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HOE ONZE OUDE TONEELSPELEN OPNIEUW
ONTDEKT WERDEN
EEN MERKWAARDIG HANDSCHRIFT

Karel van Hulthem, rechter te Gent in de dagen der Napoleontische overheersing, stond bekend als een fanatiek boekenverzamelaar. Als kleine jongen werd hij al aangetrokken door
de boekenstalletjes op de markt en zijn zakgeld besteedde hij
aan werken over kunst en geschiedenis. Later offerde hij zijn
hele inkomen en bijna al zijn tijd aan de uitbreiding van zijn
bibliotheek.
Deze nogal excentrieke geleerde had maar één hartstocht:
boeken! Alle vertrekken van zijn woning waren er tot de
zoldering mee gevuld; in zijn slaapkamer, zelfs tot op de
tafel van zijn eetkamer lagen de stapels nieuwe aanwinsten,
bijeengekocht op de veilingen in België, Frankrijk, Nederland
en Duitsland, totdat hij ten laatste een unieke bibliotheek bezat
van 64000 boekdelen en oude manuscripten. Die enorme verzameling was nooit systematisch gecatalogiseerd en hijzelf had
daaraan ook geen behoefte, want hij wist in de chaos uitstekend de weg te vinden. Had hij vrienden te gast en vroeg
men hem naar een of ander zeldzaam exemplaar, dat in geen
enkele officiële boekerij aanwezig was, dan knipoogde hij geheimzinnig, scharrelde een ogenblik door het huis en kwam
even later triomfantelijk met het bewuste boek voor den dag!
In April 1811 bevond zich deze beminnelijke bibliophiel op
een Brusselse boekverkoping, waar de bibliotheek van een
overleden notaris geveild werd. Bij de collectie die onder de
hamer kwam, had hij een oud, beduimeld handschrift ontdekt
van enkele honderden bladen, gebonden in een zestiendeeeuwse leren band, met op de rug de woorden: Poème
Flamend.
Dit middeleeuwse document, dat dus blijkbaar Vlaamse gedichten bevatte, wekte zijn belangstelling en voor het onwaarschij nlij ke bedrag van vijf en een halve franc werd het zijn
eigendom. Ongetwijfeld een koopje, al waren in die benauwde
tijden nationaal gevoel en liefde voor de moedertaal ver te
zoeken bij vele Vlamingen en Nederlanders. Wel verkeerde
het handschrift in een ontredderde staat: zowel vooraan als
aan het eind van het manuscript ontbraken verscheidene bla-
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den. Of zelfs Van 1-iulthem aanvankelijk besefte op welk een
ongemene schat hij de hand gelegd had, mogen we betwijfelen.
Maar toen na zijn overlijden in 1835 de Belgische staat het
handschrift verwierf door aankoop der gehele bibliotheek voor
frs. 379.400 en taalkundigen zowel als historici de resultaten
van hun onderzoekingen in opgetogen bewoordingen publiceerden, toen begreep de wetenschappelijke wereld, dat met
het Hulthemse Handschrift een der belangrijkste Westeuropese
documenten ontdekt was.
Nu was juist in die dagen de belangstelling voor een dergelijke
vondst geheel in overeenstemming met de tijdgeest. Het was
de bloeitijd der Romantiek, met haar verheerlijking der Middeleeuwen, haar idealiseren van het eigen nationale verleden,
haar ridderlijke balladen en historische romans; ook waren
juist toen een aantal geleerden in de Nederlanden geestdriftig
begonnen met het bestuderen en uitgeven van middeleeuwse
teksten. En nu vond men in dit handschrift een aantal heiligenlevens, ridderromans, ernstige en komische verhalen, doch
bovendien een hele serie Middelnederlandse toneelstukken,
zowel ridderspelen als kluchten! Voor 1835 wist bijna niemand
dat er Middelnederlandse drama's bestonden; omtrent oorsprong en ontwikkeling ervan tastte men volkomen in het
duister. En wel blijft ook nu nog veel onzeker, maar het
Hulthemse handschrift is toch van enorme betekenis gebleken
voor onze kennis van het middeleeuws toneel.
Toen men van het merkwaardige manuscript meer wilde weten,
bleken enkele vragen van het hoogste gewicht: Wie was de
schrijver en uit welke tijd stamde het oude document? Hoe
was het in het bezit van de Brusselse notaris geraakt?
Op de laatste vraag moeten we ook nu het antwoord nog
schuldig blijven: herkomst en vroegere bezitters zijn volkomen
onbekend. Van de schrijver, of eigenlijk afschrijver (de auteur
van de verzameling is hij niet) mogen we aannemen, dat hij
een Zuid-Nederlander was met meer dan gewone belangstelling voor literatuur, toneel en muziek. Maar wanneer leefde
hij? Eén aanwijzing heeft men in het handschrift gevonden:
bij een mirakelgeschiedenis wordt de datum 28 September
1399 genoemd. Vroeger dan plm. 1400 kan het handschrift
dus moeilijk vervaardigd zijn! Heel wat speurderswerk was
nodig om tot een wat nauwkeuriger tijdsbepaling te komen.
Daarbij hielp de omstandigheid, dat het hele handschrift van
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papier was, waarin de onderzoekers wel acht verschillende
watermerken ontdekten. Nu bestaan er uitvoerige studies over
het papier in de Middeleeuwen. Met behulp hiervan en door
vergelijking met overeenkomstige watermerken in oude
archiefstukken heeft men tenslotte kunnen opmaken, dat het
handschrift uit omstreeks 1405 moest dateren. Maar de toneelstukken zelf zijn vermoedelijk wel een halve eeuw ouder.
EEN MIDDELEEUWS TONEELREPERTOIRE?

Tegen het eind der Middeleeuwen was het bruisende leven in
de Nederlandse steden rijk aan afwisseling en filmische bewogenneid. De burgerij, de kerk en de adel hadden er elk
hun aandeel in, drukten hun stempel op de uitingen van die
groeiende samenleving. De Nederlandse historicus Prof.
J. Huizinga heeft in zijn beroemd werk Herfsttj der Middeleeuwen op magistrale wijze het leven in deze overgangstijd
geschilderd. In verbleekte archiefstukken, in oude stedelijke
rekeningen, klinkt nog een vage echo van de pracht van
kerkelijke feesten, van plechtige ontvangsten met optochten
en grootse maaltijden, van dagenlange schouwspelen met tournooien en toneelopvoeringen.

Zo weten we, dat al omstreeks 1400 toneelgezelschappen optraden, die met hun kunst de toegestroomde menigte vermaakten of stichtten. Een eenvoudig getimmerte op het
marktplein, tegen de kerk of het stadhuis opgeslagen, was
hun „tanneel" (een woord dat niet met „tonen" in verband
staat, maar afgeleid is van het franse „tinel", dat o.a. tribune
kan betekenen) of de zolder van een grote schuur vormde
'n geïmproviseerde schouwburg. Deze „gesellen van den
spele" waren meestal dilettanten, want beroepsacteurs kwamen
toen nog weinig voor. Maar hun liefde voor de kunst en hun
uitbeeldend vermogen zullen er niet minder om geweest zijn.
Een honderdvijftig jaar geleden was over dit middeleeuwse
artistieke leven nog haast niets bekend. Misschien is het beter
te zeggen, dat twee eeuwen van renaissance-beschaving onze
eigen volkskunst hadden doen vergeten; een cultus van uitheemse, klassieke schoonheid had aan West-Europa geleerd
de Middeleeuwen als een periode van barbaarsheid en grofheid te minachten.
Tot het eerherstel van onze eigen middeleeuwse dichtkunst,
vooral van het drama, heeft de ontdekking van het Hulthemse
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handschrift veel bijgedragen. De vondst van tien toneelstukken erin (vier ernstige spelen en zes kluchten) bewees dat het
wereldlijk toneel, althans aan het eind van de Middeleeuwen
op vrij hoge trap van ontwikkeling had gestaan. De drie ridderspelen Es.moreit, Lanseloet en Gloriant zijn zelfs enig in
de gehele Europese literatuur ! In de oorspronkelijke titels
worden ze „abel spel" genoemd, wat we waarschijnlijk het
best kunnen weergeven door : kunstig spel. De inhoud herinnert vaak aan motieven uit ridderromans en oude novellen,
zonder dat bepaalde originelen kunnen worden aangewezen
waarnaar de drama's vertaald of bewerkt zouden zijn.
Autoriteiten op het gebied van onze middeleeuwse letterkunde
zijn tot de conclusie gekomen, dat alle toneelspelen uit het
Hulthemse handschrift door dezelfde auteur geschreven zijn.
Wie was hij? Waar woonde hij? Wij weten er niets van en
het zal wel voor altijd onbekend blijven, al bestaat natuurlijk
de mogelijkheid, dat een nieuwe vondst tot nog toe onbekende
bijzonderheden aan het licht zou brengen.
Uit zijn werk: kunnen we wel opmaken, dat de schrijver een
man van smaak was, goed op de hoogte van de literatuur van
zijn tijd, waaraan hij meermalen motieven voor zijn drama's
ontleende.
Vrij algemeen neemt men aan, dat zijn oeuvre het repertoire
vormde van een of ander Zuidnederlands toneelgezelschap,
dat zich met zijn vertoningen in het wereldlijk drama had
gespecialiseerd.
Dat er daarnaast nog andere dramatische kunst bestond, zeker
niet minder belangrijk en schoon: het kerkelijk drama, worde
hier volledigheidshalve opgemerkt. In de latere Middeleeuwen
bloeide deze geestelijke kunst in een rijke verscheidenheid van
mysteriespelen, mirakelspelen, processiedrama's en moraliteiten. Hierover bestaat een uitgebreide literatuur, die men o.a.
vermeld vindt in het overzicht „Het drama in de Middeleeuwen" door G. W. Wolthuis, verschenen in deze zelfde
serie. Een bespreking van dit onderwerp valt echter buiten
het bestek van deze inleiding.

DE OPVOERINGEN VROEGER EN NU
Strikt genomen hebben we geen enkel bewijs dat onze abele
spelen in de Middeleeuwen ooit zijn vertoond. Goed, maar
we bezitten dan toch de oude teksten, zelfs compleet met
regie-aanwijzingen en toespraken tot het publiek! Aangenomen dus dat ze inderdaad opgevoerd zijn, traditioneel gevolgd door een klucht, dan mogen we ons vervolgens verdiepen in hypothetische bespiegelingen over middeleeuwse
regie, costumering, décors en verdere toneeltechniek.
Laten we 't ons niet te primitief voorstellen, want ruim een
eeuw later moeten al respectabele toneeltechnische prestaties
geleverd zijn. Uit de 16e eeuw hebben we daarvoor nl. voldoende bewijzen : afbeeldingen, voorschriften en zelfs volledige
feestprogramma's van rederij kerswedstrij den. Bij laatstgenoemde festiviteiten (zgn. landjuwelen) werkte men soms met
grootse toneelconstructies in renaissancestijl; er werd gebruik
gemaakt van „const- en vlieghwerck" om treffende effecten
te verkrij gen. Het 16e-eeuwse publiek werd in verbazing . en
ontsteltenis gebracht door engelen en goden, neerdalend en
weer opzwevend aan onzichtbare katrollen; als 't stuk het
eiste, werden mensen in dieren veranderd of „levende" kinderen van een toren geworpen; er spoelden lijken aan of de
zondvloed, begeleid door donderslagen, overstroomde niet
alleen het toneel, maar ook de voorste rijen der ijlings vluchtende toeschouwers!
Sensatie genoeg dus in de 16e-eeuwse schouwburg! We mogen
daarom veronderstellen dat ook de laat-middeleeuwse regisseur deze wel niet voornaamste, maar toch zeer belangrijke
factor der dramatiek zijn volle aandacht heeft geschonken en
van velerlei middelen gebruik heeft gemaakt om de werkelij kheid zo zuiver mogelijk te imiteren. Ook hij zal een goedgeschilderd bosdécor hebben verkozen boven de povere suggestie
van een rij bloempotten. Veel zal hierbij hebben afgehangen
van de stedelijke of grafelijke subsidie, vooral wanneer de
voorstellingen vrij toegankelijk waren voor iedereen en entreegelden dus geen bron van inkomsten vormden.
Stelde de achtergrond van het toneel een stadsmuur, 'n poort,
een park of een kasteel voor, dan was het décor gewoonlijk
getimmerd of geschilderd en verder maakte men veel gebruik
van gordijnen. Vaak zagen de toeschouwers verschillende
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plaatsen tegelijk op het toneel voorgesteld. Zo had men bij
het spel „Esinoreit" het gezicht op Sicilië en op Damascus,
welke oorden slechts door een muurtje of heg van elkaar gescheiden waren, en de handeling voltrok zich afwisselend op
beide toneelhelften. Dit ruimtelijk naast elkaar voorstellen
was voor de middeleeuwse fantasie blijkbaar evenmin storend
als de moderne toneelwisseling voor ons. Er was daardoor
geen gedwongen oponthoud tussen de bedrijven, die men dan
ook vlot achter elkaar kon afspelen. Toch kende men ook
toen reeds een pauze tussen de bedrijven van grotere toneelstukken.
De optredende acteur verscheen van achter een gordijn of
door een deur van het décor, soms gewaarschuwd door het
„waer sidi?" van zijn tegenspeler. Het is onaannemelijk, dat
bij het wereldlijk drama alle medespelenden gedurende de
voorstelling op de achtergrond zichtbaar bleven, al wordt dit
wel eens verondersteld. Ook van de middeleeuwse verbeeldingskracht zou dat te veel gevergd zijn!
De costumering, zowel van abele spelen als van kluchten, zal
wel min of meer in overeenstemming geweest zijn met de
eisen van het spel. Een koning was vorstelijk gekleed (kroon,
zwaard), een gewone boer dorps. Wel moeten we hierbij bedenken dat de middeleeuwer weinig zin voor locale kleur
bezat: de „coninc van Damast" en de oosterse prinsessen zullen wel in vage en fantastische creaties hebben rondgewandeld!
Bijna zeker maakten de acteurs al gebruik van valse baarden,
toneelneuzen en andere requisieten. De vrouwenrollen werden
veelal door mannen vervuld en vereisten pruiken en een zorgvuldige „mak.e up".
Maar de hoofdzaak, de levensvoorwaarde trouwens voor alle
kunst in alle tijden, moet toch de liefde geweest zijn waarmee
die onbekende middeleeuwse kunstenaars bezield waren, het
enthousiasme waarmee ze zich inleefden in hun rol, de echtheid van de levende mens, die zij in houding, gelaatsexpressie
en gebaar niet voorstelden, maar op dat ogenblik waren in de
ogen van het fel meelevende publiek.
En wie de Middelnederlandse dichtkunst kent, weet dat onze
Moedertaal zich ook toen al bij uitstek leende voor het vertolken der menigvuldige ontroeringen van het menselijk gemoedsleven.
De onderzoekingen en publicaties der geleerden op het gebied
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van het middeleeuws toneel hadden geleidelijk ook de belangstelling van het ontwikkelde publiek getrokken. Zouden die
oude mysteriespelen, de ridderdrama's en de kluchten ook de
hedendaagse toeschouwer nog kunnen boeien?
De geestdriftige ontvangst, die aan talrijke opvoeringen na
1900 ten deel is gevallen, heeft deze vraag afdoende beantwoord. Niet alleen beroepstonelisten, ook dilettanten, als
onderwijzers en studenten, hebben herhaaldelijk kerkelijke en
wereldlijke spelen, soms als openluchtspel, opgevoerd en in
wijde kring enthousiasme gewekt voor de Nederlandse middeleeuwse kunst.
Bekend zijn o.a. geworden de opvoeringen van de Esmoreit
en de Lanseloet door de Rotterdamse Onderwijzers-Toneelvereniging in de jaren 1900 tot 1903. Iets later bracht de
Amsterdamse Gymnasiastenvereniging D.V.S. de Gloriant en
de Esmoreit voor het voetlicht. Laatstgenoemd spel werd in
1938 voor het eerst in België opgevoerd in de historische sfeer
van het oude gravenkasteel te Gent en in de zomer van 1946
gaf het gezelschap Hooykaas een mooie Lanseloet-opvoering
in de ruïne van Brederode bij Santpoort. Alleen zij, die uitsluitend aangetrokken worden door sensatiefilms en „dolle"
kluchten, zullen hier „niets aan" vinden; de ontwikkelde toeschouwer wordt steeds weer geboeid door het echt menselijke
van dit zogenaamd primitieve toneel.
Over de eisen waaraan een middeleeuwse opvoering in onze
tijd moet beantwoorden, liepen de meningen nogal uiteen.
In hoofdzaak hoorde men twee theorieën verkondigen:
De voorstanders van de zgn. „ideale opvoering" eisten een
sober en zo primitief mogelijk décor. Van de spelers verlangden zij een „gestyleerde" voordracht, waarbij de rol gezegd
en niet geacteerd werd, opdat alleen de schoonheid van het
middeleeuwse vers tot haar recht zou komen.
Hoewel een dergelijke opvoering een zeker aesthetisch genot
zal kunnen verschaffen, kan men hier toch moeilijk van toneel
spreken. Het is een modern experiment, dat al heel gauw
eentonig wordt.
Anderen meenden dat het middeleeuwse drama als levend toneel
moet worden opgevat en als zodanig ook in onze tijd moet
worden vertolkt.
In verband met wat in het voorgaande over de middeleeuwse
opvoeringen gezegd is, kunnen we niet anders dan deze
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tweede opvatting als de juiste aanvaarden. Alleen dan kan een
toneelstuk, of het nu oud is of modern, ons boeien, als de
handelende personen levende mensen voor ons zijn, die ons
hun ontroering door hun gebaar, mimiek en toon laten beleven. Er komt hier evenwel één voorwaarde bij: de middeleeuwse mens met zijn anders gerichte levens- en wereldbeschouwing moet herleven in zijn eigen geestelijk milieu! De
regisseur die hiermee geen rekening houdt, zal hoogstens een
oppervlakkige nabootsing van middeleeuwse kunst kunnen
leveren.
En de spelers, hetzij scholieren, onderwijzers of beroepsacteurs, zullen iets van de geest der Middeleeuwen moeten
begrijpen, willen zij aan het werk van de onbekende auteur
recht kunnen doen.
Die eis is niet te zwaar. Want al verschilt de middeleeuwse
maatschappij in velerlei omstandigheden en opvattingen van
de hedendaagse: de mens is in wezen niet veranderd. Hij wordt
gedreven door dezelfde primaire krachten: liefde, haat, angst,
berusting, hoop. En de schrijver der abele spelen heeft met
waarachtige kunstenaarsbegaafdheid in de personen van zijn
drama's levende mensen geschapen, waarin de moderne mens
zichzelf herkent.

IETS OVER MAAT, RIJM EN UITSPRAAK
MAAT

Iet Middelnederlandse vers kende niet de strenge maat, die
onder invloed van de Renaissance regel wordt, waarbij elk
vers verdeeld is in versvoeten van een gelijk aantal lettergrepen. In een middeleeuwse versregel vallen meestal vier
accenttoppen of „heffingen" op (woorden of woorddelen met
klemtoon), afgewisseld door niet- of zeer licht geaccentueerde
lettergrepen („dalingen").
Het resultaat is een rhythmische, doch tamelijk willekeurige
golfbeweging, waarin het aantal van vier heffingen regel is.
Bv.
Ic bidde góde den oversten vdder,
Dat bi ons moet bewdren dlle gdder.
De moderne voordrager neme als norm de natuurlijke spreektoon van het hedendaagse proza. Meestal zullen de vier
zwaarste accentheffingen dan als vanzelf het rhythme aangeven.
Sporadisch komen ook verzen van drie of vijf heffingen voor.
RIJM

In onze abele spelen en kluchten rijmen de regels alle twee
aan twee (gepaard rijm).
Komt een speler aan het woord, dan rijmt zijn aanvangsregel
op de slotregel van zijn voorganger. De voorafgaande rijmklank waarschuwt hem dus dat 't zijn beurt is.
UITSPRAAK

In het algemeen kan men de woorden als in het moderne
Nederlands uitspreken.
Men lette op de volgende afwijkingen:
1. ij wordt uitgesproken als ndl. ie (zoals nog in veel dialecten 1)
Dus ghi spreek uit: gie, keitif : keitief, enz.
2. Onze moderne ui-klank werd als uu uitgesproken. Gespeld
werd deze klank: uu, uy, ue of ui.
Dus uut, thuus, ghebuere, vuil, hebben alle dezelfde uu-klank.
3. oe is vaak spelling voor ndl. o(o).
Dus gheboet, roevers, oem, e.d. met oo-klank.
Vaak stelt oe ook ndl. oe voor: droech, loech, hebben oe-klank.
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Soms geeft het rijm hier de juiste uitspraak aan.
4. De uitspraak van sc gevolgd door klinker kan gewestelijk
hebben gevarieerd. Terwille van de eenheid houdt men
zich aan de uitspraak sch; dus scaerpen, scande als schaarpen,
schande uitspreken.
5. De letter s stelt zowel ndl. s als ndl. voor.
Ook deze klank dus als in modern ndl. uitspreken:
dele laken: derde raken.
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De KONING VAN SICILIË.
De KONINGIN.
ESMOREIT, de kroonprins.
ROBBRECHT, neef van de koning.
De KONING VAN DAMASCUS.
DAMIËT, zijn dochter.
PLATUS, een magiër.
Een BEUL.

KORTE PERSOONSBESCHRIJVING

neef van de koning van Sicilië, is hevig teleurgesteld door de geboorte van een troonopvolger (ESMOREIT).
Gedreven door 'n onverzadigbare begeerte naar macht en
rijkdom, deinst hij niet terug voor kindermoord. Alleen uit
geldzucht wijzigt hij zijn duivels plan en verkoopt hij het
gestolen prinsje aan Meester Platus. Het blinde vertrouwen
dat de grijze koning in hem stelt, misbruikt hij door het uiten
van lage beschuldigingen aan het adres van de jonge koningin.
Als zijn lasterlijke toeleg gelukt is, weet hij tegenover het
onschuldig slachtoffer nog medegevoel te veinzen.
Zijn gehuichelde vreugde bij Esmoreits terugkeer, zijn overdreven gedienstigheid en de heftige betuigingen van onschuld
na zijn ontmaskering voltooien het portret van deze doortrapte verrader, die aan 't slot zijn verdiende straf niet ontgaat.
ROBBRECHT,

De oude KONING VAN SICILIË stelt een onbeperkt vertrouwen
in de verrader Robbrecht. Alleen op diens aantijgingen laat
hij zijn onschuldige gemalin zonder vorm van proces in de
gevangenis werpen. Toch is hij te goeder trouw en in zijn
tragische eenzaamheid is ook hij een slachtoffer van het verraad. Als de onschuld der koningin eindelijk is gebleken,
vraagt hij haar nederig vergiffenis voor het onrecht, haar in
onnadenkendheid aangedaan.
DE KONINGIN iS een edele vrouw, die haar leed gelovig berustend weet te dragen en ook in de diepste smart zich vol
vertrouwen verlaat op de Goddelijke Voorzienigheid. De herkenningsscène met Esmoreit is een triomf van de moederlijke
liefde. In haar woorden is geen spoor van bitterheid ten opzichte van haar gemaal en zij vergeeft hem van harte de haar
aangedane vernedering, ja zij bidt zelfs in Christelijke liefde
voor haar onbekende lasteraar.
ESMOREIT is de ideale middeleeuwse ridder. Zijn hoog ontwikkeld eergevoel brengt zijn pleegzuster Damiët al tot de
overtuiging dat hij van edele afkomst moet zijn. Hevig geschokt door haar mededeling, dat hij een vondeling is, besluit
hij niet te rusten voordat hij het geheim van zijn af komst
heeft ontdekt. Zijn eergevoel wint het zelfs van zijn liefde
voor Damiët en haar voorstellen wijst hij van de hand zolang
die smaad niet is uitgewist.
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Heeft hij zijn ouders teruggevonden, dan blijkt zijn trouw aan
Damiët als hij zijn vader spreekt van zijn liefde tot de edele
heidense prinses. Dat hij zijn Mohammedaans geloof') voetstoots prijsgeeft, is geheel volgens de middeleeuwse opvatting
dat het Kruis steeds triomfeert over de Halve Maan.
DAMIËT heeft een hartstochtelijke liefde voor haar jonge pleegbroeder Esmoreit opgevat. De gewaande onbekendheid van
zijn afkomst belet haar echter iets van die liefde te openbaren.
Als zij, zonder het te willen, haar hartsgeheim toch aan hem
heeft prijsgegeven, laat zij na een moment van verbijstering
alle reserve varen en tracht hem te overreden alleen de roepstem der liefde te volgen. Als Esmoreit bij zijn besluit blijft,
onderneemt ook zij, in gezelschap van Platus, de avontuurlijke
reis naar Sicilië, waar de twee gelieven herenigd worden.
DE KONING VAN DAMASCUS is voor een muzelman een rechtschapen vorst, die het dreigende noodlot van zijn dynastie
wil af keren. Hij laat de ontvoerde koningszoon niet doden,
doch vertrouwt zijn opvoeding toe aan de zorgen van zijn
eigen dochter.
MEESTER PLATUS is het type van de wijze raadsman, op wiens
trouw en inzicht de koning zich volkomen verlaat. Bij zijn
ontvoering van Esmoreit is het geluk hem wel bijzonder goed
gezind en hij weet het prinsje nog bij tijds van de dood te
redden. Achttien jaar later begeleidt hij, ondanks zijn hoge
leeftijd, Damiët nog op haar tocht naar Sicilië en smaakt daar
de voldoening de verrader Robbrecht te ontmaskeren.
TONEELINRICHTING

Aan de linkerkant ziet men Sicilië, met opzij een prisoen
(gevangenis) met getralied venster. Op de achtergrond een
poort, waardoor de sprekers opkomen (behalve de reizigers
uit Damascus, die van opzij opkomen). Boven de poort een
kruis.
Aan de andere zijde is Damascus met paleispoort (bekroond
door halve maan) en rechts opzij de bogaert (geschilderd décor
en/of palmen in potten).
De beide toneelhelften gescheiden door schot of heg.
1. De middeleeuwse auteur maakt geen verschil tussen Islam en
heidendom. Hij laat Esmoreit allerlei bekende en onbekende afgoden aanroepen.
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IN HET KLASLOKAAL zal men het toneel met zeer eenvoudige

hulpmiddelen moeten inrichten. De permanente schoolborden
kunnen met losse gordijnen worden gecamoufleerd. Twee
tafeltjes, op hun kant gezet en met doeken gedrapeerd, vormen
samen de toegangspoort. De hoge lessenaar kan eventueel als
prisoen dienst doen (mits 't niet belachelijk wordt!) of men
improviseert deze van stoelen en een los schoolbord. De
bogaert geeft men aan met een rij planten in potten. Voor twee
tonelen naast elkaar zal in de regel geen ruimte zijn, maar de
toneelwisseling Sicilië-Damascus levert hier ook weinig bezwaren op.
BENODIGDHEDEN

Een pop om de kleine Esmoreit voor te stellen.
De doek, waarin het kind eerst is gewikkeld en welke later
door Esmoreit als hoofddoek wordt gedragen. Als herkenningsteken is er een koninklijk wapen op geborduurd.
Een galg op het toneel heeft technische bezwaren. Men late
de beul de strop om Robbrechts hals leggen en hem de veroordeelde daarna wegvoeren.
Desgewenst kan de klas zelf zorgen voor eenvoudige deco-

ratie van het klassetoneel door het aanbrengen van 'n paar
oude gordijnen e. d. Spelers, die in het gelukkige bezit zijn
van wat kleurige lappen en 'n beetje fantasie, krijgen gelegenheid het effect nog aanmerkelijk te verhogen met zelf ontworpen costumes. Leiding en advies van de docent blijven
ook hierbij onontbeerlijk!
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ESMOREIT
' Voorrede
'God, die 'vander maghet was gheboren,
Om dat hi niet en woude laten 'verloren
'Dat hi met sinen handen hadde gemaect,
Soe woude hi al moeder naect
Die doet sterven 'in rechter trouwen.
Nu biddic u, heren ende vrouwen,
Dat ghi wilt swighen ende 'hoeren.
Het was een coninc hier te voren,
In Sesiliën was hi gheseten, —
Verstaet, soe moghdi wonder weten, —
Ende ghecreech een kint bi sijn wijf.
Maer bi hem hielt hi enen 'keitijf,
Sijns broeder sone, biet Robrecht,
Die dat conincrike na recht
'Alte male soude hebben verworven,
Hadde die coninc sonder 'oer ghestorven.
Maer nu wert daer een 'knecht geboren,
Dies Robbrecht hadde groten 'toren

Ende int herte groten nijt.
Nu seldi hier sien in corter tijt,
Wat dat den jonghelinc es ghesciet,
Hoe hem Robrecht bracht in swer verdriet,
Ende enen 'Sarrasijn heft vercocht,
Ende in groten elende brocht,
Ende oec die moeder, 'diepe droech,
Dat si daer na noit en 'loech
In twintich jaren daer si lach,
Ende noit sonne noch mane en sach:
Dat 'beriet haer Robrecht al.
Nu 'swij t, ' ende merct hoet begennen sal.
(Voorredenaar af.)
De Voorrede wordt gezegd door MEESTER PLATUS. In de middel-

eeuwen worden de namen: voor: God de Vader en Christus vaak
door elkander gebruikt. vander magbet: uit de Maagd. verloren: rampzalig. Dat hi enz.: Zijn schepselen. in rechter trouwen: in volkomen
trouw. boeren: horen. keitif : ellendeling. alte male: in z'n geheel.
oer: erfgenaam. knecht: jongetje. toren: verbittering. Sarrasfn : Oosterling. diere droech: die hem het leven schonk. loech : lachte. beriet:
berokkende. sw t : zwijgt.
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Op Sicilië
ROBBRECHT 'Ay

mi! ay mi der leider gheboert,
Die hier nu es comen voert
Van Esmoreit, den neve mijn!
Ic waende wel coninc hebben ghesijn,
Als mijn oem hadde 'ghelaten dlijf —
Nu heeft hi al bi sij n wijf
Een kint gecreghen, die oude 'viliaert.
O Sesiliën, edel 'bogaert,
Edel 'foreest, edel rij c,
Ic moet bliven ewelijc,
Edel foreest, van di 'bastaert;
'Dies mijn herte alsoe beswaert,
Dat mi inbringhen sal de doot.
Maer bi den here, die mi 'gheboet,
Ic sal daer omme 'pioen nacht ende dach,
Hoe ic dat 'wecht verderven 'mach;
Ic saelt 'versmoren oft verdrincken;
Daer salic nacht ende dach om dincken.
Al soudic daer omme liden pijn,
Ic sal noch selve de coninc sijn
Van Sesiliën, den hoghen lande.
Ic sal oec 'pinen omme haer scande,
Der coninghinnen, mijns oems wijf,
Dat hi nemmermeer sijn lijf
Met haer en sal delen, die 'wigant.
Aldus soe sal mi bliven dlant,
Machic volbringhen dese dinc.

In Damascus
MEESTER Waer

sidi, hoghe gheboren coninc,
Van Damast 'gheweldich heer?
Mijn herte es mi van 'rouwen seer,
Van saken, die ic hebbe ghesien.

Al mi! enz.: wee mij door die vervloekte geboorte. ghelaten dljf :
gestorven. viliaert: grijsaard. bogaert: park. foreest : bosland. ba:taert :
uitgesloten van de erfenis. die:: dies es. gheboet : schiep. pinen : me
inspannen. vecht: wicht, kind. mach: kan. versmoren: wurgen. pinen
omme haer scande: streven naar haar vernedering. wigant : held. gheweldich : machtig. rouwen: smart.
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Platus meester, wat sal ghescien,
Daer ghi aldus om 'tachter sij t ?
MEESTER Her coninc, te nacht te 'metten tijt
Was ic daer buten op dat velt;
Daer sach ic die locht 'alsoe ghestelt
Ende die planeten ant fiermament,
Dat in kerstenrij c een kint
Gheboren es van hogher weerde,
Dat u sal dooden metten sweerde,
Her coninc here, ende nemen dlijf,
Ende u dochter sal sijn sijn wijf,
Ende 'kerstenheit sal si ontfaen.
CONINC Meester, nu doet mi verstaen,
Wanneer soe was dat kint gheboren?
MEESTER Te nacht, her coninc, als ghi mocht horen,
Soe 'wort gheboren dat jonghelinc.
Sijn vader es een hoghe coninc
Van Sesiliën in kersten lant.
CONINC

CONINC

Meester, nu soe doet mi bekant,

Selen dese saken moeten sijn?
MEESTER 'Jaes, her coninc, bi Apolijn,
'Ofte en doe cracht van groter hoeden.
Maer wildi werken 'na den vroeden,
Ic sal u 'enen raet visieren,
Hoe ende in wat manieren
Dat ghi selt bliven in uwen staet,
Want enen goeden 'scaerpen raet
Waer hier goet toe 'gheoerdeneert.
CONINC Ay, nu soe benic 'ghescofeert l
Vander saken, die ghi mi 'telt
Es mijn herte alsoe ontstelt,
Iicbter : te achter: bedrukt. meitent/i: middernacht (het uur waarop
in de kerk de metten werden gezongen). alsoe ghestelt: in een zodanige constellatie. kerstenheit sal si ontfaen: het Christelijk geloof
zal zij omhelzen. won': werd. Jaes: ja, inderdaad. Ofte en doe cracht
van groter hoeden: tenzij een kracht van grote voorzorg dit verhindere. na den vroeden : verstandig, enen raet visieren : een plan beramen.
scaerp : scherpzinnig. oerdeneren: uitdenken. ghescofeert: hevig aangedaan. telt: vertelt.
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Dat ic mi niet gheraden en can.
Maer ghi sijt soe wisen man,
Platus meester, lieve vrient,
Ende hebdt mi langhe met trouwen ghedient
Ende meneghen wisen raet ghegheven,
Dat ic in eren altoes ben bleven;
Nu biddic u, meester, ghetrouwe ende goet,
Dat ghi al metter spoet
Wilt hulpen vinden enen raet,
Soe dat ic blive in minen staet
Ende vanden jonghelinc onghequelt,
Daer ghi mi dus vele af telt,
'Dat ic sijns mach wesen vri.
MEESTER

Her coninc here, soe hoert na mi:
Edel baroen, edel wigant,
Ghi selt mi gheven 'alte hant

Enen scat met mi te voeren,
Ende ic sal in corten uren
Daer waert riden 'onghespaert.
Den jonghelinc van hogher aert
Sal ic 'ghecrighen met 'miere const.
Ic bidde 'Mamette om sine 'onst,
Dat 'icken ghewinnen moet met eren,
Want nemmermeer en 'meincte keren,
'In salne u bringhen in uwer 'ghewout.
Daer omme seldi mi selver ende gout,
Her coninc, gheven in miere ghewelt.
Ic salne stelen of copen om ghelt
Ofte ghecrighen met enegher list,
(Aldus hebbic den raet 'ghegist)
Dan sal bi u 'vni eyghen sijn,
Hi sal werden een goet 'payij n,
Na onser 'wet selen 'veine leren:
Aldus soe seldi bliven in eren.
Dat ie s//ns mach wesen vn: dat ik me over hem geen zorgen behoef
te maken. alle bant: dadelijk. onghespaert: onverwijld. ghecrighen:
bemachtigen. miere: samentr. uit m/nre : mijne. Mamette : Mohamed.
ons!: gunst. icken : ik hem. meincte keren: meen ik terug te keren.
In salne: tenzij ik hem zal... ghewout, ghewelt: macht. ghegist : bedacht.
vri eyghen : onbetwistbaar eigendom. pay/n : heiden. wel: geloof. witte:
wij hem.
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Hi sal •wenen dat ghi sijn vader rijt.
Nu 'li chtelij c, hets meer dan tij t,
Ic wil gaen 'varen metter spoet.
CONINC Platus meester, desen raet es goet.
Gaet henen ende haest u metter vaert,
Ic wille dat ghi niet en 'spaert.
Nemt scats ghenoech in uwer ghewelt
'Metter gisschen onghetelt,
Ende brinct mi den jonghelinc,
Dies biddic u boven alle dinc,
Ende en spaert daer ane ghenen cost,
Want ic hebbe soe groten 'lost
Dat ic den jonghelinc soude bescouwen.
MEESTER Her coninc here, in rechter trouwen,
Ic sal daer omme pinen dach ende nacht.
Op Sicilië
ROBBR. (met het gestolen kind in de armen)
'En trouwen, ic hebbe soe lange 'gewacht,
Dat ic ghecreghen hebbe mijn begheert.

Dese jonghelinc die es soe 'weert
Met minen oem, den ouden grisen,
Ende metter moeder, dien soe prisen,
Dat si nie scoender kint en saghen;
Dese blisscap salic hen verjaghen,
Want het gheeft mijnder herten pijn.
(tot het kind :)
'Vermalendijdt moestu sijn
Ende die u oec ter werelt bracht,
Want ic nie 'sent dach noch nacht
Blisscap int herte en conde gewinnen.
Al souden si beide daer omme 'ontsinnen,
Dijn 'lijf dat heeftu nu verloren;
Ic sal di in enen put versmoren
Ofte sterven doen een ergher doot.
wenen: wanen. lichtel//c: vlug! varen: reizen, vertrekken. spaert:
draalt. Metter gisschen: naar believen, op de gis. lost: lust. En trouwen: voorzeker! gewacht: m'n kans afgewacht. veert met: geliefd
door. dien: die hem. Vermalend//di: vervloekt. tent: sedertdien.
ontsinnen: het verstand verliezen. 1//T: leven.
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(is tijdens de laatste woorden ongemerkt opgekomen)
O vrient, dat ware jammer groet:
Het dunct mi sijn soe scone kint.
Ghi sijt 'emmer te male ontsint,
Dat ghi wilt doden dese jonge geboert.
Maer ghi sijt daer op ghestoert,
'Dat hoeric wel ane u ghelaet:
Ic bidde u, 'vertrect mi uwen staet:
Waer omrne sidi daer op soe gram?
ROBBR. Vrient, doen hi ter werelt quam
Ende van sijnder moeder wert gheboren,
'Quam mi in minen slape te voren,
Dat hi mi nemen soude mijn leven.
Dies benic in songhen bleven,
Dat ic noit 'sint en conste gedueren,
Ende ic hebbe ghewacht 'van uren turen

MEESTER

Ende 'hebben gestolen der moeder sijn.

Ic meine dat ic nu sinen 'fijn
Doen sal, eer hi mi ontgaet.
MEESTER Vrient, ic sal u beteren raet
Gheven, wildi na mi hoeren.
Segt mi: 'wanen es hi gheboren?
Dies biddic u 'doer Apolijn.
Hi mochte van selker gheboerten sijn,
'Ic salne copen alte hande
Ende voerene met mi uten lande
In 'heydenesse, dies sijt wijs,
In ene stat, 'het Balderijs,
Die 'doer Toerkien es gheleghen.
ROBBR. Vrient, wildi den jonghen 'deghen
Copen, ic sal u segghen dan,
'Wiene droech, ende wiene wan,
emmer te male ontsint: bepaald volkomen je verstand kwijt. Dat
hoeric wel ane u ghelaet : dat merk ik wel aan je manier van doen.
vertrect : vertel. Quam mi te voren: werd mij geopenbaard. sint: sindsdien. van uren turen: van uur tot uur. hebben gestolen: heb hem ontstolen. fijn: (lat. finis) einde (aan z'n leven). wanen: vanwaar (uit welk
geslacht). doer: bij. Ic salne: dat ik hem zal. héjdenesse : het heidense
land. het: heet, genaamd. doer T: voorbij Turkije. deghen: knaap.
wiene droech ende wiene wan: wie zijn moeder en zijn vader zijn.
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Sal ic u segghen alte gaden:
Die coninc van Ceciliën es sijn vader,
Een wigant hoghe gheboren,
Ende sijn moeder, als ghi moget hoeren,
Es conincx dochter van Hongheriën.
MEESTER

Vrient, es hi van dier 'paertiën,
Soe es die jonghelinc mijn 'gerief;
Ic salne copen, eest u lief.
Nu sprect op, 'hoe gheefdine mi?

ROBBR.

Vrient, dies moghdi wesen 'vri
Om dusent pont van goude ghetelt.

MEESTER

'Houdt, vrient, daer es geit,
Ende gheeft mi den jonghelinc.
Maer 'berecht mi ene dinc:
Hoe es sijn name? doet mi bekant.

ROBBR.

Esmoreyt het die jonghe wigant,
Alsoe es die name sijn.

MEESTER

Soe sal hi ewelijc payijn
Bliven, dies moghdi wesen 'vroet.
'Mamet die mi bewaren 'moet,
Ende ic vare wech met minen gast.
(Meester af.)

ROBBR.

En trouwen, nu es mijn herte ontlast
Van dies ic stont in groter sorghen,
Want ewelijc blijft hi verborghen
In heydenesse, 'dies benic wijs,
Want die stede van Balderijs
Leghet doer Turkien in verren lande.
God die moet hem gheven scande!
Hoe sere hadde hi mi ontstelt !
Nu willic gaen ende doen dit geit
Heimelij c 'in miere ghewout,
Want het es al edel gout.
Al en bleve mi nemmermeer

paertien: geslacht. gerief: gading. hoe: voor hoeveel. vn: verzekerd.
Houdt: alsjeblieft! berecht: vertel. vroet: verzekerd. Mamet: Mohamed. moet: moge. dies ben ic wijs: daar ben ik zeker van, in miere

gbewout: op een veilige plaats.
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Dlantscap, nochtan waric een heer
Met desen gelde, dat ic hebbe 'ontfaen.
Ic hebt na minen wille wel gedaen,
Want oec sal mi nu bliven dlant.
In Damascus
MEESTER Waer sidi, hoghe gheborne wigant,
Van Damast gheweldich coninc?
Nu comt ende siet den jonghelinc,
Die gheboren es van edelen bloede.
CONINC (op)
Nu en was mi 'nie soe wel te moede,
Alst es van desen hoghen 'prosent.
Ic salne 'ophouden voor mijn kint;
Mine dochter salicken 'bevelen.
MEESTER 'Wattan, her coninc, ghi selt 'helen
Voer uwe dochter al gader,
Wie sijn moeder es ende sijn vader;
Dat en seldi haer 'vertrecken niet,
Want u mochte daer af verdriet
Comen hier namaels 'over lanc,
Want vrouwen sijn van herten 'wanc.
Seidi hare sijn hoghe gheslachte,
Ende dan Venus in haer 'verachte,
Ende worde minnende den jongen man,
Soe mochte si hem segghen dan
Hoe dat hi ware comen hier;
Want, her coninc, der minnen vier
Mochte in uwer dochter openbaren,
Als hi ware comen te sinen jaren.
Daer omme en segt haer ghene dinc
Dan dat hi es een vondelinc :
'Te men soe salder haer 'gheliggen an.
CONINC Platus, Platus, bi 'Tervogant,
Het dunct mi goet dat ghi mi segt.
ontfaen : ontvangen. nie: nooit. prosent: present, geschenk. ophouden
voor: grootbrengen als. bevelen: toevertrouwen. A'attan : wat dan:
alles goed en wel, maar... helen: verzwijgen. vertrecken : vertellen.
over lanc: na lange tijd. wanc: onstandvastig. verachte: werkte. Te
men: des te minder. gheliggen an: aan gelegen zijn. Tervogant: godheid der Sarracenen?

ESMOREIT

31

Laet ons dit ewelijc •ghedect
Sijn, dese sake, voer die dochter mijn,
So magicx in vreden sijn.
Waer sidi, dochter Damiët?
Comt tot mi 'onghelet,
Ic moet u spreken, bi 'Mahoen !
DAMIËT (Op)

Vader, dat willic gherne doen.
Nu segt mi, wats u ghebot?
CONINC Damiët, bi minen god,
Anesiet hier desen 'roeden mout,
Desen jonghelinc, dit es een 'vont,
Mamet heeften mi verleent.
Ic hoerden daer hi hadde gheweent:
Daer ic in die 'boegaert wandelen ginc,
Daer vandic desen jonghelinc
Onder enen cederenboem.
Damiët, nu 'nemes goem
Ende 'koutten op als uwen broeder;
Ghi moet sijn suster ende moeder,
Esmoreyt het dese jonghen man.
DAMIËT Vader here, bi Tervogant,
Noit en sach ic scoender kint.
Heeften ons Mamet 'ghesent,
Dies willic hem dancken ende Apolijn;
Ic wil gerne suster ende moeder sijn.
O uutvercoren jonghe figuere,
Du best die scoenste criatuere,
Die ic met oghen 'nie ghesach.
Met rechten ic Mamet dancken mach,
Dat ic sal hebben enen broeder;
Ic wil gerne sijn suster ende moeder.
O Esmoreit, wel scone jonghelinc,
Hoe sere verwondert mi dese dinc,
Dat ghi waert vonden sonder 'hoede,
Want ghi dunct mi van edelen bloede
ghedect : verborgen. onghelet : onverwijld. Mahoen: Mohamed. roeden
mont : lieve kind. vont: vondeling. boegaert . park. neme: goem: zorg
voor hem. koutten op: voed hem op. ghesent : gezonden. nie: ooit.
hoede: toezicht.
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Bi den ghewaden die ghi hebt an.
Nu comt met mi, 'wel scoene man,
Ic sal u als minen broeder 'doen.
Oei Sicilië
Waer sidi, Robberecht, neve coen?
Comt tot mi, ic moet u spreken.
Mi dunct dat mi mijn herte sal breken
Van groten 'rouwe die mi gaet an.
ROBBR. Ay oem, hoghe gheboren man,
'Waer bi sidi al dus ontstelt?
CONINC Van rouwen benic alsoe ghequelt,
Dat ic duchte dat mi mijn herte sal 'scoeren:
Mijn scoene kint hebbic verloren,
Esmoreyt, den sone mijn!
Ay, ic en mochte niet droever sijn,
Al haddic verloren 'in dier ghelijc
Mijn goet ende oec mijn conincrijc,
Daer omme en woudic droeven 'twint,
Haddic behouden mijn scoene kint.
Ay mi! ay mi! den bitteren rouwe,
Die ic nu lide ende oec mijn vrouwe!
Ic duchte, het sal mi costen 'dlijf
'Ochte mijn vrouwe, dat edel wijf;
Sie heeften rouwe int herte soe groet.
Mi dunct, ic ware mi liever doot
Dan ic soude liden dit 'torment.
ROBBR. Ay! edel oem, 'wide bekint,
Nu en wilt u aldus niet 'mesbaren.
Ic weet wel 'hoe daer es ghevaren:
Al drijft mijn 'moeye den rouwe soe groet,
Sine heeft daer af ghene 'noet,
Dat weet ic 'te voren wel.
Haer herte dat es 'tuwaert fel,
DE KERSTEN CONINC

wel: heel. doen: behandelen. rouwe die mi gaet an: smart die mij
overkomt. Waer bi: waardoor. scoeren: scheuren, breken. in dier
gheljc : op dezelfde manier. ne (of en) twint : hoegenaamd niet. dijij

het leven. Ochte: of. torment: kwelling. wide bekint: wijd beroemd.
mesbaren : jammeren. hoe daer es ghevaren: hoe de zaak zich heeft
toegedragen. moeye : tante. noet: leed, hartzeer. te voren: zeker.
tuwaert fel: u boosaardig gezind.
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Om dat ghi out sij t van daghen.
Ic hebt haer dic wel hoeren claghen,
'Dat si van mi niet en wijst.
Ic duchte, si u noch met haerre list,
Her coninc oem, sal nemen dieven.
Si sal u seker noch vergheven;
Dat weet ic te voren 'wale.
Ic hebbe soe menechwerf haer 'tale
Ghehoert in heimeliker stont;
Nochtan en 'ghewoeghs nie mijn mont
Meer dan nu te deser ure.
Ic weet wel, si heeft die creatuere
Selve ter doot brocht,
Want si u noit wel en mocht,
Om dat ghi hebt enen grauwen baert.
'Si es op ene ander vaert,
Si mint seker enen jonghen man.
CONINC

Bi den vader die mi 'ghewan,
Robbrecht neve, vistic dat,
1-her en soude ghehulpen bede no scat,
Ic en soudse doeden, dat 'felle wijf.

ROBBR.

Oem, daer 'settic vore mijn lijf,
Dat ic u segghe en eest niet waer.
Ic hebt gheweten over menech jaer,
Dat si u niet en es 'van herten vrient.

CONINC

0 wil ende 'waer hebbic dies verdient?
Met rechte ic dat wel claghen mach.
Mi dochte dat ic enen ingel sach
Als ic anesach haer edel lijf;
Ende es soe wreet dat felle wijf?
Seker, neve, dat wondert mi.
Nu gaet henen ende haeltse mi,
Ic moetse 'emmer spreken hoeren.

Dat si van mi niet en wijst: zonder dat ze m'n aanwezigheid vermoedde. wale: wel. tale: woorden. ghewoegr : gewaagde ervan. Si
es op ene ander vaert: ze is ergens anders op uit. ghewan: gewon. fel:
boosaardig. .nettic vore min lijf: sta 'k voor in met mijn leven, van
herten vrient: oprechtenegen. waer hebbic dier verdient ? : waaraan
heb ik dat te danken? emmer: beslist.
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ROBBR. (begeeft

iich naar de achtergrond en spreekt door de poort
tot de koningin) :
Waer sidi, vrouwe hoghe gheboren?
Comt toten coninc minen oem !
(ter!&de tot de koningin)
Och edel vrouwe, 'nemt sijns goem,
Want bi staet al 'buten kere.

VROUWE

Ay her coninc, edel here,
Wie sal ons nu hulpen claghen
Den bitteren rouwe die wi draghen,
Dat wi hebben verloren ons kint!

CONINC

Swijt, van gode soe moetti sijn 'ghescint,
'Felle pute, quade vrouwe,
Al den druc ende den rouwe
Dat hebdi mi alte male ghedaen;
Dat sal u te quade vergaen,
Want ict al gader hebbe vernomen,
Hoe die saken 'toe sijn comen:
Ghi hebdt die 'moert allene ghewracht,
Mijn scoene kint hebdi 'versmacht;
Dat sal u seker costen dlijf.
Ghi sijt wel dat quaetste wijf,
Die 'me ter werelt 'lijf ontfinc.

VROUWE

Och edel here, edel coninc,
Hoe soudic dat vinden in mijn herte,
Dat ic hem doen soude eneghe smerte,
Die ic 'te mijnder herten droech?

CONINC

Swijt, quade vrouwe, kets ghenoech
Ghesproken, 'ic en wils nemmeer hoeren.
Ic sal u in enen put versmoren.
Robbrecht, 'leitse mi ghevaen !
(koning af.)

nemt sj/ns goem: neem u voor hem in acht. al buten kere: geheel
zinneloos. ghescint : vervloekt. felle pute : gemene slet. toe sfn comen :
gebeurd zijn. moert: misdaad. versmacht: vermoord. nie: ooit. lef ontfinc : geboren werd. te minder herten : onder 't hart. ic en wils nemmeer
boeren: ik wil er niets meer over horen. Lense mi ghevaen : breng
haar naar de gevangenis.
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VROUWE 'God die 'hem ane ene cruce liet slaen,
Die soe moet 'mi nu verdinghen
Ende 'te mijnder ontscout bringhen,
Want ic hier af niet en weet.
ROBBR .

(ferw^1 hij haar naar de gevangenis brengt)
Seker, vrouwe, hets mi leet.

(Robbrecht af.)
VROUWE (in de gevangenis)
Ay god, ontfermt u dit swaer 'torment,
Daer ic in ben, want ic hebbe mijn kint
Verloren, ende men tijcht mi ane die daet.
Ay, gheweldich god, 'daer al an staet,
Ghi waert sonder verdiente ende sonder scout
Vaste ghenaghelt ane ene 'hout,
'Oetmoedech god, met naghelen dri;
Ontfermhertich god, nu biddic di,
Dat die waerheit noch werde vernomen
Ende ic te mijnder ontscout noch moet comen:
Dies biddic u, 'hemelsche coninghinne.
Ay, salic nu in minen sinne
Bliven, dat sal wonder sijn.
Ay god, wie heeft sijn venijn
Aldus 'swaerlike op mi ghescoten?
Ay god, uut u soe Gomt ghevloten
Alle recht ende alle waerheit:
Nu hulpt mi noch te minen 'besceit,
Dat ic ontsculdich moet vonden sijn.

Achttien jaar later. In Damascus
ESMOREIT O Tervogant ende Apolijn,
Hoe 'mach mijn suster, dat edel wijf,
Ghehebben alsoe reine 'lijf,
Dat si ghenen man en mint
Noch in heydenesse ne genen en kint,
Die si woude hebben tot enen man?
Bi minen god Tervogan,
God: Christus. hem: zich. mi verdinghen: voor mij pleiten. te mjnder
ontscout bringhen: mijn onschuld aan 't licht brengen. torment:
kwelling. daer al an staet: die over alles heerst. hout: kruishout.
Oetmoedech: barmhartig. hemel rche coninghinne: Maria. swaerlike: fel.
besceit: rechtvaardig oordeel. mach: kan. lef: levenswandel.
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Si heeft 'emmer een edel natuere,
Ofte si mint ene creatuere
Heimelike, daer ic niet af en weet;
Want si en es emmer 'niet bereet
Tot eneghe man die nu leeft.
Ic waent haer Mamet al ingheeft,
Dat si heeft soe edelen aert.
Dit es mijnder liever suster 'bogaert,
Hier plecht haer wandelinghe te sijn.
Bi minen god Apolijn,
Ic wilder mi oec in vermeiden gaen;
Want 'die vaec comt mi aen;
Ic wil hier slapen ende nemen rast.
(h^ legt zich neer tussen het geboomte.)
DAMILT Ay mi, ay mi, hoe groten last
Dragic al stille int herte binnen!
Ic ben 'bevaen met sterker minnen,

Die ic heimelijc in mijn herte draghe.
O Apolijn, ic u dat claghe,
Dat mijn herte enen man soe mint,
Nochtan dat sijs niet en kipt
Sijn gheboerte noch sijn gheslacht;
Maer het doet der minnen cracht:
'Si heeft mi vast in haerren 'bant.
Ay, doen mijn vader vant
Ende bracht mi den jonghelinc
Ende gaffen mi als vondelinc,
Dat ic soude sijn suster ende moeder...
(na een ogenblik peinzen) :
Hi waent dat hi es mijn broeder,
Maer 'hi en bestaet mi twint.
Nochtan hebbickenne ghemint
Boven alle creatueren,
Want hi es edel van natueren
Ende oec 'van enen hoghen moede;
Hi es 'kenlike van edelen bloede,

emmer: voorzeker. es niet bereet lot: heeft geen zin in. bogaert: lusthof, park. vermeiden: verlustigen. die vaec comt mi aen: de slaap overvalt me. ras!: rust. bevaen: bevangen. Si: d.w.z. de liefde, ban!:

macht. bi en bestaet mi twint: hij is helemaal geen familie van me.

van enen ooghen moede: van een ridderlijk karakter. kenli/ce: kennelijk.
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Al was hi te vondelinghe gheleit;
Mijn herte mi van binnen seit,
Dat hi es hoghe gheboren.
O Esmoreit uutvercoren,
Edel ende 'vroem, scoene wigant,
Doen u mijn lieve vader vant,
Dies es 'leden bi ghetale
Achtien j aer, dat weet ic wale,
Hebdi gheweest mijn 'minnekij n.
O uutvercoren 'deghen fijn,
Ewelijc blivic in dit verdriet,
Want ic en wils u 'ghewaghen niet;
'Dadict, mijn vader name mi 'dlijf.
ESMOREIT (is

onder de laatste woorden naar voren getreden)
O uutvercoren edel wijf,
Ende benic dan een vondelinc?
Ic waende mijn here de coninc,
Edel wijf, hadde ghesijn mijn vader
Ende ghi mijn suster, dat 'wendic al gader,
Ende beide gheweest van enen bloede.
Ay 1 mi es nu alsoe wee te moede!
Bi minen gode Tervogan,
Ic ben wel die druefste man,
Die nie ter werelt lijf ontfinc.
Ay mi, benic dan een vondelinc?
Op erde nie droever man en waert.
Ic waende sijn gheboren van hogher aert,
Maer mi dunct ic ben een vont.
Nu biddic u, edel 'roede mont,
Dat ghi mi al gader segt
'Van inde toerde en al ontdect,
Hoe dat mi u vader vant.

DAMIËT

0 Esmoreit, wel scone wigant,
Nu benic wel alsoe droeve als ghi.
Ic en wijst niet dat ghi mi waert 'so bi,
Doen ic sprac die droeve tale.

vroem : dapper. leden: geleden. minnek] n : beminde. deghen: jongeling.
ghewagben : vertellen. Dadict: als ik dat deed. dlif : het leven. wendic :
waande ik. roede mont: lief meisje. Van inde loerde: van begin tot einde.
to bi: zo nabij.
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O edel wigant, nu 'nemet wale:
Het quam mi uut groter minnen vloet.
ESMOREIT

O edel wijf, nu maect mi vroet,
Hoe die saken comen sijn.
Ic plach te segghen: „luster mijn",
Maer dat moetic nu 'verkeren.
Enen anderen sanc moetic nu leren,
Edel wijf, ende spreken u an
Ghelijc enen vreetden man.
Nochtan soe moetic ewelijc bliven
U vrient ende ghetrouwe boven allen wiven,
Die op der erden sijn gheboren.
Och edel wijf, nu laet mi hoeren
Ende segt mi waer ic vonden waert.

Och edel jonghelinc van hogher aert,
'Na dien dat ghi hebt ghehoert,
Soe willict u 'vertrecken voert,
Waer dat u mijn vader vant:
In sinen boegaert, scoene wigant,
Daer hi 'hem verwandelen ginc.
ESMOREIT Och edel wijf, berecht mi ene dinc:
En hoerdi daer na noit ghewaghen
Vrouwen oft joncfrouwen in 'horen claghen,
Dat iement een kint hadde verloren?
DAMIËT

DAMIËT

0 edel jonghelinc uutvercoren,
Daer af en hebbic niet ghehoert.

ESMOREIT

Ay 1 soe ben ic van 'cleindér gheboert,
Dat duchtic, ofte uut verren lande.
Mamet laete mi noch die scande
Verwinnen, dat ic weten moet,
Wie mi desen 'lachter doet,
Dat ic te vondelinghe was bracht.
Nu en willic nemmermeer 'den enen nacht
Ten anderen verbeiden, ic en hebbe vernomen,

nemet ovale: neem het mij niet kwalijk. verkeren: veranderen. Na dien
dat: aangezien. vertrecken : meedelen. hem verwandelen: zich vertreden.
horen: hun. cleinder gheboert : lage afkomst. lachter : schande. den enen
nacht ten anderen verbeiden ic en hebbe vernomen: geen dag meer rusten

voordat ik vernomen heb.
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Van wat gheslachte dat ic ben comen
Ende wie dat mijn vader si.
DAMIËT 0 Esmoreit, nu blijft bi mi!
Ic bids u 'in die ere van allen vrouwen.
Storve mijn vader, ic soude u trouwen,
Edel wigant, tot enen man,
Esmoreit, so moghdi dan
Sijn van Damast gheweldich here.
ESMOREIT 0 edel vrouwe, die 'onnere
En sal u nemmermeer ghescien;
Dien lachter moet verre van u vlien,
Dat ghi sout nemen enen vondelinc.
U vader es een hoghe coninc
Ende 'daer toe sidi soe scoene;
Ghi mocht met rechte 'draghen croene
'Voer elken man die nu leeft.
Mijn herte van groter scaemde beeft,
'Dat ic al dus hebbe ghevaren.
DAMIËT 0 Esmoreit, 'laet u mesbaren 1
Dies biddic u, edel wigant.
Al waest dat u mijn vader 'vant,
Dan werd u nemmermeer verweten.
Met groten 'vrouden onghemeten
Selen wi leven, ic ende ghi.
ESMOREIT 0 edel wijf, dies moetic mi
Ewelijc van u 'beloven.
Maer nemmermee en willic 'hoven
Met enighen wive, die nu leeft
Ofte die de werelt binnen heeft,
'Ic en sal tierst, bi Tervogan,
Den vader kinnen, die mi wan,
Ende oec die moeder, die mi droech.
O roede munt, ic hebbe ghenoech
Hier 'ghelet, ic wille gaen 'varen.
in die ere : bij de eer. onnere : schande. daer toe : bovendien. draghen crone :
hoog geëerd worden boven anderen. Voer eiken man: in de ogen van
iedere man. Dat ie al dus hebbe ghevaren : dat mij dit overkomen is. laet
u mesbaeren : houd op met weeklagen! vant : gevonden heeft. vrouden :
vreugde, geluk. mi beloven: dankbaar zijn. hoven: omgang hebben.
leen .cal. tierst : voordat ik zal. ghelet : gedraald. varen : er op uit trekken.
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0 wil nu machic wel mesbaren:
Ic blive allene in dit verdriet.
Vele spreken en 'doech emmer niet,
Dat soe hebbic ondervonden;
Vele spreken heeft in meneghen stonden
Dicwile 'beraden toren,
Bi vele spreken es 'die menege verloren.
Haddic ghesweghen al stillekijn,
Soe haddic in vrouden moghen sijn
Bi Esmoreit al mijn leven,
Dien ic met spreken hebbe verdreven.
Met rechte machic roepen: „olas,
0 wi, dat ic niet stom en was,
Doen ic sprac dit droeve woert."
ESMOREIT 0 edel wijf, nu willic voert.
Mamet beware u reine lijf!
Nu biddic u, wel edel wijf,
Groet mi den coninc minen here,
Want ic en sal keren nemmermere
'Ic en hebbe vonden mijn gheslacht
Ende oec den ghenen, die mi bracht
Daer ic te vondelinghe was gheleit.
DAMIËT 0 scoene jonghelinc Esmoreit,
Nu biddic u 'doer oetmoet,
Als ghi van uwer saken sijt 'vroet,
Dat ghi dan wederkeert tot mi.
ESMOREIT 0 scoene joncfrouwe van herten *vri,
Dan salic laten nemmermeer,
Ic en sal 'met enen Gorten keer,
Edel wijf, tot u comen,
Als ic die waerheit hebbe vernomen,
Bi tuinen god Tervogant.
DAMIËT 0 Esmoreit, nemet desen 'bant;
Hier in soe waerdi ghewonden,
Esmoreit, doen ghi waert vonden;

DAMIËT

doech emmer niet: deugt in geen geval, beraden toren: smart veroorzaakt. die menege: menigeen. Ic en: voordat ik. doer oetmoet : ootmoedig, onderdanig. vroet: op de hoogte. vn: edel, met enen Gorten
keer: zo vlug mogelijk. bant: windsel, doek.
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Edel jonghelinc, 'dies gheloeft.
Ghi selten winden 'omtrent u hoeft,
Ende voerten alsoe openbaer
'Op avontuere, of iement waer
Die u kinnen mochte daer an,
Ende peinst om mi, wel scoene man,
Want ic blive in groter sorghen.
Op Sicilië
ESMOREIT (is in de nabijheid der gevangenis aangekomen.)
Mijn god, die 'niet en es verborghen,
Die moet nu mijn 'troester sij n !
O Mamet ende Apolijn,
Mahoen ende Tervogan,
Dese scoene 'wapen die hier 'staen an,
Mochten si toe behoren mi,
Soe waer ic int herte wel 'vni
Dat ic ware van edelen bloede.
'Mi es emmer alsoe te moede,
Om dat ic lach daer in ghewonden,
Doen ic te vondelinghe was vonden,
Ic Bender seker af gheboren;
Mijn herte seghet mi te voren,
Want ic daer in ghewonden lach.
Ic nemmermeer vroude ghewinnen en mach,
'Ic en hebbe vonden mijn gheslachte;
Ende die mi oec te vondelinghe brachte,
Ic souts hem 'danken, bi Apolijn!
Ay, mochtic noch vader ende moeder mijn
Scouwen, soe waer mi therte 'verclaert;
Ende waren si dan van hogher aert,
Soe waer ic te male van sorgen vri.

O edel j onghelinc, nu comt tot mi
Ende sprect jeghen mi een woert,
Want ic hebbe u van verre ghehoert
Jammerlijc claghen u verdriet.

SINE MOEDER

dier gheloeft: wees daar zeker van, omtrent u hoeft: om uw hoofd. Op
avontuere: op hoop dat. niet: niets. troester: helper. wapen: adellijke
familiewapens op de hoofddoek. staen an: op aangebracht zijn. vn:
verzekerd. Mi es emmer alsoe te moede: het schijnt me in ieder geval
zo toe. Ic en: vóórdat ik. danken: betaald zetten. verclaert : verheugd.
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ESMOREIT (ontroert zichtbaar als hij de gevangen edelvrouw ontwaart).

0 scoene vrouwe, wats u ghesciet,
Dat ghi al dus lict in dit prisoen?
0

O edel jonghelinc van herten coen,
Aldus moetic ligghen ghevaen,
Nochtan en hebbic niet mesdaen,
'Dant mi verraderie al doet.
O scoene kint, nu maect mi vroet:
Hoe sidi comen in dit lant
Ende wie gaf u dien bant?
Berecht mi dat, wel scoene 'j onchere.

SINE MOEDER

Bi Mamet minen here,
Vrouwe, dan sal ic u weigheren niet.
Wi moghen 'mallec anderen ons verdriet
Claghen, want ghi sijt ghevaen,
Ende groet verdriet es mi ghedaen,
Want ic te vondelinghe was gheleit,
Ende desen bant in gherechter waerheit
Daer soe lachic in ghewonden,
Lieve vrouwe, doen ic was vonden,
Ende voeren al dus openbaer
Op avontuere, oft iement waer,
Die mi kinnen mochte daer an.
SINE MOEDER Nu segt mi, wel scoene man,
Wetti 'iet, waer ghi vonden waert?

ESMOREIT

ESMOREÏT O

lieve vrouwe, in enen boegaert
Te Damast, 'in ware dinc,
Daer soe want mi die coninc,
Di mi 'opghehouden heeft.

Ay god, die alle 'doeghden gheeft,
Die moet sijn 'ghebenedij t !
Van herten benic nu verblijdt,
Dat ic gheleeft hebbe den dach,
Dat ic mijn kint anescouwen mach.
Mijn herte mochte wel van vrouden breken:

SINE MOEDER

prisoen: gevangenis. Dant mi verraderie al doet: dat is alles het gevolg
van verraad. jonchere : jongeman. mallic anderen: elkander. jet: soms.
in waere dinc: voorwaar. opghehouden : opgevoed. doeghden: deugden.
ghebenedit : hier: geprezen.

ESMOREIT DOOR ZIJN MOEDER HERKEND

Naar de opvoering door het toneelgezelschap Die Ghesellen
van den Spele onder leiding van Ad. Hooykaas in de Ruïne
van Brederode te Santpoort (Zomer 1947)
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Ic sie mijn kint ende ic hoert spreken,
Daer ic om lide dit swaer tormint.
Sijt willecome, wel lieve kint,
Esmoreit, ic ben u moeder
Ende ghi mijn kint, 'dies sijt vroeder,
Want ic maecte 'metter hant,
Esmoreit, selve dien bant;
Daer in soe haddic u ghewonden,
Esmoreit, doen ghi waert vonden
Ende ghi mi 'ghenomen waert.
ESMOREIT O

lieve moeder, segt mi ter vaert,
Hoe heet die vader, die mi wan?

SINE MOEDER Dats

van Ceciliën 'die hoghe man
Es u vader, scoene jonghelinc,
Ende van Hongheriën die coninc
Es die lieve vader mijn;
Ghi en mocht niet hogher gheboren sijn
Int kerstenrijc verre noch 'bi.

ESMOREIT 0

lieve moeder, nu segt mi,
Waer omme lighdi al dus ghevaen?
SINE MOEDER O lieve kint, dat heeft ghedaen
Een verrader valsch ende quaet,
Die uwen vader 'gaf den raet,
Dat ic u selve hadde 'versmoert.
ESMOREIT 0 wi der jammerliker 'moert!
Die dat mijn vader den coninc riet,
Bracht mi oec in dit verdriet,
Dat ic te vondelinghe was gheleit.
Ay, ende 'of ic die waerheit
Wijste, wie dat hadde ghedaen,
Die doot soude hi daer omme ontfaen,
Bi minen god Apolijn.
Ay, lieve moeder mijn,
Nu en willic langer 'beiden niet,
Ic -wil u corten dit verdriet.

dier sit vroeder : weet dit. metier hant : eigenhandig. ghenomen : ontroofd. die hoghe man: de vorst. bi: nabij. gaf den raet: suggereerde,
inblies. verrmoert : vermoord. moert: misdaad. of: als. beiden: wachten.
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Aen minen vader den hoghen baroen,
Dat hi u bringhe uut desen prisoen,
Dat sal mine ierste bede sijn.
Danc hebbe Mamet ende Apolijn,
Ende die sceppere, die mi 'gewrachte,
Dat ic hebbe vonden mijn gheslachte
Ende oec die moeder, die mi droech.
Mijn herte met rechte in vrouden 'loech.
Doen ic anesach die moeder mijn.
(Esmoreit door de poort af.)
SINE MOEDER Oetmoedech god, nu moetti sijn
Gheloeft, ghedanct in allen stonden —
Mij n lieve kint hebbic nu vonden,
Die mi nu 'verloesten sal —
Want die vroude es 'sonder ghetal,
Die nu mijn herte van binnen 'drijft.
ROBBR. (komt op door de poort, gaat geheel naar rechts.)
0 wi, enen 'dief, die men 'ontlijft,
En mochte niet soe droeve ghesijn
Als ic nu ben int herte mijn,
Want ic duchte grote scanden.
iladdickene 'doot met minen handen,
Doen ickenne vercocht, soe waer hi doot.
Ay 1 ic hebbe den anxt soe groet,
Dat mi daer af sal comen 'toren,
Want comet uut, ic ben verloren,
Dat icken vercochte den Sarrasijn.
CONINC (op)
Gaet henen, Robberecht neve mijn,
Tot mijnder vrouwen, der coninghinnen,
Die ic ewelij c met herten moet minnen
Ende oec bliven onderdaen,
Want icxse ghehouden hebbe ghevaen
Sonder verdiente ende 'buten scout;
Dat 'rout mijnder herten menichfout,
gewrachte : schiep. loech : lachte. verloesten : verlossen. sonder ghetal:
grenzeloos. drijft: ervaart. dief: misdadiger. ontl ft : ter dood brengt.
dooi: gedood. toren: last, ellende. buten scout: onschuldig. rout: berouwt.
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Dat ic haer hebbe gheweest soe wreet.
Gaet henen ende haeltse mi 'ghereet,
Ende laetse haer scoene kint anscouwen.
ROBBR . Her coninc here, in rechter trouwen,
Dat willic 'alte gherne doen.
(begeeft zich naar links tot bij de gevangenis.)
Comt, edel vrouwe, uut desen prisoen,
Daer ghi dus langhe in hebt gelegen.
Ghi selt anesien den jonghen deghen,
Esmoreit den jonghelinc.
Mijn herte van binnen vroude ontfinc,
Doen ic anesach den scoenen wigant.
(h^ geleidt haar tot de koning.)
CONINC 0 edele vrouwe, gheeft mi u hant
Ende wilt mi dese mesdaet vergheven,
Want ic ewelijc al mijn leven
Soe willic u 'dienere sijn,
Want die scouden die sijn mijn;
Dat hebbic nu wel 'vernomen,
Want Esmoreit ons kint es comen,
Een scoen volwassen jonghelinc.
Ic bidde u om gode, die ontfinc
Die doot 'van minnen, vergevet mi.
VROUWE 0 edel here van herten vri,
Ic wils u al te gherne vergheven,
Want alle minen druc es achterbleven
Ende al mijn toren ende al mijn leit.
Waer es mijn lieve kint Esmoreit?
'Roepten mi voert ende laetten mi sien.
ROBBR. Och edel vrouwe, dat sal u ghescien.
Waer sidi, Esmoreit, neve mijn?
ESMOREIT

(Op)

Ic ben hier, bi Apolijn.
0 Mamet ende Mahoen,
Lieve vader, hoghe baroen,
Die moet u gheven 'goeden dach
ghereet : dadelijk. alle: zeer. dienere: dienaar. vernomen: erkend, beseft.
van minnen: uit liefde. roepzen mi voert: riep hem voor den dag.
goeden dach: geluk, voorspoed.
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Ende oec mijnder moeder, die ic noit en sach
'Meer dan nu te deser tij t.
Ic ben al mijnder droefheit quijt,
Die ic in mijn herte ontfinc.
Doen ic vernam dat ic een vondelinc
Was, doen waert ic die droefste man,
Die nie ter werelt 'lijf ghewan,
Maer het es mi al ten besten vergaen.
CONINC

0 Esmoreit, doet mi nu verstaen
Ende segt mi, waer hebdi ghewoent?

ESMOREIT

'Met enen coninc, die es ghecroent
Te Damast, her vader mijn.
Hi es een edel Sarrasijn,
Die vant mi in sinen bogaert,
Ende hi heeft een dochter van hoger aert,
Die mi soe blidelijc ontfinc.
Doen mi haer vader die coninc
Vant, doen wert si mijn moeder
Ende hielt mi op als haren broeder,
Daer icxse ewelijc om minnen moet.
Die heeft mi al ghemaect vroet,
Hoe dat mi haer vader vant,
Ende dat ic lach in desen bant,
Doen haer vader mi haer brachte.

VROUWE

Dits die bant, die ic selve 'verachte,
Esmoreit, wel scoene man.
Ic setter uus vader wapen an,
Men macht noch sien in drie 'paertiën,
Ende oec die wapen van Hongheriën,
Omdat ghi daer uut sijt gheboren.
Soe haddic u 'soe uut vercoren,
Dat icken maeckte tuwer eren,
Dat mi ter droefheit moeste verkeren,
Esmoreit, doen ic u 'verloes.
Ic bidde gode, die 'sij n cruce coes,
Dat hij t hem te recht wille vergheven,

Meer dan nu: behalve nu. lef ghewan : geboren werd. Met : bij. wrachte:
maakte. paertiën: kwartieren (v.h. wapen). soe uut vercoren: zozeer
bemind. verloes: verloor. sjn cruce coes: de kruisdood onderging.
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Die mi anedede dat bitter leven,
Daer ic soe langhe in hebbe ghesijn.
ESMOREIT 0

lieve moeder, bi Apolijn,
En was nie ondaet noch moert,
Si en moeten 'comen voert,
Ende 'in dinde werden si gheloent.

ROBBR.

Bi den here, die was ghecroent
Met eenre croenen 'dornijn,
Esmoreit neve mijn,
Wistict wie dat hadde ghedaen,
Die doot soude hi daer omme ontfaen,
Ofte hi ontsoncke mi in die eerde;
Ic soudene seker met minen sweerde
Dooden ofte nemen dlijf.
Ay mi, oft ic den 'keytijf
Wiste, die u den 'lachter dede,
Hi en soude mi niet in kerstenhede
'Ontsitten, hi ware seker doot.

VROUWE Nu willen wi leven in vrouden groet

Ende alle droef heit willen wi vergheten,
Want met vrouden onghemeten
Soe es mijn herte nu bevaen.
CONINC

Esmoreit sone, nu laet ons gaen
Ende laet ons met vrouden sijn.
(hi neemt Esm. even ter i/'de)
Maer Mamet ende Apolijn,
Die soe moetti nu 'vertiën,
Ende gheloven ane Mariën
Ende ane god den oversten vader,
Die ons ghemaect heeft alle gader,
Ende al dat in die werelt leeft
Met sijnre 'const ghemaect heeft;
Die sonne ende mane, dach ende nacht
Heeft ghemaect met sijnder cracht
Ende oec hemel ende ertrijc

comen voert: aan het licht komen. in dinde: in 't eind. dornijn : doornen. keytif : schurk. lach/er: schande. ont ritten ontkomen. vertiën:
afzweren. const: wijsheid.
:
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Ende loef ende gras 'in dier ghelij c;
Daer soe moetti gheloven an.
ESMOREIT Vader here, soe biddic hem dan,
Den oversten god van den 'troene,
Dat hi Damiët die scoene
Beware boven al dat leeft,
Want si mi opghehouden heeft;
Daer omme eest 'recht, dat icse minne,
Van Damast die jonghe coninghinne,
Damiët, dat edel wijf.
Ay god, bewaert haer reine lijf,
Want si es 'noyael ende goet.
Met rechten dat icse minnen moet
Boven alle die leven op eertrijc;
En 'dadicx niet, soe haddic onghelijc,
Want si es mi van herten vrient.
ROBBR .

Esmoreit neve, 'dats goet verdient.
Nu willen wi alle droef heit vergheten.
Met bliden moede willen wi gaen eten,
Want die tafel es bereit.
(allen af).
In Damascus

DAMIËT

(

in hevige ongerustheid over Esmoreits uitblijven.)
Ay, ende waer mach Esmoreit
'Merren, dat hi niet en comt?
Ic duchte, dat hi es 'verdoemt
'Ochte ghestorven quader doot,
Ofte hi es in vrouden groet,
Dat hi mi dus heeft vergheten.
(innerl^k besloten :)
Ic sal nochtan die waerheit weten,
Hoe die saken met hem staen,
Al soudic daer om die werelt doer gaen.
Waer sidi, Platus, meester vroet?

in dier gheljc : op dezelfde wijze. troen : hemel. recht: billijk. noyael:
rechtschapen, rein. dadicx niet: als ik het niet deed. dat: goet verdient: dat heb je goed gezegd! merren: toeven. verdoemt: ellendig.
Ochte : of.

ESMOREIT
MEESTER
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(Op)

Edel vrouwe, ghetrouwe ende goet,
Tot uwen dienste ben ic bereit.
DAMIËT Meester, nu willic Esmoreit
Gaen soeken van lande te lande,
Al soudic daer omme liden scande
Ende hongher ende dorst ende jeghenspoet.
Het es ene dinc dat wesen moet:
'Gherechte minne dwinct mi daer 'tu.
Lieve meester, nu biddic u,
Dat ghij s 'mi niet af en gaet,
Ghi en blijft bi mi ende gheeft mi raet,
Hoe dat wine vinden moghen.
MEESTER Vrouwe, nu sijt 'in goeden hoghen;
'Na dien dat ghij s begheert
Ende ghi den jonghelinc hebdt soe weert,
Soe willen wi soeken den hoeghen man.
DAMIËT Platus meester, gawi dan
Ghelijc of wi waren 'pilgherij m.
(ze gaan het paleis binnen om Zich als reizigers te verkleden)
Op Sicilië
DAMIËT (met

meester Platus voor de poort)
Ay, en sal hier iement sijn
Die ons beiden iet sal gheven:
Twee pilgherijms, die sijn 'verdreven
Ende vanden roevers 'afgheset?
ESMOREIT (haastig op door de poort)
Ay, daer hoeric Damiët
Spreken. Hoerdicse nie?
0 weerde maghet 'sente Marie,
Ende hoe 'ghelij c soe sprect si hare,
Damiët, der scoender 'care,
Van Damast die scoene coninghinne,
Gherechte : oprechte. /n: toe. mi niet af en gaet: mij niet weigert.
witte: wij hem. in goeden hoghen: welgemoed. Na dien dat: aangezien.
pilgher/m : vreemdeling, reiziger. verdreven: verdwaald. afgheset : beroofd. lente: sinte, heilige. gheljc : eender. care: vriendin.
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Die ic boven alle vrouwen minne,
Die op der eerden sijn gheboren.
Nu sprect op ende laet mi hoeren,
Ghi sprect haer boven maten 'ghelij c.
DAMIËT

Waer ic te Damast int conincrijc,
Esmoreit wel scoene man,
Soe soudic haer 'bat gheliken dan,
Maer nu sta ic als een pilgherijm.

O Damiët, vrouwe mijn,
Ende sidi dit, wel edel wijf?
Mijn herte, mijn ziele ende mijn lijf
Met rechten in vrouden leven mach,
Want ic nie liever gast en sach,
Die 'noit op eertrike was gheboren.
Och edel wijf, nu laet mi hoeren:
Hoe sidi comen in dit lant?
DAMIËT 0 Esmoreit, wel scoene wigant,
Mi dochte ic hadde u gherne ghesien,
Maer en mochte mi niet ghescien,
'Yc en moeste daer omme 'liden pijn.
Doen 'maectic mi als een pilgherijm
Ende come al dus ghedoelt doer dlant,
Ende nam Platus 'metter bant,
Dat hi soude mijn behoeder sijn.
ESMOREIT (roept door de poort:)
Waer sidi, lieve vader mijn?
Comt tot hier, ghi moetse scouwen,
Die vol minnen ende vol trouwen
Haer herte tote miwaert draecht.
Het es recht dat si mi behaecht:
Si heeft soe vele 'doer mi ghedaen.
CONINC (op, gevolgd door Robbrecht)
Soe willicse met blider herten ontfaen.
Sijt willecome, Damiëte wel scoene,
Ghi selt in Ceciliën crone

ESMOREIT

Ghi sprect haer boven maten ghelf/c: gij lijkt sprekend op haar in uw
spraak. bal: nog meer. nou: ooit. Ic en: tenzij ik. liden pijn: mij
inspanning getroosten. maectic mi: vermomde ik mij. metier bant:
bij de hand. doer mi: voor mij.
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Draghen boven al die leven.
'Ic salse minen sone 'opgheven,
Ende ghi selt seker werden sijn wijf,
Want ic hebbe soe ouden lijf,
Dat icse nemmeer ghedragen en can.
ROBBR. Her coninc oem, 'bi sente jan.,
Esmoreit hi es wel weert,
Hi wert een ridder wide 'vermeert
Ende die de wapene wel hantiert.
Desen 'raet dunct mi goet 'gevisiert,
Dat hi die crone van u 'ontfa.
Damiët, nu 'comt hier na,
Ghi selt werden jonghe coninghinne.
(koning af, gevolgd door Damiët en Robbrecht).
MEESTER (heeft nu eerst Robbrecht herkend)
Hulpt Mamet ! Dat ic niet 'uut minen sinne
En come, dat verwondert mi!
(in de richting van de poort witend, waardoor als laatste
Robbrecht verdwenen is : )
0 Esmoreit, edel ridder vri,
Die man brachte u in al dit verdriet.
Wat hi u seght, hine meines niet;
Hi hevet tuweert al -valschen gront
Ic cochte u 'jeghen hem om dusent pont
Van finen goude, die ic hem gaf.
ESMOREIT Meester, nu segt mi daer af,
Hoe die saken gheleghen sijn.
MEESTER 0 Esmoreit, bi Apolijn,
Dies es leden achtien jaer,
Dat ic quam ghereden daer,
Esmoreit 'op die selve stede.
Nu hoert, wat die keitijf dede:
Daer soude hi u seker hebben versmoert,
Hi sprac tot u soe felle woert,
Ic sal re : ik zal haar (n.l. de kroon). opgheven: overdragen, bi sente
Jan: bij St. Jan. vermeert: vermaard. raet: plan gevisiert: bedacht.
ontfa : ontvange. comt bier na: volg hier achter (n.l. achter de
koning). uut minen sinne en come : m'n bezinning verlies. valschen gront:
'n vals gemoed. jegben hem: van hem. op die selve stede: op deze
zelfde plaats.
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Dat ghi hem sijn rike sout 'ondergaen;
Ghi moest hem 'emmer iet bestaen,
Dat 'hoerdic wel an sijn 'ghelaet.
ESMOREIT

Meester, 'vertrect mi 'alden staet,
Dies biddic u uuter maten sere,
Want ic sta al 'buten kere,
Dat ic die waerheit niet en weet,
Die mijnre moeder dat groete leet
Ende mi dien lachter mocht anedoen.

0 Esmoreit, bi Mahoen,
Het heeft ghedaen die selve man.
Bi minen god Tervogan,
Hi soude u hebben ghenomen dlijf,
Want 'hi vermaets hem, die keitijf.
Ic hoeret ende sprac hem aen
Ende seide hem, het ware quaet ghedaen,
Dat hi soude dooden den jongen 'voeght,
Alsoe dat ic u 'jeghen hem cocht
Om dusent pont van goude roet.
ESMOREIT Bi den here die mi 'gheboet,
Die ondaet sal ghewroken sijn,
Eer ic sal eten of drincken wijn.
(tot meester Platus : )
Nu moetti 'uwen indach doen.
(h# roept in de richting van de poort:)
Waer sidi vader, hoghe baroen,
Ende Robberecht, die mordenaer?
ROBBR. (haastig op, daarna ook de koning)
'Bi desen here, dan es niet waer !
Esmoreit, neve mijn,
Ic hebbe oit goet ende getrouwe gesijn,
'In was noit moerdenaer no verrader.

MEESTER

ondergaen: afhandig maken. emmer iet bestaen: bepaald op een of
andere wijze verwant zijn. hoerdic: bespeurde ik. ghelaet: voorkomen.
vertrect : vertel. alden .rtaet : het hele geval, buten kere: buiten mezelf.
bi vermaets hem: hij pochte erop. voegkt: prins. jeghen hem: van hem.
gheboet: schiep. uwen indach doen : uw indaging doen, uw beschuldiging
uitbrengen. Bi deren here: bij deze Heer (wijzend op het crucifix).
In: ic ne: ik niet.
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Swijt, 'pute soene, het es noch quader
Die ondaet, die ghi hebdt gewracht.
Hoe quam dat 'nie in u ghedacht
Te vercopen uwes selfs geboren bloet,
Ende maket minen 'vader vroet,
Dat mijn moeder hadde ghedaen?
ROBBR. Daer willic in een 'crijt voer gaen,
Esmoreit wel coene wigant,
Es hier enech man int dlant,
Die mi dat wil 'tiën an.
MEESTER Swijt al stille, quaet 'tieran.
Ghi soutten hebben doot ghesteken,
En haddi mi niet hoeren spreken,
Daer ic 'ten aenganghe quam gereden.
Ic en was nie soe wel te vreden
Als dat icken j eghen u cochte om geit.
Ic gaeft u al onghetelt
In een 'foertsier, was 'yvorij n.
Noch soude ment vinden in uwe 'scrijn,
Daer willic onder 'setten mijn lijf.
ESMOREIT Ay mi, Robberecht, fel keitijf I
Met rechten ic u wel haten mach.
Ghi selt nu hebben uwen 'doemsdach.
Al die werelt en holpe u niet.
(op een wenk van Esmoreit komt de beul op, die Robbrecht
boeit en hem de strop om de hals werpt. Daarna beul met
Robbrecht af.)

ESMOREIT

Narede
ESMOREIT

(tot het publiek :)
Aldus eest menechwerf gesciet:
Quade werken comen te quaden loene,
Maer reine herten 'spannen croene,
Die vol doeghden sijn ende vol trouwen.

pure soene: ellendeling. nie: ooit. maket vroet : wijs te maken. cr#t :
strijdperk. tiën an: ten laste leggen. tieran: geweldenaar. ten aenganghe : bij de aanvang (v.h. misdri jf). foertsier : kistje. yvorun : van
ivoor. scrfn : kast. set/en: verwedden. doemsdach: sterfdag. spannen
erone : blinken uit.
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Daer omme radic, heren ende vrouwen,
Dat ghi u herte in doeghden stelt,
Soe werdi 'in dinde met gode 'verselt
Daer boven in den hoghen 'troene,
Daer die ingelen singhen scoene.
Dies 'onne ons die hemelsche vader!
Nu segt Amen alle gaden.
Amen.
MEESTER

(tot het publiek :)
God, die neme ons allen 'in hoeden.
Nu hoert, ghi wise ende ghi vroede:
Hier soe moghdi merken ende verstaen,
Hoe Esmoreit 'ene wrake heeft gedaen
Over Robbrecht sinen neve al hier ter stede.
Elc blive sittene 'in sinen vrede,
Niemen en wille thuusweert gaen;
Ene 'sotheit sal men u spelen gaen,

Die cort sal sijn, doe ic u weten.
Wie hongher heeft, 'hi mach gaen eten;
Ende 'gaet alle dien graet neder.
'Ghenoeghet u, soe comt alle mergen weder.

in dinde: in 't eind. vertelt: verenigd. troene hemel. onne: gunne.
in hoeden: in Zijn bescherming. ene wrake gedaen over: wraak genomen
op. in sinen vrede: rustig. sotheit: klucht. bi mach gaen eten: die kan
(nu) beginnen te eten. gaet alle dien graet neder: gaat allen die trap af
(n.l. als de klucht gespeeld is). Ghenoeghet u, soe comt alle mergen weder:
:

zijt ge voldaan, komt dan allen morgen terug.

EEN ABEL SPEL ENDE EEN EDEL DINC
VAN DEN

HERTOGHE VAN BRUUYSWIJC
HOE HI WERT MINNENDE DES ROEDE LIOENS
DOCHTER VAN ABELANT

PERSONEN
VOORREDENAAR
GLORIANT, HERTOG VAN BRUNSWIJK.
GHERAERT, oom van Gloriant.
GODEVAERT, raadsman van de hertog.
DE ROEDE LIOEN, KONING VAN ABELANT.
FLORENTIJN, zijn dochter.
ROGIER, bode van Florentijn.
FLOERANT, neef van de Roede Lioen.
Een BEUL.

KORTE PERSOONSBESCHRIJVING
GLORIANT, de dappere en ridderlijke hertog van Brunswijk,
bezit een dermate ontwikkeld gevoel van eigenwaarde, dat
hij uit minachting voor alle vrouwen nog steeds ongehuwd
is gebleven. De vertogen van de raadslieden der kroon, die
er bij hem op aandringen zich een gemalin te kiezen, blijven
zonder uitwerking totdat... ook de hoogmoedige Gloriant
moet ondervinden, dat niemand ongestraft de macht der
liefde kan trotseren.
Een geschilderd miniatuurportret, dat hem door de prinses
van Abelant gezonden wordt, maakt op hem een overweldigende indruk. Hij ziet nu wel in, dat hij zich tevoren ondoordacht en dom over de liefde en de vrouwen heeft uitgelaten.
Nu kan hij niet rusten voordat hij de schone prinses Florentijn
zijn liefde heeft betuigd. Hij reist naar Abelant en na een nacht
vol gevaren weet hij haar met onstuimige dapperheid te ontvoeren en veilig naar Brunswijk te brengen, waar zij voortaan
naast hem als hertogin zal heersen.
FLORENTIJN, prinses van Abelant, heeft tot nog toe alle huwe-

lijksaanzoeken, zelfs van sultans en emirs, afgewezen. Zij vindt

zich voor iedere man te edel en te hoog. Maar als zij van de
fiere hertog van Brunswijk heeft horen gewagen, weet zij, dat
zij haar ideale geliefde gevonden heeft. Zij zendt hem haar
portret, in de verwachting dat hij op het zien daarvan wel
een vurige liefde voor haar zal opvatten. Bij hun samenkomst
in Abelant openbaart zich hun wederzijdse liefde als een hoge
en reine hartstocht, die Florentijn de kracht geeft om in het
aangezicht van de dood haar geliefde trouw te blijven en het
Christelijk geloof te belijden. Door Gloriant bevrijd, verlaat
zij haar vaderland en trekt met hem naar Brunswij k.
GHERAERT en GODEVAERT zijn wijze raadslieden der kroon, die
in het belang van de dynastie er bij Gloriant op aandringen
te huwen. Hoofdschuddend horen zij zijn hoogmoedige taal
aan en wijzen hem op de dwaasheid van zijn domme woorden,
die hij toch eens zal moeten herroepen. Als Gloriant, ten
prooi aan zijn hartstocht voor Florentijn, de macht der liefde
moet erkennen, raadt de grijze Gheraert zijn neef de gevaarlij ke reis naar Abelant ten sterkste af, immers, de Roede Lioen
is op hun familie heftig gebeten. Maar Gloriants besluit staat
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vast en daarom geeft Gheraert, als ervaren krijgsman, zijn
jonge neef nog enkele waardevolle raadgevingen mee en
belooft hem als een vader voor zijn hertogelijke belangen en
het edele land van Brunswijk te zorgen.
DE ROEDE LIOEN van Abelant is een oosters despoot en —
evenals zijn neef FLOERANT — een fanatiek muzelman, die zijn

eigen dochter op wrede wijze wil ter dood brengen omdat zij
een Christenridder bemint.
De bode ROGIER is ongetwijfeld een der sympathiekste figuren
uit het spel. Eigenlijk een heel gewone bediende, ontroert hij
ons door zijn toewijding aan zijn meesteres. Ook in de ellende
blijft hij haar trouw en na een aanvankelijke aarzeling bevrijdt
hij met levensgevaar Gloriant uit de kerker, neemt aan zijn
zijde deel aan de overval en vergezelt de twee geliefden op
hun vlucht naar Brunswijk.
A

`

C

A

^

I

1

E

F
ABELANT

BRUNSWIJK

TONEELINRICHTING

Links het kasteel van Brunswijk met muren en torens. Op de
achtergrond in het midden een poort (A), waarboven een
kruis; links-midden een zetel (B) voor de hertog.
Aan de rechterzijde de stad van Abelant. In het midden de
grote poort (A), die tot het zevende toneel gesloten blijft. Op
of boven de deur is het teken der halve maan aangebracht.
Zo mogelijk, is boven deze poort achter de kantelen een
(onzichtbare) weergang, vanwaar eerst Florentijn en later
Floerant de situatie op het toneel kunnen overzien, voordat
zij via het zijpoortje (B) opkomen. Links van de hoofdpoort
de prisoen (C) van Gloriant, rechts opzij de kerker (D) van
Florentijn. Geheel links bij de afscheiding der twee toneel-
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helften (of inplaats daarvan) het bosje (E), waar de geliefden
rusten en waarachter Gloriant zich aan het slot van het negende
toneel verbergt. Rechts nog een bank (F) voor de Roede
Lioen (elfde toneel).
Het KLASSETONEEL geeft, voor zover het Brunswijk betreft, geen bijzondere moeilijkheden (zie ook pag. 21). De
voorstelling van Abelant vereist een tweede gevangenis,
waarvoor we over een extra lessenaar moeten beschikken, of
op andere wijze een kerker moeten improviseren. Voor het
zijpoortje (B) kunnen we de deur naar de gang gebruiken,
waarachter Florentijn en Floerant zich dus bij de aanvang
van het zesde, resp. zevende toneel moeten hebben opgesteld.
Een aantal planten in potten symboliseren het bossage (E).

LA1J
E

oB

SCHOOLBANKEN
HET TONEEL IN HET KLASSELOKAAL (ABELANT)

A De hoofdpoort: twee tafeltjes op hun kant, met doek gedrapeerd.
B Het zijpoortje: de gangdeur.
C De gevangenis van Gloriant: b.v. een lessenaar.
D De gevangenis van Florentijn: idem.
E Bossage: planten in potten.
F Zitbank voor de Roede Lioen.
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Een miniatuur-vrouwenportret in medaillonvorm.
Een adellijk wapen op de helm of op de borst van Gloriant.
Vier zwaarden, n.l. voor Gloriant, Rogier, de Roede Lioen
en Floerant.
Een beulszwaard.
(Het edele paard Valentijf zal wel aan de fantasie der toeschouwers overgelaten moeten worden!)
Voor de costumering zie Inleiding.

GLORIANT
Voorrede
Ic bidde gode den oversten vader,
Dat hi ons 'moet bewaren alle gader.
Heren ende vrouwen, groet ende clene,
Ic bidde u allen int ghemene,
Dat ghi wilt maken een ghestille
Ende merct daer na diet merken wille.
Men sal u hier spelen een 'suverlij c dinc
Van enen hoghen jonghelinc,
Die hertoghe was van Bruuyswijc.
Hem dochte dat niemen sijns ghelijc
Op eertrike niet vinden en mochte,
Ende sprac uut overmoedege gedochte
'Roemeghe woerden ende 'ombekint
Daer 'dicke die menege es bi 'gescint.
Want wie dat hem te hoghe beroemt,
Als dan die sake anders coemt,
Soe wort hi bi den roeme ghescant.

Alsoe gevielt desen hoghen 'wigant;
Al was hi 'rike ende hoge geboren,
Uut groten roem soe quam hem 'toren.
Om dat hi sprac roemeghe woert,
Wert vrouwe Venus op hem ghestoert,
Soe dat sijt namaels op hem 'wrac,
Die roemeghe woerde, die hi sprac,
Alsoe ghi nu hier selt bescouwen.
Daer omme radic heren ende vrouwen,
Dat hem nieman te hoghe en sal beroemen,
Want daer es selden ere af comen.
Te hoghen roem en wert 'nie ghepresen.
Nu bidden wi 'gode, die wert gheslegen
Ane een cruce om onsen sonden,
Dat wi alle salich werden vonden
moet: moge. suverljc : schoon. Roemeghe : snoevende. ombekint : onverstandig. dicke: dikwijls. gescint : ten val gebracht. wigant: held.
rike: machtig. toren: verdriet. wrac: wreekte. nie : nooit. gode:
hier: Christus.
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Te 'Josepat in dat soete dal,
Daer God 'sijn oerdeel besitten sal;
'Dies biddic Maria der coninghinnen.
Nu hoert ende swijcht, wi gaen beghinnen.

fosepat : het dal van het Laatste Oordeel. sjn oerdeel besitten: zitten ten oordeel. Dies: daarom.
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EERSTE TONEEL
In Brunswijk
GHERAERT

Waer sidi, lieve vrient Godevaert?

GODEVAERT

(op van links)
Ic ben hier, her Gheraert;
Nu segt mi, 'wats die raet?

Godevaert, het en dochte mi niet quaet,
Dat ons hertoghe, die hoghe baroen,
Enen huwelijc woude doen
Ende dat hi nemen woude een wijf.
Hi heeft soe scone 'vromen lijf
Ende es een stout jonc man van daghen:
Hadde hi een wijf, si mochte draghen
Kindren: dat ware des lants 'profijt.
Hets een lantscap groet ende wijt,
Het ware scade, bleeft sonder 'gheboert.
Daer omme hebbic u gheroepen voert,
Dat ghi ons daer toe sout gheraden.
GODEVAERT Heer Gheraert, dat en mochte niet scaden,
Daer hebbic oec omlancs om ghepeinst;
Maer ic segghe u al ongheveinst,
Heer Gheraert, ghi sijt des hertogen oem,
Daer omme moetti 'sij ns nemen goem
Meer dan ic ofte die hem niet en 'bestaet.

GHERAERT

GHERAERT

'Wattan, Godevaert, ghi moet ons raet
Gheven, hoe dat wi 'varen moghen.
Dlantscap waers in 'goeden hoghen,
Hadde hi een wijf ende kinder daer bi.

GODEVAERT Heer

Gheraert, daer omme selen wi, ic ende ghi,
Onder ons beiden daer na spien.
Ic weet ons wel na ene te sien,
Die men hem gheven sal 'berde gherne.
'Dats die coninc van Averne

wat: die raet ? : wat is er aan de hand? vromen: flink. profijt: belang.
gheboert : vorstentelg. s//ns nemen goem: zorg voor hem dragen.
bestaet: verwant is. W'attan : welnu. varen: handelen, in goeden
bogben : gelukkig, berde: zeer. Dat:: namelijk.
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Heeft een dochter 'noyael ende goet,
Ende die oec draecht enen reinen 'moet
Ende hevet enen goeden aert.
GHERAERT Sekerlijc, heer Godevaert,
Die huwelijc dochte mi goet.
Die coninc van Averne es een edel 'bloet
Ende die altoes binnen sinen daghen
Sine wapen 'eerlijc heeft ghedraghen,
Ende sijn 'vorders sijn van goeder aert.
Sekerlike, Godevaert,
Desen huwelijc dochte mi goet ghedaen.
GODEVAERT Laet ons dan toten hertoghe gaen
Ende laet ons hem dit legghen te voren,
Dan soe moghen 'veine spreken horen
Hoe dat hi 'beraden si.
Nu willen wi gaen, ic ende ghi,

Ende laet ons horen wat hi seght.
Staet sijn herte daer toe 'gheweght,
Soe willen wi thuwelijc maken dan.
Waer sidi, hoghe gheboren man,
Edel hertoghe van Bruuyswij c ?
HERTOG (op door de poort)
Sijt willecome, oem, sekerlijc,
Ende minen lieven vrient Godevaert!
Nu segt mi, lieve oem Gheraert,
U begherte, het sal u ghescien.
(hi gaat in Un Zetel Zitten.)
GHERAERT Gloriant neve, dat souden wi gerne sien,
Dat ghi Wout huwelijc doen.
Wi saghent gerne, edel baroen,
Ende oec Bruuyswij c, u selves lant.
HERTOG
Oem Gheraert, hoghe gheboren wigant,
Daer toe en benic noch niet 'ghestelt.
Ic bidde u, dat ghi mi niet en quelt,
Want daer en w' 'c niet af horen;
noyael: rein. moet: karakter, hart. bloei: persoon. eerlfc : eervol.
vorders: voorouders. witte: wij hem. beraden si: hierover denkt.
gheweght : geneigd. ghestelt: geneigd.
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Ic en weet gheen wijf op eerde gheboren
Daer ic met woude leiden minen 'tij t.
GHERAERT

Neve, ghi moetet om des lants profijt
Doen alsoe wel als om u selves lijf;
Ghi selt nemen moeten een wijf,
Neve, om kinder daer van te crighen.

GODEVAERT Nu

en canic langer niet gheswighen !
Edel hertoge, hoghe baroen,
Ghi moetet om uus lants wille doen
Om kinder te crighene, al Gheraert seght.
Hets een dinc dat men niet en 'pleght,
Sonder vrouwe te bliven soe groten here.
Ghi souter u lantscap met 'onteren,
Edel here, stoerfdi sonder gheboert;
Daer soude 'op risen een groet 'discoent,
Elc souts die naeste willen sijn;
Ghi sout 'beraden groten 'pijn
Den edelen lande van Bruuyswijc.

HERTOG

Godevaert, Godevaert, sekerlijc,
Dese redene es 'te male om niet.
Mijn herte gheen wijf soe gherne en siet,
Daer ic om gave een haer.
In weet gheen wijf, dies werdich waer
Dat icse maken soude mijn vrouwe.

GODEVAERT Here,

'wacht dat u noch niet en rouwe,
Dat ghi sprect dus domme woert.
Wort vrouwe Venus op u ghestoert,
Si sal u noch 'maken mat.

GHERAERT

Gloriant neve, verstaet wel, dat
Samsoen, die was soe sterc,
Bedroghen wart 'bider minnen werc;
Ende oec Apsloen, die scoen,
Ende die wise coninc Salomoen
Bleven bi minnen al bedroghen.

lijf: leven. pleght : pleegt, gewoon is. onteren: te gronde richten,
op risen: ontstaan. discoert : onenigheid. beraden: berokkenen. pijn:
overlast. te male: helemaal. wacht: pas op. maken mat: overwinnen.
bider minnen werc: door liefde's macht.
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Dits emmer waer ende niet gheloghen:
Vrouwen minne brachse tonder.
HERTOG

Seker, oem, 'dat heeft mi wonder,
Maer si waren vol 'geckerdiën.
Oem Gheraert van Noermandiën,
Daer quamen ander saken bi:
Sine waren haers selfs 'van herten niet vri,
Si bleven aen vrouwen al 'versmoert.
Ic en weet gheen wijf van soe hoger geboert,
Dat icker seker om gave twee peren.

GHERAERT

Seker, neve, dats niet dan 'sceren
Mede te makene, soe wie dat hoerde!
Ende ic en hoerde nie soe domme woerde
Spreken enen hoghen man.
Seker, neve, ghi moet nochtan
Huwen om des lants profijt.
Seker, oem, dien tijt
En sal nemmermeer man bescouwen,
Dat ic enech wijf sal trouwen,
Die nu op eertrike leeft
Of die die werelt binnen heeft;
Want ic hebbe soe vromen lijf,
Soudic dat 'legghen ane ene wijf,
Soe waric emmer 'buten kere;
Ende oec benic soe groten here
Vanden lande van Bruuyswijc,
En es gheen wijf op eerde mijns gelij c ;
Ic wil bliven 'mijns selves man.

HERTOG

Bi den vader die mi ghewan,
Nu en hoerdic nie soe domme tale !
Seker, neve, en voeght u niet wale,
Dat ghi den vrouwen 'sprect soe naer.
GODEVAERT Seker, Gheraert, ghi segt waer:
Den vrouwen heeft hi wel na ghesproken,
GHERAERT

dat heeft mi wonder: dat verwondert me. geckerdiën : dwaasheden.
van herten niet vn: zichzelf niet meester. versmoert : verslingerd.
sceren mede te makene: de spot mee te drijven. legghen: binden, buten
kere: dolzinnig. mijns selves man: m'n eigen baas. ghewan: schiep.
sprect soe naex: zo afgeeft op.
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Maer het sal noch werden ghewroken,
Dat weetic wel in rechter 'trouwen;
Een lieflijc aensien van eenre vrouwen
Sal hem noch duncken 'medesine.
(staat op)
HERTOG
Oem Gheraert, bider trouwen mine,
Dat en seldi 'gheleven nemmermeer !
Mijn herte es 'vaster dan een weer
Ghestelt al op mijn scone lijf.
Ic en weet op eertrike gheen wijf,
Die mi dunct dat mijns werdich ware;
Mijn herte dat vlieght ghelijc den 'are
Boven alle vrouwen minne.
Soudic dan mijn herte ende vijf sinne
'Legghen an eens wijfs 'bedwanc ?
Van gode moetic hebben 'ondanc
'Of dat emmermeer ghesciet.
GHERAERT Gloriant neve, soe waert 'om niet,
Dat hoeric wel, datter ic om 'pine.
Maer 'wacht, dat u noch niet en 'scine,

Dat ghi sprect dus dommelij c.
TWEEDE TONEEL
In Abelant
FLORENTIJN (zittend op een bank rechts)
Ay, en mach op eertrij c
Mijns ghelijc niet gheboren sijn,
Ende die ware vander naturen mijn
Ende ghelijc mi van moede!
Ic en sach nie man soe rijc van goede,
Dien ic woude hebben tot enen man,
Noch 'amerael, noch 'soudan,
Noch nie man soe hoghe gheboren,
Die mi 'van huwelijc leide te voren,
in rechter trouwen: voorwaar. medesine: medicijn, „balsem". gheleven:
beleven. vaster dan een weer: sterker dan een bolwerk, rotsvast.
are: adelaar. Legghen: onderwerpen. bedwanc : macht. hebben ondane:
vervloekt worden. Of: als. om niet: vergeefs. pine : moeite voor doe.
wacht: pas op. scine : zal opbreken. moede: karakter. amerael: emir.
soudan : sultan. van huwelfc leide te voren: een huwelijksvoorstel deed._
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Dat ic sine minne woude draghen.
'Dier ghelijc hebbic horen ghewaghen
Van enen man in kerstenrij c,
Ende es hertoghe van Bruuyswijc
Ende van herten alsoe 'proeys
Ende van moede soe 'oerghelyoes,
Dat hi oec gheen wijf en mint.
Wi sijn beide ghelijc ghesint,
Dat segt mi mijn herte 'te voren,
Ende onder ene planete gheboren
Ende hebben beide gader ene nature.
Nu salic hem sinden ene 'figure,
Een 'heelde ghemaect na mijn anschij n ;
'Eest dat wi twee ghelike sij n,
Sijn herte sal hem verwandelen dan.
Bi minen god 'Tervogan,
6

Ic sal horen wat hi seght.

Mijn herte dat staet te hem ghewecht,
Om dat hi van herten es soe fier.
Waer sidi, mijn bode Rogier?
Comt tote mi, ic hebs te doen.
ROGIER

(Op)

0 edel vrouwe, bi 'Mahoen,
Segt mi, wat wildi hebben ghedaen?
FLORENTI JN Rogier,

ghi moet haestelec gaen
Toten hertoghe van Bruuyswijc,
Ende es gheleghen in 'kerstenrijc
Ende es gheheten Gloriant.
Ghi selt hem gheven in sine hant
. Dese figure, den 'deghen fijn,
Ende segt hem, dat icse na danschijn mijn
Hebbe doen maken wel ghelijc,
Ende dat ghi comt uten rij c
Vander stat van Abelant,
Ende segt oec den hoghen wigant,
Dat ic hem bidde in rechter trouwen,

Dierghelj/c : hetzelfde. proeys : fier. oerghelyoes : trots. te voren : met zekerheid. figure: afbeelding. beelde : beeltenis. Eest dat : indien. verwandelen :
veranderen. Tervogan: heidense godheid (?). Mahoen: Mohammed.
kerrtenrjc : Christenland. deghen : held.
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Dat hi 'in deere van allen vrouwen
Dese figure wille anesien.
Hem sal sere verwonderen van dien,
Wat ic daer met menen mach.
Ende segt hem, dat ic nie man en sach,
Daer ic mede deilen woude mijn lijf,
Ende segt hem oec al 'sonder blijf,
Dat hi es mijn vader, die hoghe baroen,
Van Abelant die rode 'Boen,
Ende hoert ende merct ende swij cht ende 'heelt,
Ende verstaet wel dat hi u beveelt,
Ende brinct mi die boetscap dan.
(mei' overhandigt hem het portret.)
Bi minen god Tervogan,
Joncfrouwe, dese boetscap wert gedaen;
Ic wille met haesten daerwert gaen.
DERDE TONEEL

ROGIER

In Brunswijk
(geknield voor de Hertog)

Mamet ende Apolijn
Die moeten bewaren die vrouwe mijn,
Die mi heeft ghesent tote hier.
Edel here, ic ben een 'metselgier
Eender joncfrouwen noyael ende goet;
Si bidt u op gherechter 'oetmoet,
Dat ghi wilt anscouwen dese figure:
Si es na die scoenste creature
Ghemaect, die men vint in eertrike,
Ende haren anschijn alsoe ghelike,
'Al waer sijt selve, die vrouwe weert;
Si es van hare doghet 'vermeert
Ende oec van haren hoghen 'moet.
(h# geeft Gloriant het portret.)
Metselgier, nu maect mi vroet,
HERTOG
Wie es die joncfrou? doet mi becant t
in deere: terwille van de eer. ronder blff : vlug. lioen : leeuw. heel!: verzwijg. metselgier: bode (messagier). op 0e/moet: onderdanig. Al waer
s#t selve: alsof zij 't zelf was. vermeert: vermaard. moet: karakter.
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HERTOG

ROGIER

HERTOG
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Dats Florentine van Abelant,
Die edel joncfrou ende die 'rike.
Men vint in heydenesse niet haers gelike,
Soe 'noyael noch soe scone van live.
Men vinter in eertrike niet vive,
Die gheliken der vrouwen mijn.
Si en mochte niet noyaelder sijn,
Hovescher noch 'bat gheraect,
Ende van haren live soe volmaect
Ende haren moet soe 'eerlij c draecht;
En was nie man op eerde 'verdaecht,
Soe rike noch soe hoghe gheboren,
Die hare 'van minnen leide te voren
Dat - .si worden woude sijn wijf.
Si heeft te male een reine lijf
Ende enen vader van hoghen doen,
Dats van Abelant die rode lioen
Es haer vader, 'des sijt vroet.
Du best een bode ghetrouwe ende goet,
Dat hoeric 'berde wel ane di.
Nu staet op ende gaet met mi,
Ic sal di wel 'te ghemake doen.
Ic doet gherne, edel baroen.
(Gloriant geleidt hem door de poort naar binnen.)
(alleen, het portret van Florentfn in de hand)
Nu biddic gode, liet wel vermach,
Dat bi mi late gheleven den dach,
Dat ic dese joncfrou noch anscouwen 'moet,
Die mi dese grote vrientscap doet
Ende heeft mi die figure ghesent,
Dit 'anschijn, na thare gheprent.
Ay god, ende mach haer anschijn
Ghelijc deser figure sijn,
Sone saghic op eerde 'nie haers ghelijc:
Si ware wel weert in Bruuyswijc

rike: machtige. noyael: rein, bat gheraect: schoner geschapen. eerlfc :
luisterrijk. verdaecht : verschenen, geboren. van minnen leide te voren:
van liefde sprak. des .s//t vroet : weet dit. berde: heel. te ghemake doen:
onthalen. moet: moge. anschijn: portret. nie: nooit.
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Te sine ene 'vrouwe ende ene hertoghinne.
God, daer alle doghet es inne,
Die gheve haer altoes 'goeden morghen.
Ay god, wat consten draecht si verborghen
Int herte, dies benic wijs.
Si draghet van 'abelheiden een 'rijs
Boven allen vrouwen, die ic nie sach.
Ay, god die gheve haer goeden dach,
Die mi ghesent heeft desen pant.
ROGIER

(Op)

0 hoghe gheboren wigant,
Ic hebbe mine boetscap ane u ghedaen.
Nu willic weder keren gaen
Toter joncfrouwe Florentijn.
HERTOG

Rogier, Rogier, nu soe moetti sijn
Goet ende ghetrouwe in alder stont
Ende 'draghen enen hoveschen mont;
Wat ghi hoert ende wat ghi siet,
Dat en seldi voerder 'vertrecken niet,
Rogier, dan men u beveelt:
Hi es te prisene die 'wel heelt.
Lieve Rogier, nu sijt ghetrouwe
Ende groet mi sere die scone joncfrouwe
Ende segt hare in ware dinc,
Dat nie wijf van mi en ontfinc
Groete meer dan si allene.
Maer om dat si es soe rene
Ende soe noyael van haren live,
Soe segt den edelen sconen wive,
Dat si 'mi houde hare reynecheit
Tot onser beiden salicheit;
Ic sal hare oec 'ghestadich sijn.

ROGIER

0 edel here, bi Apolijn,
Si bat mi uter maten sere,
Dat ic u vraghen soude, edel here,
Of si u emmermeer soude moghen sien.

vrouwe: heerseres. goeden morgen: geluk. abelheid: schoonheid, een rfs
dragen.' de kroon spannen. draghen enen hoveschen mont: hoofse woorden spreken. vertrecken : vertellen. wel hee/t: goed verzwijgt. mi boude.;
voor mij beware. ,ghestadich: getrouw,
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Rogier, dat sal hare ghescien:
Eer dat liden seven weken,
Salic die joncfrou sien ende spreken,
'Op dat mi god behout mijn lijf;
Ende groet mi sere dat edel wijf,
Die god altoes bewaren moet.
Nu willic gaen lopen metter spoet.
Mamet ende Apolijn
Ende Mahoen ende Jupetijn
Die moeten u gheven goeden dach.
(Rogier af.)

VIERDE TONEEL
FLORENTIJN

In Abelant
(o, p de bank rechts)
Rogier, nu doet mi 'ghewach :

ROGIER

Hebstu ghesien den hoghen man?
(geknield voor Florentjn)
Ja ic, vrouwe, bi Tervogan,
Hets een man van hogher weerde.
Ic weet wel, dat op die eerde
Sijns ghelike niet en leeft
Noch die werelt binnen en heeft
Van scoenheden noch van hoghen moede.
Hi es een man van edelen bloede,
Rijc van 'haven, groet van gheslachte
Ende edel gheboren van groter machte,
Ende die oec hout een rikelij c hof.
Ic en hoerde nie soe groten lof
Gheven als men gheeft Gloriant.
Hi es te male een coen wigant
Ende 'ontsien van allen man.

FLORENTIJN

Rogier, Rogier, nu legt mi dan:

ROGIER

Wat groeten heeft hi mi ghesent?
0 edel vrouwe wide bekent,
Hi seide mi in ware dinc,

liden: voorbijgaan. Op dat: indien. ghewach : melding. haven: bezittingen. ont tien : geacht.
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Dat nie wijf van hem en ontfinc
Groete meer dan ghi allene,
Ende bidt u, edel vrouwe rene,
Dat ghi hem hout u suverheit
Tot uwer beiden salicheit;
Hi sal u oec ghestadich sijn.
FLORENTI JN Segt mi, Rogier, bi Apolijn,
En seide hi niet, dat hij mi gerne soude sien?
ROGIER
Ja hi, vrouwe, dat sal u ghescien:
Noch eer liden seven weken,
Sal hi u sien ende daer toe spreken:
Alsoe seide mi die wigant
Ende 'ghelovet mi 'in mine hant
Ende swoert bi der trouwen sijn.
FLORENTIJN Bi minen god Apolijn,
Na dien tijt soe salic wachten.
Mocht noch comen 'na mijn achten,
Dat mi dat noch mochte gescien,
Dat ic den hertoghe mochte anesien,
Soe waric alle sorghen vri.

Rogier, staet op ende gaet met mi;
Ghi hebt u boetscap wel 'bewaert.
VIJFDE TONEEL

In Brunsw k
HERTOG

Waer sidi, edel oem Gheraert,
Van Normandiën hoghe baroen?
Uus raets hebbic nu wel te doen,
Edel oem, hoghe wigant.

GHERAERT (Op)

HERTOG

Wat segdi, neve Gloriant,
Wat sijn die dinghen die u ghebrect?
Edel oem, dat mi int herte stect,
Dies ic niet langher en can 'ghehelen.
Gherechte minne doet mi soe 'quelen,

ghelovet : beloofde het. in mine hant: op handslag. na mijn achten :zoals
ik verwacht. bewaert : volbracht. gbebelen: verzwijgen. quelen: lijden.
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Dat mi costen sal mijn lijf.
Ic minne soe sere een edel wijf,
Dat ic ure no nacht no dach
Gherusten no gheslapen niet en mach,
Sent dat ic ierst die minne began.
GHERAERT (ten hoogste verwonderd)
Dats dat ic niet en can
Gheloven, soe 'wats ghesciet,
Dat u edel herte verdriet
Lijdt om enech wijf die leeft
Of die die werelt binnen heeft;
Dies en canic gheloven 'twint.
Och edel oem, wide bekint,
HERTOG
Ic 'lide wel ende gheve mi sculdich,
Dat ic hier voermaels menechfuldich
Dommelike Nebbe ghesproken.
Edel oem, dat wert nu al gewroken,

Dat ic sprak die domme woert;
Dies es vrouwe Venus op mi ghestoert
Ende heeft mi int herte gheraect,
Ende enen dienere der vrouwen ghemaect,
Ende leert mi gaen der minnen pas.
GHERAERT Ende hoe willic gheloven das?
Ghi draghet soe 'hoverdeghen moet,
Ghi maket mi ende Godevaerde 'vroet,
Dat gheen wijf op eertrike
Soe hoghe gheboren noch soe rike
U dochte dat uus werdich ware;
U herte dat vlieght ghelij c den 'are
Boven alle minnen crachte.
Het en mach niet comen in u ghedachte,
Hets al 'sceren dat ghi segt.
U herte soe vol hoevende stect,
Die vrouwen en 'moghen ane u niet winnen.
Och edel oem, wilt mi 'versinnen 1
HERTOG
Dat ic soe dommelike sprac,
wats ,ghesciet: wat er ook gebeure. en... twínt : helemaal niet. lide :
beken. hoverdeghen moet: trots karakter. vroet: wijs. are: adelaar.
sceren: scherts. moghen ane u niet winnen: kunnen u niet overwinnen.
versinnen: begrippen,
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Dat quam daer bi dat mi ghebrac
'Wetentheit, in rechter trouwen.
Nu 'comic te ghenaden allen vrouwen
Om ene, die mi quelen doet;
Want herte ende sin, ziele, lijf ende moet
Staet al in eenre joncfrouwen 'ghewelt.
GHERAERT

Wie es die joncfrou, die u dus quelt,
Gloriant neve, laet mi dat weten.
Want ic en can emmer niet vergheten
Der hogher woerden die ghi spraect;
Ende sidi nu ane ene minne gheraect,
Seker, neve, dat wondert mi.
Segt mi doch, wie se si,
Die u herte alsoe beswaert.

HERTOG

Van Normandiën oem Gheraert,
Si heet Florentijn van Abelant,
Edel oem, coen wigant,
Ende heeft enen vader van hoghen doen,
Dats van Abelant die rode lioen
Es haer vader, des sijt wijs.

GHERAERT

(ontsteld)

Hulpt, here god vanden paradijs,
Neve, hoe mach dat 'comen bi?
Dat heeft mire herten alte 'vri,
Om dat si woent soe verre van hier.
Och, edel oem, der minnen vier
Es snelder vele dan enech 'ghescot.
Oem Gheraert, bi minen god,
Si heeft mi een saluut ghesent
Ende een anschijn na thare gheprent,
Ghelijc den haren ene figure.
Si es die scoenste creature,
Die leeft onder des hemels trone;
Si ware wel weert te 'spannen crone,
Al waert een coninc van Vranckerij c.
Sie en es gheenre vrouwen ghelij c,

HERTOG

W'etentheii

:

wijsheid. comic te ghenaden

:

verootmoedig ik mij voor.

gbewelt: macht. comen bi: wezen. vn: verwonderlijk. ghescot : pijl,.
spannen crone: de kroon dragen.
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Die die sonne nu bescijnt.
Al es mijn herte 'van hare ghepijnt,
Seker, oem, si eest wel weert,
Si es van hare doghet vermeert
Ende oec van haren hoghen moet.
Och, edel oem, ic maects u vroet,
Minen verborghen heimeliken staet.
Nu biddic u, oem, gheeft mi raet,
Dat ic mijn lief ghewinnen mach.
GHERAERT

Gloriant neve, dien dach
En mach u nemmermeer ghescien;
Ghi moghet wel om een ander 'sien.
Ic sal u segghen redene 'waer bi:
Die rodelioen hi es soe 'vri
Ende een man van groter machte,
Ende die oec haet al ons gheslachte
Boven al die leven op die eerde;

HERTOG

Want ic versloech metten sweerde
Sinen vader voer Abelant,
Ende u vader, die coene wigant,
Versloech sinen oem Eysenbaert,
Die 'vroemste man, die nie 'ghewaert,
Ende in heydenesse 'gorde sweert;
Maer u vader wide vermeert
Sloech hem den hals ontwee.
Noch dede hi hem scade 'mee,
Daer hi noit sint omme en 'loech :
Twee sijnre 'molen kindere hi versloech,
Die uut •Antiotsen waren gheboren.
Dies heeft die rodelioen noch toren,
Dat wetic wel ghewaerlike.
Al waerdi here van al kerstenrike,
Hine gave u sijnre dochter niet.
Bi gode die hem crucen liet,
Oem Gheraert van Normandiën,
Ende bider maghet sente Mariën,

van hare ghepj/nt : door haar gekweld. sien (om) : uitzien (naar). waer

bi: waarom. vn: aanzienlijk. vroemste: dapperste. ghewaert : geboren
werd. gorde .rweert : het zwaard aangordde. mee: meer. loech : lachte.
molen: tante. Antiotsen: Antiochië.
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Ic salse hebben of bliven doot,
Al ware hi mi 'viant noch alsoe 'groot,
Ende daer toe van hogher macht:
Behendicheit gaet voer cracht.
Ic sal ghewinnen die vrouwe rene;
Met tuinen 'properen live allene
Meinicse te halene, 'ans mi god.
GHERAERT Gloriant neve, al sonder spot,
Ende hoe wildi dat leggen an?
Dat salic u segghen, edel man
HERTOG
Van Normandiën, coene wigant.
Ic sal riden 'ombekant
Ghelijc enen ridder van avonturen.
Der minnen 'pas moetic 'besuren;
Dat doet al Florentijn die scone joncfrouwe.
Och, edel oem, nu blijft ghetrouwe
Den goeden lande van Bruuyswijc;
Want van vromicheiden uus ghelijc,
Edel oem, nu niet en leeft.
Ic bidde u, dat ghi niet en 'begheeft,

Ghine sijt ghetrouwe den goeden lande,
Ende 'verwaert al omme mijn scande;
Dies biddic u, edel oem Gheraert.
Eest dat ic doot blive op die vaert,
Soe es u 'verstorven dlant.
Nu blijf met gode, coene wigant,
Dese vaert moet ghevaren sijn.
GHERAERT 0 Gloriant, neve mijn,
Ic duchte, dat u dese vaert sal rouwen.
Men vint soe vele scoender vrouwen
In kerstenheit, hoghe baroen.
Hi es soe fel, die roede lioen,
Ic weet wel, 'kint hi u gheslachte,
Om 'dwonder, dat u vader wrachte
Voer Abelant onder 'die sine,
viant: vijandig. groot: zeer. properen: eigen. ans mi god: als God
het me toestaat. ombekant: „incognito". pas: tocht, gang. besuren:
aanvaarden. begheeft : nalaat (getrouw te zijn). verwaert: weer af.
verstorven: op u overgegaan. kint bi u gheslachte: komt hij achter
uw afkomst. wonder: ongelofelijke dapperheid. die sine: de zijnen.
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Hi sal u 'beraden pine;
Seker, neve, dit duchtic al.
HERTOG

Nu comer af datter af comen sal,
Dese vaert moet emmer sijn gedaen.

Soe moetse u te goede vergaen,
Dies biddic gode vanden 'trone.
Gloriant neve, dat u god lone !
Nu sijt behindich in uwen 'raet;
Ende uwen heimeliken staet
En seldi niemen maken cont;
Ende luttel woerde in uwen mont
Ende die behindich ende 'vast;
Ende als ghi comt daer u herte op 'rast,
Tot Florentijn, die vrouwe goet,
Soe draeght 'heerlijc uwen moet
Ende en sijt emmer te haestich niet;
Eest dat ghi comt in enich verdriet,
'Doeghet mi te wetene, neve mijn,
Ic sal Beker u vader sijn
Alsoe langhe als mi god behout mijn lijf.
Maer lietti dese vaert 'een blijf,
Soe dadi als die vroede doet.
Nenic, oem, om al dat goet,
HERTOG
Dat die sonne nu. mach bescinen,
Sone latic niet, ic en sal Florentijnen
Bescouwen, dat edel wijf.
Waer es mijn 'ors Vaelentij f ?
Ic wil gaen varen metter spoet.
Maer, edel oem, ghetrouwe ende goet,
Ic set mijn lant in uwer gheweelt,
Dat ghijt trouwen bewaren seelt,
Tote dat ic come van Abelant.
GHERAERT 0 edel neve Gloriant,
God ons here moet u bewaren
Ende altoes in doghden sparen,
Waerwaert dat ghi u 'bekeert.
(Gloriant af.)
GHERAERT

beraden pine: leed aandoen. trone : hemel. raet: plan. vast: vastberaden. rast: gesteld is. heerlr/c : ridderlijk. Doeghet : laat het. een blijf:
achterwege. ors: ros. bekeert: begeeft.
,
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ZESDE TONEEL

HERTOG

In Abelant
(nacht; maneschijn ; Gloriant op, eventueel te paard)
Ay god, hoe sere mi die minne leert
'Hovescheit, dat vindic nu wel.
Mijn herte stont tot allen vrouwen 'fel,
Eer ic minnende wert die scone.
Maer nu spannen alle vrouwen crone
In mijn herte: dat doet allene
Florentijn die vrouwe rene,
Die mi leert gaen der minnen ganc.
O overste 'god, die minne u dwanc
Dat ghi van boven neder quaemt
Ende menschelijc nature anenaemt;
Ane ene 'maghet, een suver wijf,
Onfingdi menschelijc lijf,
Dat ghi liet hanghen ane een 'hout
Sonder verdiente ende buten 'scout
Ende u edel herte opbreken,
Met eenre 'ghelavie al doersteken:
Dat dede al der minnen cracht.
Ay god, wat wonder hebdi ghewracht
Ende al uut rechter minnen vloer 1
Daer omme die 'haers sins sijn vroet,
Die en doerven mi 'begripen niet,
Dat mi die minne doet verdriet;
Want die minne es soe crechtich,
Dat si den starken god almechtich
Vanden hemel neder dede dalen,
Om die scout vore ons te betalen.
Dat dede al der minnen 'aert,
Dat hi vercoes den edelen 'bogaert,
Mariën, dat edel vat,
Daer in verborghen was die scat,
Die ons allen heeft ghecocht
Ende uter ewegher pinen brocht.

Hovescheit : hoffelijkheid. fel: vijandig. god: hier: Jezus. magbet:
maagd. hout: kruishout. scout: schuld. gbelavie: speer. haers tin:
sjn vroet: bij hun verstand zijn. begripen : berispen. aert : kracht.
bogaert: tuin (hier: Maria).
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O minne, du best een edel cruut,
Du best dat alder soetste fruut,
Dat god op eerde nie wassen dede.
Nu sie ic Abelant die scone stede,
Daer in dat woent die vrouwe mijn.
Maer si dunct mi 'besloten sijn;
Hets recht, hets twee uren in der nacht;
Ic soude 'gheloven dat mense wacht:
Daer goede hoede es, daer es goeden vrede.
Abelant, Abelant, wel soete stede,
'Na dien dat ic niet inne en mach,
Soe willic beiden tote merghen dach
Ende minen nachtraste hier gaen doen,
Ende Vaelentijf sal gaen weiden int groen,
Tote opgaet dat sonneschijn.
(hl gaat liggen rusten in het gras.)
FLORFNTI JN (eerst

op de muur van het kasteel; later op door een

s goor je)

Danc hebbe Mamet ende Apolijn,
Ic sie den valke van hogher aert
Neder dalen in minen bogaert,
Daer ic soe langhe na hebbe ghewacht;
Hi heeft een teken 'vore hem bracht,
Daer ane dat ickene kinne.
Hi es dien ic met trouwen minne,
Dat sie ic wel ane sine 'ghedaen.
Nu willickene vriendelijc gaen ontfaen,
Want hi es comen 'te mire bant,
Een edel valke uut kerstenlant,
Van Bruuyswijc die hoghe baroen.
Ic sachen 'neder beten int groen
Van sinen paerde, die coene wigant.
Sij t willecome, Gloriant !
Ghi hebt beseten die herte mijn.
Ic sach u onder dat maenschijn
Ende oec verhoerdic uwe tale;
besloten : gesloten (de poorten nl.). gheloven : prijzen. wacht : bewaakt.
Na dien: aangezien. vore hem bracht: meegebracht. ghedaen: uiterlijk. te mire ban!: op mijn hand (denk aan de valkenjacht!). neder

beten: afstijgen.
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'Al te hant verkindic u wale
Biden teken, dat ghi daer draecht.

(staat haastig op van het gras)
O Florentijn, wel scone maeght,
Sidi dit, wel edel vrouwe rene,
Soe biddic gode van Nasarene,
Dat hi beware u reine lijf.
O Florentijn, wel scone wijf,
Wat hebbic al doer u 'besuert
Ende mi gheaventuert,
Eer ic hier comen ben int lant !
FLORENTIJN O edel hertoghe Gloriant,
Ghi sijt mi groet willecome 1
Ghi moghes wel 'draghen uwen roeme,
Dat ic op eerde nie man en sach,
Die mijn herte 'verhoghen mach
Meer dan ghi, hoghe baroen.
Maer wist mijn vader, die roedelioen,
Dat wi hier beide vergadert sijn,
Bi minen god Apolijn,
Onser beider lijf dat ware verloren!
God, die vander maghet was gheboren,
HERTOG
Moet onser beider hoeder sijn,
O uutvercoren Florentijn,
'Spieghel boven alle wiven,
Saelt 'verloren moeten bliven
Dat ic hebbe doer u ghedaen?
Ic hebbe mijn lantscap laten staen
Om u te sprekene, vrouwe rene,
Ende come aldus ghedoelt allene
Ghelijcc enen aermen knecht.
FLORENTIJN 0 Gloriant, dat ware onrecht,
Bi tuinen god Tervogan;
Hets recht, wie enen 'doeghden an
Ende in rechter trouwen mint,
HERTOG

.Al te banƒ verkindic u wale: ik heb u onmiddellijk goed herkend,
besuert : doorgemaakt. draghen uwen roeme: u erop beroemen. verhoghen : verheugen. Spieghel: voorbeeld. verloren: vergeefs. doeghden
an: geluk gunt.
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Dat hi troest daer af ghewint,
Alsoe ic van u hebbe ghedaen.
Nu seldi oec van mi ontfaen
Al dat u edel herte begheert
'In reinen aerde, ridder weert,
Al sonder eneghe 'doerpernie.
Bider maghet sente Marie,
HERTOG
Florentijn wel suverlike,
Om al dat goet van eertrike
En dadic u ghene doerperheit.
Maer, edel wijf, maect u bereit
Met mi te Bruuyswijc te varen,
Want hier en es gheen langher 'sparen.
Vernaemt uw vader, die roedelioen,
Hi soude ons beiden 'lachten doen,
Soe bleven wi ewelijc 'ghescant.
FLORENTIJN O edel hertoghe Gloriant,
Bruuyswijc soudic gherne besien;
Mochte mi dat met trouwen ghescien,
So woudic varen daer ghijs begheert.
0 Florentijn, vrouwe weert,
HERTOG
Die ic boven alle vrouwen minne,
Ic sal u maken hertoghinne
Van Bruuyswijc, den goeden lande;
'Dies settic u mine trouwe te pande,
Edel wijf van hogher aert.
FLORENTI JN Soe

salic met u 'bestaen die vaert,
Boven alle man, die leven mach,
Of die ic met oghen nie ghesach,
Edel hertoghe, hoghe baroen.
Nu laet ons hier neder sitten int groen,
Tote neder gaet dat maenschijn;
Dan selense alle gader slapen sijn,
Die te mijns vader hove behoren,
Dan moghen wi sonder 'toren
Varen sonder 'yemens ghemoet.

In reinen aerde: op kuise wijze : doerpernie : oneerbaarheid. sparen: tal-

men. lach/er: schande. ghescant: ongelukkig. Die:: daarvoor. bestaen :

ondernemen, toren: overlast. yemens gbemoet : iemand te ontmoeten.
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0 edel wijf, het dunct mi oec goet,
Want die vaec gaet mi soe an,
Dat ic niet langher ghestaen en can,
Ik moet 'emmer legghen mijn 'boet.

FLORENTIJN Soe

legghet dan neder in minen scoet
Ende slaept, hoghe gheboren wigant;
Dan selen wi rumen Abelant.

(mei' gaat in het gras fitten, en leunt tegen een boom.
Gloriant legt i'n hoofd in haar schoot. Beiden slapen in)
ZEVENDE TONEEL
FLOERANT

(op de muur van het kasteel)
Hulpe, Mamet ende Apolijn,
Hoe es die joncfrou Florentijn
Alsoe dommelijc ghesint?
En wert nie man van hare gemint,
Die in heydenesse mochte 'spannen crone,
Soe hoghe gheboren noch soe scoene,
Dat si haer herte daer woude legghen an,
Ende mint nu enen kerstenen man
Ende wilt met hem rumen dlant 1
Soe blijft si ewelijc ghescant,
Eest dat ic swighe hier van.
Bi minen god Tervogan,
Nenic, ic saelt segghen haren vader,
Want ict ghesien hebbe al gader.
(hij komt op door het wi poor je en roept met gedempte
stem aan de hoofdpoort:)
Waer sidi, hoghe gheboren baroen
Van Abelant, heer roedelioen?
Staet op, hoghe gheboren man,
Doet haestelijc u cleder an,
Ghi selt vernemen, 'dies ghi niet en wet.
(dan treedt hij behoedzaam naar voren en neemt het
r waard van Gloriant weg; het paard, indien aanwezig,
voert hij bi de teugel van het toneel.)

emmer: in ieder geval. boei: hoofd. spannen crone: de kroon dragen.
dies : waarvan.
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ROEDELIOEN (op

door de hoofdpoort)
Nu benic hier al 'onghelet,
Floerant neve, wat saels ghescien?

FLOERANT

C) edel oem, ic hebbe ghesien
Wonder ane Florentine die scoene,
Die met rechten mochte dragen crone
Voer van Babeloen den 'soudaen.
Si leghet aerm ende aerm 'bevaen
In ghenen boegaert, coene wigant,
Met enen man uut kerstenlant,
Van Bruuyswijc die hertoghe vri.
Ic salse u wisen, comt met mi,
Edel wigant, wide vermeert,
Want ic hebbe hem ghestolen sijn sweert,
Daer hi leghet bi dat edel wijf,
Ende sijn ors, dat heet Vaelantijf,
Dat hebbic hem heymelijc ghenomen.
Uut Bruuyswijc soe es hi comen
Ende es een hertoghe daer van.
Nu slet, hoghe gheboren man,
Waer dat hi leghet in haren scoet.

ROEDELIOEN

Ay, dat heeft mi wonder groet
Van mijnder dochter Florentijn.
En was nie soe edelen 'Serrasijn,
Daer si haer herte wilde legghen an,
Ende leghet nu met enen kerstenen man,
Die niet en es van onser 'wet.
Ay, waer toe si haer heeft gheset,
Ende alsoe jammerlijc ghescant !
Bi minen god Tervogant,
Sie sal daer omme 'berren in een 'vier,
Ende die hertoghe en sal niet van hier
Mi ontriden, 'ic en salne vanghen
Ende ane enen boem doen hanghen,
Bi minen god Apolijn.
Gawi, Floerant neve mijn,
Ende laet ons vanghen den hogen baroen!

ongbelet : zonder dralen. soudaen: sultan. bevaen: omstrengeld. Serra.cfn : Saraceen. wet : geloof. berren : branden. vier: vuur. ic en: maar ik.
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0 edel oem, dat hebben wi goet te doen,
Want hi es van wapen 'bloet.
(honend tot Gloriant)

Staet op, hoghe gheboren 'ghenoet
Van Bruuyswijc, coene wigant !
Ghi selt besitten Abelant,
Die soete stede, dat scoene juweel;
Daer staet verborghen een casteel,
Daer seldi werden 'casteleyn.
Het staet op soe scoene pleyn,
Dat men dies ghelike niet en vint.
(springt op)
HERTOG
Van gode soe moetti sijn ghescint,
Fel Sarrasijn, vul 'keytij f !
Bi mijnder wet, het cost u dlijf,
Dat ghi mi heden quaemt soe bi.
FLOERANT 0 edel here van herten vri,
Laet sinken uwen hoghen moet:
Hoghen roem en was noit goet.
Want ghi moet verwonnen bliven,
Ende daer toe salmen u ontliven,
Want ghi hebt die doot verdient.
Ay mi, dit spel es mi 'ontsient,
HERTOG
Want ic hebbe mijn sweert verloren.
God, die van der maghet was gheboren,
Moeten bedroeven, diet mi nam
Ende al heimelijc tote mi quam,
Daer ic in groter 'vrouden lach.
Met rechten ic dat wel claghen mach
Dat ic verloren hebbe minen 'brant.
Bi mijnder trouwen, haddicken in mijn hant,
Ghine sout mi niet vangen, fel keytijfl
ROEDELIOEN Her hertoghe, laet dese woerden een blijf,
Uwen overmoet wert nu ghevelt.
Ic mene dat ghijt becopen solt,
Dat u 'vonders hebben ghedaen.
Voer Abelant sachic verslaen
bloei: beroofd. gbenoet : ridder. casteleyn : slotvoogd. keytif : ellendeling. ontrient : hachelijk. vrouden : vreugde. brant : zwaard. vorders
voorouders.
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Minen vader van uwer partiën;
Dat dede Gheraert van Normandiën,
Versloech den lieven vader mijn,
Ende u vader, bi Apolijn,
Versloech minen oem Eysenbaert
Ende twee ridders van hogher aert, —
Mij nder moien kindere, als ghi moget horen,
Uut Antiotsen waren si gheboren, —
Versloech u vader met sijnder ghewelt.
Ic mene, dat ghijt becopen selt,
Bi minen god Apolijn;
Ende mine dochter Florentijn
Salic leveren doen den 'brant.
Och edel here van Abelant,
Doet met mi dat ghi begheert;
Maer Florentij n, die es wel weert
Te draghen crone voer elken man;
Want biden vader, die mi ghewan,
Si heeft te male een reine lijf,
Si en was noch noit niemans wijf,
Dat wetic wel, te gheenre uren;
Si es ene edel creature;
Sij t haers ghenadich, hoghe baroen!
ROEDELIOEN Bi minen - groten god Mahoen,
Dan lietic om al die werelt niet;
Si sal daer omme bernen, wats gesciet,
Dat si 'nie groete van u ontfinc.

HERTOG

ACHTSTE TONEEL
HERTOG

(in een gevangenis links)
Ay, gheweldich hemels coninc,
Nu bewaert dat edel wijf;
Al 'eest dat ic verliese mijn lijf,
Bewaert die scoene Florentijn;
Dies biddic u, werde sceppere mijn,
Dat si die doot mach ontgaen
Ende 'kerstenheit moet ontfaen;

brant: vuur. nie: ooit. eest: is het. kerstenheit moet ontfaen: het

Christelijk geloof moge omhelzen.
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Dies biddic u, moeder ende maeght,
Want si een reine herte draeght
Ende heeft te male ene edel nature;
Moeder gods, bewaert die scoene creature !
Dies biddic u, god, 'doer uwen 'oetmoet,
Want gherechte minne ons beiden doet,
Dat wi sij n in dit verdriet.
Ay god, nu en wilt vergheten niet,
Dat u die minne daer toe dwanc
Dat ghi ane ene 'wigaert ranc
Ontfinc menschelijc nature:
Dat was Maria, die maghet 'pure,
Die u ontfinc in reinen live;
— Dat noit en ghesciede ghenen wive, —
Ende maeghdelijc ter werelt bracht;
Dat dede al die minne cracht;
Ende daer na stoerfdi die bitter doot,
Om ons te bringhen in vrouden groet;
Soe brinct mi noch uut desen 'prisoene.
FLORENTI JN (in een gevangenis rechts)

Waer sidi, Roegier, deghen coene,
Mijn lieve vrient ende ghetrouwe?
ROGIER

(Op)

Ic ben hier, wel edel vrouwe.
Nu segt mi, 'wats die raet?
FLORENTI JN

Ay Rogier, al minen toeverlaet
Die steet al te male ane di.
Och lieve Rogier, nu segt mi,
Wat seit mijn vader, die hoghe baroen?

ROGIER

Och edel vrouwe, bi Mahoen,
Hi heeft gheswoeren 'op sinen tant,
Dat hi sal hanghen den hoghen wigant
Ende u leveren sal ten viere;
Dat heeft hi gheswoeren alsoe 'diere,
Dat mens hem wel gheloeven mach.

doer: terwille van. oetmoet : genade. wigaert ranc: wingerdrank
(Maria). pure: rein. prisoene: gevangenis. wats die raet: wat begeert

gij? op sinen zant: bij zijn tand. diere: duur.
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Dies en benic ure, noch nacht no dach,
Sonder droef heit, edel vrouwe.
FLORENTIJN

Och edel Rogier, nu sijt ghetrouwe,
Want ghi hebbes wel die macht.
Ic weet wel, dat ghi den kerker 'wacht,
Daer die hertoghe in leghet ghevaen.
Nu wilt hem 'in staden staen,
Dat hi behouden mach sijn lijf.

ROGIER

Och edel uutvercoren wijf,
Doe ic dat, soe ben ic doot;
Al die werelt van goude roet
En sal mi connen ghehulpen niet.

FLORENTI JN

Rogier, hulpt mi uut mijn verdriet
Ende oec den hertoghe Gloriant,
Dan selen wi rumen Abelant
Ten lande wert van Bruuyswijc.
Rogier, ic 'ghelove u sekerlijc,
Ic sal ewelijc sijn u vrient.

ROGIER

Och edel vrouwe, dies hebdi wel verdient
Over meneghen tijt hier te voren.
U vader hadde eens mijn doot ghesworen,
Doen waerdi al minen toeverlaet.
Ach, nu dadic als een 'quaet,
Soudic dies al nu vergheten.
Al soudic in vieren werden ghespleten,
Ic sal u hulpen, wel edel wijf,
Dat ghi behouden selt u lijf
Ende oec die hertoghe van Bruuyswijc,
Want hi ontfinc mi soe vriendelijc,
Doen ic hem van u die boetscap bracht.
Ic sal daer om pinen dach ende nacht,
Edel vrouwe van herten reen,
Ic sal ontsloten die kerker 'steen
Ende verloessen die hoghe wigant.
(hij gaat naar de gevangenis van Gloriant en opent de
deur).

wacht: bewaakt. in staden staen : bij staan. ghelove : beloof. quaet : schurk.
steen: gebouw (van steen).
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Waer sidi, her Gloriant,
Edel hertoghe, hoghe baroen?
Comt uut desen swaren prisoen,
Want alle die slote sijn ontdaen.
(komt uit de gevangenis)
Wie heeft mi dese gratie ghedaen?
Rogier vrient, berecht mi dat.
Florentijn 'dies mi bat,
Dat ic u holpe uut uwen verdriet.
Ay, god die hem crucen liet,
Die moets hebben lof ende danc,
Dat ic ben uut desen swaren stanc,
Daer ic soe langhe in hebbe ghesijn.
Nu segt mi: waer es Florentijn,
Die overscoene creature?
0 edel here, si leghet tusschen vier muren
Ghesloten ende vaste ghevaen;
Te hare soe en mach niement gaen,

HERTOG

ROGIER

Want haer vader wiltse ontliven.
Dien wille sal 'achter bliven,
'Op dat mi god behout mijn lijf;
Ic sal verlossen dat edel wijf,
Eer ic scheden sal van hier.
Och, haddic minen 'desterier
Valantijf metter hant
Ende mijn sweert, den goeden brant,
Soe wildic Florentijnen halen
Ende den roeden lioen betalen
Sijn 'huushure in rechter trouwen!
Het sal hem sekerlike rouwen,
Dat hise soe jammerlijc hout gevaen.
Here, ic wils u te hulpen staen
Ende met u varen uten lande.
Mamet willic doen die scande

dier mi bal: die mij erom verzocht, achter bliven: niet vervuld worden.
Op dat: indien. de.rterier : strijdros. huu pure : huishuur (spottend
bedoeld).

90

GLORIANT

Dat ic wille kerstenheit nemen an.
Nu siet hier, hoghe geboren man,
Valantijf, u goede paert,
Ende uwen brant, dat goede swaert,
Daer u herte soe sere op 'rast.
(h^geeft Gloriant het zwaarden eventueel ook ijn paard.)
HERTOG

ROGIER

Ay, nu haddic minen 'last,
1addic Florentij ne die scoene.
Lieve Rogier, dat u god loene,
Nu wijst mi die kerkersteen,
Daer in dat leghet die maghet reen;.
Ic salne ontsluten ende ontdoen,
Ende werdes gheware die roedelioen,
Seker, ic gheve hem sijn payment.
Ay here, soe waren wi 'ghescent,

Worde dit hof 'met allen ghestoert.
Ic sal ons vele 'bat hulpen voert:
Ghi selt hier 'houden in dit groen,
Ende ic sal gaen ten roeden lioen
Ende sal hem segghen ende maken vroet,
Dat hi morghen metter spoet
Florentijn, dat edel wijf,
Sal doen dooden ende nemen dlijf.
Dies salic hem maken wijs,
Ende ghi selt hier houden in dit 'rij s
Ende emmer seldi 'op die waerden sijn.
Als men uut brinct Florentijn
Ende mense ontliven sal,
Dan seldi comen 'over al
Ghereden, hoghe gheboren wigant.
Bi minen god Tervogant,
Ic sal u ter hulpen staen.
Ghi selt steken ende ic sal slaen,
Ende god sal in onsen hulpen sijn.
Aldus selen wij Florentijn
Verlossen, dat edel wijf.
rast: rust, gesteld is. last: begeerte. ghescent : rampzalig. met allen:
in z'n geheel. bal: beter. houden: vertoeven. rij:: kreupelhout. op
die waerden: op uw qui vive. over al: onstuimig.
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Rogier, het sal mi costen dlijf,
Ofte ic bringse uut hare noet.
Nu gaet henen met haesten groet;
Ic sal hier bliven in dit foreest.
Ay vader, sone ende heilich geest,
Nu moetti bewaren Florentijn.
(h verschuilt iich in het bosje.)
TIENDE TONEEL

(Roedelioen door de hoofdpoort op)
O, Mamet ende Apolijn,
ROGIER
Ende Mahoen ende Tervogant,
Edel here van Abelant,
Die moeten u gheven goeden dach.
ROEDELIOEN Rogier, nu 'doet mi ghewach:
Hoe salic varen met Gloriant?
Edel here van Abelant,
ROGIER
Dat salic u segghen ende maken vroet,
Dat ghi morghen metter spoet
Florentijn, dat felle wijf,
Dooden selt ende nemen dlijf,
Want si hevet wel 'verboert,
Als men 'recht na rechte coert,
Want si heeft onse gode 'ghescant;
Ende dan seldi Gloriant
Hanghen doen ane enen boem.
Want vernaemt Gheraert sij n oem,
Dat hi hier ghevanghen leghet,
1-Tere, voer waer si u gheseghet,
Soe sal hi comen met groter cracht
Ende met al sijnder macht
Ende sal ons doen grote pijn.
Daer omme duncket mi dbeste sijn,
Dat ghise beide ontliven doet.
ROEDELIOEN Rogier, desen raet dunct mi goet.
Nu en willic beiden dach noch ure.
Gaet henen, haelt mi die scoene figure,
doet mi gbewach : zeg mij. verboert: verbeurd, recht na rechte toen:
alles wel beschouwt. gbescant beledigd.
:
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Florentijn, die felle 'pute ;
Ic salse doen leiden ter poerten ute
Ende doen haer thoeft afslaen.
ROGIER

Here, dit dunct mi dbeste gedaen.
Ic salse halen, bi Apolijn.
(af; Roedelioen neemt plaats op zetel rechts.)
ELFDE TONEEL

ROGIER

(bij de gevangenis van Florentjn)
Waer sidi, scoene Florentijn?
Ghi moet gaen voer den hoghen baroen,
Uwen vader, den roeden lioen.
Ei wilt met u justicie houden
Ende 'meint, dat u sal werden 'vergouden,
Dat ghi sine gode hebt ghescant
Ende dat ghi bi Gloriant
Hebt gheslapen, vri edel wijf.
Dat sal u costen u edel lijf,
Want hi hevet soe dier ghesworen.
(hi voert haar uit de gevangenis.)

FLORENTI JN

God, die vander maghet was gheboren
Ende sijn voetsel van haer soeghede,
Ende daer na dat hi ghedoeghede,
Datten die felle joden vinghen,
Ende aen enen cruce hinghen,
Daer hi an sterf die bitter doot,
Om ons te bringhen in vrouden groet,
Die moet mine ziele ghenadich sijn.

ROEDELIOEN Nu

segt mi, dochter Florentijn,
Wie mach u hier toe hebben bracht,
Dat ghi sijt aldus 'bedacht
Ende aenbedt enen vremden god
Ende maect met onsen gode u spot,
Ende mint daer toe enen kersten man?
Bi tuinen god Tervogan,
Ghi selt daer omme u lijf verliesen.

pule : slet. meiut : is voornemens. verg ruden : vergolden. bedachi :
gezind.
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FLORENTIJN Vader,

die doot willic gerne 'kiesen
Om den ghenen, diese 'doer mi ontfinc
Ende naect ane een cruce hinc
Met sinen aermen wide 'ontdaen,
Ende liet hem hande ende voete doerslaen
Met plompen naghelen drie.
'Ghewarich god, so moetti mi
Bescermen vander hellen brant,
Ende bewaert den hertoge Gloriant,
Want hi es in pinen groet.
O edel hoghe gheboren genoet,
Hoe gerne haddic u noch ghesien !
Maer en mach mi niet ghescien,
Dat doet mijnre herten alte wee.

DE BEUL (Op)

Dien moeghdi scouwen nemmermee,
Hoghe gheboren edel wijf,
Want ic u nu sal nemen dlijf;
Dat deert sere die herte mijn.
Och edel joncfrouwe Florentijn,
Waer toe 'hebdi u gheset?
Woudi noch anebeden Mamet,
Ghi sout noch wel u lijf behouden.
Het comt al 'touwe bi uwen 'scouden,
Dat ghi onsen gode aldus blameert
Ende u selven scandeleert,
'Ende ghi hoghe gheboren sijt.
ROEDELIOEN Ghi

gheeft haer alte langhe respijt.
Haestu ende slaet haer af thoet,
Want hare mesdaet es soe groet,
Al die werelt en holpe hare niet.

HERTOG

(stormt uit het bosje te voorschijn)
Bi gode die hem crucen liet,
'Dan sal niet veesen, fel tierant !

kieren: ondergaan. doer mi: voor mij. ontdaen : geopend. Ghewarich :
waarachtig. hebdi u gheset : zijt ge gekomen. (comt al) touwe : (komt
alles) voort. .rcouden: schuld(en). Ende ghi: hoewel gij. Dan = dat
en: dat... niet.
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Van gode moetti sijn ghescant,
Dat ghi sijt soe 'putertier.
Ter quader tij t maect u van hier,
Of die duvel sal 'uus wouden,
Ende Florentijn sal haer lijf behouden
Ende tuwer scande mijn eyghen sijn.
O uutvercoren Florentijn,
Van deser doot sidi vn!
Dies danct der werden maghet Mari
Ende Rogier, den coenen wigant.
(bedrei<gd door Gloriant en Rogier vluchten de Roedelioen en de beul door de poort.)
FLORENTS JN Och edel hertoghe Gloriant,
Ic dancs gode vanden troene,
'Dat mi ghevallen es soe scoene,
Ende daer naest u ende Rogier.
Och edel here, laet ons van hier
Trecken, hoghe gheboren man.
Florentijn, nu varen wij dan
HERTOG
Te minen lande van Bruuyswijc;
Mijn herte staet in vrouden rij c.
TWAALFDE TONEEL
In Brunsnyk
(op met Florent?n en Rogier)
HERTOG
Edel wijf van hogher aert,
Nu sie ic den edelen boegaert,
Bruuyswijc dat goede lant.
O edel oem, coene wigant,
Van Noermandiën hoghe baroen,
Nu laet die poerte wide 'ontdoen
Ende laetse incomen met bliden sinne,
Die ic met al miere herten minne,
Van Abelant die scoene Florentijn.
GHERAERT (op door de poort)
O Gloriant, neve mijn,
Sijt willecome op desen dach,
putertier: gemeen. uus wonden: zich van je meester maken. Dat mi
ghevallen es: dat 't met me gegaan is. ontdoen: openen.
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Ende Florentijn, die ic. nie en sach
'Meer dan nu te deser tijt.
Mijn herte wert mi van vrouden wijt,
Dat ic u sie met ghesonden live
Comen metten edelen wive.
Nu segt mi: hoe voerdi in Abelant?
HERTOG
Och edel oem, coene wigant,
Al slapende wardic daer ghevaen
Ende in enen kerker ghedaen,
Daer mi met rechte uut mocht verlanghen,
Want 'aderen, padden ende slanghen
Waren daer mijn naeste ghebueren.
Maer god, die gaf mi 'avonture,
Bi vriende hulpe, bi goeden rade,
Dat ic ben comen sonder scade
Uut den vangnesse swaer.
Het en quam nie man in selken 'vaer,
Maer die minne vanden edelen wive
Hielt mi altoes 'te live,
Dat ic hoepte, het soude beter werden.
Aldus hebic met volherden
Ghewonnen daer mijn herte op rast.
GHERAERT Gloriant neve, ghi hebt 'ghepast
Der minnen boegaert leren bouwen.
Maer doch en 'derft u niet rouwen,
Al eest u worden 'een deel te suere;
Ghi brinct hier ene scoene creature,
Die oec niet edelre en mochte sijn.
Al es haer vader een Sarrasijn,
Hi es een hoghe gheboren man,
Want van Babeloen die soudan
Was sijn vader, 'dies benic vroeder,
Ende 'des heren dochter was sijn moeder
Van Antioetsen, des benic wijs,
Ende oec heeft haer vader 'den prijs
Voer ende na in tkerstenrijc;
Meer dan nu: behalve nu. aderen: adders. avonture : geluk. vaer : nood.
te live: in het leven. ghepast : behoorlijk, derft: behoeft het. een
deel: nogal. dies benic vroeder: dat weet ik. des beren: van de heer
(van Antiochië). den prijs: roem.
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'Sone es van vromichede sijns gheijc
In heydenesse, die wapen draeght;
Daer om was ic van u 'versaecht,
'Dat u ten quaden soude vergaen.
Maer ghi hebt wel ghedaen;
Met volherdene hebdi verwonnen.
En 'dochte oec gheen dinc begonnen,
Dat men niet volherden en wille.

Sone es: ook is er niet. versaecht : (om u) bezorgd. Dat: dat het.
(gheen dinc) dochte begonnen: (niets) behoort men te beginnen.

DE KLUCHT VAN DE BUSKENBLASER

PERSONEN
De EERSTE MAN
De TWEEDE MAN
De VROUW
De BUURMAN

TONEELINRICHTING

Het toneeldecoratief voor de kluchten was in de middeleeuwen
uiterst eenvoudig. Men vond 't al heel mooi wanneer het
decor een huisje met deur en venster aan een straat voorstelde. Vaak was het toneel nog primitiever ingericht en werd
de achtergrond gevormd door een dichtgeschoven gordijn,
zoals o.a. te zien is op het kermistafereel van de zestiendeeeuwse schilder Pieter Balten.
Voert men de klucht in het KLASLOKAAL op, dan laat men de
vrouw van achter een gordijn, een kast of eenvoudig door de
gangdeur opkomen.
BENODIGDHEDEN

Een cylindervormig busje, gevuld met roet.
EERSTE TONEEL
EERSTE MAN

Siet doch, en benic niet hier?
Ic ben een 'wijtmolder ende drincke gerne bier.
'Tesschen, hantscoen canic nayen,
Hoy ende coren canic oec mayen;
Ja, woudic oec daer omme lopen,
Ic can oec copen ende vercopen.
Oec soe benic een temmerman,
Daer ic noit met en 'wan,
Ic ben oec een molder ende can malen,
Ic can oec wel borghen ende qualijc betalen,
Ic can 'roden ende hacken,
Ic can brouwen, ic can backen,
Ic can dijcken ende dammen,
Ic can derschen ende wannen;
Noch canic vele dincs meere.
(uitnodigend tot het publiek :)
Eesser enich vrouwe of here
Die mi wilt hueren tenen 'knape ?
Al eest dat ic gerne langhe slape:
Ic ben herde traech te minen werke.

Buskenblaser : de man die in het busje blaast. n/tmolder : tarwemolenaar. Tesschen: tassen. wan: verdiende. roden: rooien. knape:

knecht.
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Woude hier iement ane mi 'leggen merke,
Die mi tenen knape woude hueren?
Want ic can wel 'ter tafelen dueren
Ende oec canic graven ende 'luken.
TWEEDE MAN (gekleed

als een marskramer of kwakzalver, is tijdens
de laatste woorden opgekomen)
Ende ic can 'binden steinen kruuken
Ende melcteilen van erden ghedrayt.

(keert iich verschrikt om)
En trouwen, die duvel brinct u hier gewait
Met uwer 'foberdien te maken.
TWEEDE MAN God gheve u 'ramp in uwe kaken!
Duncket u wesen foberdie?
Alsoe gerne 'wondic mijn broet als ghie,
Want ic hebbe wijf ende kinder thuus.
EERSTE MAN Jaet, het dunct mi een 'vni abuus:
Steinen cruuken binden ende melcteilen!
Condi die wel te gader heilen,
Soe sidi wel een constich man.
TWEEDE MAN Waendi dat ic noch niet meer en can?
Ja, woudix mi 'onderwinden
Ende minen sac van consten ontbinden,
Ic soude van u maken een geert,
Het soude schinen tien pont weert,
Swert van hare ende daer toe ru.

EERSTE MAN

God brachte mi ane u,
Ic hore wel, ghi sijt een constenare.
Soudi mi connen verdriven mijn grawe hare
maken van dagen,
Ende tien jaer j
Dat ic minen wive mocht wel behagen,
Ic soude u gheven goeden Toen.
TWEEDE MAN Jaic, ic sal u maken alsoe scoen,
U wijf sal duncken om u 'rasen.

EERSTE MAN

leggen merke : acht slaan. ier tafelen dueren: aan tafel (aan de maaltijd)
blijven. luken: afsluiten, afdekken(?). binden: krammen. foberdien:
zotternijen. ramp: kramp. wondic: won ik, verdiende ik. vri abuus:
heel wonderlijke zaak. onderwinden: ondernemen. rasen: dol worden
(op u).
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Lietic u in dit busken blasen,
Ghi sout al ene ander 'varruwe ontfaen,
Ghi sout werden alsoe ghedaen,
U wijf en soude u niet connen gekinnen.
Bi mijnder trouwen, daer seldi ane winnen,
'Op dat mi dat mach ghescien.
TWEEDE MAN Bi gode, uw wijf saelt wel sien,
Als ghi weder tot hare comt.

EERSTE MAN

Alsoe en moetic nemmermeer sijn verdoemt,
En saelt mi niet costen van minen 'miten.
Si pleeght mi alte 'dicke mijn lelicheit te verwiten,
Dat ic selden met vreden leve.
'Hout, siet, ic sal u gheven
Dese goede 'borse ende tghelt daer toe.
Ic vercocht gisteren mine goede coe;
Daer es tgheelt in al gheheel,
Dat seldi hebben tuwen deel.
'Si gout tien schillinc ende veertich pont.
TWEEDE MAN Hout, set dat busken ane uwen mont
Ende blaest stijf met al uwer macht.
Ic hebbe soe menich const volbracht,
Ic sal emmer dese oec volbringen.
EERSTE MAN (heeft het busje in de hand)
Salix 'iet te bat singhen?
Want dat en constic noit geleren.
TWEEDE MAN Jaghi, en u varwe sal u verkeren
Ende u stemme sal werden claer.
EERSTE MAN 'Keren, god gheve u een goet jaer,
Tot alden ghelde wetix u danc;
Machic beteren ane minen sanc,
Soe eest tghelt te male behouden.
TWEEDE MAN Nu blaest in, dat god moets 'wouden.
(de eerste man blaast in het busje, zodat ijn gezicht
met roet bestoven wordt)

EERSTE MAN

varruwe ontfaen : kleur aannemen. Op dat: indien. miten: „duiten".
dicke : dikwijls. Hout: alsjeblieft! borse: beurs. Si gout: ze (de koe)
bracht op. iet te bal: 'n beetje beter. Keren: (uitroep) o jee! wouden:
zegenen.
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Ja 'boye, nu sidi een man.
Ic swere u bi sente Jan,
Dat hij niet en leeft op desen dach,
Die u met oghen noit en sach,
Dat hi u niet kinnen en sal.
EERSTE MAN

Nu wouts god ende goet gheval,
Hoe ic sal varen met minen wive.
Des es leden vier daghe ende vive,
Dat si mi mijn lelicheit verweet.
Nu willic thuusweert gaen gereet,
Ende laten haer sien hoe ic haer behage.
Si heeft ghedaen soe grote claghe,
Dat ic lelic was ende out;
Ei .: en hebbic nu nemmermeer 'scout,
Want mijn anschijn heeft nu een ander huut.

TWEEDE MAN

(ter! de)

'Dat doeghet, ende tghelt vander coe es in de muut.
TWEEDE TONEEL
EERSTE MAN En

trouwen, ic ben ghebetert an mijn springen,
Hulp god, hoe claer salic nu singen !
Nu hebbe god lof ende danc,
Ic ben ghebetert ane minen sanc
Alsoe wel als ic ane mijn scoenheit bin.
(hij klopt aan de deur van het huisje)
0 wijf, mijn 'minnekij n, laet mi in,
Ende comt, besiet mi nu!

DE VROUW

(Op)

Keren, siet mi desen 'scu !
Wat duvel, wie heeft u soe 'begaet?
EERSTE MAN

Ic hebbe in enen 'j oeghtborren ghebaet.
Hebdi mijns nu eneghen 'lost?
Dese scoenheit heeft mi ghecost
Tgheelt van onser coe algheel.

boye : jongen. scout: schuld. Dat doeghet: dat doet 't, dat is zo. in
de muut: „binnen". minnekin: geliefde. scu: griezel. begaet: toegetakeld. joeghtborren : jeugdbron. lost: lust.
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DE VROUW En trouwen, dies Nebbe die duvel deel,

Hebdi tgheelt hier omme ghegheven?
EERSTE MAN J aic,

ende mi en es 'niet bleven,
Die borse ic gafse oec met,
Ende hi heeft mi een busken an minen mont geset,
Daer bliesic in al mijn macht,
Ende daer quam uut soe groten cracht,
Dat ic ben worden aldus scoene.

DE VROUW Keren, hoert, dat u god loene,
Een wijf vare wel met desen man!
En trouwen, die duvel brachter mi an.
Ghi sijt recht swert als een moriaen.
EERSTE MAN

Wat duvel! benic alsoe ghedaen?
En benic niet scoene, wit ende claer?
DE VROUW Jaghi, ghi sijt een quaet jaer:
Ic en sach noit lekker creature.
DERDE TONEEL

DE VROUW Wat, Gheert, lieve ghebure,

Comt ende besiet minen man!
DE BUURMAN

(Op)

Wat Goesen, bi sente Jan,
Wie heeft u alsoe begaet?
Ghi hebt emmer in ene 'weedtcupe gebaet:
U anschijn es al met swerten bestoven.
EERSTE MAN Ay mi, ende benic al 'verscoven?
Es dit emmer seker waer?
Latet mi doch sien in enen spiegel claer,
Dat ic mi selven mach anesien.
DE VROUW En trouwen, dat sal u ghescien.
DE VROUW (verdw^nt in huis en komt terug met een spiegel, die
mei' haar man voorhoudt)
EERSTE MAN

Hulpe, hulpe, goede lie !
Des wonders ghelijc en sach ic nie,
En was nie man aldus bedroghen.

niet: niets. weedtcupe : blauwkuip. verscoven: vervloekt.
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DE VROUW

Ghi wanet, dat ic hadde gheloghen,
Vul ondier, sot !

EERSTE MAN

Ghi segt waer, alsoe hulpe mi god,
Ic mach nu wel een sotkijn sijn.
Ey uutvercoren minnekij n,
Hulpt mi, dat icx mach werden quite.

DE VROUW

Bi gode, ic en gaver niet omme 'ene mite,
Al bleefdi ewelijc alsoe ghedaen.

EERSTE MAN

Wat, die 'lodder gaf mi te verstaen,
Dat ic soude scoen werden ende wel singen,
Ende jonc soude werden ende verre springen,
Ende dat ic u al te wel soude ghenoegen.

Bi gode, men moet 'in dbeste voeghen,
Hi hevet ghedaen om beters wille.
DE VROUW Keren, goede ghebuer, swij cht al stille!
Ghi sout mi oec verscover maken.
Hij ware weert, dat icken 'smete onder sijn kaken.

DE BUURMAN

(woedend tot haar man :)
Vul ondier, 'plavant !
Ic sal u smiten op uwen tant !

Narede (b.v. geregd door de buurman)
Ghi goede liede, dit spel es ghedaen;
Ghi mocht wel alle thuusweert gaen
Ende lopen alle den 'graet neder.
Ghenoeghet u, comt alle weder.

niet ene mite : geen duit. lodder: schoft. in dbeste voeghen niet ten
kwade duiden. smete : sloeg. plavant: smeerlap. graet: ladder, trap.
:
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PERSONEN
De MAN
De BUURMAN
De VROUW
De PRIESTER

TONEELINRICHTING zie

pag. 99.

BENODIGDHEDEN

Wijwaterkwast, boek, stola; een stuk koek, een mattenklopper.
EERSTE TONEEL
DE MAN

DE BUURMAN
DE MAN
DE BUURMAN
DE MAN
DE BUURMAN
DE MAN
DE BUURMAN
DE MAN
DE BUURMAN

Eijlacen, die altoos is gheplaecht
Ende nemmermeer blijden dach en 'bej aecht,
Hem magh wel langhe dijncken den tij t.
Als ic buten ben, hebbic eenigh jolijt,
Maer als ic thuus ben, leijt mijn herte ghebonden;
Zo 'minnelic ben ic ghelevert den honden!
Mijn wijf, zij 'loddert, zij 'bouft;
Dan es mijn herte zo zeere bedrouft.
Dat waer te 'liene, om claer vermanen;
Zij doet mij lachen, dat mijn ooghen tranen,
Zoo 'stijf versetse mijnen 'capproen.
Ghebuere, hoe vaerdij?
Lieve ghebuere, wat soude ic doen?
Mijn wijf es teghen mij zo quaet.
En beteret niet?
Wacharmen! Jaet,
Achter waert, 'als de hinne schert.
Anders niet?
Het staet voorwaer alzoo verwert
Als 'noij nt garen dede up een 'strene.
Ic zal u leeren een 'rene
Daermede nuldij se up een ander 'ploij e brij nghen.
Up een ander ploij e ? ic heb van als 'gheproeft.
Tsuere metten zoeten?

Nu noch: toe maar!, nog 'n keer! bejaecht : verkrijgt. minnelic: liefelijk (ironisch). lodder!: flirt. bouft : misdraagt zich (spr. uit: boeft).
liene : dulden. om claer vermanen : eerlijk gezegd. stijf: stevig. capproen :
muts. (: zo stevig geeft ze me er van langs). als de hinne schert: zoals
de kip krabt. no//nl: ooit. sirene: kluwen. rene: (uit: redene ?) : redenering, formule (ik zal je een foefje leren). plo/je: stemming. gheproeft : beproefd.
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Ja, al datter behoeft,
Tquaet met goet, tes 'alleleens.
En blijvet noch altoos even quaet?

DE MAN

Godt weet, neens,
Maer lancx om quader dat sij wort.

DE BUURMAN

Ic zal u wel raet gheven op een cort.

DE MAN

Dat beteren zal?

DE BUURMAN

Godt weet.

DE MAN

Nu zecht mij dan.
Verstaet wel 'toescheet:
Als ghij thuus compt, een voor al,
Spreect zij van quaet, zo zij ooc zal,
Watse u 'smijt of wat zij u doet,
Zecht altoos •nu noch.
Waer dat goet,
Dat waer tghene dat ic haer 'hiete.
Ende 'in zij mij trocke, smete of stiete,
Zeij ic nu noch, ic weet wel te vooren,
Zij sloughe mij doot, dat waer verloren!
'„Haut, dat nu noch dat wert u droufheit swaer,”
Dat zou zij zegghen.
Daer en vraecht niet naex;
Ghij moetet 'herden, groot en cleene.
En zoudic altoos nu noch zegghen?
Ja ghij, 'al teenen.
'Goij, zo zoudic langhe nu noch zegghen.
Tot dat ghij ze 'verwect.
Hoe, zoudic 'pijnen mi dat 'an te leggen?
Gheefse mij een 'smete, ic zegghe nu noch,
Zo gheefse mij dusent mael meer toch.
Hoe zal ict daer mede maken?

DE BUURMAN

DE MAN

DE BUURMAN

DE MAN
DE BUURMAN
DE MAN
DE BUURMAN
DE MAN

alleleens: onverschillig. bescheet: verklaring. smijt : slaat. nu noch: toe
maar! hiete: zeide. in: indien. Haut: alsjeblieft! herden: verdragen.
al teenen: steeds. Goi : (uitroep) God! verwect: vertedert. p/nen :
moeite geven. an te leggen: op den hals te halen. smete: klap.
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En of zij namaels wel 'stoffeerde u caken
Met goeder spijse na u 'ghevoech?
DE MAN
Ja ic, man, 'mij passeerdet ghenouch
Nu noch te zegghen even stijf,
Gaefze mij wel tetene.
DE BUURMAN Jaese. Up u 'lijf,
'Herderet in smijten in eenen 'doene,
Ghij zullet huer maken alzoo ghewone,
Dat zij haer zal 'vervaren dan
En wanen, dat ghij 'uus sins mist.
DE MAN
Dats 'rechs die man!
Mochmense alzo 'ontrechten!
DE BUURMAN Jaet, zechdij nu noch.
DE MAN
Ja ic, bij allen knechten,
Ic zal nu noch zegghen, wat zij mij doet.
DE BUURMAN So dat ic zal haer maken 'vroet,
Dat sij u heeft al 'dul ghesmeten,
Ende dat ghij van den duvel zijt beseten:

DE BUURMAN

Dat heefse met haren smijten ghedaen.

Dat wort een groote 'boerde!
DE BUURMAN Nu, ghij zout gaen.
Gaet henen thuuswaert, rasch.
DE MAN
Ghij zecht zeker waer.
Adieu, ghebuur.
DE BUURMAN Gaet henen, gaet henen, 'ic warpe u eenen
schoelap naer
Dat ghij wel herden moet in dezen,
Want het zal zekere vremt te hooren wezen;
Daer wort een groot gheschal.
Nu, 'dus vooren !
DE MAN
(de buurman af; de man bonst op de deur van het huisje)
DE MAN

stoffeerde: opvulde. ghevoech: begeerte. mi passeerdet ghenouch: het
zou me goed genoeg afgaan. lijf: leven. herderet : verduur het. doene:
deun (spr. uit: done). haer vervaren: bang worden. uus sins mist: je
verstand kwijt bent. rechts: juist (dat is de juiste manier!). ontrechten :
tot rede brengen. vroet: wijs. dul: krankzinnig. boerde: grap, mop.
ic warpe u eenen schoelap naer: ik laat het verder aan jou over, dus
vooren: vooruit dan maar!
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TWEEDE TONEEL
DE MAN

(roept naar binnen)
God zeghent hier al!
Zet ons teten ende te drij ncken, haest u snel!
Wat duvel, waer blij fdij
?

DE VROUW

(op door de deur)
Ke, zecht heer, willecome, 'schoonspel,
Zecht 'drut waer hebdij ghebeijt zo langhe?
:

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

Ja, ghaet u ghanghe,
Ic wedde, 'ic prouf u.
Nu noch.

DE MAN
DE VROUW

DE MAN
DE VROUW

Swij ght Godt bedrouve u,
Dat ghij dus langhe leeft, auden dwaes
Nu noch.
Ja, 'goeij faes,
Nu noch? eij st nu anders niet?
!

!

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

Hoort dit 'bediet :
Met dezen nu noch wat hebbic gheleden!

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

God moet u schaden en 'scheden;
Wat meendij hier me, vuil 'catijf?

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

Ke, hoort doch dit bedrijf!
En zal 'mer anders niet zegghen?
Nu noch.
Laet ons met vreden met dezen nu noch!
Die duvel schende u!

DE MAN
DE VROUW

schoonspel: fraai nummer! drut: lieverd. ie prouf u: ik heb je door.
toef/ faes : mooie praatjes (?). bediet: verhaal. scheden: verdoemen.
cat f : ellendeling. mer: men er.
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Nu noch.
DE VROUW Ic wedde, ic vinde u,
Dat u zal rauwen; ic zecht u claerlic.
DE MAN
Nu noch.
DE VROUW Dats emmer die duvel baerlic;
Ghij en vraechter niet nae, dat mercke ic doch.
DE MAN
Nu noch.
DE VROUW Haut dat! (slaat hem.) Zecht nu noch,
Vuil catij f ! wat hebdij voren?
DE MAN
Nu noch.
DE VROUW ' Welf , tes al verloren!
Ic zals u noch gheven, dat u zal grouwen !
Nu noch.
DE MAN
DE VROUW Ic zal u zo douwen,
Ghij zult dat nu noch 'achterlaten.
(re geeft hem er van langs.)
DE MAN

DE MAN

Nu noch.

En macht niet baten?
Ic en hoorde desghelijcx noijt mijn leven.
DE MAN
Nu noch.
DE VROUW Goij, ic zals u ghenouch gheven,
Dat u grauwelen zal, 'zonder ghetal.
DE VROUW

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

Bij goij, ic zal.

Haut dat! Wildijs noch meer?
(^e slaat hem nog harder.)
DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

Aijmij ,

mijn hant doet mij zo zeer.
Al zoudij ramp hebben en die u 'droech,
Wat meendij doch?

WIei : wee! achterlaten: nalaten. Zonder ghetal: onbeschrijfelij k.
droech: het leven schonk (: je moeder).
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DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

Dat es vremt bescheet,
Ja tvremste dat ic noijnt hoorde.

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

(slaat hem opnieuw.)
Ic zal 'ghereet.
Haut dat! nu zecht nu noch al teenen.

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

Wat mach hij hier mede meenen?
Ic en hoorde mijn daghen vremder 'abuijse.

DE MAN

Nu noch.

DE VROUW

'Tj an, ic loope uuten huif se
(e loopt naar rechts en roept daar de buurman
!

: )

Lieve ghebuere, comt mij 'ter baten!

DERDE TONEEL
DE BUURMAN

(Op)

Wat ist, lieve ghebuere?
DE VROUW

Dat zal ic u weten laten:
Wat ic mijnen man goet of quaet doe,
Hij zeijt altijts nu noch.

DE BUURMAN Ic

soude den 'page halen daer toe:
Den man heeft claer sijns sins ghemist
Met uwen smijtene.

DE VROUW

Est dat dan best,
Dat wij den pape halen?

Jaet, Godt weet.
DE VROUW Nu, gaen wij dan!
DE BUURMAN IC ga mede ghereet.
Nu gaen wij den pape halen, onder ons beeden
(vrouw en buurman af.)

DE BUURMAN

ghereet: dadelijk. abuyse : wonderlijke zaak. Tjan: bij Sint Jan! ter
baten : te hulp. pape : priester, pastoor. onder ons beeden : met ons beiden.
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Aldus zoumen deze quade wijven 'beleeden !
Bij sent Jan, dats goeden raet,
Dat ic nu noch zeijde. Al es twijf quaet,
Ic hebse emmers 'versubtilt hier inne !
Zij waent, dat ic ben uuten zinne;
Ic moeter om lachen, dats 'verloren!
Ic ben wijzer dan Zalemon hier te voren
Of Virgilus of Aristoteles met.
Dat ic nu noch zeij, was goet 'opset.
Ic zal haer quaetheit nu af brij nghen.
Ghelijc den 'cochuit zal ic zijnghen
Altoos nu noch tot mijnder 'vromen.
Zo waen se dat mijn nu es over comen,
Ende zal mij steerckelic 'smeeken dan.

VIERDE TONEEL
(op met priester en buurman)
Lieve heere, comt tot mijnen man,
En ziet doch, wat hem deert.
DE PRIESTER Wat mach hem ghebreken?
DE VROUW Hij zeijt altoos nu noch.
DE PRIESTER Wat? dat sijn vremde treken.
Nu noch, wat ramp heeft dat inne?
DE BUURMAN Hij es claerlic uuten zinne.
Dwijf heeft hem ghestooten en ghesmeten,
Dus mach hij wel zijn bezeten
Om deze onverduldicheijt swaer.
DE PRIESTER Ic zal met u gaen tot daer.
(tot de buurman)
Haelt mij mijn stoole ende mijnen bouc
Ende mijnen 'quispele.
DE BUURMAN (onder het weggaan)
Dit wort een schoon besouc !
Nu zullen wij weten wat nu noch bediet.
(buurman a, f ; even later weer op met stola, boek en
wijwaterkwast, die hij de priester overhandigt)
DE PRIESTER Nu, gaen wij rasch.

DE VROUW

beleeden: behandelen. versubtilt : (ik ben ze) te slim af geweest. verloren: onvermijdelijk. opset : plan. cochuit: koekoek. vromen: baat.
smeeken: vleien. quispele: wijwaterkwast.
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VIJFDE TONEEL
Hier wonic, heere, ziet.
Dit es mijn man, spreect hem toe.
DE PRIESTER In nomine patris et filii.
Nu noch.
DE MAN
DE BUURMAN IC zegghe, den man es claer beseten,
Des zoudic meenen.
DE MAN
Nu noch.
DE PRIESTER En spreect hij anders niet alteenen
Dan nu noch?
DE VROUW Neen hij, heere,
Dit heeft hij 'curts anghenomen.
DE PRIESTER (slaat rjn boek open en begint de man te bezweren,
terwijl hij hem nu en dan met w//water besprenkelt)
Ja vrient, tot uwer vromen,
Ic wil u belezen en besweeren
Ende 'manen, bij al dat u mach deeren,
Bij 'nachtrudders ende bij 'avond troncken,
Die 'achter den hoven de belle 'cloncken,
Bij 'cocketoij sen, bij 'neckers, bij 'maren,
Die bij nachte duer de locht varen
Ende bij den 'drollen int weer 'weghen,
Bij catten die te danssen pleghen
Tswoensdaechs, ende bij 'varende vrauwen,
Dat ghij zecht, up goeder trauwen,
Wat u 'letten mach of ghebreken.
DE MAN
Nu noch.
DE PRIESTER Wat? en condij anders niet spreken?
DE VROUW Neen hij, zeker, heere.
DE PRIESTER Tjan, noch bemane ic u meere
Bij den 'zonnen boom en bij der manen,
DE VROUW

curts : sinds kort. manen : bezweren. nachtrudders, avondtrocken,
cocketo/sen, neckers, maren, drollen : boze geesten of nachtgeesten.
achter den hoven: door de tuinen. cloncken : doen klinken. weghen:
zich bewegen. varende vrauwen: vrouwelijke luchtgeesten. letten:
mankeren, schelen. Zonnenboom : mythische boom in het verre Oosten.
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Die Allexander 'verfierde in wanen,
Ende bij alle doode papen,
Ende ic bemane u bij alle die gheselschapen,
Dat te Babeloniën leijt up tcasteel.
Nu noch.
DE PRIESTER Weij, Godt 'hebs deel,
Ic en weet niet wat hem mach letten.
DE MAN

DE BUURMAN Ofinen

hem teten gave?

DE PRIESTER

Ja, ja, wilt hem dat vooren zetten;
Vanden besten 'ghezoden en ghebraden.

DE VROUW

Ic heb hier een stic van eender 'vladen;
Wil ic 'prouven of hij se 'mach?

DE MAN

Nu noch.

DE BUURMAN

Nu rasch, zonder 'verdrach.
Haelt hem te eten, hij zal claer ghenesen.

DE MAN

Nu noch.
(de vrouw haalt een groot stuk koek voor haar man,
die gulzig begint te eten)

DE PRIESTER

Ten mach gheen quaet wesen;
Hij eet zo mughelic al duere.
Nu noch.

DE MAN

DE PRIESTER Hij

machse wel 'ter kuere.
Ic zie wel, de man en heeft gheenen noot.

DE BUURMAN

Vrauwe, tes u schuit, cleen en groot:
Gaefdij uwen man wel tetene
Ende ghij afliet van smetene,
En ghij hem niet en waert zo fel,
Den man zoude hem hebben wel.

DE MAN

Nu noch.

DE PRIESTER Ghij

moet den man smeeken schiere.

verfierde: trots maakte. hebs deel: helpe ons. ghe,oden : gekookt.
daden: koek. prouven: proberen. mach: lust. verdrach : uitstel. ter
kuere: bijzonder graag.
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Ic zal, heere, in alder maniere,
En bidden hem vergheeffenesse van alle mijn
(tot haar man:) mesdaet.
Jan, vergheeft mij, dat ic u oijnt was zo quaet
Ende oijnt zo fel was teghen u.
DE MAN
Ic vergheeft u gheerne.
DE BUURMAN Ja, wat zechdij nu?
Den man es ghenesen ter stont.
DE VROUW Hoe vaerdij, Jan? hoe vaerdij, Jan?
DE MAN
Ic ben al ghezont,
Als ghij mij niet meer quaet en zijt.
DE VROUW Neenic, nemmermeer.
DE PRIESTER Godt zij ghebenedijt,
Die man es vanden 'evel 'ghescheijden.
Adieu, vaert wel.
DE VROUW Heere, Godt wil u gheleijden,
Ghij hebt mijn harte 'ghepaeij t ter deghe.
Ic wil ooc gaen.
(priester en vrouw af.)
DE VROUW

ZESDE TONEEL
DE BUURMAN Dwij

f es up weghe,
Wij mueghen wel spreken met goeden raet:
Dat ic u nu noch dede zegghen,
Was dat niet goeden raet?
DE MAN
(lachend tot de buurman : )
Bij Sent Jacob, jaet;
Maer 'metten eersten was ic daerom ghesmeten.
DE BUURMAN Maer nu hebdij namaels goede vladen gheten.
DE MAN
Dat doe ic, sekere.
DE BUURMAN Ic en zach noijnt wijf 'bat beghect.
Wanneer si meer haer 'manheijt stect
Of dat zij quaet spreect, een vooral:
Zecht altijts nu noch.
evel: kwaal. ghescheiden : genezen. ghepae/t : gerustgesteld. metten
eersten: in het begin. bat beghect: beter voor den gek gehouden.
manheyt : moed (als ze weer overmoedig wordt).
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DE VROUW
DE MAN
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Bij sent Thoon, ic zal,
Want anders gheen zaken en mach mij vromen.
Ja, zo meent zij, dat u 'curen over comen,
Ende ghij zullet al te boven blijven.
(plotseling op, dreigend met mattenklopper of steelpan)
Aij, 'lodders, datmen u moet ontlijven!
Dat hebbic al te male ghehoort !
' Wacharmen ! wacharmen !
Moort!
Moort! dwijf zal ons vernielen!
(geeft haar man er van langs)
Nu zecht nu noch!
(op de knieën)
Ic en zal, bij mijnder zielen,
Nemmeer, seker, lief wijf.
Suldijt meer zegghen?
Neen ic, up mijn lijf,
Twas mijn ghebuere, diet mij riet.
Tjan, heere, ic en riet u niet:
(tot de vrouw, smekend:)

DE VROUW

DE BUURMAN
DE VROUW
NAREDE

Daerom willet mij 'verdraghen.
(slaat ook de buurman)
En wettij niet, dat hem 'misvalt met vlaghen,
Die zijn hant steect tusschen 'schus en boom?
(valt op de knieën)
Och, ic 'kenne dat waer es!
So 'nemes goom.
(b.v. gezegd door de priester)
Elc 'wacht hem, die wel wil varen.
Godts gratie wil ons allen bewaren.
Die vader, die zone, die helighe gheest
Verleene ons zalicheit alder meest.

curen: vlagen. lodders : smeerlappen. wacharmen : o wee! verdraghen :
verschonen. misvalt: ongelukkig afloopt. schus: schors. kenne: erken. nemes goom : denk daaraan! wacht hem: zij op z'n hoede.

AAN DE COLLEGA'S
Wie wel eens de regie-taak bij een schooluitvoering of in een
dilettantentoneelgezelschap op zich heeft genomen, weet uit
ervaring dat de keus van een passend toneelstuk hem slapeloze
nachten kan bezorgen. Zeker, er bestaan enkele gidsen en
beredeneerde catalogi, die men als leidraad op z'n speurtocht
kan gebruiken, maar de verlegenheid blijft en 't is in de meeste
gevallen geen embarras du choix!
Wat moet het worden : Vadertje Langbeen of de Zomerzotheid? Soms haalt men uit wanhoop Keesje maar weer 's uit
het Diakenhuis of het Weeuwtje uit het Hof van Holland, of
men komt voor het voetlicht met andere oudbakken nummers,
gekruid met toespelingen en persiflages op sinds lang verdwenen maatschappelijke toestanden.
Zonder te willen beweren dat er ook geen geschikte moderne
stukken te vinden zijn, vraagt men zich toch af, waarom de
keus bijna nooit valt op een spel uit ons nationaal middeleeuws
repertoire. Op dit gebied althans kan onze letterkunde de vergelij king met het buitenland met ere doorstaan! Doch blij kbaar wil het er bij velen niet in, dat ook die oude spelen
levend toneel zijn, dat ze gespeeld willen worden en dan ook
nu nog een zaal even goed kunnen boeien als een modern stuk.
Inderdaad kan een groepje enthousiaste spelers, zelfs met weinig hulpmiddelen hier iets goed tot stand brengen, vooropgesteld dat de regisseur dramatisch begaafd is en niet vreemd
staat tegenover de algemene eisen van dit middeleeuws toneel.
Binnen deze grenzen kan men alles inrichten naar eigen smaak
en oordeel, want voor regie, costumering en aankleding gelden
geen vaste regels. Staat de kas het toe, dan kan men de hulp
van een goede toneelkapper en van een costumier inroepen of
anders zelf boeken over costumering en reproducties van middeleeuwse kunst raadplegen.
SCHOOLTONEEL

Hoeveel levendiger en vruchtbaarder kan ook de klassikale
behandeling van dramatiek worden, als inplaats van het dorre
om de beurt een stukje lezen enige leerlingen met artistenbloed zich voor het dramatiseren van een rol opgeven en zo
het spel vóór de klas of op het podium van de aula gaan opvoeren! Hieraan zal een bespreking door de docent vooraf
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moeten gaan en de „spelers" zullen thuis hun rol terdege
moeten prepareren. Het uit het hoofd leren van de tekst is
niet nodig en zelfs ongewenst: er zijn nog andere vakken die
recht hebben op een deel van de huiswerktijd. De ervaring
leert, dat de totale indruk het minst gestoord wordt, als de
spelers tijdens hun optreden het boekje in de linkerhand houden, de rechter vrijhoudend voor het acteren. Gedachtig aan
het initiatief van mijn leermeester prof. Stoett, die zijn studenten de Esmoreit in de collegezaal, met het tekstboekje in de
hand, liet „opvoeren", heb ik sindsdien dezelfde methode herhaaldelijk in de hogere klassen met succes en wederzijdse voldoening toegepast bij de behandeling van middeleeuwse en
zeventiende-eeuwse dramatiek.
Het is verheugend dat er sinds de Bevrijding in de kringen
van het Middelbaar Onderwijs meer stemmen opgaan ten
gunste van het schooltoneel. Ik noem hier het pleidooi van
Dr B. Hunningher in zijn goed gedocumenteerde brochure
„Toneel, leraar en leerling" (Brusse, i 946), een ware handleiding voor iedere docent-regisseur, het artikel van A. J.
Schneiders : „De school en het toneelspelen" in „De Nederlandse School" van 4 Oct. 1946 (Noordhoff), terwijl tijdens
het ter perse gaan van dit boekje nog verscheen: „Gesprekken
over Toneel" door B. Groeneveld, H. Knorringa en F. Sterneberg, bedoeld als hulpmiddel bij het onderwijs aan de jongere
generatie (Jacob van Campen). Voor 1940 had prof. J. L. Walch
door zijn bundel Schooltoneel en zijn verhandelingen over dit
onderwerp aan het onderwijs reeds de goede weg gewezen.
Dr Hunningher stelt zich de ideale schooluitgave van dramatische litteratuur voor als een regieboekje-in-het-klein met
platen van decors, costumes, physiognomie der figuren en
talrijke toneelaanwijzingen. Zover zijn we, ook met de uitgave van dit boekje, nog niet. Wel was het van de aanvang
af de opzet van uitgever en bewerker op de dramatische mogelij kheden van ons middeleeuws toneelrepertoire voor de school
te wijzen. Dat de keuze op deze twee bekende abele spelen
en kluchten viel, zal geen ingewijde verwonderen: noch de
Lanseloet, noch de minder bekende kluchten zijn voor
schoolgebruik erg geschikt; ook de Buskenblaser heb ik iets
moeten bekorten „pour 1'usage du dauphin".

De teksten zijn in hoofdzaak afgedrukt naar Leendertz, waarbij ik naar eigen inzicht overnam wat door sommigen als
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emendatie werd voorgesteld. Zo maakte ik voor de Esmoreit
o.a. gebruik van de door prof. de Vooys in Tijdschr. 64
( 1 94 6 ) voorgestelde verbeteringen en van enkele opmerkingen
van den heer Peteri over regie en tekst. Overigens draagt deze
uitgave voor jongeren geen wetenschappelijk karakter; de
annotaties heb ik beknopt gehouden; zij beogen uitsluitend
betekenisverklaring, geen opheldering van grammaticale aard.
De inleiding wil op bevattelijke wijze belangstelling wekken
voor het Hulthemse handschrift en zijn dramatische inhoud.
Ongetwijfeld bezit dit boekje nog vele tekortkomingen; ik
houd mij dan ook aanbevolen voor collegiale kritiek. Met
dankbaarheid vermeld ik tenslotte de adviezen van wijlen
prof. J. L. Walch, mijn medelid in de Amsterdamse Commissie
voor Schoolvoordrachten en de waardevolle medewerking van
mej. H. A. J. Griep, lerares aan de Eerste H.B.S. te 's-Gravenhage.
Aerdenhout. Januari 1948.
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