers heeft begrepen
dat dinghen hier een infinitief is; vandaar hunne veranderingen ».
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En hij leest: so es ons dinghen min dan niet. Maar nu zit hij wel
enigszins verlegen met de betekenis van dit dinghen, en hij vertaalt het zonder meer, pogen, streven: een betekenis waarvoor
in het Mnl. Wdb. slechts één voorbeeld wordt vermeld, nog wel
uit den Westvlaming Jan Praet. Anderen trachten dan ook weer
andere betekenissen te ontdekken.
De waarheid zal wel z;ijn, dat de latere herdrukken vóór een
lezing hebben gestaan zoals in A ; dat ze die niet te best hebben
begrepen en er dan van gemaakt hebben wat ze konden; zij
wijzigden es tot sijn en lieten dan den duivel in z;ijn gewone,
gemeenzame taal zeggen : so sijn ons dingen min dan niet = ons
zaken, ons spullen; met ons op z;ijn Antwerps of Brabants, zoals
gewoonlijk in het spel. Dinghen = streven, is in ieder geval
een woord dat buiten den taalschat van onzen dichter lag en
waarvoor hij elders gebruikt : vermet (vs. 725 : waer mijn hoghe
vermet niet) ; of meeninghe. Zo kan ook hier hebben gestaan : So
es ons vermet min dan niet.
Ook hier kan van geen ouderen druk met dinghen spraak z;ijn ;
en de herdrukken hebben geen anderen tekst gekend dan dien
van A (I).
Leendertz heeft een laatste argument om het bestaan van een
ouderen druk te doen aanvaarden. Hij zegt : « Het is wel waarschijnlijk dat Vorsterman zijne houtsneden heeft laten maken
naar andere, en dan is het duidelijk, dat er een oudere druk geweest
is. « En hij verwijst naar blz. LXXIII van zijn inleiding, waar hij
de houtsneden in Vorsterman's uitgave bespreekt en ze vergelijkt
met die van de Engelse uitgave door Van Doesborch. Zijn conclusie luidt: « Waarschijnlijk heeft dus Van Doesborch van een
anderen drukker de blokken overgenomen of geleend van dezelfde
prentjes, die Vorsterman heeft laten nasnijden.) Volgens deze
voorstelling zou er een oudere druk van ons stuk hebben bestaan;
die door Van Doesborch in het Engels werd vertaald met de
overgenomen of ontleende houtsneden er van; Vorsterman
moet er dan een nieuwen druk van hebben bezorgd en de houtsneden eenvoudig hebben laten nasnijden. Waarom? Omdat
Engelse geleerden, aan wie Leendertz enige doortrekken (nagetrokken tekeningen, décalques) van prentjes uit A had voorgelegd
(I) De wijziging moet voor het eerst zijn gebeurd in een Antwerpsen
herdruk, die tussen ca. 1520 en 1608 ligt.
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om ze te vergelijken met de prentjes van het Engels exemplaar,
hem hadden laten weten, dat deze laatste volmaakter zouden zijn
dan die van de uitgave van Vorsterman. Maar Leendertz geeft
zelf toe, dat de vergelijking had moeten gebeuren op A, den druk
zelf, en niet op facsimilés of doortrekken. Zo schijnt hij zelf
niet veel belang aan zijn bewijs te hechten. Veel waarschijnlijkr
acht ik het, dat Van Doesborch voor zijn Engelse vertaling,
want een vertaling is het wel, de houtsneden van Vorsterman
heeft ontleend, of laten nasnijden ; hij heeft er zelfs een paar aan
toegevoegd, die niet eens bij den tekst passen. Het wil mij ook
voorkomen, dat, indien van Doesborch ûjn prentjes had uit een
ouderen druk, deze niet veel ouder dan die van Vorsterman
kon zijn, vermits die prentjes volmaakter zouden zijn dan die van
Vorsterman en dus nog zo goed als nieuw. Hoe zou dan Vorsterman
een nieuwen druk hebben kunnen uitgeven bijna onmiddellijk
na dien eersten?

** *
De interne gegevens van Mariken van Nieumeghen.
Het is trouwens haast onmogelijk, dat M. v. N. ouder zou ûjn
dan ca 1520. Dit blijkt uit de interne gegevens zelf van ons spel.
Het is wel de moeite waard die interne gegevens even na te gaan,
omdat hierin de prozafragmenten wel eens tegenover de berijmde
gedeelten worden gesteld.
Wij moeten uitgaan van het geschiedkundig feit, dat Arent van
Gelder gevangen zat van 1465 tot 1471. Moenen nu aan het slot
verklaart aan Mariken dat haar moei sedert drie jaar dood was.
Die moei nu doorstak ûch bij het nieuws van de verlossing van
den ouden hertog uit zijn kerker, dus in 1471 : het jaar van Mariken's terugkeer te Nijmegen en van haar bekering valt dus in
1474. Haar val had zeven jaar vroeger plaats, dus in 1467. De twist
dus met de moei, aanleiding van Mariken's val, had plaats in
dit jaar. En dat is mogelijk, ook volgens de prozafragmenten,
als men maar niet vooropzet (1), dat die twist plaats greep naar
aanleiding van Arent's gevangenneming, in 1465 of van zijn
(I) Gelijk Leendertz doet (CXXXVIII), om de prozafragmenten in
tegenspraak te brengen met het berijmde gedeelte, de Prologhe zegt niet
in het iaer, maar Inden tijde van Arent van Gelder's gevangenschap.

-45 -

bevrijding. Die twist met gebuurvrouwen kon immers hebben
plaats gehad om het even wanneer tussen 1465 en 1471 : al dien
tijd van Arent's gevangenschap kunnen de gemoederen in botsing
zijn gekomen.
Maar wordt de zelfmoord dier moei niet voorgesteld als heb.
bende plaats gehad kort na Mariken's val? Oom Ghijsbrecht
immers komt de moei om Mariken vragen enkele dagen na haar
vertrek. En het is daarna, nog vóór verhaald wordt hoe Moenen
en Mariken te Antwerpen aankwamen, dat meegedeeld wordt
hoe de oude hertog werd bevrijd en de moei zelfmoord pleegde.
Wanneer men het zo voorstelt, dan komt men in tegenspraak
met de bewering van Moenen die zeven jaar later verklaart dat de
moei eerst sedert drie jaar dood is. En dan licht ook het berijmde
gedeelte ons verkeerd in. Feitelijk staat het tafereel van de zelfmoord der moei hier bij anticipatie : de dichter schildert ons
eerst wat er met de moei is gebeurd, alvorens in een samenhangend tafereel het leven van Moenen en Mariken te Antwerpen
uit te beelden. En ZO is alles in orde.
De bekering had dus plaats in 1474. Oom Ghijsbrecht zou
daarna nog vier en twintig jaar hebben geleefd; dus tot 1498.
Mariken zelf leefde nog twee jaar nadat haar de ringen waren
afgevallen, wat gebeurd schijnt te zijn na den dood van den
oom; wij weten niet hoe lang daarna. Dit brengt ons in ieder
geval reeds tot 1500.
De wijze nu waarop de dichter aan het slot zich over het
gebeuren van zijn werk uitdrukt, verplaatst dit in een reeds
tamelijk ver verleden : So es dit ghebuert hier te voren. Hij doet
ook geen beroep op het getuigenis van nog levenden, maar alleen
op het getuigenis van den steen op Mariken's graf, dat men te
Maastricht noch kan zien. En hij verklaart : Doer die teekenen
houdic dit te bat voer waer. Was het spel kort na 1500 geschreven,
dan kon hij zich aldus onmogelijk hebben uitgedrukt. Met die
interne gegevens is 1520 reeds tamelijk vroeg: het spel kan dus
moeilijk vroeger zijn ontstaan. Vooral een tweede druk moet
vóór dit jaar onmogelijk worden geacht (I).

*

*

*

(I) Leendertz wil dat een eerste druk zou verschenen zijn tussen I4B5
en 1510. Hij verwerpt daartoe de prozafragmenten, waarin vermeld wordt
dat oom Ghysbrecht nog 24 jaar na Manken's bekering, leefde, en stelt dan
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Mary of Nimmegen.
Alvorens te besluiten, moeten wij nog even onderzoeken of
soms de ongeveer gelijktijdige Engelse bewerking Mary of Nimmegen, geen anderen druk dan A veronderstelt. Men heeft het
gemeend, op grond van een paar plaatsen, die het Engels meer
zou hebben waar er in A kennelijk een leemte is. Want dat Mary
of Nimmegen een vertaling is, een bewerking van een Diets origineel, is al te klaarblijkelijk dan dat er ooit aan getwijfeld werd.
Welnu, na vs. I82 ontbreekt in A een vers met een rijm op
-int. De duivel spreekt tot Mariken :
Maer ick ghelove u, wildi na mijnen raet doen
Ende met mi gaen, wilt dit onthouwen nauwe,
lek make u eer lanc der vrouwen vrauwe...
waarop Mariken antwoordt :
Vrient, ick sitte nu rechs also ghesint
So beroert ende so ontstelt van engienen...

ghesint blijft zonder rijm, dat moest aangegeven worden door het
laatste vers van de vorige spreekbeurt, van den duivel. Hier nu
heeft het Engels: <dor I have more love unto .you than I have
to any other woman nowe lyvyng ). Hieruit heeft A. J. Barnouw (I)
het in A ontbrekende vers gereconstrueerd :
Want daer en leeft gheen vrouwe die ic bet hebbe ghemint.
Zo nog, na vers 87I ontbreekt een vers, dat moet rijmen op
-uI. De hele plaats luidt :
Hulpe, Modicack, hoe ic blaecooghende werde;
Dit meysen crijcht berou den balch al vul.
Ga wi yevers int scoonste vander steden
Een kanne wijns meten.
haar dood op ca. 1480. Er bestaat niet de geringste reden om die fragmenten
te verwerpen. Het is misschien wel de noodzakelijkheid voor de rechtvaardiging van zijn tekstkritiek om een ouderen druk aan te nemen, die hem de
prozafragmenten als latere toevoegsels heeft doen beschouwen.
(1) Mary of Nimmegen, by A.

J. Bamouw, in Germanic Review, Jan. 1931.
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Mariken
Laet mi met vreden
In het Engels luidt dit: « than sayde the dyvyll to his selfe
all my laboure is loste she taketh unto hyr hole repentance and
sayd unto Emmekyn what ayle ye now be ye mad. Let be your
wepynge and sorowe and let us goo to the taverne and make good
chere and put a waye your sorowe. than sayde Emmekyn go fro
me thou false fynde». Hieruit nu heeft Barnouw be ye mad
gelicht en daarin het ontbrekende rijm herkend : sidi dul'?
Zoals uit geheel deze plaats, die we uitvoerig wilden aanhalen,
mag blijken, geeft het Engels ûjn voorbeeld weer op geheel vrije
wijze. Men kan er het Diets wel in herkennen, en toch blijft
er zo goed als niets van de Dietse uitdrukking over dan she taketh
repentanee = erijeht berou. Van all my lal:oure is loste, en van
het let your wepinge and sorowe tot tweemaal toe, is er hier
in het Diets geen spraak. Zo gaat het gewoonlijk : het verhaal
zelf zoals dit in de prozafragmenten wordt gegeven wordt tamelijk
getrouw gevolgd; het dramatisch gedeelte echter wordt slechts
naverteld, naar den algemenen gang, met veel onnauwkeurigheden,
vaak zeer bekortend en dan weer soms fantaserend uitbreidend,
zoals juist in bovenstaande plaats.
Wat nu de eerste plaats betreft : het is mogelijk dat hier een
vers op mint heeft gestaan, hoewel het aldus herstelde vers tamelijk lang is. Dan : voor de mogelijkheid van het rijm wordt het
verleden deelwoord vereist; maar het Engels heeft I have more
love. Verder : geheel die liefdesverklaring in den mond van den
duivel is enigszins zonderling, daar Moenen ûch nergens elders
iets dergelijks ontvallen laat : ze kan er bij zijn gefantaseerd door
den bewerker. Want er kan zeer goed iets anders hebben gestaan,
b.v. end (=indien) ie trouwe aen u vint; of iets dergelijks.
Wat de tweede plaats betreft, hier is de overeenkomst wellicht
treffender. Maar juist hier wordt zoveel vrij gefantaseerd, dat men
zou gaan menen, dat nog meer verzen zijn weggevallen. En te
oordelen naar de wijze waarop het Diets wordt weergegeven,
hebben wij er geen waarborg voor, dat hij juist op die éne plaats
die paar woorden vertaalt. Het kan zij~, dat de bewerker, bij het
woord vul van het Diets, dadelijk gedacht heeft aan het zich
opdringende rijm dul en er be ye mad van heeft gemaakt.
Maar dan meen ik weer niet, dat er oorspronkelijk sidi dul
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heeft gestaan. Zo iets ~ou de duivel niet tot Emmeken hebben
ge~egd op dit ogenblik; en daarop volgt ook moeilijk Ga wi
yevers. Ik meen dat Moenen, ~ich wendend tot Emmeken, haar
heeft willen afleiden, ~oals hij reeds een paar keren had getracht,
door ~o iets als : Gaen wi doch ,minne (vs. 8I2) ; en er dan met
betrekking tot het spel kan aan hebben toegevoegd : die brabbelinghe. es al te dul; of iets dergelijks. Het Engels laat Moenen
ook heel sentimenteel ûjn : het fantaseert wel.
Zodat de mogelijkheid om uit het Engels een paar in A ontbrekende ver~en te reconstrueren meer schijn, meer toeval,
dan werkelijkheid is. Ook : bij andere in A ontbrekende ver~en
of verknoeide plaatsen laat het Engels ons geheel in den steek.
Wie nu door de~e verklaring niet ~ou bevredigd ~ijn, moge
veronderstellen, dat de bewerker ~ich kan hebben laten helpen
door den dichter, die immers een Antwerpenaar was : de~e kan
hem ûjn handschrift hebben ter beschikking gesteld. Maar ik
~elf geloof dat niet.

***
Wij besluiten derhalve : er ~ijn geen oudere handschriften,
er is geen oudere druk geweest dan A. Bij den druk van W.
Vorsterman staan wij aan de bron ~elf. Er is volstrekt niets,
dat ons nood~aakt een ouderen druk aan te nemen. Ook gaan de
latere drukken klaarblijkelijk terug op een druk als A. Die druk
heeft vele drukfouten, vele slordigheden; ver~en ~ijn verknoeid,
ja ver~en ontbreken. De latere drukken mogen drukfouten
verbeteren, mogen verknoeide plaatsen trachten te herstellen.
Maar juist hierbij blijkt dat ~ij geen anderen tekst kenden dan A!
(b.v. hun wijûging van vs I3). En waar er in A iets ontbreekt,
daar hebben de herdrukken niets meer. O~e beide herdrukken,
waarvan nog exemplaren ~ijn bewaard, U van I608 door Van
Borculo te Utrecht, S van 1615 door Stroobant van Antwerpen,
veronderstellen een Antwerpsen herdruk, die tussen ca. I520
en I608 moet liggen, die ~elf teruggaat op A. Die dittographie
van vs. I3 is op de~elfde wij~e in U en S verkeerdelijk verbeterd;
maar de Hollandse wij~igt altoos tot ~ltijt. Hettelfde geldt voor
de gelijke wij~iging van vs 1104. En beide hebben de~elfde eerste
strophe van het refrein als A.
Met dergelijke ons totaal onbekende drukken, waarvan de
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veronderstelling op zo zwakke gronden steunt, houden wij liefst
geen rekening. Heeft er een oudere druk ooit bestaan, dan heeft
die nergens enig zeker spoor achtergelaten.

*

*

*

Was de dichter van Mariken van Nieumeghen lid van een kamer?

Eindelijk zou ik in overweging willen geven, of de dichter van
Mariken van Nieumeghen wel lid van een rederijkerskamer was.
Men heeft het gemeend: hij zou lid geweest zijn van de Antwerpse
kamer De Violieren: op grond van de aanwezigheid van de spreuk
dier kamer : in ionsten versaemt. Die zinspreuk nu vind ik niet
in ionste deet bestaen: lonste op zich zelf komt bij alle rederij~ers
voor. Ik vind ze wel in de vraag van Moenen aan Mariken :
Olt ghi met mi vcrsamen wilt in ionsten (vs. 195) en in Marikens
woorden: Eer ghi met mi sult versamen in ionsten (vs. 227). Ik
geloof wel dat wij hierin een zinspeling op de spreuk der Violieren
mogen Ûen. Maar in den mond van den duivel en in dien van een
deerne, die in ionsten willen versamen, kan dit werkelijk geen
aanbeveling heten: het is satire op die kamer (I).
Ik krijg denzelfden indruk bij het refrein van Mariken. Dat
refrein, in den mond van een deerne, voorgedragen in een bordeel
te midden van drinkebroers, klinkt haast als een ontwijding.
Uit hier de dichter zijn verontwaardiging niet over de ontwijding
van de edele kunst 1 Zo heeft A. Bijns een refrein op den stoc :
Tes verlooren Rosen voor soghen ghestroydt, waarvan de Princestrophe begint met :
Prince, die ghesellen mij grotelijc meshaghen
Die Rethoricam rellen bi alle ghelaghen.
Duidt dat alles niet op toestanden in de kamers, waar misschien
veel gedronken, getierd en gezwierd werd '?
Zo wil het mij voorkomen, dat hier veeleer hekeling van de
kamers bedoeld is, en dat de dichter dus wel geen lid· van een
kamer zal zijn geweest.

** *
(I) Ik dank deze suggestie en de volgende aan den heer Verhofstede,
die ze mij voorlegde en me vroeg wat ik erover dacht.
4
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Ik heb mij ook meermalen afgevraagd of het motief der partijtwisten in Mariken van Nieumeghen niet ingegeven was door
gelijktijdige omstandigheden, waarin de dichter verkeerde.
Men hore hoe hij er over klaagt :
432 Paertiscap verdoempt menighe siele •••
435 Wat dwasen menschen dat si om princen oft heer en
Oft wt partiscap hem selven verdoen!
Al onse, al onse, die in dit opinioen
Hem seluen houden so versteent!
Partie ende nidicheit baet der hellen menich mi1lioen
Van sielen.
%0

juicht de duivel zelf.

En dan vraag ik mij af, of wij hierin reeds geen zinspeling
hebben op de partij twisten, waarvan de opkomende hervorming,
het opkomende Lutheranisme te Antwerpen de aanleiding was (I).
Dat herinnert dan aan de voortdurende waarschuwingen van
Anna Bijns tegen de « twistmakende natien ), tegen « discoort ),
tegen haat en nijd, en aan haar opwekkingen tot eendracht, tot
vrede, tot eensgezindheid, van haar eerste refreinen tegen het
Lutheranisme af. Zij ziet in de Lutheranen voornamelijk twistzaaiers, die « discoort ) verwekken, die het volk verdelen en tegen
elkander opruien, me.t groot verlies voor de zielen.
Dat nu de partij twisten voor of tegen Luther reeds in die jaren
te Antwerpen kunnen begonnen zijn, staat vast. Luther vond hier
onmiddellijk aanhangers en verdedigers bij Augustijnen, die
zijn oud-leerlingen waren (2). En wij weten nu, dat Anna Bijns
van 1521 af reeds tegen het opkomende Lutheranisme te velde
trok.
Het kan nu zijn, dat die eerste Lutheranen te Antwerpen
zich in de Antwerpse kamers, in 't bijzonder bij de Violieren,

(I) Men vergelijke wat we hierboven reeds zegden over de mogelijke
reden waarom }. v. Doesborch zijn boekjes, die hij uit het Duits had vertaald,
beweerde uit het Engels te hebben ghetranslateert!
(2) Reeds in 1518 schijnen enkele van Luther's geschriften te Antwerpen
te zijn verspreid.
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enigen aanhang hebben verworven. De Violieren schijnen steeds
enigszins met Luther te hebben gedweept.
Ik zeg niet dat zij daarom ketters- of kettersgez;ind waren.
Maar Luther had de rechtvaardigingsleer op het voorplan der
godsdienstige beschouwingen gebracht en er aller belangstelling
voor opgewekt. Steunende vooral op den brief aan de Romeinen,
betoogde hij dat wij gerechtvaardigd worden uitsluitend door
de genade van Christus, en door het geloof aan zijn erbarmende
goedheid. Dat was feitelijk oude kerkleer, zolang men maar niet
de medewerking van den mens uitsloot. Wij worden ja alleen
gerechtvaardigd door de genade van Christus; maar, gerechtvaardigd door Christus, kunnen wij nu ook onze goede werken
verdienstelijk maken voor ons eeuwig heil. Wij blijven in ons
zelven geen zondaars, zoals Luther leerde, wier zondigheid
alleen bedekt wordt door de genade van Christus : wij worden
ook inwendig gerechtvaardigd en kunnen op die wijze werken
van zaligheid en heiligheid stellen.
De Middeleeuwen nu beschouwden den mens in de historische
orde, dat is feitelijk in de orde der genade, en legden daarom
vooral den nadruk op de goede werken, waarbij dan de rechtvaardigheid door de genade steeds verondersteld werd. Maar
dat kon er toe leiden, dat men in zijn goede werken het grote
middel ter 7;a1igheid zag en er voorts maar op los leefde. Men
vertrouwde in grote aalmoezen, in kerkelijke stichtingen en
giften, in beevaarten en uitwendige gebeden. In de leer van
Luther nu zagen velen de gelegenheid om tegen die werkheiligheid
te keer te gaan, die immers vooral de rijken en machtigen scheen
te begunstigen. En onze rederijkers grepen er misschien soms
gretig naar.
Aldus de Violieren. In ieder geval, het spel dat deze kamer
in 1539 op den wedstrijd te Gent vertoonde en waarmede zij
den eersten prijs won, verraadt een bijzondere vertrouwdheid
met de leer van Luther. Van alle spelen is het het zuiverst in de
lijn en de taal van den Hervormer. Het is weinig meer dan een
dramatische uiteenzetting van den brief aan de Romeinen.
Nog hebben zij het contact met de Moederkerk niet opgegeven;
want af en toe komen ook de werken der wet ter sprake, die,
zo wordt dan verklaard, moeten bij de genade staan. De goede
werken worden niet uitgesloten, doch de volle nadruk gelegd
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op de verdiensten van Christus, waardoor wij gerechtvaardigd
worden en waarin al ons vertrouwen bestaat (I).
Dat de leer van Luther steeds enigen bijval bij de Violieren
is blijven genieten, mag verder blijken uit de lotgevallen van
hun lateren factor Willem van Haecht, die om zijn Luthersgezindheid uit de stad is moeten wijken. Zodat deze kamer van
den beginne af wel enige sympathie voor Luther schijnt aan den
dag te hebben gelegd.
En dan zal het niet meer zozeer verwonderen, wanneer wij
beweren dat Mariken van Nieumeghen, dat immers nog door
en door katholiek is, zich die hekeling op die kamer heeft veroorloofd en in het motief der partij twisten tegen de daar opkomende zaaiers van discoort waarschuwt.
En ook dat brengt ons tot Anna Bijns. In dit opzicht is ons
spel een eerste geschrift tegen de opkomende godsdiensttwisten,
tegen het Lutheranisme.

***
Merkwaardige woorden, enz. in Mariken van Nieumeghen en bij
Anna Bijns.

Alvast mag ik hier nog de aandacht vestigen op enkele merkwaardige woorden en uitdrukkingen van den dichter van Mariken
van Nieumeghen, die ook tot den gewonen taalschat van Anna
Bijns behoren.
Ik vermeld slechts even het gebruik van en, end, ende = indien,
dat in M. v. N. zeer gewoon is, doch ook in Anna Bijns; maar
dat komt nog elders voor. Alleen het tamelijk regelmatig gebruik
door beiden kan treffen.
De vorm lestent : onlangs, laatst, komt in het Middelnederlands
niet voor, doch wordt door Kiliaen opgetekend en is gewoon
in de zeventiende eeuw. Welnu, M. v. N. heeft lestent=vs. 98 :
ie hebbe lieden ghesproken dye u lestent saghen ••• , het wordt ook
meer dan eens aangetroffen bij Anna Bijns, b.v. in hs. B, rf~ 46,
(x) Zie mijn oordeel over dit spel in mijn tweede uitg. van de Geschiedenis

van de Letterkunde der Nederlanden, 11 dl., bh;. 336-37.
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e (laestent, hs. A lestent) in een refrein int sotte. Misschien behoorde
het .woord tot de gemeenzame taal (I).
Er zijn vooreerst een paar merkwaardige grammatische vormen.
Zo laat de dichter van M. v. N. zich wel eens ontsnappen: een
mannelijken genitiefvorm van het be2;Ïttelijk bijvoeglijk naamwoord met een vrouwelijk substantief: Doer mijns moeyen scandich
verwijt (vs. 140) ; tot zijns zusters huys (proza na vs. 347). Dezelfde
eigenaardigheid had mij meermalen getroffen bij A. Bijns, zonder
dat ik dit telkens had opgetekend. Ik vind er echter alvast nog dit
voorbeeld van: die haers moeders lof decken (go hl. En herhaaldelijk, schrijft zij mijns herten, waar 2;Ïj gewoonlijk heeft mijnder
herten. Is dit geleerddoenerij? Of is het de genitief van het persoonlijk voornaamwoord?
Een zeer eigenaardige vorm is die op -n in den nom. of acc. mv.
van sulke als adjectief gebruikt en van allerlei adjectieven na
so, hoe, wat.
Het gebruik van die slot-n in het enkelvoud is genoeg bekend.
Uitdrukkingen als : sulken vrouwe, so sconen coluer komen vooral
bij de rederijkers, in 't bijzonder ook bij Anna Bijns, overal voor.
Dit -n wordt gewoonlijk verklaard als de enc1ytische vorm van
een: so scoon een vrouwe (2).
Voor het meervoud echter vind ik van dit gebruik nergens
enige vermelding. Het is dus de moeite waard er even de aandacht
op te vestigen.
De vorm heeft mij voor het eerst getroffen bij M ariken van
Nieumeghen. Daar heet het :
vs. 141 Sonder cause su1cken woorden te lijden.
vs. 151 Wie soude oock alsu1cken woorden verdraghen ?
vs. 353 Daer men su1cken tijtkens om een grootken speet.
vs. 626 Ic doe hemlieden den mans su1cken broeken gheven.
Echter vs. 379 Dat u alsu1cke woerden ontvloten (3).
(I) Ik vind het nog in hs. A (uitg. Soens) rf. XXXIII, prince-str., ook weer
in een refr. int sotte.
(2) Z. Dr A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst, I, par. SS, b.
(3) vs. 1053 staat Sulcken sonden en guam mi nopt voren in biechten, waar
de latere drukken hebben quamen : sonden is immers mv.... Anderzijds heeft
vs. 719 Daer sijn goede exempelen somtijts in selcke spelen, waar men eerder
selcken zou verwachten.
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Ik heb dan. onder~ocht of de~e vorm dan ook bij Anna Bijns
voorkomt. Ik vond, dat dit ~elfs bij haar de gewone vorm is. Ik
laat alle dubiew;e gevallen buiten beschouwing, ~oals gevallen
na een voor~etsel, waar een datief kan bedoeld ~ijn. Ik behoud
dus alleen de ~ekere nom. of acc. gevallen meervoud. Komen
~ulke gevallen tamelijk dikwijls in het enkelvoud voor, veel
minder in het meervoud.
Welnu, in de Nieuwe Refereinen vind ik :
Rf. 17 d : Nemmermeer en sal God ~eleken weduen laten
(verlaten).
Rf. 29 d : Ontrouwe moet tfij sijn, vliedt ~elcken treken.
Rf. 46 c : Gaet buyten, want, quemender noch ~eleken vlagen.
Rf. 68 e : Neen ick hebt verstaridt, laet ~elcken geruchten.
Rf. 86 d : Zij cunnen ~oe onnutten redenen spreken.
ib. e : Al werdent camercatkens oft ~elcken dieren.
Rf. 88 d : Gheen zoe subtijlenlien Die cuenen ... vlien.
In de Nieuwe Refereinen heeft mij nergens een geval getroffen
waar die vorm kon gebruikt worden, doch niet gebruikt werd.
In Boek I der gedrukte refreinen, dat ik eveneens doorlopen
heb, is ook de vorm op -n gewoon; b. v. :
rf. 14 I : Want men siet hoe grooten geleerden doctoren Al
scrijven si.
ib. n : Vliet suleken menscen, geeft hen geen credentie.
Doch hier komt ook de vorm ~onder -n wel eens voor :
Rf. 17 f : Schout suleke serpenten, wildij leven in vreden.
Dit moge volstaan ten bewij~e, dat Anna Bijns eveneens gewoonlijk den vorm op -n gebruikt, al komt ook de vorm ~onder -n
wel eens bij haar voor.
De latere gedrukte refreinen heb ik slechts oppervlakkig
doorlopen. Zowel de vorm met, als die ~onder -n, wordt er in
aangetroffen, al is ook weer die met -n overheersend. Aldus:
Waer siet men dlijf seleken cadetten w3ghen (11, :u, b).
Wee den lande, daer craeyen seleken hanen (11, 24, y).
Sijnt nu suleken prelaten? (111, 70, e).
Ter vergelijking heb ik dan ook den refreinenbundel van
Jan van Doesborch even onder~ocht. Ik noteerde er vijf plaatsen
waar -n had kunnen staan doch niet staat :
Rf. 19, vs. 54 dus wacht u voor al sulcke perten.
Rf. 32, vs. 41 Breseda, Dalida oft suleke vrouwen.
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Rf. 89, vs. 2I Sulcke ionsten sijn consten harde quaet.
Rf. I04, vs. 29 Crassus, Pharo, meer ander suleke catijven.
Rf. I I 3, vs. 28 Dus seg ic, duer sulke qualen des sekèr sijt.
Op twee plaatsen staat -n :
Rf. I36, vs. 28 Hi seide : Schoon lief, sulcken woorden went.
Rf. I52, vs. 4 Die sulcken calantkens wel conde pollen.
Zodat M. v. N. en Anna Bijns wel daarin schijnen overeen te
komen, dat de vorm op -n bij beiden gewoon is.
Ik waag hier geen verIdaring van dit verschijnsel. Het is mogelijk
dat de vorm op -en van suleken in het enkelvoud niet meer gevoeld
werd als een samentrekking van sulk een, en dat die vorm dan als
een vaste vorm werd gevoeld en ook op het meervoudovergedragen.
Wat nu de spelling suleke, seleke betreft: het is wel enigs~ins
~onderling dat de drukken gewoonlijk suleke hebben; dit is
het geval met den refreinenbundel van van Doesborch; met
M. v. N. en ook met de gedrukte refreinen van Anna Bijns : hier
overheerst veruit suleke. In de handschriften echter staat veel
meer seleke. In hs. B is dit ~o goed als overal het geval. In hs.
A. staat gewoonlijk selekt maar toch ook soms suleke. In de tweede
helft van het tweede boek overheerst echter weer seleke, naast
dan weer sule (11, 24 vv.).
In de gedrukte refreinen staat ~elfs suleke, waar in de handschriften seleke staat. Aldus in het lange Refereyn XIV op den geheelen
ABC heeft de druk sule, het hs. (Soens, Leuvensche Bijdr.
bh. 222) telkens selek : k I2 Sulc volehde / sele volehde; n 8 :
Vliet suleken menscen / Vliedt selcken menschen; s 9 Sulc
vergeet / Selc verghet.
Ik meen dat ongeveer he~elfde mag ge~egd worden van de
vormen selt / sult; selen / sullen: in de drukken overheerst de vorm
met u; in de handschriften de vorm met e.
vs. 84I ~egt Maria tot Jesus: Dinekt om alle dbloet dat ghi
stortet in gheseille. Het Mnl. Wdb. verklaart gheseille als « rumoer,
opschudding» (111, 1609). Leender~ en anderen verkiezen :
11 proces, rechtspraak»; weer anderen verdedigen opschudding,
in verband met de opwinding door de bespotting van 't volk,
de leden van het Sanhedrin, de soldaten en de medegekruisigden
(~. uitg. Beuken). In gheseille ware dan: te midden van rumoer,
van opschudding.
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Het woord wordt wel eens verward met ghescelt, waarvan het
de betekenis overneemt : ~o ~ou het hier kunnen betekenen :
bespotting, dus : onder bespotting.
He~elfde woord komt in de~elfde vage betekenis voor bij
Anna Bijns. In rf. 68 (hs. B, Nieuwe Refereynen) heet het (str. c) :
Lief, ghij mocht mij helpen, haddij den wille,
Mijn wonden stelpen; maer met ghescille
Stopt ghij mij den mondt, als ghij mij siet wenen.
Hier ook ~ou ghescille kunnen betekenen: spot, hoon = honend,
spottend, scheldend. In beide gevallen heeft het woord wel
de~elfde betekenis, het~ij dan verhoning, bespotting; of lawaai,.
maar dan honend lawaai.
In dezelfde toespraak van Maria staat :
Denck om die borstkens, die· ghi hebt ghesoghen;
Denckt om dat buixcken, daer ghi inne gheleghen hebt.
Dat is, om dit hier even nog aan te stippen, geheel in den
stijl van o~e dichteres, in haar lofrefreinen tot Maria of Jesus.
vs. I056-58

~egt

de paus :

Ic en weet wat penitencie kiesen
Stranghe ghenoech teghen sulcken wercken sondelijc.
Bi den viant te sine, tes te hondelijc.

Van dit woord hondelijc kent het Mn!. Wdb. slechts één voorbeeld: de~e plaats uit Mariken van Nieumeghen. Zo ~egt ook Anna
Bijns, rf. 5, a :
Veel menschen die triompheeren gesondelijck,
Die in ~onden leven als beesten hondelijck.
Ik vestig tevens de aandacht hier op stranghe, dat in dien vorm
en met die betekenis (~waar, lastig) even gewoon is in M. v. N •.
als bij Anna Bijns; op den vorm suleken, ook aldus .gewoon
bij o~e dichteres i en dan op triompheeren : pret maken, zich
aan ~ijn driften en genoegens overleveren, in welken ~in het ook

-
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staat in M. v. N. 441 : Nu willen wi triompheren ende costelijc leven.
vs. 371 zegt de moei:
Tscheen datsi (Mariken) mi gheten sou hebben metten mostaerde
Mnl. Wdb. verklaart metten mostaerde vragender wijze : met
huid en haar (?) Leendertz laat de uitdrukking onbesproken.
Men neemt mostaard bij het eten, om den smaak te verhogen :
om des te smakelijker, des te gretiger, met des te meer lust, te
eten. Metten mostaerde wijst dus hier op de hevigheid, den lust,
waarmede zij haar had willen verslinden.
Ik vind wel niet dezelfde uitdrukking bij Anna Bijns : eten
metten mostaerde is ook maar een gelegenheidsbeeld geweest.
Maar zij heeft toch ook beeldspraak met mostaert. In rf. 11, 20 c,
staat:
paus, bis choppen en cardinalen •.•
Hoortmen alomme duer den mostaert halen.
Ik weet niet of mostaert hier betekent : drek. De uitdrukking
wordt gebruikt voor: iemand hevig terecht zetten; streng beoordelen. Zodat mostaert op de hevigheid, de geprikkeldheid, wijst
waarmede men iemand terecht wijst: iemand er heftig doorhalen.
De uitdrukking niet om gevolgd door een infinitief komt in
M. v. N. voor vs. 468 : Ende tvrouken en es niet om versoeten=
allerzoetst, allerlieftalligst.
Dezelfde wending komt herhaaldelijk voor bij Anna Bijns,
zowel in hs. B als in haar latere gedrukte refreinen; z. hierover
Gloss. Die uitdrukking zelf niet om versoeten=zeer zoet, zeer
liefelijk, wordt bij haar meermalen aangetroffen; doch ook met
allerlei andere werkwoorden=niet om verfieren, niet om verhoghen,
enz ..•
Het Mnl. Wdb. behandelt deze constructie niet; alleen gans
aan het einde van het art. omme komt er een voorbeeld van voor:
oMaecht niet om volprisen (onvolprezen) uit Prof. Boecxken.
Ze schijnt dus nog tot de 16e eeuw weinig gebruikt te zijn geweest.
Het woord prasen schijnt vóór de zestiende eeuw onbekend
te zijn geweest. Kiliaen geeft het weer door murmurare, murmillare,
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mutire; het betekent zoveel als « beuzelpraat vertellen, leuteren,
babbelen ». M. v. N. heeft het algeleide prasinghe vs. 819 : Doer
die prasinghe, die si daer staet en hoert. Het woord komt herhaalde
malen voor bij Anna Bijns in haar amoreuze refreinen; b.v.
in hs. B : rf. 31, b : Dat ie mij door tprasen liet verdwasen; rf. 46, b:
laet staen uprasen ; rf. 57, c : Wat batet mij dat ie dichte, serijve
aft prase; en nog wel elders. Het komt ook voor in een refrein
uit hs. A (Soens, rf. 29, b) op den stoc : Maeet u rekeninghe tmoet
al betaelt zijn; dat nog om andere redenen uit de jeugd van onze
dichteres zou kunnen zijn : mids thooren nae ydel prasinghe.
Vgl. Mnl. Wdb. i. v.
Bij het woord strane zegt het Mnl. Wdb. in een aanmerking
(kol. 2274) : «Bij Anna Bijns komt strang herhaaldelijk voor in de
bet. streng, moeilijk, pijnlijk, zwaar ». En het verwijst hiervoor
naar het Glossarium (uitgave der godsdienstige refreinen);
waar inderdaad het woord in die betekenis vermeld wordt als
passim voorkomend. « In Belg. Miuseum 7,73 (I), » zo gaat het
Wdb. voort, gebruikt zij tstrangste in den zin van het ergste,
het vreeselijkste ». Welnu dit voor Anna Bijns kenschetsend
gebruik van het woord komt ook voor in Mariken van Nieumeghen.
Aldus vs. 329 klaagt de oom :
o murmuracie die mi al even stranghe creyt (kwelt)
die mij voortdurend zwaar, pijnlijk, hevig kwelt. De paus
spreekt van een penetencie stranghe genoeg voor zulke zonden :
zwaar genoeg. Nog wordt het woord hier aangetroffen vs. 770,
waar Masscharoen tot God spreekt :
Dies hoordi te wesen te strangher ende te quader
waar het de betekenis streng nadert, wat het woord bij Anna
Bijns ook kan betekenen. Wat verder spreekt God van zijn
stranghe SN/eert van jwtieien.
vs. 447. Diet van tienen, van vieren stellen int wilde. Een tot nog
toe onverklaarde uitdrukking. Ze komt nog elders voor, doch
zover bekend, uitsluitend bij latere schrijvers. In het Glossarium
(I) In het refrein op den stoc : Noch schijndt Merten van Rossum de beste
pan

tRleen, stro b.
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bij Anna Bijns' refreinen (uitg. Bogaers, i.v. tienen) worden nog
een paar voorbeelden aangehaald bij De Bie (Clucht van den
ialoersen dief en Madam Sacatrap, vs. 13) :« En stellen alles aen
van thienen en van vieren )}, en vs. 22 : « Twort al verbrilt (verbrast)
van thienen en van vieren )}. (I) Het is mogelijk dat De Bie de uitdrukking uit ons spel kende. De uitdrukking schijnt ontleend
aan het dobbelspel, waar dan tien een groot getal, vier, zoals
gewoonlijk, een klein getal betekent; de betekenis ware dan
zij verdobbelen, verbrassen alles, groot en klein.
Anna Bijns nu heeft dezelfde uitdrukking in hs. B, 52 c
Zoo willickt oec stellen van thienen van vieren, in dezelfde betekenis:
er op los leven.
Bij haar komt soortgelijke uitdrukking nog meermalen voor
(Bog. 22 d) : Ghi gulsighe diet van thienen, van elven stelt=waar
dan tien en elf hoge getallen betekenen : die in overvloed zwelgt,
die alles in overvloed wilt hebben. Rf. 67 e heeft ook : Denckt
somtijts (tot de slechte herders) als ghijt van thienen, van elven
set=het bont maakt, u met de goederen van uw kudde verrijkt.
Men merke telkens het asyndetisch verband bij haar, zoals in
M. v. N. Zij gebruikt trouwens meermalen getallen voor haar
beeldspraak b.v. Ic sende u vruchten (vrezen) met vieren, met
vijven (hs. B, 42, f).
Toeven is een woord dat tot de liefdetaal behoort, in de betekenis
van : vriendelijk onthalen, bejegenen, comiter accipere, zegt
Kiliaen. M. v. N. heeft, b vs. 87 : Hoe wort Lijse dan van Hennen
ghetoeft! Het woord is gewoon bij Anna Bijns, in haar amoreuze
refreinen; b.v. hs. B, rf. 48, b: Eerst heeft hij mij getoeft, noeyt
blijder feeste! rf. 67, c : Doen haer Diomedes zoo vriendelijck to2jde;
en elders. Zie ook Gloss. uitg. Bogaers; passief: hs. B 37, a :
ic bender zeer qualijck getoeft bij; vgl. nog ib. 10, b.
Lijse en Hannen zijn ook een geliefd koppel bij Anna Bijns=
rf. 45, d, van hs. B : Zijner veel Lijskens, daer sijn ooc veel Hannekens. En tot alle cannekens vindt men schelen.
Bij het woord triumpheren heet het in het Mnl. Wdb. « Het woord
is uit de 16e eeuw opgeteekend in de bet. vreugde bedrijven; ook,
(1) Collega van Eeghem zegt mij dat hij zich de uitdrukking ook herinnert
uit W. Ogier.
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betekenis vreugde bedrijven citeert het een plaats uit van den
Sacramente van der Nieuwervaert. Maar die betekenis komt
hier niet in aanmerking. Voor de tweede, merkwaardiger, betekenis haalt het alleen één plaats aan uit Mariken van Nieumeghen :

Nu z;ijn wi tAntwerpen na u begheren.
Nu willen wi triumpheren ende costelijc teeren.
Welnu, in diez;elfde betekenis komt het woord herhaaldelijk
voor bij Anna Bijns. Ik citeerde hierboven reeds uit rf. 5 a;
daar nog stro b : Als David sonder oorloghe triumpheerde (d.i.
wanneer er geen oorlog geen beproeving was, z;ich aan z;ijn
genoegens overgaf). Aldus nog rf. 33 b : Speelen, boeleeren, drincken,
bancketteeren. Ende triompheeren in der weelden vloedt. Dan
rf. 50 a (de sondighe menschen) Si jagen, zij vliegen, zijtriumpheren En gaen spaceeren. En rf. 84 a : Tgeldt doedttriumpheren
en maken den hanse (I).
M. v. N. heeft vs. II4 Moeten die tuyten wat zijn verstelt?
Tuyten=is haar: haarlokken=moet uw haar wat dooreengeschud
worden 'I Hoewel het Mnl. Wdb. slechts enkele voorbeelden er
van aanhaalt, waaronder het onz;e, mogen wij toch veronderstellen
dat het een gewoon woord z;al zijn geweest. Het komt in ieder
geval zeer dikwijls voor ook bij Anna Bijns. Doch het komt hier
vooral op het daarmee gaande werkwoord aan : de tuyten verstellen. Ook Anna Bijns gebruikt hiermede stellen : steldt recht
u tuytkens (hs. B, 38, h) = breng ze goed in orde, waarvan dan
verstellen het omgekeerde is.
Mariken gevraagd om een refrein ten beste te geven, verontschuldigt 2;Ïch met de woorden : Willesmi doch verlaten.
In. rethorijcken slacht ic al den slechtenscolieren. Dez;elfde vergelijking met een scholier wordt ook door Anna Bijns wel eens
te pas gebracht. Hs. B heeft rf. 41 b : In trouwen sijdij een ongheleerdt scholier. Bij Bogaers 111, rf. 43 h, vind ik : Al misse ic mijn
lesse als onnut scholier. Aan het einde van een lof van Rhetorica
(r) Het woord. komt niet voor in het gloss. In de thans gewone betekenis
zegevieren vind ik het ook bij A. B. I, 7e; 8, b; 21 c.
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een scholier ••• ghelijc eender clesse. Zoals in rf. 53 d van hs. B
Als ic u messe Dan moet ic spellen een droeve lesse Mijn herteken

hangt aen u gelijck een clesse.
vs. 660 heeft Mariken van Nieumeghen :
Des plackaerts bedinghe dat mi verbeent heeft
Dikwils als ic haer die leden waende vercroken.
In dit merkwaardige werkwoord verbeenen ûet Mnl. Wdb. een
samensmelting van twee betekenissen : « verwenschen, vervloeken» (zoals Mnd. verbeinen) en « met een (benen) fluitje
verlokken» (Mnd erbeinen). Onze plaats wordt er aangehaald
als voorbeeld van deze laatste betekenis, maar dan verklaard
als : « verschalken, voor den gek houden, teleurstellen». Doch
~elfs aldus verklaard geeft het hier toch nog geen bevredigenden
ûn : «'s priesters gebed heeft mij dikwijls verschalkt, voor den
gek gehouden, teleurgesteld, als ik meende haar de leden te
breken ».
Bij Anna Bijns komt het woord voor: Hieremias werd verjaecht
Ezechiel verbeent (I, 14a), waar het verklaard wordt als « beschimpt».
Ik meen, dat het woord in beide gevallen hetzelfde kan betekenen:
in den algemenen zin van « te schande maken ». In het eerste
geval : zijn gebed heeft mij te schande gemaakt, d.i. er mij bekaaid, beschaamd, van doen afkomen, het tot mijn schande
verijdeld; in het tweede geval : bespot, belasterd.
Zo hebben beiden toch ook weer dit allesûns zeldzame woord,
dat zelfs wel eens wordt aangehaald als voorbeeld van flandricisme bij den dichter van ons spel.
Ik vind het woord nog in refr. IX d (van hs. A, uitg. Soens) :
een refrein, dat men wel eens voor anti-katholiek heeft gehouden,
dat echter, zoals wij ook reeds vermoedden, zeer goed uit de jeugd
van Anna Bijns kan ûjn : Hier (in de orde) wordt Titivillus (de
duivel) int capittel verbeent.
Het woord vee ten komt in M. v. N. voor in de betekenis « haten », Mariken vraagt vs. 283 : Maria, hoe moechdi dien naem
veeten 1 Gewoonlijk betekent het woord alleen: vijandig bejegenen.
In het glossarium bij A. Bijns' werken staat veeten opgetekend
in de betekenis « haten », als passim gebruikt; geen plaatsen
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worden vermeld. Ik heb het tot nog toe alleen gevonden 11 24 f :
En daertoe de heylighe doetooren veet. Veeten wordt in beide gevallen
als met scherplange ee opgevat, en rijmt in M. v. N. met heten;
bij A. B. met heet, ghesweet.
Het woord vererren wordt door M. v. N. gebruikt vs. 727 :
Moenen wil Emmeken nog enige ogenblikken laten luisteren
naar het wagenspel, maar niet langer dan hij haar roept oft ie
vererre : of ik word boos, maak me kwaad. Het werkwoord is
in de zestiende eeuw verouderd en wordt door Kiliaen vermeld
als vetus. Toch komt het ook nog voor bij Anna Bijns, b.v. 11, 6 b :
Soude God om dees nieuwieheyt niet vererren'? z. gloss.
vs. 388 komt de zonderlinge uitdrukking voor : minen oghen
witen. De oom wendt zich af van de moei en zegt: lek moet
omme keeren ende minen oghen witen. Leendert2; omschrijft dit :
«Ik moet de schuld op mijne oogen werpen; zeggen dat deze
van ziekte tranen; opdat men niet zal merken, hoe bedroefd
ik ben.» Anderen, b.v. Beuken verklaren: «wijten, klagen;
de schreiende ogen worden als vertrouwden beschouwd». Het
Mnl. Wdb. vermeldt het niet en geeft ook niets ter opheldering.
Eigenlijk zou het zijn; ik moet mijn ogen een verwijt doen;
nl. dat ze tranen, zodat een ieder het kan zien. Wat daar nu ook
van zij, ik vind dezelfde uitdrukking bij Anna Bijns : in refrein
68 c (hs. B) zegt de bedrogen geliefde: Ic wijt mijnen oogen en
zwijge stille, waar het schijnt te betekenen : Ik verwijt mijn ogen,
dat ze schreien, en tracht de tranen te onderdrukken. Verder is
witen een gewoon woord bij onze dichteres.
Hier moge nog een lijstje volgen van enige eigenaardige woorden, die zowel in M. v. N. als bij Anna Bijns worden aangetroffen.
Ik beweer niet, dat ze ook niet elders .kunnen voorkomen; alleen
dat ze wel kenmerkend zijn voor den gewonen woordenschat van
beiden•
.... Voor Anna Bijns citeer ik gewoonlijk slechts een of twee
toevallige plaatsen, meestal uit hs. B (Nieuwe refereinen) ; wordt
uit de drukken geciteerd, dan gaat een Romeins cijfer : I, 11, 111
vooraf volgens de boeken; of wordt verwezen naar het Glossarium.
Dit glossarium, wij herhalen het hier nogmaals, is echter weinig
betrouwbaar en tamelijk onvolledig, ook bij de wel opgenomen
woorden, voor de bewijsplaatsen. Zo vond ik er niet in vermeld,
b. v. eamereat (11, 3 f); eroeye waghen (11, I6 c); onghenuechte
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(111, 62 b); opinioen=partijmening (11, f e); vijsvasen (11, 5 f).

Alleleens : M. v. N. 156, 198; A. B. b.v. 86 d.
auctentijcke : M. v. N. 524; A. B. 42 e; 66 c; en pass.
behaech : tuwen behaghe : M. n. N. 20 ; A. B. meermalen behaghe ;
mishaghe.
becliven : bij beiden 2;eer gewoon.
besuren : M. v. N. II35 : A. B. 9 a : 39 b; 52 b; 67 c.
beswijcken=in den steek laten, M. v. N. 396; A. B. 30 c en
elders.

.

bevredere : M. v. N. 1096 (enig voorbeeld in het Mnl. Wdb.)
A. B. 93 a, 2;. gloss.
bewijs=leer, iets leer2;aams : M. v. N. II42 A. B. passim.
danckelijc : neemt-, =voor lief hebben, M. v. N. II42; A. B.
passim.
dinc: onbepaald gebruikt: wat dinghe: M. v. N. 103°; A. B. 84 e.
dobbel = schijnheilig : M. v. N. 96; A. B. 58 a en pass.
eenpaer : M. v. N. 33; A. B. 63 b; 81 d; 82 b en pass.
engienen : M. v. N. 185 ; A. B. 42 f en pass.
even, al-=2;eer : M. v. N. 192; 329; A. B. 11, 3 c en pass.
flau=blood, laf, M. v. N. 459; A. B. 59 c.
ghedichte=overvloedig : M. v. N. 859; A. B. 11, 7 e, 2;. gloss.
gheringhe=snel: M. v. N. 486; A. B. 69 a : 72 a, C; en pass.
ghescille=gehoon, of lawaai; M. v. N. 841; A. B. 68 c.
ghilde=lid van het gild der doorbrengers, M. v. N. 448; A. B.
51 a, pass.
godwouds=uitroep : God betere 'tl M. v. N. 76; A. B. 2;. gloss.
grein = beminde : M. v. N. 701 en elders; A. B. 30 d; 36 e;
54 d; 66 e; 87 C; en pass.
gronden=pei!en, M. v. N. b. v. 852; A. B. 28 a; 38 a; en pass.
haer : niet een - ; M. v. N. 536; 685 ; A. B. 2;eer gewoon: 10 a;
50 d; 52 c.
hondelijc=honds; 2;. hierboven.
cadet: groot-, M. v. N. 620; A. B. I, 16 e, en eld.
camercat=bij2;Ït, M. v. N. 565; A. B. 86 e; 11 3 f.
cant, aen elcken-=overal, M. v. N. 545 ; A. B. 5 a (maar in hs. B
gewij2;igd tot in menich landt; 2;. gloss.).
coken=beramen, M. v. N. 925; A. B. b. v. 70 b.
corts=, M. v. N. pro2;a na v. 44°; A. B. 67 e; 73 a; en eld.
craghen=kelen, wurgen: M. v. N. 148; A. B. 2;. gloss.
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crimpen (van aderen, zenuwen) M. v. N. 996; A. B. 42 a; 50 d;
73 b; en passim.
labuer, labueren=werk : M. v. N. 59; A. B. pass.
leefdaghe (mijn-) : M. v. N. proza na v. 1102; A. B. 50 c.
loeftutere : M. v. N. 539; A. B. b. v. Il 7 a.
lofsam: M. v. N. 1°32; A. B. 42 a; en eld.
mijte=klein muntstuk: M. v. N. 384; 675; A. B. herhaaldelijk
in vooral niet een mijte, 17 d; 31 d; 60 c; 62 a.
mostaert : z. hierboven.
nalicx=bijna : M. v. N. proza vóór v. 4°3; A. B. z. Gloss.
onghenuechte=ellendige toestand: M. v. N. 426 ; 502; A. B. 22 a;
57 b, en pass.
ontwee : M. v. N. b. v. 893; A. B. b. v. 83 c, en elders; ook
ontstucken.
opinioen=bepaalde mening in een strijd: M. v. N. 437; A. B.
Il, 5 b.
orboren : M. v. N. 547; A. B. 5 a; 1. 18 c; Il 57 a; en elders.
playesant=schoon: M. v. N. 546; A. B. 22 a; van personen, 5 a.
provande: M. v. N. 4; A. B. I, 7 e, en elders.
regeren: hem qualyc - : M. v. N. 3°4; 445; A. B. 1,14 f, en elders.
saisoene=tijden, gelegenheden: M. v. N. 717; A. B. 20 e; 52 d.
speten=aan een spit doen: M. v. N. 353; A. B. z. gloss.
stranghe=hevig, zwaar, z. hierb.
tonvreet, tonvreden : M. v. N. 356; A. B. z. gloss.
triumpheren=ûch aan zijn driften en genoegens overleveren,
z. hierboven.
tuytkens, z. hierb.
verbeenen, z. hierb.
verfrayen=verheugen : M. v. N. 229; A. B. 67 a; en pass.
verleeden=bederven, leed veroorzaken, M. v. N. 168 en pass.;
A. B. 27 d; 59 a; en elders.
vermossen=beschimmelen: M. v. N. 633 ; A. B. zie een voorbeeld
in Bog. lIl, 26 b.
van vers = van verre: M. v. N. proza na vs. 1020; A. B. 64 c.
versmoren=bezwijken; omkomen= : M. v. N. 642 ; A. B. 42 h en
pass.
versteken=verstoten, verachten: M. v. N. 516, 939; A. B. 74 b,
en eld., z. Gloss.
verstenen = verharden : M. v. N. 750; 774; A. B. 24 d.
veeten=haten; Z. hierb.
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verder woorden als : versoeten, vermonden, verwijt = schande, em;.
Voistandich=volhardend : M. v. N. 1099; A. B. 47 d.
vramen, M. v. N. 883; A. B. b. I, 9 e.
vrij, bijw. = gerust, zonder twijfel, even gewoon in M. v. N.,
b. v. 21, 143,675; en bij A. B., b. v. 38 h.
wijten = (sinen oghen -) z. hierb.
zwerck, M. v. N. 888 ; A. B. 7 c.
Daarnaast zijn er echter in M. v. N. ook enige woorden, waarvan
de afwezigheid bij Anna Bijns zou kunnen bevreemden. Ik
bedoel hier niet toevallige vormingen, zoals men er overal kan
aantreffen, maar woorden die tot den gewonen taalschat van onzen
dichter schijnen te behoren.
Aldus achterdenken, dat herhaaldelijk voorkomt in de bekeringsscene, in de betekenis : « nadenken, zich bedenken, overdenken
van bedreven zonden, in den zin van berouw, inkeer I). Aldus
vs. 613-14 Wat wil ic ooc achterdencken? Besiet doch siet••• Tes
nu te verre comen om achterdincken. Aldus nog vs 724 iet••• Daer
si berou oft achterdencken bi ghecreghe; vs. 75 I so versteent, Dat
si nemmermeer en hebben achterdincken; vs. 809 lck hoor dier
redenen ende argumenten so vele dat ich puer achterdincken crighe
ende berou; vs. 818 Si sal hier achterdencken crighen. Eindelijk

nog vs. 864, 887, 972.
Men zou nu menen dat dit een gewoon woord moet zijn geweest.
En toch heb ik het tot nog toe nergens elders, en ook niet bij
Anna Bijns aangetroffen. Maar was het wel een gewoon woord?
Het Mnl. Wdb. kent alleen nog één voorbeeld uit Con. Summe,
waar het echter veeleer betekent : twijfelen, achterdocht·: men
es sculdich te geloven sonder achterdenken. Alle andere voorbeelden
zijn getrokken uit M. v. N. Het woord schijnt elders niet voor
te komen. Kiliaen heeft het als futura meditari.
Zodat het woord niet een gebruikelijk woord is geweest. De
dichter kan het hebben aangewend in de mening dat het een
goed woord was; doch dan later zijn vergissing hebben ingezien
en het vervangen hebben door het meer gebruikelijke overdenken,
wat bij Anna Bijns gewoon is.
Daar is het woord hem ontdraghen, dat enkele malen in M. v. N.
voorkomt. vs. 568 zegt Moenen tot· zich zelf : Dus moet ick mi
hier in dit huys (in dit bordeel) ontdraghen (mij hier vestigen,
hier verblijven); vs. 591 zegt Emmeken tot zich zelf: dieven
5
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daer ick mi nu in ontdraghe ; vs. 697 zegt Mariken weer tot zich
zelf: dieven Daer in mi nu in ondraghe eylaes! Eindelijk vs. 1033
zegt de paus tot Mariken : Hoe conde ghi u metten viant ontdraghen!
Bij Anna Bijns heb ik het woord tot nog toe niet aangetroffen.
Maar juist : er is ook weer iets niet in orde met het gebruik van
dit woord in M. v. N. Het betekent hier overal: «( zich (met
iemand, ergens, in een toestand, in een plaats) ophouden I).
In die betekenis nu komt het alleen voor bij M. v. N. Het woord
heeft overal elders de betekenis van : «( zich onderhouden, in
zijn levensonderhoud voorzien I). Zodat men zich hier weer
met reden mag afvragen, of de dichter hier niet een woord heeft
gebruikt, dat hij kende uit de literatuur, doch waarvan de juiste
betekenis hem ontging.
Daar is in 't bijzonder het vragend bijwoord twi = waarom,
dat tweemaal in M. v. N. wordt aangetroffen: vs. 90 zegt Mariken:
Twi segdi dat moeye'? vs. 281 vraagt zij aan Moenen : twi mach
u dien naem (Maria) meshaghen '?
Twi nu is een woord dat vooral in het Vlaams werd gebruikt;
in 't bijzonder door van Maerlant. Vandaar kan het doorgedrongen
zijn in de Brabantse litteratuurtaal. De plaatsen, in Mnl. Wdb.
voor het gebruik van het woord aangehaald, zijn meestal getrokken
uit oudere werken. Misschien was het in de zestiende eeuw
aan het uitsterven, hoewel ik het mij toch nog uit een paar refreinen
herinner, b.v. in rf. LXXIX (uit de Borchgravinne van Vergi) :
o Venus godinne twi ontslootti tslot der stralender oochskens. In
ieder geval is het woord in de zestiende eeuw zeldzaam en behoort
het in Brabant gewis tot de literatuurtaal (I).
Het kan dus zijn, dat Anna Bijns het later vermeden heeft
en vervangen door Waer omme.
Er zijn wel meer woorden, die in M. v. N. in een enigszins
van de gewone afwijkende betekenis gebruikt worden en waarbij
men zich afvraagt of en hoever den dichter de juiste betekenis
bekend was. Neem b.v. een woord als murmuracie, vs. 329. De
oom spreekt tot zich zelf : 0 murmuracie die mi al even stranghe
creyt, waar het de betekenis moet hebben van «onrust, angst I),
een betekenis die het nergens elders heeft. Murmureren is: morren,
ontevreden mompelen. Onze dichter gebruikt murmuracie als
(1) Ook in hs. A (uitg. Soens) heb ik het nergens aangetroffen.
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«- ontevredenheid », maar opgevat als « ongerustheid, onrust &.
Zo komen wij bij hem meer dan eens vóór woorden te staan,
waarvan de eigenlijke betekenis den dichter ontsnapt. Elders
komen woorden voor met een 7;eer vage en algemene betekenis,
die wij wel vermoeden, doch niet met 7;ekerheid kunnen vaststellen.
Dan 7;ijn er heel wat woorden, die gebruikt worden onder den
invloed van rijm en rhythme, woorden van den aard van onspoedicheyt, gloedicheyt, of 7;elfs rechtveerdich, vs. I58 gebruikt als
bijwoord = juist; of verlaetheit, vs. 828, en dergelijke. Het
gebeurt ook, meermalen, dat het7;elfde woord herhaaldelijk
terugkeert, 7;onder enige poging om 7;ich al eens anders uit te
drukken. Aldus in de bekeringstaferelen achterdencken. Aldus
7;elfs hem ontdraghen. Niet 7;elden wordt het adjectief na het substantief geplaatst; dat was bij rederijkers in hun refreinen meermalen het geval; doch in ons spel gebeurt dit 7;0 dikwijls, dat het
bepaald aan onmacht doet denken. Het ergste is, dat die adjectieven dan vaak nog tamelijk· 7;wakaandoen. Men doorlope
geheel het spel van Masscharoen, dat in een hogeren stijl was
bedoeld, doch vaak 7;wak in de uitdrukking blijft. En dan 7;ijn
er heel wat al te verre gaande Franse woorden, 7;oals horribie,
impossible; of curable, ge7;egd van consten (vs. 205). Het woord
wordt door Leendert7; opgevat als achtbaar. Misschien heeft
de dichter het bedoeld als : 7;org, aandacht verdienend.
En 7;elfs Marikens refrein is ten slotte vrij kortademig.
En v. 9I3 wordt ANTROPOS geschreven voor ATROPOS.
Zo maakt M. v. N., bij alle grootsheid en menselijkheid van
dramatische conceptie, toch als kunst een indruk van onbeholpenheid. Evenals het vers, bij alle streven naar versiering en gekunsteldheid, tamelijk los en onregelmatig aandoet, 7;0 moet ook de
taal nog vaak naar haar woorden tasten. Mogen wij daarin geen
bewijs 7;ien van jeugdwerk? Jeugdwerk van een rasecht dichter,
die echter 7;ijn werktuig, het vers en de taal, nog niet voldoende
beheerst.
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BESLUIT.
De stelling dat Anna Bijns de dichteres zou zijn van Mariken
van Nieumeghen berust derhalve op een vasten grondslag.
Het stuk werd geschreven zoals het werd gedrukt, als leesspel,
als volksboek. Het kan niet ouder zijn dan 1519-20. De oudste
druk dateert uit die jaren, en het nog bewaarde exemplaar A
behoort er toe : het geeft den tekst in zijn oorspronkelijken vorm,
zij het met veel drukfouten en slordigheden.
Het is het werk van iemand van Antwerpen, waar het stuk
werd uitgegeven, waar het ook grotendeels speelt. De dichter
is iemand geweest, die opging in de kunst der rederijkers. Herhaaldelijk komt hij met zijn middenrijmen, met zijn dubbelrijmen,
met zijn drie op elkander volgende rijmen, zelfs met zijn langere
verzen, met zijn voorliefde voor gekunsteldheden, op het rhytme
der refreinen terecht. Al is zijn werk, als conceptie en uitbeelding,
in al zijn eenvoud, een meesterstuk en mag het als het eerste
moderne drama worden beschouwd, zijn kunstvaardigheid,
met de vage woorden en het losse rhythme, doet nog vaak als
enigszins onbeholpen aan en schijnt nog niet haar volle rijpheid
te hebben bereikt. Hij schijnt ook geen lid van een rederijkerskamer te zijn geweest en zijn opwekking tot eendracht en tot
het vermijden van partij twisten zou reeds heel goed kunnen
ingegeven zijn door de opkomende godsdienstige. woelingen.
Hij besluit zijn werk met een bescheidenheidsformule ; en al
kan men zo iets bij de besten vinden, in een volksboek zou dit
kunnen wijzen op een beginneling, die voor zulk een ondernemen op de gunst van de lezers rekent.
Wij hebben nu kunnen uitmaken, dat Anna Bijns in 1521-22
te Antwerpen reeds een bekende literaire persoonlijkheid was. In
die jaren reeds dichtte zij haar eerste refreinen tegen het Lutheranisme, nog wel op verzoek van de Minderbroeders. Zij wordt
vermoed de hand te hebben gehad in vele volksboeken die juist
van ca. 1515 af zo talrijk te Antwerpen van de pers kwamen.
Uit die jaren nu is ons te Antwerpen geen andere dichter van
enige betekenis bekend; geen andere althans heeft enige beroemdheid verworven. Van Anna Bijns echter worden van die jaren
af de refreinen gretig gebundeld of in verzamelingen opgenomen.
Zij ging op in de kunst der rederijkers, zonder tot enige kamer
te behoren. Toch voelt zij, ook in haar refreinen, en steeds in

- 69haar bundels, de behoefte om in een of ander bescheidenheidsformule haar werk aan een welwillende beoordeling te onderwerpen. De bescheidenheidsformule van den dichter van Mariken
van Nieumeghen vindt men tot drie- viermaal in haar drie geledingen bij haar terug, en herhaaldelijk in twee ervan; terwijl
bij andere rederijkers uit dien tijd niets dergelijks wordt aangetroffen. Ten slotte 2;ijn er in Mariken van Nieumeghen heel wat kenmerkende woorden en uitdrukkingen, die ook bij Anna Bijns
voorkomen, al is de woordenschat van on2;e dichteres 2;ich niet
steeds gelijk gebleven.
Om al die redenen, die 2;Îch in den loop van mijn onder2;oek
2;ijn komen bevestigen, blijf ik Anna Bijns beschouwen als de
dichteres van het beste en het meest menschelijke drama van
on2;e Dietse letterkunde. In dit licht moet geheel haar letterkundige
bedrijvigheid opnieuw worden onder2;ocht en beoordeeld.
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