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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Legende van Onze Lieve Vrouw ten Zavel.
Brussels wandtapijt 1518 in de Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel.
Middengedeelte: Keizer Karel draagt het beeld van O.L. Vrouw.
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Inleiding
Van de hier gepubliceerde spelen bestaan de volgende uitgaven:
van de Eerste Bliscap:
J.F. Willems, Die eerste Bliscap van Maria. Belgisch Museum 1845, p. 37-140.
H.E. Moltzer, Middelnederlandsche dramatische poëzie . Groningen 1868-1875,
p. 329-418.
W. de Vreese, Die Eerste Bliscap van Maria . 's-Gravenhage 1931.
W. Smulders, Die Eerste Bliscap van Maria . Nijmegen-Utrecht 1932 (bewerking
met interlineaire moderne omzetting).
J.J. Mak, Die Eerste Bliscap van Maria . Amsterdam-Antwerpen 1949.
van de Sevenste Bliscap:
K. Stallaert, De Sevenste bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe eeuw . Gent
1887. Woordenlijst als Bijvoegsel.
P. Leendertz, Middelnederlandsche dramatische poëzie . Leiden 1907, p. 329-387.
W. Smulders, Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen . 's-Hertogenbosch 1913
(bekorting met moderne omzetting).
In gemoderniseerde spelling zijn de Bliscapen uitgegeven door H.J.E. Endepols,
Vijf geestelijke toneelspelen der middeleeuwen . Amsterdam 1940.
Beide spelen worden in mijn uitgave aangeduid resp. als I en VII.
De Bliscapen vertegenwoordigen een vorm van toneel, dat eens in een
verbazingwekkend aantal spelen in de Dietse landen verspreid is geweest.
Men noemt dit het geestelijk toneel tegenover het wereldlijk dat, zoals de naam
zegt, wereldlijke d.i. niet-geestelijke stof behandelt.
Het geestelijk toneel moet men niet in de eerste plaats zien als een vorm van
literaire aktiviteit. Worp spreekt dan ook van een ‘deels letterkundige, deels religieuze
beweging’1. Van Puyvelde telde een 2000 vermeldingen van spelen, die uit
rekeningposten van de 15e en 16e eeuw konden verzameld worden. Daarvan waren
er slechts een dertigtal die betrekking hebben op niet-religieuze onderwerpen2.

1
2

J.A. Worp, Gesch. van het drama en van het tooneel in Nederland. Groningen, 1904, dl. I
p. 69.
L. van Puyvelde, Schilderkunst en tooneelvertooningen op het einde van de Middeleeuwen.
Gent, 1912, p. 62.
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Een zo grote belangstelling voor het toneel is alleen te verklaren, als men daarin ziet
het voldoen aan een algemeen gevoelde, existentiële behoefte. Voor de existentie
van de middeleeuwse mens is dit de behoefte aan het religieuze.
Uit dit verlangen is waarschijnlijk ook het oudste toneel in West-Europa geboren.
De hypothese van ontwikkeling hiervan uit tropen via gezongen liturgisch en daarna
semi-liturgisch tot geestelijk drama in de volkstaal is wel de meest aanvaarde. En
ook indien men met Hunningher1 het accent legt op door mimi voorgedragen tropen,
waaruit zich onder invloed van en als reactie op het oude rituele drama paas- en
kerstspel ontwikkelden, is toch de band met de kerk onmiskenbaar.
Van het (semi-)liturgische paasspel moeten wel een 500 lezingen bekend zijn
geweest (10e eeuw tot eerste helft 12e eeuw)2. Het was een echt toneelspel, een
groots, gezongen drama, veelal met de sequens Victimae paschalis . Een voorbeeld
hiervan is de Ordo Stellae of het Spel van Munsterbilsen (11e eeuw), een der oudst
bewaarde driekoningenspelen in Europa, met veel personen, veel muziek en veel
handeling op een simultaantoneel. In de 14e en 15e eeuw werd het Latijnse paasdrama
nog veel gespeeld. Na 1500 neemt het aantal opvoeringen af, maar het spel handhaaft
zich tot in de 18e en 19e eeuw.
Omstreeks 1200 is door deze spelen een wereldse wind gaan waaien door het
optreden van jongleurs, troubadours en vaganten3. Op verschillende wijzen werden
dezen in de vertoningen van het oorspronkelijk muzikale kerkelijke spel betrokken:
Aan bestaande spelen worden gezangen in de volkstaal toegevoegd. Gesproken
rollen, ook in de volkstaal, verdringen de hegemonie van de muziek, die door de
verplaatsing van het toneel uit de kerk naar buiten haar overheersende rol verliest.
Zo is uit het geheelgezongen Latijnse drama langs halfgezongen en halfgesproken
toneel een volledig in de volkstaal gesproken drama gegroeid, waar-

1

2
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B. Hunningher, The origin of the theater. Amsterdam, 1955 De opvatting van Hunningher
wordt bestreden door Theo Stemmler, Liturgische Feiern und geistliche Spiele (Tübingen,
1970), alwaar ook meer literatuur wordt genoemd. Volgens Stemmler hebben de bedoelde
teksten echter een liturgische, geen dramatische functie.
Jos. Smits van Waesberghe, Muziek en drama in de Middeleeuwen. Amsterdam z.j. De
paasspelen gaven aanleiding tot het ontstaan van kerstspelen, die soms woordelijk aan de
eerste herinneren. In plaats van de bij het graf gezongen tekst: Quem queritis in sepulchro?,
luidt de zang dan bijvoorbeeld: Quem queritis in presepe? De vertoning had plaats vóór de
mis bij een heuse kribbe of (in Padua in de dertiende eeuw) voor een schilderij met de beeltenis
van Maria en haar kind. Zie H.W. van Os, The Madonna and the Mystery Play (Openbare
les, Groningen, 1971, verschenen in Simiolus, Volume V nr. 1/2). Vgl. ook voor de overdracht
van de troop Stemmler a.w. II, 2a en voor het gebruik van een beeltenis daarbij ibid. p. 101.
Smits van Waesberghe a.w.
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bij niet alleen de medebelevende gelovige maar ook de bewonderend toeziende
toeschouwer is betrokken. Daarmede gaat samen een optreden van hoofdzakelijk
leken en slechts bij uitzondering nog van priesters. Bij het geleidelijk losser worden
van de band met de liturgie heeft ook de inhoud uitbreiding ondergaan: terwijl het
liturgisch drama slechts één begrip, één feit uit de heilsgeschiedenis
veraanschouwelijkte, worden nu in chronologische volgorde verscheidene
gebeurtenissen voorgesteld. Zo ontstaan spelen met een cyclisch karakter, waarbij
het realisme een kans krijgt in decor, costumering en gebaar. Zo in het hierna
genoemde Maastrichts Paasspel .
Deze ontwikkeling kunnen wij in onze letterkunde niet op de voet volgen, doordat
zoveel stukken verloren zijn gegaan. Het is echter niet gewaagd hier een parallelle
evolutie als in het buitenland, met name in Frankrijk, aan te nemen. Het in het Frans
geschreven Jeu d'Adam van omstreeks 1150 is naar de titel nog liturgisch: Ordo
reprecentacionis Ade, en bevat ook Latijnse rubrieken (toneelaanwijzingen of
didascaliën die in het rood geschreven werden) en responsen. Na le Jeu de St. Nicolas
van Jehan Bodel (omstr. 1200) en le Miracle de Théophile van Rutebuef (midden
13e eeuw), en na een veertigtal veertiende-eeuwse kleine mirakelspelen bereikt de
Franse dramatiek dan met de Passion du Palatinus (begin 14e eeuw) het tijdvak der
grote Mystères en Passions.
Een voorbeeld van een semi-liturgisch spel van Nederlandse bodem is het in het
Latijn geschreven Maastrichtse Paasdrama, afkomstig van de O.L. Vrouwekerk te
Maastricht (12e of 13e eeuw), misschien vervaardigd door een der kanunniken van
deze kerk1.
Het oudste geestelijk spel, geschreven in een aan het Nederlands verwant dialekt,
is het stuk, bekend als Maastrichts Paasspel (omstr. 1350), een naam die misleidend
is, aangezien Maastrichts hier alleen betekent, dat het afkomstig is van een in de
nabijheid van Maastricht gelegen klooster van de Observanten. De taal is
middelfrankisch en meer bepaald Keuls2.
Bij de hier geschetste ontwikkeling bedenke men, dat het toneel behalve van
kerkelijke vertoningen ook impulsen ontving van episch-dramatische voordrachten
en van ‘toghen’, die bij belangrijke feestelijke gebeurtenissen werden gegeven. Deze
laatste bestonden soms uit groepen van levende personen in dialoog gewikkeld, zodat
uit de documenten vaak niet is op te maken of een echt spel dan wel een toogh of
processiespel bedoeld is. Er was dus gelegenheid te over om aan de ingeschapen
drang van de homo ludens te voldoen.

1

2

Uitgegeven door Jos. Smits van Waesberghe a.w. Van enkele der genoemde Franse spelen
kan men kennisnemen in de vertaling van F.J. Brevet, Le mystère d'Adam (vertaling van het
eerste deel) en F.J. Brevet, Le Miracle de Theophile (beide 's-Gravenhage, 1972).
Uitg. J. Zacher in Haupts Zeitschrift für Deutsches Alterthum II 302 vv. en H.E. Moltzer in
Middelnederlandsche dramatische poëzie. Groningen 1875.
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De geestelijke spelen in de volkstaal, die zich buiten de kerk ontwikkelen, verdeelt
men naar hun inhoud in mysteriespelen, die een geloofsgeheim, een mysterie
behandelen, heiligen- en mirakelspelen en moraliteiten of spelen van sinne.
Tot de mysteriespelen kan men rekenen de Eerste Bliscap van Maria en de Sevenste
Bliscap , de laatste met enig voorbehoud, terwijl deze benaming voor het Spel van
de V vroede ende van de V dwaeze Maegden voor betwisting vatbaar is.
Een voortreffelijk specimen van een mirakelspel is in onze literatuur Mariken van
Nieumeghen (tussen 1485 en 1510). Ook het Spel van den heiligen Sacramente van
der Nyeuwervaert behoort daartoe (vóór 1500).
Boven de vele spelen van sinne die ons zijn overgeleverd, munt uit de moraliteit
Den Spieghel der Salicheit van Elckerlijc (omstr. 1470).
Kunnen wij dus van de diverse genres van geestelijke spelen die de
literatuurhistoricus onderscheidt, een of meer voorbeelden aanwijzen in onze
letterkunde, het bewaarde bezit is maar klein tegenover wat er eens moet geweest
zijn. Maar de verzekering die ons de dichters telkens geven, dat zij het uut minnen
hebben gedaan, de toespelingen daarop die in de teksten schuilgaan, geven ons de
overtuiging dat wij hier met echte volkskunst, een spiegel van het middeleeuwse
leven, te maken hebben.
Wanneer het geestelijk toneel in de 15e en 16e eeuw niet meer in de kerk wordt
vertoond maar in de open lucht op het kerkplein, is het dus ook niet meer het
monopolie der plaatselijke geestelijkheid, maar komt het in handen van leken, die
zich daartoe in confrerieën of broederschappen aaneensluiten. Deze broederschappen
verenigen religieuze met literaire bedoelingen. Zij vertegenwoordigen een oudere
fase van wat later de rederijkerskamers zullen zijn. In 1401 wordt een Spel van onser
Vrouwen - zeker niet een der Bliscapen - te Antwerpen gespeeld door ‘een deel goede
ghesellen’1. De eerste uitdrukkelijke vermelding van de opvoering van een
(wagen)-spel Van Onser vrouwen opvaert vindt men te Mechelen in 1428, maar het
schijnt toch enkele jaren ouder te zijn. Ook te Dendermonde voerde men om de vier
of vijf jaren zulke spelen op.
Dezelfde spelers werden ook betrokken bij de uitbeelding van ‘poincten’ in
processies. Ik merk nu reeds op, dat er eveneens verband bestaat tussen de ommeganc
te Brussel en de vertoning van de Bliscapen op ommegancdag. De Grote Gulde der
boogschutters had ter herinnering aan de overbrenging in 1348 van het Mariabeeldje
uit Antwerpen deze ommeganc in het leven geroepen, tot welks inrichting zij sedert
1359 bepaalde geldelijke toelagen van de stad verkreeg.

1

Voor Antwerpen zie F. Prims, Het oudste tooneel te Antwerpen. Versl. en Med. Kon. Vl. Ac.
1933, p. 866-872.
Voor Mechelen en Dendermonde zie E. van Autenboer, Volksfeesten en rederijkers te
Mechelen (1400-1600). Gent, 1962, p. 32.
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De schuttersgilden immers - of althans de literaire afdelingen daarvan - waren ook
in toneelkunstige aktiviteiten betrokken1. Aan de betrekkingen van deze gilden met
de rederijkers herinnert de naam (land)juweel, jeuwiel d.i. de uitnodigingsbrief voor
een schuttersfeest. Zowel de wedstrijd als het te winnen juweel (de prijs) werden
landjuweel genoemd. Deze benaming is in de 15e en de eerste helft van de 16e eeuw
typisch voor Brabant. Al heel vroeg zijn deze schuttersfeesten gepaard gegaan met
muziek- en toneeluitvoeringen. De rederijkersfeesten zijn geheel van de schutters
afgekeken.2
Zo is het verklaarbaar dat de spelende leden van voornoemde Grote Gulde jaarlijks
een van de zeven Bliscapen opvoerden,3 tot in 1559 deze gezellen een beroep deden
op de Corenbloeme en waarschijnlijk ook op leden van de andere kamers om hen
bij de vertoning terzijde te staan. Deze medewerking heeft aanleiding gegeven tot
de veronderstelling, dat niet alleen de opvoering maar ook de vervaardiging het werk
van de Corenbloeme is geweest.
Behalve de Grote Gulde kende de stad Brussel nog vier organisaties die zich
bezighielden met toneelvoorstellingen en die (Bloemen van) rethorijcken worden
genoemd.
Een document van 1401 vermeldt de stichting van de kamer Den Boeck, waarvan
de leden later de Tijtelooskens werden genoemd. De zinspreuk was: Om beters wille.
Het blazoen vertoonde een geopend boek. Heeft deze kamer tot omstreeks 1470 de
alleenheerschappij gehad in rethorijcken?
Het duurt tot ± 1470 eer de bescheiden gewag maken van het bestaan van de
Violette en omstreeks diezelfde tijd wordt de Lelie vermeld. Voorts noemen de door
Duverger gepubliceerde documenten4 als vierde bloeme van rethorijcke de
Corenbloeme. Reeds in 1477 schijnen de Jongers (= aspirantleden) vander
Rethorijcken van der Corenbloeme van de stadsregering een soort reglement
ontvangen te hebben. De zinspreuk was: Jeucht sticht Vreucht, ook wel: Met
geneuchten. Het blazoen vertoonde korenbloemen.
Het schijnt dat deze vier kamers ongeveer eenzelfde aanzien genoten, want de in
de rekeningen genoemde toelagen zijn meestal gelijk.
Op 14 september 1507 worden de Violette en de Lelie verenigd in het
Mariacransken van den Zeven Weën met de zinspreuk ‘minlyck accoert’. Deze

1
2

3

4

Edm. van der Straeten, Le théâtre villageois en Flandre. T.I. Bruxelles 1874. Zie ook Van
Autenboer a.w. passim.
J. van Boeckel, Landjuwelen en haagspelen in de 15e en 16e eeuw. Jaarboek 1968.
Gedenkboek 1940-1968 van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De
Fonteine’ te Gent.
Volgens rekeningen van 1485 in dat jaar zelfs tweemaal: op het stadhuis (misschien ter
gelegenheid van de samenkomst der Staten te Brussel, meent Duverger p. 85 noot) en op de
Grote Markt. Zie ook W. van Eeghem, Biobibliographica in Versl. en Med. Kon. Vl. Ac.
1941. p. 529-547.
J. Duverger, Brussel als kunstcentrum in de XIVe en de XVe eeuw. Antwerpen-Gent, 1935.
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kamer sticht de Kapel van den Zeven Weën en vertoont de door Smeken en Jan
Steemaer alias Percheval geschreven spelen van de zeven Weën1.
Hoe moet men in deze literaire bedrijvigheid te Brussel de Bliscapen plaatsen?
Een uitgangspunt hebben wij in de stedelijke verordening van 19 februari 1448.
Deze luidt als volgt:
‘Item es noch overdragen als voren, datmen alle jare een spel spelen sal ten dage
vander processien, te beginnende ter ijster uren nader noenen, ende opte nedermerct
te Bruessele. Ende dese spele selen sijn van onser liever vrouwen vij. blijsschapen,
dair af men alle jaere sal spelen deene, ende altijt een nuwe totter tijt toe dat die vij
jaere omme comen sullen sijn. Ende ten eynde vanden vij jaeren salmen wederom
de spele vanden zelven vij. blijscapen van nuws beginnen. Ende dat de stad van
Bruessel dair toe sal doen maken een stellinge eens, dairmen tspel jairlix op spelen
sal’2.
De bedoelde processie of ommeganc3 trok op de zondag vóór Pinksteren vanuit
de Zavelkerk ter herinnering aan de miraculeuze overbrenging naar deze kerk van
een Mariabeeldje uit Antwerpen in 1348. Het was het beeld van Onze Lieve Vrouw
op 't Staaksken, dat aan de verwoesting door de Noormannen was ontsnapt en op
een boom in een moestuin werd teruggevonden. Sedert 1399 werd O.L. Vrouw in
de hoofdkerk te Antwerpen vereerd als stadspatrones4. Men zal daar dus wel niet
gevoelig zijn geweest voor de Brusselse legende.
Gezien de nauwe band die heeft bestaan tussen de ommeganc van de Zavel en de
Bliscapen meent Van Eeghem - die een veel vroegere oorsprong voor deze spelen
aanneemt - dat zij aanvankelijk gespeeld werden op het plein vóór de Zavelkerk en
na 1448 op de Grote Markt.
Het jaar 1448 van de stedelijke verordening is reeds een bewijs, dat de stukken
niet gemaakt zijn binnen de kamer de Corenbloeme. Zoals boven gezegd verleende
deze slechts later met andere kamers haar medewerking aan de opvoeringen van de
Grote Gulde. Daarmede stemmen overeen de toevoegingen die zowel aan het einde
van het handschrift van de Eerste Bliscap als aan dat van de Sevenste zijn gedaan5.
De beide teksthandschriften zijn regieboeken die, nadat men (in 1566?) de
opvoeringen gestaakt heeft, zijn teruggekeerd in het archief van de Zavelkerk, waar
zij in 1681 nog berustten, zoals

1

2
3

4
5

L.C. Michels, De letteren in dienst van de propaganda voor Coudenberghes Broederschap
van de VII Weeën. Album Van Gils 1949. Herdrukt in Filologische Opstellen. Dl. I. Stoffen
uit de Middeleeuwen. Zwolle, 1957, p. 147-163.
Geciteerd door W. de Vreese (a.w.p. XXIII) uit het archief van Brussel.
Een beschrijving van deze ommeganc, zoals die plaats had in 1556 en gezien door de ogen
van de Spanjaard Calvete de Estrella, vindt men in de uitgaven van de Sevenste Bliscap van
Stallaert en van Leendertz.
A. Thijssen, De eeredienst van Maria te Antwerpen. Handelingen van het Vlaamsch
Maria-Congres 1921. Brussel, 1922 II, p. 143.
Zie de beschrijving van de handschriften.
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blijkt uit de aantekeningen op de achterkant van het losse schutblad van VII1.
P. de Keyser meent, dat reeds tegen het einde van de 15e eeuw de Mariacrans
werd gevormd voor de opvoeringen van het jaarlijkse mysteriespel en dat de kamer
Den Boeck ook daaraan meewerkte2. In de documenten, door Duverger gepubliceerd,
worden echter nog in 1497 genoemd ‘de gesellen van der groeter gulden die 't spel
van Ons Liever Vrouwen speelden’ en in 1498 of 1499 dezelfden ‘die 't spel van
onser lieven Vrouwen op te merct speelden’. Het spel was blijkbaar zozeer
ingeburgerd in het leven der Brusselse burgerij, dat een post van 1505 luidt: ‘Te cost
geweest op ten stadthuys, 4 ende 5 Maij metter princessen van Chimay ... aldaer zy
de processie sagen ommegaen ende 't spel speelen’.
Waarschijnlijk is ook alleen een machtig gilde als dat van de kruisboog in staat
geweest de jaarlijkse ommeganc zulk een luisterrijk aanzien te geven als blijkt uit
de beschrijving. Uit de leden der kamers mochten de schuttersgilden personen
recruteren (Van Autenboer a.w. p. 102). Er is nog een ander bezwaar, waarom een
zo vroeg samengaan van de kamers ter vertoning van de Bliscapen onwaarschijnlijk
is. Een document van 19 maart 1511 meldt dat: ‘... die van der Lelien ... nu metter
Violetten tsamen in minlyck accoert vereenicht, Marien-Cransken van den Zeven
Ween genoempt, in de prochie van Sinte Guericx binnen onser voirs. stadt van
Bruessel een capelle begrepen hebben ende alreede wonderlyck geschiert3. Ende als
zijt(?) soe dat deselve supplianten ... een zeer devote processie geconcipieert ende
voergenomen hebben ende doen institueeren, die men jaerlijcx altijt vermeerdert
ende alsdan de voers. Seven Ween tot meerder verwerckinge van den volcke verhaelt,
verthoont ende leerende es, met dichten van rethorycken ende anderssins, daer de
voers. rethorisienen grooten cost ende aerbeyt om doende zijn’4. Wanneer het
Mariacransken aldus betrokken is geweest bij de verbreiding van de devotie van de
Zeven Weeën is niet aan te nemen, dat deze kamer van het begin af tevens medewerkte
aan de opvoeringen van de Bliscapen. Eerder moet men met Michels denken aan een
zekere rivaliteit die is uitgegaan van kringen, die geïnteresseerd waren bij de
vertoningen der Bliscapen. De Keyser spreekt wel van vertoningen van ‘de III gulden
van den Violette’, maar daarmede worden naar mijn mening de VII Weeën bedoeld.
Ik neem derhalve met Van Eeghem aan, dat de Bliscapen aanvankelijk en

1
2
3

4

als sub noot 5 vorige blz.
P. de Keyser, Dal sonder wederkeeren of Pas der Doot, 1936, p. 26 noot 1 en 2.
De devotie tot O.L. Vr. van VII Ween nam haar oorsprong bij een door Jan van Coudenbergh,
pastoor te Reymerswaal, gestichte beeltenis, waarop de oprichting volgde van een gelijknamige
Broederschap, die in 1493 werd geplaatst onder de bescherming van Philips de Schone. De
mededeling van Van Autenboer (a.w. p. 151, n. 242), dat deze Broederschap in 1498 werd
gesticht, is waarschijnlijk niet juist.
Duverger a.w. p. 94.
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gedurende de langste tijd zijn opgevoerd door de Grote Gulde en dat pas later (in
1559?) de Corenbloeme daaraan haar medewerking verleende door vier spelers en
haar factor te leveren en dat de andere kamers toen eveneens meewerkten. Deze
factor was Franchoys van Ballaer, die zijn medewerking misschien verleende in zijn
functie van stadsdichter. Want Van Ballaer wordt in een document van die tijd
genoemd: facteur vander stadt in stuck vander Rethorycken opden last dat hij den
crans moet als facteur dienen1.
Op het einde van de 15e eeuw moet de stadsrethorisijn de feestelijkheden der stad
organiseren, hij dicht gelegenheidsschriften en esbattementen, helpt de prijzen
toekennen enz.2. Volgens het laatstgenoemde document heeft Van Ballaer, naar hij
zelf zegt, een door de Corenbloeme gespeelde proloog gekuist, ‘de gebroken prologue
gemaect’. Het verwondert derhalve niet, dat wij hem vinden zowel in relatie met het
Mariacransken als met de Corenbloeme.
Een twistvraag die vele pennen in beweging heeft gebracht is die, wanneer
begonnen is met de opvoering van de Bliscapen. Het zijn met name de verzen in de
proloog van de Eerste Bliscap vs. 9 en 10, en 41-44, die moeilijkheden opleveren.
Leendertz, die aanneemt dat de verzen 9 en 10 betrekking hebben op het eerste
huwelijk van Karel de Stoute (1439-1446 met Catherine van Frankrijk), besluit daaruit
tot het jaar 1441 als het jaar van de eerste vertoning (het moet namelijk een of meer
zeventallen van jaren verwijderd liggen van 1448, het jaar van de stedelijke
verordening, of dit jaar zelf zijn). De Vreese veronderstelt, dat het tweede huwelijk
van Karel is bedoeld t.w. met Isabella van Bourbon (1454-1465), omdat het eerste
huwelijk een kinderhuwelijk was, nooit voltrokken is en dus niet meetelt. En daar
de proloog van de Eerste Bliscap dan wel geschreven is vóór de geboorte van Maria
van Bourgondië (1457), concludeert hij dat het spel zoal niet geschreven, dan toch
gespeeld werd tussen 1454 en 1457. Daar de Sevenste vele zeventallen jaren gespeeld
werd vóór 1559, zou deze het eerst kunnen gespeeld zijn in 1454 en de Eerste in
1455 of (zonder vs. 9, 10) zeven jaar eerder in 1448. Het omstreeks 1447 voltooide
dichtwerk (I) zal volgens De Vreese de aanleiding zijn geweest tot het besluit der
Brusselse schepenbank.
Van Eeghem3 verwerpt echter de verzen 1-19 van de proloog als niet-oorspronkelijk
en meent dat deze tussen 1454 en 1457 zijn toegevoegd. Hij neemt voorts aan, dat
de Bliscapen zijn ontstaan op het tijdstip, waarop vs. I 32 nog zijn volle betekenis
heeft m.a.w. omstreeks 1390 (het mirakel gebeurde

1
2

3

W. van Eeghem, Drie schandaleuse spelen. Antwerpen, 1937. Bijlage IX, p. 83.
Duverger a.w. p. 13. Zo is Jan van den Daele in 1522 ‘factoer van Bruessel der rethorijcken’
(Duverger p. 94). Voordien was hij achtereenvolgens factor van de Violette en van het
Mariacransken. Verenigde hij eveneens diverse functies in het culturele leven der stad?
W. van Eeghem in het in noot 3 op p. 11 genoemde art. Later herdrukt in Brusselse dichters.
IVe Reeks. Brussel, 1963.
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in 1348). Ons handschrift werd dan gemaakt, omdat het oude versleten was, in 1455
als een nieuwe uitgave met een uitgebreid voorbericht (vs. 1-19 en vs. 41-44). De
stedelijke verordening van 1448 was eigenlijk slechts een nieuwe regeling van een
oud gebruik.
Van Eyck1 wenst de eerste 19 verzen te handhaven op grond van de indeling van
de proloog in vijf gedeelten. De verzen 41-44 beschouwt hij als geïnterpoleerd,
waarbij de dichter zich heeft aangesloten bij het schema van gepaard rijm dat hierop
volgt. Hij meent dat de vermelding van Karels eerste vrouw (vs. 10) in 1448, hoewel
zij in 1446 gestorven was, te verklaren is uit het feit, dat ‘men aan wijziging eenvoudig
niet gedacht heeft, of, wannéér men er aan gedacht heeft, deze vermelding
gehandhaafd heeft, omdat de vorm der prologhe het even moeilijk maakte gezegde
vermelding zonder littekens uit de tekst te snijden als om haar zonder sporen aan de
tekst toe te voegen’.
In dit verband merkt Kazemier2 op, dat de proloog in zijn huidige vorm toch ook
nog dienst deed honderd jaar later, toen Karel de Stoute al lang overleden was.
Bovendien wordt deze laatste ook niet genoemd in de proloog van de Sevenste, die
stellig geschreven werd, toen hij nog in leven was. Kazemier houdt echter ook de
verzen 1-19 voor een toevoeging na 1448, misschien van 1462, omdat toen de positie
van Karel de Stoute zeer belangrijk was geworden en deze nu niet meer ongenoemd
kon blijven.
Van Mierlo 3 wijst er op, dat de Brusselse verordening evenzeer een gevolg kan
zijn van het besluit de inrichting van de spelen op zich te nemen, nadat zij al jaren
met bijval waren vertoond. Toch neemt hij aan, dat de proloog, zoals hij nu is, bestemd
is geweest voor de opvoering van 1455. Hoe deze luidde in 1448, durft hij niet te
gissen. Misschien klonk hij telkens anders, aangepast bij de omstandigheden. Dan
blijft het echter m.i. vreemd, dat men in 1560 weer de proloog gebruikte, die alleen
in 1455 paste. Overigens is deze opvatting van Van Mierlo van een hypothetische
proloog, waarvan wij verder niets weten, natuurlijk noch vatbaar voor bestrijding
noch voor instemming.
Bij dit steekspel van meningen merk ik het volgende op:
Men kan de proloog van I niet los zien van die van VII evenmin als van de
naprologen van beide spelen.
Het begin van beide prologen, namelijk de aanroeping van Maria, evenals andere
overeenkomsten in inhoud en zelfs in bewoordingen wijzen op een nauw verband.
Men oordele:

1
2
3

P.N. van Eyck, Dierste prologhe van Die eerste Bliscap van Maria. Tijdschr. voor Ned. Taalen Letterkunde 58 (1939), p. 240-256.
G. Kazemier, De datering van Die Eerste Bliscap van Maria. Leuv. Bijdr. 42 (1952), p.
125-136.
J. van Mierlo, De vroegste vertooningen van de Zeven Bliscapen van Maria. Versl. en Med.
Kon. Vl. Ac. 1942, p. 91-111.
Dezelfde in: Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse Poëzie. Gent z.j.p. 42-45.
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I
Maria ... ic biddu

VII
Maria ... ic biddu

1 rayende licht

9 dijn rayen van graciën

8-10 gebed voor de landsheer en zijn
vrouw

12-14 idem

13, 14 sijn lant, sijn steden, dorpe, slote 14 haer slote en steden
12 wil in vreden altoes behueden

14 hout in vreden

31 vor Bruessel biddic boven al

18 biddic vor vre, voor al in Bruessel

19 vv. Voert gruetic u minlic groet en
smal, die hier dus minlic sijt versaemt

33 Voort gruetic u allen die hier versaemt
sijt

67 slecht es ons conste, verstaedt ende
vaedt ons goede jonste

38 siet gunst vor cunst in onsen werke

69 wy doent uut minnen

57 wi doent uut minnen

75 wi gaen beginnen: hoert en swijt

60 hoort alle en swijt, wi gaen beginnen.

Voorts staan de proloog en de naproloog van I met elkaar in verband:
proloog van I
66 Ic woude dat yegelic wel versinde

naproloog van I
2058 Diet duegdelic hebben willen
verzinnen

69 Wy doent uut minnen

2065 met minnen oec dander bringen int
oppenbare

34 in love der hemelscher tresorie

2052 Godlike hemelsce trezorie

67 slecht es ons conste

2053 laet u ons slechtheit sijn bequame

De overeenkomst is zo treffend, dat men, indien men de identiteit verwerpt, slechts
aan copie kan denken.
De overeenstemming in bewoording tussen de beide prologen vindt ook steun in
de verstechniek: de proloog van I begint met drie sextetten, geschakeld verbonden
door binnenrijm. Die van VII begint met vier sextetten, telkens geschakeld met
kwartet en kwintet, en deze combinaties ook weer door binnenrijm geschakeld (zie
p. 45).
Deze opening met sextetten en de konsekwente toepassing van het schakelprincipe,
dat beide stukken ook verder beheerst, zijn wel zeer opvallend.
Ik concludeer hieruit, dat de beide prologen en de naproloog van I van dezelfde
hand zijn. Van Mierlo (Versl. en Ned. Kon. Vl. Ac. 1953, p. 502) parafraseert de
inhoud van beide prologen wel als verschillend, maar de woordelijke
overeenstemming valt m.i. niet te ontkennen. Voor de naproloog van VII is dat niet
zo duidelijk, maar gezien de overeenkomst tussen deze naproloog en het stuk zelf is
het ook wel waarschijnlijk.
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Nu leest men in de naproloog van I vs. 2062-2068:
Wy doen u duegdelic bekinnen,
Dat wi, en God wilt, tander jare
U dander bliscap selen beginnen
Ende vort van jaer te jare met minnen
Oec dander bringen int oppenbare.
Tot sevene lanc, verstaet int clare,
Salmen u achter volgende vertogen.

Van belang zijn hierin de door mij gecursiveerde woorden beginnen, oec en sal men
u vertogen. Ik kan hieruit niet anders lezen, dan dat de tweede tot en met de zevende
voor het eerst zullen vertoond worden. Ook wordt naar mijn mening in de naproloog
van VII (vs. 1721) over dit stuk gesproken als over een nog niet vertoond spel:
Nu mach elc weten, sladijs wel ga,
Dat dit de sevende dan moet wesen.

Wij hebben hier derhalve de prologen en naprologen behoudens veranderingen,
noodzakelijk in verband met de tijdsomstandigheden, in hun oudste vorm.
Wanneer nu de overeenstemming met de proloog van VII zich verzet tegen
schrapping van I vs. 1-19, wanneer verder 1448 niet het jaar kan zijn van de eerste
opvoering, omdat Karel toen niet gehuwd was, komen alleen 1441 of 1455 in
aanmerking als het jaar van de eerste opvoering. Nu kan het niet 1455 zijn, daar men
dan zeven jaar zou gewacht hebben met de uitvoering van het besluit van de stedelijke
magistraat, wat onaannemelijk is. De eerste opvoering van de Eerste Bliscap had
derhalve naar mijn mening plaats in 14411. Daarop volgde ieder jaar een van de zes
andere spelen, die misschien successievelijk gedicht werden naargelang ze zouden
opgevoerd worden.
In 1448 bij de aanvang van de tweede cyclus van opvoeringen besloot de magistraat
deze te subsidiëren. Daarom werden in de proloog van I de verzen 41-44
geïnterpoleerd om dank te zeggen voor de ontvangen steun. Deze dank ontbreekt in
de proloog en naproloog van VII: ééns voor al. Overigens werd de proloog van I in
1448 en bij alle volgende opvoeringen intact gelaten.
Hoe zit het dan met het eerste huwelijk van Karel (1439-1446) met Catherine van
Frankrijk, een kinderhuwelijk, dat nooit voltrokken werd en dus, volgens De Vreese,
niet meetelt?
Vooreerst kon men in 1441 natuurlijk niet weten, dat het huwelijk nooit zou
voltrokken worden. Men moet verder hierbij onderscheid maken tussen de

1

Natuurlijk kan het handschrift van later datum zijn. De Vreese (a.w. p. XIIIV.): ‘Het
handschrift is op zijn vroegst omstreeks 1465, waarschijnlijker tusschen 1470 en 1480
geschreven; maar het kon ook veel later, en misschien pas tusschen 1520 en 1530 geschreven
zijn, indien het, b.v., het werk was van een reeds bejaarden kopiïst.’
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kerkrechtelijke kant van deze verbintenis en de wijze, waarop ‘men’ er tegen aankeek.
Kerkjuridisch was het huwelijk nog niet voltrokken, volgens de politieke opvattingen
was het dit naar mijn mening wel. Kenne en Wauters zeggen dan ook naar aanleiding
van het huwelijk van Karel met Margareta van York (1468-1503): ‘Charles, qui
venait d'épouser en troisièmes noces Marguerite d'Yorck’1. Zij geven daarmede m.i.
de populaire zienswijze weer.
Over de stelling van Van Eeghem, dat de spelen zijn geschreven omstreeks 1390
sprak ik reeds. Zijn mening vond weinig aanhang. De taal en de verstechniek verzetten
zich trouwens hier tegen. In zijn opvatting verklaart hij hier (vs. 30) als de Zavel,
het Zavelplein, en stelt derhalve dat de eerste opvoeringen (tot 1448) plaats vonden
op dit plein.
De Eerste Bliscap en de Sevenste zijn ons ieder overgeleverd in een handschrift,
waarvan het wel zeker is dat zij geen autografen zijn en dat zij door dezelfde kopiist
zijn vervaardigd.
De Eerste Bliscap 2 (hs. IV 192 Kon. Bibl. Albert I, Brussel) werd voor het eerst
uitgegeven door Jan Frans Willems, die het handschrift voor afschrift ontving van
P. Ph. C. Lammens, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Gent. Uit de
nalatenschap van laatstgenoemde kwam het in het bezit van Ch. A. van Coetsem,
lector, later hoogleraar te Gent. Na diens dood werd het gekocht door C.P. Serrure,
hoogleraar te Gent, die het omstreeks 1870 verkocht aan de hertog van Arenberg. In
de bibliotheek der Arenbergs heeft De Vreese het in 1897 mogen inzien voor zijn
uitgave, die eerst in 1931 verscheen. Na 1918 werd de bibliotheek van de hertog van
Arenberg uit vrees voor inbeslagneming in België verborgen gehouden. Dit gebeurde
ook na de Tweede Wereldoorlog (in Nederland: Sluis, 's-Hertogenbosch). Vandaar
raakte zij in Zuid-Frankrijk, waarna de incunabelen en postincunabelen in Amerika
terechtkwamen en in 1958 te Washington werden geveild. Inmiddels waren de
verluchte handschriften reeds in 1952 te New York geveild, terwijl de onverluchte
onderhands aan antiquaren waren verkocht. In 1962 kocht de Kon. Bibl. te Brussel
het handschrift van de Eerste Bliscap van het antiquariaat. A. Laube te Zürich.
Daardoor is het thans gelukkig voor iedereen toegankelijk.
Het handschrift van de Sevenste Bliscap (hs. II 478 Kon. Bibl. Albert I, Brussel)
heeft op het einde van de 17e eeuw toebehoord aan Joannes Ver-

1
2

A. Henne et A. Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles. T.I. Bruxelles, 1845, p. 268.
Voor deze gegevens en de beschrijving van de handschriften werd (behoudens een kleine
correctie) gebruik gemaakt van de Catalogus Middelnederlandse handschriften,
Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, bewerkt door J.
Deschamps, Brussel, 19722, p. 136 en 137.
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heijleweghen, kerkmeester van de O.L. Vrouwekerk op de Zavel te Brussel. Later
kwam het in het bezit van ridder J. Camberlyn (1783-1861), een Brussels verzamelaar,
wiens boeken en handschriften in 1882 te Brussel werden geveild. Op die veiling
werd het door de Kon. Bibl. te Brussel verworven.

Beschrijving van de handschriften:
Die eerste Bliscap van Maria. ca. 1455.
Perkament; 4 + 46 + 8 bll. en twee strookjes (fol. 15b en 31b); blad en bladspiegel
resp. 200 × 125 mm en 148 à 150 × 80 mm; 1 kol., 31 rr. per kol. Moderne
potloodfoliëring. Eén hand (littera textualis). Drie rode initialen, waarvan één
opengewerkt; rode titels en toneelaanwijzingen; beginletters van de verzen rood
doorstreept; namen van de personages rood onderstreept. Negentiende-eeuwse rood
segrijnen band; rug met verguldwerk versierd; voor- en achterplat met een motief in
verguldwerk afgebiesd; vergulde sneden. Voorin is een blad geplakt met een
aantekening van J.F. Willems over dit handschrift; deze hield het stuk voor een spel
van de Rethorijkkamer de Kersouwe te Brussel en dateerde het ‘omtrent 1444’. Op
het vóórlaatste blad voorzijde komt een aantekening voor (zie p. 218).
Die vijste blyscap van onser vrouwen (aldus de titel in hs.). ca. 1455.
Perkament; 1 + 38 bll.; blad en bladspiegel resp. 201 × 120 mm en 150 × 70 mm; 1
kol., 31 rr. per kol. Moderne potloodfoliëring. Eén hand (littera textualis). Drie rode
initialen, waarvan één opengewerkt; drie rode lombarden; rode titels en
toneelaanwijzingen; beginletters van de verzen rood doorstreept; namen van de
personages rood onderstreept. Op de versozijde van het schutblad voorin: Den tijt is
cort de (doot) Js snel wacht u van sonden soo doedij wel 1681 Joannes
Verheijleweghen Als kerckmeester van Onse lieue vrouwe vande sauel. Op fol. 1 ro,
bovenaan: Ghespeelt bij franchoys van ballaer facteur van bruessele Anno 1559 daer
naer noch 1566. Op de binnenzijde van het achterbord: 1680 Joannes Verheijleweghen
geeraerdt. Negentiende-eeuwse band van bruin bezaan, voor- en achterplat met een
fleuron, rolstempels en filets versierd. Op de binnenzijde van het voorbord een
aantekening van J. Camberlyn.
Op bl. 37vo leest men: en op dat ghy verblyen muecht in dit /saysoen al/ compt
tavont en hoort / compt tavont en.
Leendertz (a.w.p. LXXX) heeft vastgesteld, dat tussen het vierde en het vijfde
katern van het handschrift één of meer katernen ontbreken. Dat blijkt uit het feit, dat
het verhaal niet doorloopt alsook hieruit, dat vóór vs. 1516 een rijmende regel gemist
wordt. Zoals Leendertz terecht schatte zal waarschijnlijk niet meer dan één katern
ontbreken. Naar de Legenda aurea te oordelen zal deze bevat hebben het slot van
het wonder der verdorde handen met de bekering der Joden, de lichamelijke
tenhemelopneming van Maria
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en het wonder, waarbij Thomas Maria's gordel ontvangt met de opdracht het wonder
bekend te maken.
Voor verkortingen en interpunctie in de Eerste Bliscap verwijs ik naar de uitgave
van De Vreese. Deze uitgever onderscheidt diverse handen die omstreeks het midden
der 16e eeuw correcties en aantekeningen met betrekking tot de opvoering hebben
aangebracht.
Ook in de Sevenste is dat het geval; verkortingen en interpunctie hierin bij
Leendertz. Voor de oplossing van verkortingen met 'r, 'rt en 'rd heb ik rekening
gehouden met het rijm en met onverkorte vormen.

Het schrift van I en van VII
Zoals bij de beschrijving is meegedeeld zijn de beide handschriften geschreven door
eenzelfde hand in de littera textualis. Ook de ordonnantie der beide handschriften is
volmaakt dezelfde.
Behalve het schrift van de kopiist onderscheidt De Vreese in I negen verschillende
handen. De vierde en de vijfde die hij noemt, zijn volgens hem misschien dezelfde.
Van deze handen kan het volgende worden gezegd:
De hand die het slot heeft aangevuld met de mededeling omtrent het spelen van
wat sots door tcorenbloemken (zie Aant. bij vs. 2071) is dezelfde die in VII op bl.
37vo de krabbel toevoegde over een spel in de avond (zie boven). Het is niet de ‘hand
van Franchoys van Ballaer’. Misschien is het die van Anthonis Coppens, die in 1559
factor van de Corenbloeme was. Mogelijk is deze hand dezelfde als die welke de
spelling veranderde bijv. door het bijschrijven van e en soms verandering van i in y.
Dan is er de ‘hand van Franchoys van Ballaer’: het schrift van het tableau de la
troupe in I en van de lijst van de gereetscap in VII, die dezelfde zijn. Van Ballaer
schreef deze stukken waarschijnlijk, omdat hij als stadsrethorisijn de opvoeringen
leidde.
Naar Leendertz aanneemt (p. LXXXVI) is deze hand dezelfde als die, welke de
bekortingen in VII heeft aangegeven. Persoonlijk ben ik daar niet geheel zeker van,
al lijkt het wel waarschijnlijk, dat de regisseur de bekortingen aanbracht. Dit kan ook
blijken bij vs. 885, waar door de bekorting vs. 926 zonder rijm zou komen te staan
en door de hand van de bekorter derhalve werd toegevoegd: U te zien sterven voor
ons gemeene. Hetzelfde is het geval bij vs. 716, waar de aanwijzing maria in dezelfde
hand verwijst naar vs. 751. Het komt mij voor, dat de aanwijzing p o in I, het teken
dat een persoon voor het eerst optreedt (zie Aant. bij vs. I 258), van dezelfde hand
is (door De Vreese hand 7 genoemd).
Vervolgens is er nog in VII de hand van degene die voor de tableaux vivants
zorgde. Deze is naar mijn mening een andere hand dan die van de regisseur. In een
andere tijd en met een andere bedoeling werd in de zeventiende eeuw
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in VII de aantekening geschreven van Joannes Verheijleweghen, de toenmalige
beheerder van het handschrift.
De Vreese onderscheidt behalve de hier besprokene nog zeven (misschien zes)
andere handen, die aan de tekst gewerkt hebben. Daar het hier slechts kleine
wijzigingen betreft bijv. in de persoonsaanwijzingen en in het aangeven van Silete
zijn deze niet zo belangrijk.
Opmerkelijke toevoegingen c.q. wijzigingen zijn nog in VII de in de Aantekeningen
bij deze verzen gesignaleerde:
119

ende alle murmuratie ontbeert
(verlenging van het vers?; vgl. I 1095 en
1096).

485

sonder verleeden? (verlenging van het
vers?; vgl. I 1095 en 1096).

537

sonder waen (verlenging van het vers?;
vgl. I 1095 en 1096).

1398

wijziging in de persoonsaanwijzing: de
wachter.

Blijkens deze laatste toevoeging dateert deze hand uit de tijd van een andere
(vroegere?) opvoering dan die door Van Ballaer.
Driemaal komt in de handschriften het woord nota voor, blijkbaar een
regieaanwijzing als waarschuwing t.w. I na 1585 en 1936, VII na 1166. Aangezien
deze laatste plaats een bekorting betreft, moet deze aanwijzing wel van de hand van
Van Ballaer zijn.
Voor de conclusie, waartoe de veranderingen met name in de Sevenste aanleiding
geven, zie p. 22.
Zoals in de Aantekeningen is vermeld zijn in de Eerste Bliscap de verzen 158 tweede
helft tot en met 193 doorgehaald en vervangen door een bekorting in twee verzen.
Kan men daarin - zulks in afwijking van De Vreese - evenals in de aanvulling Davits
in vs. 1842 en Gabriël na vs. 2032 de hand van Van Ballaer zien, die dan dus ook
de Eerste Bliscap bij de opvoering als regisseur zou bekort hebben?
Immers, van dezelfde hand als die van de lijst van de gereetscap staan naast de
tekst van de Sevenste Bliscap toneelaanwijzingen, waaruit blijkt dat bij de opvoering
in 1559 een aantal verzen moesten worden weggelaten. Deze bekortingen zijn wel
van de hand van Franchoys van Ballaer, die de regie voerde. Zij betreffen:
vs. 1-305

het inleidend gesprek van Maria en Jan
en dat van de Joden vervalt

vs. 334-341

lof van Maria vervalt

vs. 434-458

verzoek van Maria de duivel niet te zien
en lof van Maria door Gabriël vervalt
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verzoek van Maria alle apostelen te zien
vervalt

vs. 532-565

bekorting van de preek van Jan, vooral
over het wezen Gods

vs. 672-685

Maria's vreugde bij de ontmoeting van
Jan vervalt

vs. 702-709

herinnering aan de kruiswoorden over
Maria vervalt
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vs. 716-750

Jan troost Maria, deze weent van vreugde;
Jan bidt tot God om bijstand voor Maria,
alles geschrapt

vs. 878-883

en 886-925 bekorting van de lof der
apostelen van Maria

vs. 943-964

schrapping van de schriftuurlijke lof van
Maria en van Petrus' lof van Maria

vs. 1001-1004

bekorting van Lucifers braltaal

vs. 1105-1112

bekorting van de schriftuurlijke lof van
Maria

vs. 1126-1129

bekorting van Michaëls lof van Maria

vs. 1151

vers doorgehaald, omdat Maria niet moet
aanbeden worden

vs. 1167-1185

bekorting van de lof van Maria

vs. 1319-1324

bekorting van Paulus' lof van Maria

vs. 1342-1347

schrapping van een rondeel met dank aan
God voor Maria

vs. 1361b-1385a

schrapping dialoog tussen Jan en Peter
over voorrang

vs. 1516-?

hier is een leemte in het handschrift

vs. 1531-1534

bekorting van Thomas' lof van Maria

vs. 1543-44 en 1546-47

bekorting van Peters jubel bij het horen
van de hemelse muziek

vs. 1583-84

schrapping van twee verzen uit Peters
verhaal over deze muziek

vs. 1635-38, 1642-50, 1653-56, 1658-79 bekorting c.q. schrapping van de
lofprijzingen van de apostelen
vs. 1702-1726

schrapping van de inhoudsopgave van de
zeven Bliscapen.

Deze bekortingen worden aangegeven met de woorden slaet aff tot aen dit teeken
of een deel van deze aanwijzing.
Bij het nagaan van de inhoud der schrappingen ontkomt men niet aan de indruk,
dat welbewust is gestreefd naar inperking van de lof aan Maria gebracht, ook al
bedenkt men, dat dit voor de hand ligt bij schrapping in een stuk ter ere van Maria.
Wanneer men verder ziet, dat deze schrappingen van dezelfde hand zijn, als die van
de veranderingen in vss. 1095, 1096, 1099, 1101 en 1633, waarvan Leendertz 1
opmerkt dat zich hier de invloed der Hervorming doet gelden, dan lijkt het, dat Van
Ballaer ook de invloed der nieuwe ideeën heeft ondergaan. Dit beeld past overigens
1

Leendertz a.w. p. 586.
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bij wat wij omtrent hem vernemen in verband met de vertoning van drie schandaleuze
spelen in 1559. Hij was toen 35 jaar, borduurwerker. Hij had de eed gedaan ‘van
gheen saken smakende heresie te componeren, spelen oft vytgeuen’2. Wanneer op 5
april 1559 bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de vrede van Câteau-Cambrésis
de opvoering van de klucht van De Bervoete Broers door de Corenbloeme aanleiding
geeft tot klachten van de zijde van de Minderbroeders, voert de kamer het stukje nog
eens op op de Grote Markt met een ‘gebroken proloog’ van zijn hand ‘om te
bethoonen dat voirs. spel tot

2

Van Eeghem, Drie schandaleuse Spelen. p. 84.
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nyemants derisie oft scimp gespeelt en wordde’1. En op 29 september 1559, Sint
Michielsdag, voert de Mariacrans op het Spel van twee Sotten, dat ook alweer stof
gaf tot beroering en een onderzoek van de procureur-generaal tengevolge had. De
beide spelers verklaarden, dat Franchoys van Ballaer hun opgedragen had het spel
in te studeren2. Was Van Ballaer alleen maar een grappenmaker, die hield van een
plagerijtje of voelde hij, wat er in de lucht zat en weldra tot uitbarsting zou komen?

Gegevens omtrent de opvoering van de Eerste Bliscap
Van deze opvoering vinden wij op bl. 3b van het handschrift het tableau de la troupe:
s.

nijt / salome

b.

lucifer /

d.

tserpent / will

bl.

eva / blinde

br.

adam / van

m.

God /

l.

ingel / leers
2 kint / hans
3 kint / wuycke

dr.

Seth / draer

.

i ander /

.

david /

Co.

iob /

.

ysayas / Coninck

dr.

bitter allende / draeyr

g

innich gebet / gillis

v.

ontfermherticheyt / van

bl.

gerechticheyt / blinde

pa

de waerheyt / payge
de sone gods / peeter
den heyligen geest / hans
den vrede /

t.

joachim / tielman
1
2

Van Eeghem t.a.p.
Van Eeghem a.w. p. 85.
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j priester /
Co.

2 priester / Coninck

C.

bisschop / Cammin

ff.

anna / payge

bl.

1 gebuer wijf / draeyr

.

2 gebuer wijf 3 gebuer man. 4 wijff

.

ons vrouwe

gi.

1 jongelinc / gielis

Le.

2 jongelinc / wil davits
3 jongelinc hans / geslacht

.

joseph /

.

meysken / heyle

.

knechken / lucas

.

gabriel / leers

Bij deze lijst valt op te merken:
waarschijnlijk speelden twee vrouwen: Salome voor de allegorische figuur van
Nijt en Heyle voor meysken;
verschillende spelers hadden meer rollen (vgl. Van Eeghem, Rhet. Brux. II p. 71):
Will speelde tserpent en 2e jongelinc
Blinde was Eva en gerechticheyt
Van was Adam en ontfermherticheyt
Leers was ingel en Gabriël
Hans was 2e kint, den heyligen geest en 3e jongelinc

Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen

24
Draer (wsch. de zeeldraaier) was Seth, bitter allende en 1e gebuer wijf
Coninck was Ysayas en 2e priester
Gillis (Gielis) speelde innich gebet en 1e jongelinc
Payge speelde de waerheyt en Anna.
Sommigen van deze spelers zijn ons van elders bekend:
(Hans) Leers was in 1559 een 27-jarige schoenmaker, die aangeklaagd werd een
rol in het tafelspel van Twee Sotten te hebben gespeeld.
Hans is zeker wel Hans van Ballaer, een broer van Franchoys, in 1559 oud 27 jaar,
borduurwerker, stadspijper, beschuldigd de rol van de baljuw te hebben gespeeld in
het spel van de Bervoete Bruers .
Tielman is waarschijnlijk de zoon van Pauwel Tielman, die in 1559 62 jaar oud
was ‘oft daeromtrent’, legwerker, ook een oud-toneelspeler.
Peeter (de Packere) was ‘mesmaker’ en speelde eveneens in de staatsgevaarlijke
Bervoete bruers, of was hij Peeter (de Grove, alias Preeker)? of Peeter Benoot?
Uit deze gegevens blijkt, dat het toneelleven dier dagen te Brussel in handen was
van de burgerij in de meest strikte zin van het woord.
Een voorbeeld van de gemeenzaamheid tussen spelers en publiek kan men zien
in de verzen I 760 en 761, die waarschijnlijk met een knipoogje naar het publiek
werden gezegd.
Na I vs. 271 blijkt, dat Adam en Eva met een blad gedekt en misschien overigens
naakt waren. Het traditionele waer sidi bij het opkomen van spelers vindt men in I
vs. 311.
Andere gegevens omtrent de opvoering zijn uit de tekst zelf niet op te maken.
Wij moeten dus afgaan op wat wij van elders, ook uit de buitenlandse literatuur
vernemen.
Het is waarschijnlijk dat bij de opvoering op de Grote Markt te Brussel gebruik
werd gemaakt van een huisjes-toneel1. De stedelijke verordening van 1448 bepaalt
‘dat de stad van Bruessel sal doen maken een stellinge eens, dair men tspel jairlix
op spelen sal’. Voor alle zeven Bliscapen werd dus hetzelfde toneel gebruikt.
Zoals uit het vermelde verhaal van Calvete de Estrella over de opvoering van de
(vierde) Bliscap blijkt, had het toneel toen de vorm van het Coliseum en was het
vóór het stadhuis opgeslagen. Er schijnt echter ook eens op het stadhuis gespeeld te
zijn (zie p. 11, noot 3); dat zou dan de vijfde Bliscap zijn geweest. De aanduiding
boven na I vs. 916 en de didascalie na vs. 960 dat ‘men Gode bloet sal sien sitten’
wijzen er waarschijnlijk op, dat het hemelhuisje hoger lag dan de andere en door
gordijnen werd afgesloten. Men moet bij de bijbelse, evenals bij de novellistische,
spelen een streven naar realisme aannemen, dat in meer abstracte stukken niet nodig
was, zodat daarbij soms

1

H.J.E. Endepols, Het decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsche drama.
Amsterdam, 1903, p. 58.
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met symbolische façades werd volstaan1. Zulk streven naar realisme kwam zeker bij
de duvelrieën tot uitdrukking.

Gegevens omtrent de opvoering van de Sevenste Bliscap
Behalve de toneelaanwijzingen, in de tekstopgave opgenomen, beschikken wij over
een lijst van de requisieten die bij de opvoering in 1559, en waarschijnlijk ook in
1566, gebruikt werden. Deze lijst van de gereetscap, voorkomende op de eerste
bladzijde van het handschrift, luidt als volgt:
god in den troon / een witte albe / een coorcappe
gods hayr en de croone
vier alben / dry engels / en haer
croken
Sinte michiels cappe vleugels / sweyrt / croke en
harnas
Sint Jans wit cleet / de wolcke / den precstoel
Jesus rock / ses oft sevene apostels hayren
en baerden
de helle lucifers ende en dry oft vier
duyuels cleederen ende hooffden
alle dry de hemels gaen open
mariams cleederen en gordel / het palmrys
graff / de bare / de scryne / tlyccleet
de handen hemels broot / voort alle de
lange rocken / hoeden cleyn rocken dier
zyn

Uit deze lijst blijkt dat er drie hemelhuisjes waren, waarschijnlijk één voor god, één
voor de engelen en één voor de andere hemelingen o.a. de martelaren en de confessoor
van vs. 1179 en de zaligen die in het verloren gegane fragment Maria in de hemel
verwelkomen.
Er waren ook figuranten, vermoedelijk onder de duivels en de hemelingen. Behalve
de in de tekst opgenomen didascaliën van de hand van de kopiist bevat het handschrift
regieaanwijzingen, die vermoedelijk van Franchoys van Ballaer zijn, namelijk:
naast vs. 363 palmrijse, naast 371 gods troon toe, naast 475 hout oppe. pijp., naast
492 troon toe, naast 711 pp (= pijpers), naast 925 pijp., naast 1047 de helle toe, naast
1117 slaet aff pijpers, naast 1167 nota achte tsamen martelaren ende de confessoor,
naast 1298 dapostelen wat inne, naast 1299 schuyft oppe.
De traditionele aanwijzing voor het opkomen van personen is waer si in 1246 en
1299.

1

W.M.H. Hummelen, Typen van toneelinrichting bij de rederijkers. Studia Neerlandica 1970,
p. 51-109.
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Tenslotte vindt men van de hand van de regisseur nog de volgende regieaanwijzingen:
naast vs. 506 onder elkaar: 1. pausa. - 2. pausa. - tiberius keyser. Naast vs. 759
onder elkaar: 3. pausa. - voluciaen verona tiberius. - 4. pausa.
naast vs. 943: tot aen de pausa.
naast vs. 946: 5. pausa.
naast Selete na vs. 990 onder elkaar: pilatus - tiberius voluciaen senatueren verona
na vs. 1137: 6. pausa.
Zoals Leendertz heeft aangetoond werd bij vs. 506 (na 2. pausa), 759 en 990
waarschijnlijk in een pantomime van drie tonelen de geschiedenis van Pilatus vertoond
volgens het apocriefe boek Mors Pilati1. De betekenis van pausa zou dan zijn
muziekstuk.
Wat de spelers betreft is in dit spel opmerkelijk, dat bij vs. 575 en 585 als
persoonsaanwijzing voorkomt gebuerinne i.p.v. gebuer. Gezien het bij het tableau
de la troupe van I opgemerkte kan dit een aanwijzing zijn, dat bij de opvoeringen in
de zestiende eeuw ook vrouwen meespeelden2. Mogelijk is natuurlijk ook, dat deze
vrouwerol door een man werd gespeeld.

De muziek in de Bliscapen
Bij de wieg van het liturgisch spel heeft de muziek een belangrijke rol vervuld. Het
Paasspel was, zoals gezegd, omstreeks 1100 een groots, gezongen drama. De straks
te vermelden Lectio van St. Augustinus eindigde in de Sibyllezang, een climax die
reeds zeer vroeg een veel gezongen lied was. In een Augsburgs Paasspel van de 11e
of 12e eeuw luidt de aanwijzing: Chorus autem audita resurrectione prorumpens in
gaudium alta voce communiter imponat Te Deum laudamus. Hetzelfde vinden wij
in het Haarlems Paasspel der dertiende eeuw, waar van de jubelkreet bij de opstanding
gezegd wordt: cantando alto, cantando altius, cantando altissime.
Een overblijfsel van de Passiespelen hebben wij nog in sommige Spaanse en
Portugese Goede Week-gebruiken, die met veel zang gepaard gaan.
Het meest sprekende voorbeeld is echter El Misterio de Elche, een lyrisch spel dat
ieder jaar in de Spaanse stad Elche wordt opgevoerd in het Catalaans door bewoners
van die plaats. Het voorspel La Vespra wordt vertoond op 14 augustus, het eigenlijke
spel La Festa de volgende dag, het feest van Maria's tenhemelopneming.
Het stuk stamt uit de dertiende eeuw en is het enige nog levende voorbeeld

1
2

Over de vermoedelijke inhoud daarvan zie Leendertz a.w. p. XC.
De spelers in het liturgisch spel waren geestelijken, voor de hoofdrollen hogere geestelijken.
Voor de vrouwerollen nam men jongere geestelijken. In de passiespelen werden de
vrouwerollen gespeeld door jonge mannen, die uitmuntten door sierlijke gestalte en vlotheid
van beweging. Zie F.O. Knoll, Die Rolle der Maria Magdalena im geistlichen Spiel des
Mittelalters. Berlin-Leipzig, 1934. Voor mixed casts zie Fletcher Collins, The production of
Medieval Church Music-Drama. Charlotteville, Univ. Pr. of Virginia, 1972.
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van primitief, lyrisch godsdienstig toneel, voorloper van de opera. Het wordt helemaal
gezongen. De inhoud is de tenhemelopneming van Maria, die de Joden trachten te
verhinderen. Ook hier heeft de begrafenis plaats onder het zingen van de psalm In
exitu Israel de Egypto, een trek die doet vermoeden, dat de Legenda aurea ten
grondslag ligt aan dit spel. De opvoering is jaarlijks een nationaal gebeuren in Spanje,
zij is tot Monumento nacional verklaard1. Wanneer men bedenkt dat het Latijns
kerkelijk drama zich handhaaft tot in de 18e en 19e eeuw, begrijpt men dat in het
geestelijk spel in de volkstaal dat daarnaast ontstaat, een sterke behoefte bestaat aan
medewerking van de muziek bij de opvoering. Wel heeft het gesproken woord
gezegevierd over de muziek, maar het heeft deze niet geheel verdrongen.
In de rederijkerskamers was de band tussen dichtkunst en muziek nauw. In Den
Boeck werd een ruime plaats voorbehouden aan de laatste. Ook elders o.m. bij de
Leliebroeders werd Musica naast Rhetorica geplaatst.
Terwijl de eigenlijke liturgische spelen d.w.z. die welke verbonden waren met
religieuze ceremonies in de kerk, altijd gepaard blijken te gaan met de Gregoriaanse
melodie2, is van het toneel in de volkstaal zoals dat gespeeld werd op pleinen en
kruispunten der stad, geen muziek bewaard. Wij kunnen daarnaar dus slechts gissen.
Wel mag men aannemen, wanneer in een toneelaanwijzing als in de Sevenste Bliscap
na vs. 1397 staat: Hier heffense de bare op ende singen: Exit de Egypto, waarmede
de 113e psalm bedoeld is, dat hier de muziek de gewone psalmodiërende Gregoriaanse
was. Hoe was deze bij de vele gedeelten die met Silete of pausa worden aangegeven?
Leendertz heeft verondersteld3 dat pausa de aanduiding was van een muziekstuk,
al sluit hij de mogelijkheid niet uit, dat dit woord de naam is voor de rust, die met
toneelwisseling gepaard gaat. Voor Silete is dit laatste wel het geval4. Dit blijkt o.a.
uit de toneelaanwijzing na I vs. 616, terwijl ook in I sanc of spel uitdrukkelijk worden
aangegeven. Opmerkelijk is dat deze laatste aanwijzing in I zevenmaal voorkomt en
in VII slechts éénmaal, waarnaast viermaal pijpers. Hieruit blijkt dat de functie van
de muziek in I belangrijker is dan in VII. Eerstgenoemd spel staat ook door zijn
cyclisch karakter dichter bij de oorsprong, het kerkelijk drama.

1
2
3
4

El Misterio de Elche. Publicacion del Patronato Nacional del Misterio de Elche. Elche, 1960.
E. de Coussemaker, Drames liturgiques du moyen âge (Texte et musique). Paris, 1861. Cap.
Le drame religieux. repr. New York 1964.
Leendertz a.w. p. LXXXIX noot 1
Schuler (Die Musik der Osterfeiern, Osterspiele und Passionen des Mittelalters. Kassel-Basel,
1951, p. 46 vlgg. en 316 nr. 580) kent Silete de functie toe van een cesuur tussen twee scènes,
waarbij men moet bedenken, dat zowel het toneel alsook de toeschouwers zich verplaatsten.
‘Silete’ werd dan gezongen, zodra het spel werd vervolgd. Zo vindt men aanwijzingen als:
Silete des Engelchores, Angeli canunt Silete; Silete, silete, silentium habete. Zelfs in het spel
opgenomen: Silete, milites, silete, quoniam destructor inferni dormit, quiete.
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Het enige geestelijk spel in onze literatuur, waarvan de muziek is aangegeven in het
spel is het reeds genoemde Spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden .
Als zang worden hierin genoemd:
bij de komst van de bruidegom de antifoon ‘Sanctus’ bij de tenhemelopneming
‘Benedictus’, wellicht het vervolg van ‘Sanctus’, voorts ‘Suscipe nos Domine’, naar
Hoebeke aanneemt1 een variant op ‘Domine Jesu, suscipe spiritum meum’ (Act.
Apost. VII, 59) en ‘Te Deum laudamus’, de bekende lofzang.
Men ziet hieruit dat de muziek in dit spel functioneel is. Hetzelfde mag men m.i.
aannemen van de muziek in de Bliscapen: zij heeft dan een retrospectief of een
prospectief karakter. Waarschijnlijk waren het antifonen, hymnen, psalmen, kerkelijke
gezangen of liederen. De zang die in de Sevenste Bliscap genoemd wordt, nl. psalm
113, is een trek die uit de Legenda aurea stamt. Behalve deze zuiver muzikale
intermezzi komt wellicht ook een kombinatie van woord en muziek in deze zin voor,
dat de voordracht van meer lyrische gedeelten een muzikaal karakter droeg. Wanneer
men bedenkt dat het rondeel oorspronkelijk een lied was, is het niet uitgesloten, dat
met name de rondelen met een lyrisch karakter bij de voordracht nog iets van deze
muzikale oorsprong hebben bewaard.
Als gissing omtrent het karakter van de muziek lijkt het meest waarschijnlijk:
sanc of spel na I342 sluit aan bij het uitspreken van Gods lof
sanc of spel na I738 sluit aan bij Seths dankgebed
sanc of spel na I838 sluit aan bij het profetenspel
sanc of spel na I916 is onzeker
singen ende spelen na I 1460 preludieert op Gods stem
spel opt lanxste na I 1545 sluit aan bij het verwachtingsvolle onderhoud van
Joachim en Anna
sanc of spel na I 1585 sluit aan bij Anna's dankgebed.
In VII 1397 past het zingen van de psalm ‘In exitu Israël de Egypto’ bij het
optrekken van de begrafenisstoet.
Volgens Schuier (a.w. p. 48) stammen de eerste strikte bewijzen van het gebruik
van instrumentale muziek in het geestelijk spel uit de vijftiende eeuw. Als
instrumenten worden daar genoemd ‘Harsthörner’ (legerhoorns) bij sombere of
indrukwekkende scènes, trompetten als voorspel van het koninklijke en krijgshaftige,
maar ook van het feestelijke, en de muziek van ‘gemene lieden’: trommen, pijpen,
maar ook violen, fluiten, citers, kleine orgels en spinetten. Voor treurige stemmingen
gebruikte men bazuinen en schalmeien. Koor en orkest verleenden ook soms hun
medewerking.

De Bliscapen en de beeldende kunsten
Over de invloed van het middeleeuws geestelijk toneel op de beeldende kunsten zijn
veel veronderstellingen gedaan, die echter weinig konkreets bieden.

1

Hoebeke a.w. p. 135.
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Een van de oudste hypothesen hieromtrent is die van Julien Durand, die aannam dat
de beelden van de hoofdgevel van Notre Dame-la Grande in Poitiers ontworpen zijn
naar een kerstspel1.
In zijn voetspoor betoogde P. Weber, dat het kerkelijk toneel in zeer veel gevallen
de grondslag is geweest voor de keuze en de compositie van de versiering van de
kerkportalen, vooral van de gothische kathedralen2.
Bekend is verder dat Mâle aanvankelijk een grote invloed veronderstelde van de
vertoning van de mysteriespelen, maar dat hij later daarvan ten dele is teruggekomen3.
Tegen Mâle's beschouwingen is dan ook verzet gerezen. Een van deze protesten
kwam van Van Puyvelde 4, die weliswaar op het extreme van Mâle's voorstelling
afdong, maar toch ook sterke invloed van toneelvertoningen op de schilderkunst
aannam, bijvoorbeeld in de passievertoningen, de voorstelling van de bezwijming
van Maria onder het kruis, de Pietà en de simultaanschilderijen. ‘De invloed van de
vertoningen op de schilderkunst is niet klakkeloos te verwerpen, maar evenmin
klakkeloos aan te nemen. Elk geval moet afzonderlijk beschouwd worden’5. Het
oordeel van K. Smits is in dezen nog voorzichtiger. In verband met de uitbeelding
van het huwelijk van Maria in de schilderkunst schrijft hij: ‘In hoeverre men (hier)
van tooneelinvloed kan spreken, zal altijd moeilijk uit te maken zijn’6.
Het extreme standpunt vindt men in onze tijd nog vertegenwoordigd door Anderson,
die beweert: ‘... and so, when one such a apocryphal figure is shown in the forefront
of a Biblical subject, I immediately suspect that the craftsman was remembering a
play, particularly when some surviving text demands a similar action’7.
Nu is zulk een tekst in de middeleeuwen veelal aanwijsbaar in ‘le livre favori du
moyen âge’ t.w. de Legenda aurea , die de algemene thema's verschafte, welke overal
behandeling vonden. Om invloed te kunnen vaststellen komt het derhalve niet aan
op het thema, maar op de geest waarin het onderwerp behandeld is en vooral op
sprekende details8.

1
2
3
4
5
6
7
8

Julien Durand, Momuments figurés du moyen-âge, exécutés d'après des textes liturgiques.
Bulletin monumental 1888. p. 521 vv.
P. Weber, Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst. Stuttgart, 1894. passim.
Vooral Em. Mâle, L'art religieux de la fin du Moyen-Age en France. Paris, 1908.
L. van Puyvelde a.w. passim.
Van Puyvelde a.w. Besluit.
K. Smits, De iconografie van de Nederlandsche primitieven. Amsterdam, 1933, p. 43.
M.D. Anderson, Drama and imagery in English medieval churches. Cambridge, 1963, p.
105.
Meer zekerheid heeft men natuurlijk, wanneer in een beeldende voorstelling dezelfde namen
voorkomen als in een spel, wanneer een regieboek de namen vermeldt van beeldende
kunstenaars die voor hun verrichtingen voor het toneel geld ontvingen of als een toneelrubriek
het optreden noemt van een schilder die een personage moest bijkleuren. Voor zulke
voorbeelden zie G. Cohen, The influence of the mysteries on art in the Middle Ages (Gazette
des beaux arts 1943 vol. II 327-342). Overigens geeft ook deze schr. eerder mogelijkheden
dan bewijzen.
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Legt men deze maatstaf aan, dan moet voor vele voorstellingen in de beeldende
kunsten, waarvoor men invloed van toneelvertoningen meende te kunnen aanwijzen,
voorbehoud worden gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de voorstelling van Maria's
dood en begrafenis bij Albert Bouts (Stedelijk Museum Brussel no. 535), waarvan
Van Puyvelde zowel als Minderaa 1 invloed van een opvoering van de Sevenste
Bliscap hebben gemeend te kunnen vaststellen. Smits zegt hiervan: ‘Ook hier zijn
de parallellen met de Sevenste Bliscap groot, ofschoon de meeste trekjes (alle! B.)
ook reeds in de Gulden Legende voorkomen... De typische gegevens doen wel
vermoeden, dat Bouts in Leuven dit gelijktijdig Brusselsch spel gekend heeft’. In
wezen gaat het hier m.i. slechts om verwante thema's.
Ook Hugo van der Goes wordt door Van Puyvelde tot driemaal toe vermeld als
‘medehelper bij tooneelkundige voorstellingen’, en Minderaa meent zelfs dat zijn
voorstelling van het sterfbed van Maria door de inspiratie van deze scène in de
Sevenste Bliscap kan zijn ontstaan. Gezien echter het karakter van dit schilderij kan
m.i. van niet meer dan thematische verwantschap via een boek als de Legenda aurea
gesproken worden. Meer waarschijnlijk is zulke invloed, wanneer in de
schilderkunstige voorstelling details voorkomen, die niet tot algemeen bekende
bronnen zijn terug te voeren, maar die van de kunstenaar persoonlijk zijn2. Voor
simultaanschilderijen als de Zeven Smarten van Maria en de Zeven Vreugden van
Maria van Memling geldt dat dus niet. Wel heeft men aangenomen, dat deze
kunstenaar een of meer van de voorstellingen van de Bliscapen in Brussel heeft
bijgewoond en dat dit hem ertoe gebracht heeft zovele verschillende taferelen uit het
leven van Maria als het ware op zovele podiums elk afzonderlijk voor te stellen.
Maar Memling kan de inspiratie natuurlijk evenzogoed hebben gekregen uit de sfeer
van zijn tijd. Het enige meer konkrete voorbeeld van mogelijke invloed is misschien
te zien in Metsijs' vleugelaltaar, dat bestemd was voor de Sint Pieterskerk in Leuven
en dat zich thans in het Stedelijk Museum te Brussel bevindt. Het is het detail van
de beide ontstelde toeschouwers links van Joachim, waarin men een herinnering zou
kunnen zien aan de twee geburen uit de Eerste Bliscap. Maar meer dan een
veronderstelling is dit toch niet.
Het realisme dat in de noordelijke landen de behandeling van bijbelse onderwerpen
in de schilderkunst kenmerkt, blijkt duidelijk wanneer men deze voorstellingen
vergelijkt met die van gelijktijdige Italiaanse meesters. Ne-

1

2

P. Minderaa, De compositie van Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen. Nieuwe Taalgids
49 (1956), p. 10-14 en 65-72. Herdrukt in id., Opstellen en voordrachten uit mijn
hoogleraarstijd. Zwolle 1964, pp. 26-48.
W.H. Beuken, De Bliscapen en de schilderkunst. Spiegel der Letteren. 1970, p. 55-62. Over
de invloed van de Legenda aurea op de beeldende kunst der Middeleeuwen kan men lezen
Dr. J.J.A. Zuidweg, De duizend en een nacht der heiligenlegenden (Amsterdam 1958), alwaar
ook uitvoeriger literatuuropgave. Deze schr. waarschuwt ervoor, zowel in Frankrijk als in
Italië, niet te licht invloed van de Legenda aurea op de beeldende kunst aanwezig te achten
(p. 22).
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men wij als voorbeeld de meester van vele fresco's in kerken in Florence, Domenico
Ghirlandaio (1449-1494).
De verdrijving van Joachim uit de tempel (fresco in de S. Maria Novella), hoewel
prachtig van kleur, is gestileerde bewogenheid, geplaatst in een Renaissancetempel.
De bisschop (hogepriester), die zich bij het aannemen van een nieuw offerlam zijn
hardheid tegenover Joachim zelfs niet meer schijnt te herinneren; de beide
vrouwefiguren op de achtergrond aan wie het gebeuren geheel voorbijgaat. De beide
groepen op de voorgrond (de Ghirlandaio's en de Tornabuoni's?), die met
gelijkmoedige zelfverzekerdheid meer toeschouwers dan medelevenden zijn (p. 6,
no. I).
Hetzelfde geldt van het fresco in genoemde kerk dat het huwelijk van Maria en
Jozef voorstelt. Zelfs het roedenwonder ontbreekt er, omdat alle aandacht moet vallen
op de drie groepen: de middengroep die het hoofdgebeuren uitbeeldt, links de fraaie
groep der Florentijnse vrouwen, rechts de fluitspelers en de juichende mannen (p. 6,
no. II).
Wil men een ander voorbeeld hoezeer de gelijktijdige Italiaanse schilderkunst de
middeleeuwse verbeeldingswereld reeds afgezworen had, dan stelle men naast onze
Sevenste Bliscap de uitbeelding van de dood van Maria door Filippo Lippi
(1406-1469) op een fresco in de kathedraal van Spoleto. Joden noch duivels zijn hier
de tegenspelers. Het landschap - geen binnenkamer! - zowel als het mensengebeuren
ademen vrede. De eeuwige wet van leven en sterven is in een verstild moment
weergegeven (p. 6, no. III).
Is het ontbreken van invloed van de vertoningen van de Bliscapen op de schilderkunst
van de tweede helft der vijftiende eeuw een gevolg van geringer bloei van deze kunst
in genoemd tijdvak? Of overschatten wij de betekenis van de Bliscapen voor het
stedelijke leven in Brussel? In Die Nieuwe Chronijcke van Brabandt oft tvervolch
vande oude . Antwerpen. Int iaer 1565 - door van Eeghem genoemd ‘een zeer aardig
kroniekje van Brussel 1530 - 1564’ - wordt met geen woord gerept over deze spelen.
Men leest er van zachte en strenge winters, van doodslag en andere misdaden, van
misgeboorten, van vorstelijke intochten en spectakels oft figueren, van het landjuweel
van de Handboog in 1531 en dat van de Retorijcken in 1532, genoemd wordt een
steekspel op de Markt in 1538, ‘beroepen door de Camer van den Boecke. Ende de
Rethorisijnen vande Corenbloeme quamen ter fraeyinge’. Maar niets over wat men
toch ook wel eens een enkele keer zou verwachten van wat in 1505 nog genoemd
wordt 't spel. Is de belangstelling tijdelijk verminderd? zijn de spelen een tijd lang
niet vertoond? Eerst in mei 1551 leest men: ‘thuysken van den ommegange daermen
te bruessele jaerlycx onser lieuer vrouwen spel spelende es al nyeuwe gemaect’1.

1

W. van Eeghem, Drie schandaleuse Spelen, p. IV.
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De bronnen
De bronnen van de Eerste Bliscap
Voor de stof van de Eerste Bliscap behoefde de dichter niet ver te zoeken, aangezien
deze hem door de bijbelse traditie en door de populaire apocriefe literatuur geboden
werd. Het is niet waarschijnlijk dat hij een rechtstreekse bron heeft gehad. De Vreese
heeft gedacht aan invloed van de Meditationes Vitae Christi, maar Mak heeft deze
m.i. terecht betwijfeld. Men moet bij algemeen bekende motieven wel voorzichtig
zijn met het aannemen van rechtstreekse invloed.
Tot deze algemeen bekende motieven behoren het Satansproces (vs. 453-595), de
kruishoutlegende (vs. 617-733), het Profetenspel (vs. 771-838) en het Dispuut der
Deugden (vs. 839-1400).
Het Satansproces (Latijn)1 is oorspronkelijk een strijdgedicht, misschien wel van
de hand van een Franse jurist uit de twaalfde eeuw, de oudste redactie in de volkstaal
is een veertiende-eeuws Frans gedicht. Het is de dramatisering van de Verlossing
als loskoop en behandelt de strijd om de menselijke ziel tussen de duivel en Maria.
Het komt voor, gecontamineerd met het straks te noemen Dispuut der Deugden, in
de Legenda aurea en in de middelnederlandse literatuur in Maerlants Merlijn , in het
veertiende-eeuws gedicht Dit es van Maskeroen 2 en als mooiste in het wagenspel
van Mariken van Nieumeghen .
Het is de menselijke kant van de Lucifertragedie, die vooral in Duitsland in
dramatische bewerkingen zeer geliefd was. Er bestaat ook een versie, de Processus
Belial (1382) van Jacobus Palladinus van Theramo, waarin Maria tevergeefs voor
Lucifer bij haar Zoon tracht te bemiddelen. Het Satansproces hoort thuis in de
schooldisputaties der middeleeuwen.
De kruishoutlegende, die ook in de Legenda aurea voorkomt (3 mei), is een van
de meest geliefde legenden der middeleeuwen. Zij verhaalt dat Seth bij het naderend
einde van Adam zich naar het paradijs begeeft voor een geneesmiddel. Volgens de
ene lezing zou hij de olie der barmhartigheid hebben gevraagd, die hij echter niet
ontving. Naar een andere lezing zou hij van Michaël een palmtak hebben ontvangen,
die hij op het graf van Adam (of onder zijn hoofd) plantte. Uit deze tak is de boom
gegroeid, waaruit later het kruis van Jezus werd vervaardigd.
De legende van Seth en de olie van de boom der barmhartigheid kreeg grote
bekendheid, doordat zij voorkomt in het Evangelie van Nicodemus. Daar ontbreekt
echter het motief van de kruisboom. Het is dus waarschijnlijk, dat de

1
2

Th. C. van Stockum, Het Satansproces in de Middelnederlandsche letterkunde. Ned. Archief
voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie 35 (1946-47). Aldaar ook Mak onder dezelfde titel.
Uitgeg. door F.A. Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de 14e eeuw. Brussel, 1869. Zie
ook L. Peeters, Het Wagenspel van Masscheroen. Nieuwe Taalgids 64 (1971), p. 90-111.
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dichter van de Eerste Bliscap de legende niet ontleende aan dit Evangelie, maar dat
hij ook in dezen de Legenda aurea volgde.
Het Profetenspel is ontstaan uit de dramatisering van een preek, die op naam stond
van Augustinus, de Sermo beati Augustini contra Judaeos, Paganos et Arianos
(omstr. 600). Deze preek bestond uit: 1) een uiteenzetting over het christelijk geloof,
2) een weerlegging van de heretici, 3) een uiteenzetting tegen de Joden, waarbij
profeten over Christus werden opgeroepen, 4) een slot tegen de Arianen.
Vooral het derde stuk is in de middeleeuwen van grote betekenis geweest. De
preek ontwikkelde zich via lectio voor Kerstmis tot een semi-liturgisch drama, de
profetenprocessie, dat tenslotte onderdeel van de grote dramacyclus wordt. Door wat
Sepet ‘désagrégation’ noemt, ontstonden ook kleine drama's rondom een der profeten.
Deze dramatische bewerking van het Profetenspel geschiedde vooral in het
schooldrama, het werk van scholieren (Latijn). Doordat men alle personen uit het
Oude Testament die als voorafbeelding van Christus konden gelden, tenslotte in het
spel opnam, ontstonden de grote dramacycli, die alle tonelen vanaf de zondeval tot
opvoering brachten. Het Dispuut der Deugden1 is evenals het Satansproces een
strijdgedicht. Het gaat terug op Ps. 85, 11: Barmhartigheid en Waarheid ontmoeten
elkaar, Gerechtigheid en Vrede omhelzen elkaar. Door de commentaren van Hugo
van St. Victor en vooral van Bernardus op dit vers kreeg het een brede bekendheid
en raakte het ook in de volksliteratuur. Sinds de dertiende eeuw wordt Waarheid
vervangen door Rechtvaardigheid (Gerechticheit), een passender opponent voor
Barmhartigheid. Vrede en Waarheid zijn het dan die concluderen en determineren.
In de Eerste Bliscap zijn Ontfermicheit en Gerechticheit de opponenten, terwijl
Waarheid de determinant is. De rol van Vrede is hier ondergeschikt. Een eigen vinding
van de Dietse dichter is, dat Gerechticheit het maar niet wil opgeven.
Het Dispuut der Deugden, hoewel van later datum, overwoekert alle andere
twistgedingen om de mensenziel2 en verdringt het Satansproces of wordt daarmede
gecontamineerd, zoals het geval is in de Legenda aurea (op 15 augustus). In de Eerste
Bliscap zijn beide nog gescheiden.
Men kan dus zeggen, dat de dichter van de Eerste Bliscap de dramatische
mogelijkheden die de literatuur van zijn tijd hem bood, op eigen wijze heeft benut.
Een geheel eigen vinding is het burentafereel.

De bronnen van de Sevenste Bliscap
Leendertz heeft getracht vast te stellen welke bronnen kunnen bedoeld zijn

1

2

J.J. Mak, Het proces in de hemel als strijdgedicht. Tijdschr. voor Ned. Taal-en Letterk. 65
(1948), opgenomen in Uyt jonsten versaemt. Zwolle, 1957. Literatuuropgave verder in
Middeleeuwse Kerstvoorstellingen van dezelfde schr. en in de uitgave van I door De Vreese.
Ook in de Passion d'Eustache Marcadé of Passion d'Arras (15e eeuw) staat het Dispuut der
Deugden centraal.
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met scriftuere en clerke in vs. 41 van dit spel. Het kan niet betwijfeld worden dat
met scriftuere de Bijbel is bedoeld (vgl. I 1010). Weliswaar bevat dit boek niets
omtrent de tenhemelopneming van Maria, maar in het spel komen talrijke
herinneringen voor aan wat over het leven van Maria en de apostelen daar wel
verhaald wordt. Daartoe kan men rekenen:
de herinnering aan de kruiswoorden en de opdracht aan Jan (vs. 107-110)
de voorstelling van Jan als de apostel der liefde (vs. 157-163)
de personen van Gabriël, van de apostelen, van Simeon, Lucifer en Michaël het
ongeloof van Thomas
toespelingen op personen uit het Oude Testament zoals Daniël en Habacuc het
noemen van Genesis, van het Hooglied en van de Psalmen.
Daarnaast waren er heel wat apocriefe verhalen omtrent Maria's leven en dood in
omloop, die vooral door het opnemen van het Evangelium Nativitatis Mariae in de
Legenda aurea een grote bekendheid verkregen. Leendertz heeft van deze verhalen
een aantal genoemd en aangegeven welke trekken daaruit in de Sevenste Bliscap zijn
terug te vinden. Terecht heeft Mak echter betoogd, dat al deze trekken voorkomen
in één boek, t.w. de Legenda aurea en wel in het eerste gedeelte van cap. CXIX.
Volgens Mak onderscheidt zich het mysteriespel daarin van zijn bron, dat de eisen
van de dramatiek de invoering van een aantal tonelen verlangden. Daartoe kan men
rekenen: het optreden van de Ouwere der Joden
de opdracht tot de (tweede) Annunciatie aan Gabriël (vs. 327-334)
Maria's reactie op deze boodschap (vs. 494-506)
de preek van Jan in Ephese (vs. 507-571)
het burentafereeltje dat nodig was om de tijd op te vullen (vs. 572-639)
het duiveltafereel en de strijd met Michaël (vs. 991-1137)
de voorbereiding van de begrafenis (1308-1398).
Daarnaast komen natuurlijk taferelen voor die een vrije dramatisering zijn van
gegevens, verschaft door de Legenda aurea. Maks conclusie is: de dichter gaf geen
vertaling, hoe vrij ook, maar schiep een drama en ontleende daarvoor alleen de
zakelijke gegevens aan het destijds meest verspreide legenden-boek, zonder ooit met
de bronmotieven in conflict te komen of deze zelfs maar op essentiële punten aan te
vullen.

De Bliscapen als dramatisch werk
Bij een beschouwing van de Bliscapen als dramatisch werk moet men rekening
houden met het onderling verschillend karakter van deze spelen.
De Eerste Bliscap is een cyclisch spel d.w.z. overeenkomstig de oorsprong van
de mysteriespelen ontstaan uit een aaneenschakeling van feiten uit de
heilsgeschiedenis. De Sevenste Bliscap daarentegen is de dramatische uitbeelding
van één feit, Maria's sterven en de daaropvolgende tenhemelopneming. Men kan dus
zeggen dat de dichter van I meer gebonden was door de traditie, terwijl de auteur
van VII in de rangschikking en de accentuering
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van de gebeurtenissen rondom het centrale feit meer vrijheid bezat, al moeten wij
daarbij zijn eigen woorden niet uit het oog verliezen:
Thout meest scriftuere, som scrivent clerke
Met sconen redenen geapprobeert (vs. 41 en 42)

Gaan wij nu na hoe de dichter van I zich van zijn taak als dramatisch dichter gekweten
heeft, dan zien wij hem reeds in het begin zijn stof selecteren, als hij schrijft:
Niet min, wi laten overlien
Lucifers val met sijnre partien. (vs. 49 en 50)

Hij vond dus waarschijnlijk dat het stuk te lang zou worden, wanneer hij ook nog
zou uitbeelden hoe Lucifer ten val kwam. Derhalve begon hij met de beschrijving
van Lucifers situatie, daarop volgde het overleg met Nijt en het besluit tot de
verleiding van de mens. Naar de geest van zijn tijd stelt hij Lucifers afgunst voor als
een persoon buiten hem, de grond van Lucifers daad wordt buiten hem geprojecteerd
en veraanschouwelijkt. Deze voorstelling wordt volgehouden in het overleg tussen
Nijt en Serpent. Het karakter van Nijt wordt hierbij verder uitgediept.
Meesterlijk zijn de woorden, waarin Serpent zich tot Eva richt. Daarentegen is de
wijze waarop Eva bezwijkt, wel wat erg summier. Kon de auteur zich minder
verplaatsen in das ewich Weibliche? Zo is ook de verleidingsscène tussen Eva en
Adam niet ontbloot van een zeker oppervlakkig gemak van de eerste, waarop de man
na twee pogingen tot verzet bezwijkt. Bij de daarop volgende eis van God tot
verantwoording en het uitspreken van het vonnis overheerst het karakter van God
als de strenge rechter, dat door Cherubin bevestigd wordt. In het nu volgend toneel
tussen Adam en Eva overweegt bij Adam het schuldbesef, terwijl Eva, na nog een
poging te hebben gedaan de schuld af te wentelen op Serpent, realistisch de situatie
aanvaardt. Dit realisme openbaart zich nog eens, wanneer zij later bij de klacht der
Vaders in het voorgeborchte zich beschuldigt, dat zij de oorzaak is van alle menselijke
ellende in de wereld. Overigens is de rol van Eva hiermede uitgespeeld: in het proces
straks is Adam de enige beschuldigde.
Het toneel tussen Lucifer en Nijt dat nu volgt, was een onmisbaar onderdeel van
een middeleeuws mysteriespel: een duvelrie. De dichter weet hier tevens als in een
preludium op het Dispuut der Deugden, wat Vondel noemt ‘zaet van het toekomende
te zaeien’ in de verzen 387-389.
Het hierop volgende Satansproces is eveneens een vast element in een mysteriespel
(zie p. 32). Dan viert de hel met een tweede duvelrie, helser van karakter dan de
eerste, haar overwinning.
Adams uiteinde lijkt op zich bezien uitzichtloos. Dat is te verklaren, doordat de
dichter de lezing van de legende verkoos, volgens welke Adam bij Seths terugkeer
uit het paradijs reeds gestorven was. Daardoor is de tegenstelling met het tweede
deel, het Dispuut der Deugden, des te groter en wordt de spanning verhoogd.
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Reeds spitst de duvelrie, waarin de toeschouwer ten nauwste op het gebeuren
betrokken wordt (vs. 757-762), de aandacht toe naar de naderende climax. Dat is
ook de functie van het profetenspel. De derde factor die voorbereidt op het Grote
Dispuut, is het optreden van Bitter Ellende en Innich Gebet. Ontfermicheit neemt nu
op verzoek van Innich Gebet de voorspraak op zich van Bitter Ellende voor Gods
rechterstoel. De didascalie vermeldt uitdrukkelijk dat men ‘Gode bloet sal sien sitten’.
In de vorige tonelen waar hij optrad, werd dus alleen Gods stem gehoord.
Aan het Dispuut der Deugden, in zich een uitvoerig juridisch betoog gegrond op
de theologische opvattingen van die tijd, dat derhalve een vrij dor onderdeel van het
spel zou zijn, heeft de dichter een sterke mate van natuurlijkheid en dus van
speelbaarheid willen geven door de spottende uitval van Gerechticheit (vs. 974-977),
waarbij God zelf sussend moet optreden, verder door de opmerking van Ontfermicheit
over de scherpe toon van Gerechticheit (vs. 1018-1022), waarna het dispuut geheel
verloopt in de trant, zoals men zich de schoolse disputaties van die tijd voorstelt.
Van het beroep op de engelen, dat zo hoopvol inzet en in een tragisch zwijgen eindigt,
heeft de dichter een spannend toneel weten te maken.
Het beraad in de boezem der Godheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest,
onderwerp van de hoogste mystieke bespiegelingen van die tijd, kon op het toneel
wel niet anders dan een vrij vlak toneel worden, waarbij Waarheid determineert.
De drievoudige lof van Ontfermicheit, Gerechticheit en Waerheit bezingt het
besluit van Gods zoon en dat hier het hoogtepunt van het spel ligt, blijkt wel uit het
feit, dat de dichter nu gebruik maakt van een drievoudig rondeel, een triolet. Het
tweede deel is hiermede ten einde.
Met het optreden van Joachim en het afwijzen van zijn offer door de bisschop en
de priesters komen wij in de sfeer van het leven van iedere dag, zoals dat vaak werd
uitgebeeld in de schilderkunst. Na de belofte van de engel aan Joachim en de
ontmoeting van Anna bij de Gulden Poort geeft de ommekeer bij beiden stof tot
verwondering. Mede om de tijd te overbruggen tot de vervulling van de belofte door
Maria's geboorte is nu een burentafereeltje ingelast, waarbij de kritiek op de toestanden
van die tijd niet ontbreekt. Een tegenstelling met hun afwijzen van straks vormt de
houding der priesters, wanneer Joachim de geboorte van Maria meldt en een naam
vraagt. Wederom brengt de engel uitkomst.
In nauwe aansluiting bij de Legenda aurea ontwikkelt zich het spel nu via Maria's
opdracht in de tempel, haar verblijf aldaar en het roedenwonder, dat toch niet zonder
realistische trekken van nuchterheid is, naar de Annunciatie. Op gezag van grote
schrijvers is het besluit tot de Annunciatie toneelkunstig mogelijk gemaakt door het
voor te stellen als een dialoog tussen God en de engel. Voor de mededeling aan Maria
maakt de dichter gebruik van het octaaf, de enige keer dat deze strofevorm in de
Bliscapen voorkomt. Met Maria's aanvaarding van de opdracht eindigt het stuk.
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Uit dit overzicht blijkt dat de dichter bekende motieven en legenden tot spelelementen
verwerkt heeft. Daarbij wist hij gemoedsbewegingen en overwegingen te
verzelfstandigen tot konkrete personen, terwijl de Verlossing als questio werd
behandeld in het dramatische vlak tot uiteenzetting en lering. Dit alles was niet nieuw.
De wijze echter, waarop hij theoretische beschouwingen tot leven wist te brengen
op het toneel, getuigt van een zuiver benutten van de dramatische mogelijkheden.
Geheel eigen, men mag wel zeggen geheel Diets, is dat hij een gat in de tijd heeft
weten op te vullen met een realistisch burentafereeltje.

De Sevenste Bliscap als dramatisch werk
De dichter had het in de Sevenste Bliscap makkelijker om te voldoen aan de eisen
der dramatiek dan in de Eerste. Hier een centraal gegeven, de dood van Maria en
haar tenhemelopneming, waaromheen hij zijn tonelen gegroepeerd heeft. Het is dan
ook geen wonder dat over het algemeen een vergelijking van beide stukken bij de
meeste beoordelaars uitvalt ten gunste van de Sevenste. Zo bijvoorbeeld bij Stallaert
en Minderaa. Terecht merkt Worp echter op, dat de Sevenste veel eenvoudiger is en
meer eenheid van compositie schijnt te bezitten, doordat Maria als de enige
hoofdfiguur steeds in het brandpunt der actie staat.
Minderaa heeft in een overigens boeiende analyse de compositie in verband
gebracht met de verscheidenheid in strofebouw. Aangezien ik deze laatste meen te
moeten zien beïnvloed door de afwisseling van strofen in de Franse mystères (zie p.
42), zoals ook in de Eerste Bliscap het geval is, kan ik Minderaa hierin niet geheel
volgen. Wel noem ik hier de lijn, waarlangs volgens hem de compositie van het spel
verloopt:
het voorspel, waarin Maria van Jan een huseken ontvangt en dat betrekt vs. 61-165
daarop volgt het realistische toneel tussen de Joden, de Potestaet en de Ouwere;
deze laatste figuur is een uitbreiding van het gegeven in de Legenda aurea, waar
slechts één Joodse autoriteit voorkomt. Door deze uitbreiding wordt de dialoog
evenwichtiger. Ook hier zaait de dichter ‘zaad van het toekomende’ in de bedreiging,
die geuit wordt, dat Maria's lijk door de Joden verbrand en haar as op de wind
verstrooid zal worden.
Van der Kun ziet deze gebeurtenissen als speelhandelingen, die de beide
hoofdmomenten (Maria's heengaan en haar, ook lichamelijke, verering) omstuwen
en de evocatieve werking der hoofdgebeurtenissen versterken. Gezien tegen het licht
van de katholieke achtergrond van het spel werkt het in het verschiet gestelde conflict
met de grimmige Joden echter niet schrikwekkend. Het prospectieve element dat in
deze handelingen zit, geeft aan het spel een sterker eenheid1.

1

J.J.M. van der Kun, Handelingsaspecten in het drama. 2e druk. Amsterdam, 1970, p. 267
en 286.
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Na de innige klacht van Maria's gebed treedt God op, die zijn besluit kenbaar maakt
haar ten hemel op te nemen. Dit tafereel met de daarop volgende tweede Annunciatie
roept de spanning op, hoe Gods belofte vervuld zal worden. Het wonderbare
samenkomen van alle apostelen bij Maria's huisje is het begin van de vervulling van
de belofte. Het wonder wordt veraanschouwelijkt, doordat wij Jan horen preken te
Ephese en daarna uit de mond van drie geburen (een vrouwelijke?) zijn plotselinge
verdwijnen vernemen. Dit wegvoeren van Jan is exemplarisch. Teneinde het gebeuren
niet evenzovele malen voor ieder apostel afzonderlijk te moeten herhalen last de
dichter een realistisch burentafereeltje in, dat de tijd opvult, zoals het burentafereeltje
in I ook doet. Beide taferelen functioneren tevens als kommentaar van geinteresseerde
derden op een voorafgaand toneel.
Wanneer Maria aan de apostelen dit wonder heeft verklaard, nemen zij één voor
één afscheid en zij slaakt de zucht ontbonden te zijn.
In felle tegenstelling met dit vredige afscheid staat het duiveltoneel, waarin Lucifers
trawanten door hem worden opgeroepen om Maria bij haar sterven te belagen.
Men kan hierbij denken aan de vele laat-middeleeuwse sterfboeken, waarin het
sterfbed wordt afgebeeld, omringd door tal van duivels in allerlei griezelige vormen
en formaten.
De dichter van de Sevenste Bliscap weet met dezelfde piëteitvolle bewogenheid,
waarmede hij allerlei realistische details in Maria's leven uitbeeldt, een duvelrie bij
dit sterfbed te vermijden. Daarentegen laat hij wel een menselijk bewogen duvelrie
voorafgaan, waaruit de toeschouwer kan opmaken, ‘dat het voor de duivel ook niet
alles is’ en dat deze ook zijn angsten kent, wanneer Michaël evenzeer met de macht
van het schriftuurlijke woord als metterdaad de viande terugdrijft in de helse
tormenten.
Nu volgt de climax in het spel: Maria's sterfbed en de verwelkoming (van haar
ziel) door God zelf. Het is een van de meest bewogen momenten.
Betrof dit gedeelte de persoonlijke uitwerking van een gegeven uit de legende, in
de nu volgende tonelen sluit de dichter zich weer nauw aan bij dit verhaal: het afleggen
van de dode en het optrekken van de stoet. Dan zien we de bedreiging, bij het begin
van het spel door de Joden geuit, werkelijkheid worden: de stoet wordt door de Joden
overvallen, waarna dit realistische tafereel eindigt met het wonder der verdorde
handen.
Of de dichter in de lacune die de tekst nu vertoont, de Legenda aurea meer of
minder nauw heeft gevolgd, weten wij niet. Jammer, want hierin moet de
tenhemelopneming van Maria's lichaam zijn uitgebeeld. Men mag vermoeden, dat
de dichter hier de registers van zijn gevoelig gemoed heeft opengetrokken, zoals hij
ook doet in het wèl bewaarde toneel dat volgt, met eenhooggestemd loflied van
Thomas, die Maria's tenhemelopneming heeft aanschouwd. De ontmoeting van
Thomas en de andere apostelen openbaart de zin van de muziek die zich nu laat
horen, waarna de opening van het graf het vermoeden van de apostelen en het verhaal
van Thomas bevestigt. Met
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een drievoudige lofzang en een rondeel bij wisselbeurt als afscheid van de drie
grootsten der apostelen wordt het spel besloten.
Uit deze analyse kan men met Endepols besluiten, dat de Sevenste Bliscap ‘meer
gedramatizeerde legende dan geloofswaarheid, meer mirakelspel dan mysteriespel
is’1.
Inzake de waardering van beide spelen bestaat aanzienlijk verschil. Prinsen2 vindt
in de Eerste Bliscap ‘gedeelten van zeer groote schoonheid... als oude
muurschilderingen, zonderling van proportie, maar grootsch toch van lijn soms. De
Sevenste heeft misschien alleen beteekenis voor de kerk behouden en archeologische
waarde voor de litteratuur- of taalvorscher’.
Kalff3 onderscheidt in de Eerste ‘drie geledingen van ongeveer dezelfde lengte,
die men naar de drie missen der liturgie Nacht, Morgenrood en Daglicht zou kunnen
noemen. Tegenover deze schoone evenredigheid van bouw en eenvoud van samenstel
vertoont de Sevenste iets onrustigs en druks. Echter wint zij het van de Eerste Bliscap
in dramatische levendigheid’.
Mak4 vindt de Eerste in wezen even episch als de Sevenste. ‘De laatste heeft dan
nog een simpel, vlak thema ... In technisch opzicht is de Sevenste stellig beter dan
de Eerste. Het stuk is zorgvuldig gecomponeerd’.
Naar de mening van Van Mierlo 5 heeft de dichter van de Sevenste ‘last gehad om
zijn stuk tot de gewenschte lengte uit te breiden. Zoo wordt hij breedsprakig,
wijdloopig... Dit stuk is naar mijn meening van geringer waarde dan het eerste ...
Ook laat zich de rederijker met zijn gekunsteldheid en zijn bastaardwoorden meer
gelden (? B.)’
Het oordeel van Knuvelder luidde eerst: ‘Er is dan ook een tamelijk groot
onderscheid tussen de beide Bliscappen: de Eerste is vrij strak gecomponeerd rond
de ene grote, eeuwen omspannende grondgedachte van zondeval en verlossing, de
Sevenste is meer beweeglijk en op effect berekend’.
Knuvelder wijzigde echter zijn oordeel later aanzienlijk: ‘Compositorisch is de
Sevenste Bliscap aanzienlijk sterker dan de Eerste. Niet alleen dat de auteur zijn
onderwerp strakker concentreerde rond één in tijd en ruimte centrale gebeurtenis
m.b.t. één figuur (Maria), hij wist binnen deze eenheid contrasterende gebeurtenissen
op te voeren, die een levendige variatie binnen het stuk teweegbrengen’6.
Zonder twijfel stelde de conceptie van de Eerste Bliscap aan de dramatische

1
2
3
4
5
6

H.J.E. Endepols, Vijf geestelijke toneelspelen der middeleeuwen. Amsterdam, 1940, p. 52.
J. Prinsen, Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. 's-Gravenhage, 1920,
p. 155 en 156.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen, 1907. Dl. 2, p. 313.
J.J. Mak, De rederijkers. Amsterdam, 1944, p. 50.
J. van Mierlo, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. 's-Hertogenbosch-Brussel.
Dl. 2, p. 231.
G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der nederlandse letterkunde. Vijfde druk.
's-Hertogenbosch, 1970. dl. 1, p. 381. Eerste citaat uit vroegere drukken.

Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen

40
bewerker van de stof hoger eisen dan die van de Sevenste, waar de concentratie op
één hoofdfiguur mogelijk was.
Naar mijn mening heeft hij aan deze eisen tenvolle beantwoord. Hij heeft in de
gegeven stof van de Verlossing de drie motieven: de kruishoutlegende, het
Satansproces en het Profetenspel zodanig verwerkt, dat zij voeren tot het Dispuut
der Deugden, dat de motivatie tot de Verlossing geeft. Wat daarop volgt, vloeit uit
dat centrale motief voort. De toeschouwers ontvingen hier hetzelfde aanschouwelijk
onderricht van wat voor hen van existentieel belang was, als de kathedraal hun in
steen of op het doek gaf. Zij konden hieraan niet in twijfel voorbijgaan.
Daarentegen was de Sevenste Bliscap een stuk dat de toeschouwer evenzeer kon
ontroeren als dat hij het met scepsis kon beschouwen als de vrucht van een gevoelig
gemoed. Met deze verschillende instelling tegenover het onderwerp zal ook de indruk
en daarmede zijn oordeel verschillend zijn geweest. Daarom was het mogelijk de
Sevenste op talrijke plaatsen te bekorten zonder al te veel schade, met de Eerste kon
men dit niet doen, behoudens de verzen 158-194, die een verdere afsplitsing van een
kant van de persoonlijkheid van Lucifer geven.

De taal
De taal van de Bliscapen is het Zuidbrabants van de vijftiende eeuw. Als voorbeelden
van Zuidbrabantse vormen noem ik:
geet en steet, waarnaast eveneens gaet en staet, geberen, selt en selen, mere (=
mare), vermeeren (= bekend maken en bekend worden), hulpen, meechden,
meechdelic, warechtich, (al)mechtich, gedregen.
Voorts in I vormen als 1067 versinde ghijt en 1068 bekinde ghijt, beide in rijm;
in VII 1027 meyndi ghi, suete (passim), I 569 versuekic, 1101 vueght, 19, 26 en 528
gruetic, VII 10 vermuecht, 13 gi suecht, 826 tuecht.
Toch zijn deze Brabantse trekken niet de enige: reene, weene, gemeene staan naast
overeenkomstige met ey, zoals ook (ver)togen naast thoone, deselke naast sulc.
Waarschijnlijk moeten wij deze mengvormen toeschrijven aan het gemengde
karakter van Brussel als cultureel centrum, indien zij althans niet het werk van de
kopiist zijn. Bovendien moeten wij het vrijmoedig overnemen van woord- en
klankelementen uit andere gewesten zien als een wijze van afwisseling met het eigene,
een poging tot het vormen van een algemeen literaire taal, die bovendien bestemd
was voor een zeer gemengd, soms kritisch publiek1.
Het is overigens gevaarlijk in het gebruik van taalvormen in middelnederlandse
teksten over het algemeen een strenge systematisering te verwachten.

1

G. Degroote, De poëzie der rederijkers. Dietse Warande en Belfort. 1948, p. 299 v. Hetzelfde
geldt trouwens voor de taal van Antwerpse rederijkers b.v. Anna Bijns.
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Gysseling wees afwisseling van verschillende vormen van hetzelfde woord aan in
het z.g. Limburgse Leven van Jezus en het leven van Sinte Lutgart, beide
waarschijnlijk van dezelfde auteur, Willem van Affligem. Het gebruik van het suffix
-lijk als -leke in eerstgenoemd werk en als -like in het andere is dan een gevolg van
systematisering (N. Tg. 64 (1971), p. 314). Zie ook M.J.M. de Haan in l.a.w.p.
370-373.
Bij dit Brabants karakter past de vooral Brabantse syncope van intervocalische d,
die wanneer het woord eindigt op e kan leiden tot vormen als rae (= rade): gena in
I 462, no I 602, lee: wee I 649, qua I 792, m : gerechtich I-1095, tie: blie I 1595,
beraen: genaen I 1626, raen: daen I 1663, tra: plena I 2019.
Met intervocalische glijder: seyen: gebuertelicheyen I 1968, beie: seye I 1163,
doyt (= doet het) I 229.
Opmerkelijk zijn de vormen na: sta (= staet) I 759, smae (= smaet): spae I 90,
waarschijnlijk ook sta I 1241.
Hetzelfde verschijnsel in VII bijv. 636 vre: be, 782 besteene: bevreene, 1005 le:
weerdiche, 1335 gescie: nye: bedie, 1680 sceyen: bereyen: weerdicheyen. Op één
lijn staan met sta van I 760 en 1241: VII 1053 hoe (= hoede): toe, 1073 sae: rae,
1462 moe: toe.
Zulke vormen komen bijna alleen in een jongere periode van het Brabants voor.
Hieruit volgt dat de Bliscapen Brabantse spelen zijn, geschreven in het Brabants der
vijftiende eeuw.

De verstechniek
De rijmen
Wat de rijmen betreft volgen de Bliscapen de middelnederlandse traditie van hun
tijd.
De dichter onderscheidde niet meer tussen ê en . Hij maakte zelf waarschijnlijk
ook geen onderscheid in spelling. Wijzigingen, hierin later in VII aangebracht, zijn
het werk van een corrector, die beïnvloed werd door een schriftbeeld dat dit
onderscheid nog kende, maar die daaraan niet konsekwent gevolg gaf.
Dus rijmen alle e's van verschillende oorsprong.
Hetzelfde geldt voor alle eu's.
Eveneens rijmen ô en , u vóór r en eu.
Opmerkelijke rijmvormen zijn blijt (= blijft, passim), en swijt (= swijgt, tweemaal).
In de rijmen is geen onderscheid tussen I en VII.
Hetzelfde geldt t.a.v. het gebruik van mannelijk en vrouwelijk rijm: in beide spelen
vormt de afwisseling tussen deze beide soorten van rijm geen werkzaam element.
Een even grote vrijheid bestaat in de lengte van het vers. Het aantal lettergrepen
varieert in beide van 8 tot 13. Gezien deze vrijheid is het niet dui-

Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen

42
delijk, waarom een latere corrector in VII driemaal een vers door wijziging langer
heeft willen maken: vs. 119, 485 en 537 (zie p. 21).
Onderscheiden de Bliscapen zich wat rijm en vers betreft niet van andere spelen uit
de rederijkerstijd, opvallend is het verschil daarmede in de bouw der strofen.
Weliswaar is dit, gezien tegen de achtergrond van gedichten uit deze tijd, niet zo
verwonderlijk, maar wel blijkt de dichter de mogelijkheden die de strofebouw in zijn
tijd bood, zo intens te hebben benut, dat zowel de Eerste als de Sevenste Bliscap aan
ons verschijnen als een ononderbroken stroom van kunstig gebouwde strofen. Deze
mozaïek-compositie van strofen is enig in de literatuur van die tijd, maar vindt
parallellen in Franse mystères, waardoor zij geïnspireerd kan zijn. Een analyse van
de verstechniek van de Eerste Bliscap geeft het volgende resultaat:1
Vs. 1-18

drie sextetten geschakeld verbonden door
binnenrijm

19

inleidende schakelregel

20-28

rondeel volgens reconstructie van Van
Eyck

29-40

drie geschakeld gekruist verbonden
kwartetten

41-68

door binnenrijm aan het vorige
geschakeld gepaard rijm

69-72

onregelmatige strofe, misschien als terzet
te reconstrueren (zie p. 216).

73-75

terzet

76-332

dialoog in gepaard rijm met rijmbreking
(uitz. 274) en schakelregel bij:

333-342

twee geschakelde kwintetten
Selete

343-374

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met:

375-379

kwintet
Selete

380-524

dialoog in gepaard rijm met rijmbreking,
schakelregel 524

525-548

geschakeld gekruiste kwartetten

549-551

geschakeld terzet

552-570

gepaard rijm met schakelregel

1

W.H. Beuken, Verstechniek in de beide Bliscapen. Leuv. Bijdr. 59 (1970), p. 190-204.
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571-582

drie geschakeld gekruiste kwartetten

583-587

kwintet

588-595

rondeel in disticha

596-599

geschakeld gekruist kwartet geschakeld
verbonden met:

600-604

kwintet
Selete

605-661

monoloog + polyphone dialoog2 in
gepaard rijm met rijmbreking en
schakelregel. Vs. 616 Selete

662-667

geschakeld kwintet met schakelregel bij:

668-674

geschakeld verbonden dialoog in gepaard
rijm

675-679

kwintet
Selete?

2

De polyphone dialoog is die waarbij meer personen in het gesprek betrokken zijn; zie W.H.
Beuken, Kanttekeningen bij de beide Bliscapen. Leuv. Bijdr. 58 (1969), p. 66.
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680-696

gepaard rijm met schakelregel

697-712

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

713-717

kwintet

718-733

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

734-738

kwintet
Selete

739-770

dialoog in gepaard rijm met rijmbreking
Selete

771-780

twee geschakeld verbonden kwintetten

781-787

door schakelregel verbonden gepaard rijm

788-793

door binnenrijm aan het vorige
geschakeld sextet, geschakeld met:

794-798

schakelregel met geschakeld gekruist
kwartet

799-805

gepaard rijm geschakeld verbonden met:

806-825

vijf geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

826-830

kwintet

831-838

rondeel in disticha
Selete

839-987

dialoog in gepaard rijm met rijmbreking
behoudens Selete vs. 916 en 960;
geschakeld verbonden met:

988-996

geschakeld gekruist kwartet geschakeld
met kwintet

997-1137

dialoog in gepaard rijm met rijmbreking,
uitgezonderd vs. 1097 en 1127, door
schakelregel verbonden met:

1138-1150

sextet geschakeld met gekruist kwartet
geschakeld met terzet

1151-1162

sextet geschakeld met kwintet waarna
sluitregel

1163-1182

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met:

1183-1187

kwintet
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Selete?
1188-1195

gepaard rijm

1196-1203

sextet met sluitregel en schakelregel

1204-1211

twee geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met:

1212-1216

kwintet

1217-1256

polyphone dialoog in gepaard rijm

1257-1275

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met terzet

1276-1332

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking, door schakelregel verbonden
met:

1333-1345

geschakeld gekruiste kwartetten met
slotregel (of een kwintet)
Selete

1346-1347

rijmpaar

1348-1362

drie geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met terzet

1363-1370

twee geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

1371-1375

kwintet

1376-1383

rondeel in disticha, geschakeld verbonden
met:

1384-1391

rondeel in disticha, geschakeld verbonden
met:

1392-1400

rondeel in disticha met slotregel

1401-1411

twee geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met terzet
Selete

1412-1420

sextet geschakeld met terzet
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1421-1447

met het vorige geschakeld verbonden
polyphone dialoog in gepaard rijm
Selete

1448-1455

twee geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

1456-1460

kwintet
Selete

1461-1472

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

1473-1478

twee geschakeld verbonden terzetten

1479-1490

geschakeld verbonden geschakeld
gekruiste kwartetten

1491-1495

geschakeld kwintet

1496-1507

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

1508-1512

kwintet

1513-1527

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met terzet
Selete

1528-1571

dialoog in gepaard rijm met rijmbreking
behoudens vs. 1545 Selete
Selete

1572-1585

sextet geschakeld met kwintet geschakeld
met terzet
Selete

1586-1630

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking, geschakeld verbonden met:

1631-1638

twee geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

1639-1643

kwintet

1644-1651

rondeel in disticha, door binnenrijm
geschakeld met:

1652-1654

terzet
Selete

1655-1700

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking; 1691 Selete
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1701-1708

rondeel geschakeld verbonden met:

1709-1755

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking
1717 en 1755 Selete

1756-1761

sextet geschakeld verbonden met:

1762-1781

vijf geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld verbonden met:

1782-1790

rondeel door schakelregel verbonden met:

1791-1809

dialoog in gepaard rijm, door schakelregel
verbonden met:

1810-1815

sextet

1816-1826

geschakeld verbonden rondeel in disticha
(volgens reconstructie van Van Eyck) met
sluitregel

1827-1832

Selete? gevolgd door ongeschakeld
gepaard rijm

1833-1840

rondeel in disticha

1841-1849

door schakelregel aan het vorige
verbonden gepaard rijm

1850-1857

rondeel

1858-1903

door schakelregel aan het begin en aan
het eind verbonden polyphone dialoog in
gepaard rijm met rijmbreking (uitz. 1875)

1904-1912

rondeel in disticha met sluitregel
Selete?

1913-1964

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking (uitz. 1937)
Selete

1965-1980

sextet geschakeld verbonden met twee
geschakelde kwintetten

1981-1983

terzet

1984-2012

schakelregel met dialoog in gepaard rijm
met rijmbreking
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2013-2020

octaaf

2021-2032

drie geschakeld gekruiste kwartetten

2033-2041

twee geschakeld gekruiste kwartetten
door schakelregel verbonden met:

2042-2045

kwartet

2046-2050

kwintet

2051-2081

sextet met vier geschakelde kwintetten
en schakelregel met gepaard kwartet.

Een verstechnische analyse van de Sevenste Bliscap levert het volgende resultaat
op:
Vs. 1-15

sextet geschakeld met kwartet en kwintet
en door binnenrijm geschakeld met:

16-30

idem

31-45

idem

46-60

idem

61-82

sextet geschakeld met sextet(?)
geschakeld verbonden met sextet en
gepaard kwartet

83-102

vier geschakeld verbonden kwintetten
geschakeld met:

103-115

twee geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met afsluitend kwintet

116-156

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met afsluitend kwintet

157-165

rondeel in disticha met sluitregel
Selete

166-305

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking
Selete

306-313

rondeel in claus, geschakeld verbonden
met:

314-326

twee geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met afsluitend kwintet
Selete

327-342

sextet met twee geschakelde kwintetten,
geschakeld met:
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343-355

geschakeld gekruiste kwartetten met
afsluitend kwintet

356-384

geschakeld gekruiste kwartetten met
afsluitend kwintet
Selete

385-403

drie geschakelde sextetten met sluitregel

404-409

kwintet met sluitregel

410-429

sextet geschakeld met twee geschakelde
kwintetten en een geschakeld gekruist
kwartet, geschakeld met:

430-454

geschakeld gekruiste kwartetten met
afsluitend kwintet

455-493

geschakeld gekruiste kwartetten met
geschakeld terzet

494-501

rondeel in claus, geschakeld met:

502-506

afsluitend kwintet
Selete

507-571

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met afsluitend kwintet
Selete

572-639

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking
Selete

640-710

dialoog in gepaard rijm met rijmbreking,
door schakelregel verbonden met:

711-726

drie geschakeld verbonden kwintetten
met sluitregel

727-738

sextet geschakeld met kwintet met
sluitregel

739-759

geschakeld gekruiste kwartetten met
afsluitend kwintet
Selete

760-864

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking, door schakelregel verbonden
met:
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865-925

geschakeld gekruiste kwartetten met
afsluitend kwintet

926-968

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met afsluitend terzet

969-981

twee geschakelde sextetten met
afsluitende regel

982-990

rondeel in disticha met afsluitende regel
Selete

991-1136

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking
Selete

1137

duivelskreten

1138-1154

sextet geschakeld verbonden met twee
geschakelde kwintetten met afsluitende
regel

1155-1166

sextet geschakeld met kwintet met
afsluitende regel

1167-1178

sextet geschakeld met kwintet met
afsluitende regel

1179-1185

sextet met afsluitende regel

1186-1200

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met terzet

1201-1205

kwintet

1206-1221

twee ongewone sextetten geschakeld
verbonden met gepaard kwartet

1222-1257

geschakeld gekruiste kwartetten

1258-1262

niet geschakeld verbonden kwintet
Selete

1263-1274

sextet geschakeld met kwintet en
sluitregel
Selete?

1275-1324

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking behoudens Selete

1325-1341

sextet geschakeld met kwintet,
geschakeld met drie rijmparen

1342-1349

rondeel geschakeld verbonden met:

1350-1355

kwintet met afsluitende regel
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Selete
1356-1515

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking behoudens Selete. Lacune

1516-1518

waarschijnlijk gepaard rijm

1519-1530

twee geschakelde sextetten geschakeld
verbonden met:

1531-1539

geschakeld gekruist kwartet geschakeld
met afsluitend kwintet
Selete

1540-1547

rondeel geschakeld verbonden met:

1548-1638

polyphone dialoog in gepaard rijm met
rijmbreking

1639-1650

sextet geschakeld met kwintet met
afsluitende regel

1651-1657

sextet door schakelregel verbonden met:

1658-1670

twee geschakelde sextetten met
afsluitende regel

1671-1679

geschakeld gekruist kwartet geschakeld
met afsluitend kwintet

1680-1687

rondeel in disticha

1688-1692

schakelregel en gepaard kwartet

1693-1733

geschakeld gekruiste kwartetten
geschakeld met afsluitend kwintet

De hier genoemde strofen zijn het ook, waaruit de Franse mystères zijn opgebouwd.
Terwijl de oudste dramatische werken in de Franse literatuur hoofdzakelijk het
gepaarde vers gebruiken, begint omstreeks het midden van de vijftiende eeuw het
kwartet op te komen, waarna het kwintet, het sextet, het octaaf en het rondeel in
zwang komen.
Het is opmerkelijk, dat deze strofen ook reeds in de Bliscapen (ontstaan tus-
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sen 1441 en 1448) voorkomen, hetgeen bekendheid met de Franse dramatiek van
die tijd veronderstelt1. Het octaaf bijvoorbeeld, dat voorkomt in I vs. 2013-2020 en
dat een veelgebruikte strofe is op het toneel der vijftiende eeuw, heeft in I de
gebruikelijke vorm, die begint of eindigt met een spreekwoord of een Latijns vers,
hier: Ave gracia plena.
Relatief het meest gebruikt in de Bliscapen is echter het achtregelig couplet met
het schema ABaAabAB, bekend onder de naam rondeel. Het komt dertienmaal in I
voor en zevenmaal in VII. In I volgen drie rondelen op elkaar (vs. 1376-1399), zodat
men kan spreken van een triolet.
Minderaa meent dat het rondeel in I geen duidelijke functie heeft. ‘Het is grillig
verstrooid over het stuk en onhandig ingelast’. In VII is deze functionele zin z.i. wel
aanwezig. Ik ben daarentegen van mening, dat ook in I de plaatsing van de rondelen
goed verantwoord is. Hun functie is m.i. in I als volgt:
vs. 20-28

(volgens reconstructie van Van Eyck)
rondeel in het welkomstwoord.
In het retoricale tijdperk ligt het gebruik
van een rondeel hier voor de hand.

vs. 588-595

het Satansproces eindigt met een rondeel,
waarin de onwraakbaarheid van de
rechter bezongen wordt.

vs. 831-838

het rondeel is de afsluiting van het
Profetenspel.

vs. 1376-1399

dit drievoudig rondeel sluit het Dispuut
der Deugden af.
Minderaa: ‘hier schemert reeds iets van
een rei’.

vs. 1644-1651

lofprijzing op Maria, nadat de engel haar
naam genoemd heeft.

vs. 1701-1708

het begin van de dialoog tussen Anna en
Joachim. Dit rondeel opent Maria's
verblijf in de tempel.

vs. 1782-1789

het rondeel sluit Maria's verblijf in de
tempel af.

vs. 1816-1825

(volgens de correctie van Van Eyck), vs.
1833-1840 en 1850-1857 drie rondelen
als evenzovele gebeden, die Maria's
keuze van een bruidegom begeleiden.

1

De Vreese (a.w. p. 161) merkt op, dat ‘de twee Nederlandsche Bliscapen in 't nauwste verband
staan’ met de Franse mysteriespelen.
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vs. 1904-1911

dit rondeel is de uitdrukking van de
hoopvolle verwachting van de drie
jongelingen.

Voor VII ziet Minderaa de rondelen als de hoogtepunten in de compositie van het
spel. Zij zijn volgens hem:
vs. 157-164

het gesprek tussen Maria en Jan stijgt tot
een hymnisch einde.

vs. 306-313

het kleine innig-verheven tafereel van de
biddende Maria begint met een rondeel.

vs. 494-501

muzikale afsluiting van het gesprek
tussen de engel en Maria.

vs. 982-989

afsluiting van het toneel met de apostelen
in wisselbeurt tussen Jan, Peter en
Pauwels.
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vs. 1342-1349

rustig-plechtig loflied van dezelfden.

vs. 1540-1547

loflied van Peter bij het horen van de
hemelse muziek.

vs. 1680-1687

afscheid in uitvoerig tafereel.

Ik geloof op grond van bovenstaande analyse, dat er geen grond is om in I een
minder functioneel aanwenden van het rondeel te zien dan in VII.
Overeenkomst is er ook tussen I en VII wat betreft het samenvallen van de strofische
indeling met de syntactische geleding van de tekst. Er is zulk een opvallende samenval
van beide indelingen, dat deze zelfs een argument kan zijn voor de verstechnische
analyse zoals die gegeven is.
Er zijn op het geheel van meer dan 3800 verzen slechts 17 uitzonderingen, wat
getuigt van een opmerkelijk vermogen om de beweging van taal en vers op elkaar
af te stemmen.
Tenslotte iets over de rijmbreking in de Bliscapen.
Het is bekend dat rijmbreking oorspronkelijk vooral een mnemotechnisch
hulpmiddel is. Terwijl zij in de abele spelen ook bij wisseling van toneel voorkomt,
ontbreekt zij in de Bliscapen na een Selete of een andere toneelaanwijzing. Daarom
is in het ontbreken van rijmbreking een verborgen aanwijzing van een korte pauze
te zien:
I vs. 605 Lucifer verschijnt voor de hel; 680 Seth verschijnt aan het paradijs; 1187
pijnlijke stilte in het Geding; 1345 Vrede kust Gerechticheit; 1448 Joachims klacht
nadat hij uit de tempel is verjaagd; 1691 de ouders verlaten Maria; 1793 de bisschop
komt op om te verklaren dat Maria huwen zal; 1913 de bisschop stelt nog eens ‘het
protocol’ van de keuze vast; 1937 pauze waarin Jozefs roede gaat bloeien; 1965
pauze tussen Maria's vertrek naar Nazareth en Gods besluit tot de Boodschap.
In VII is na vs. 639, een pauze tussen Jans vertrek in een wolk uit Ephese en zijn
aankomst vóór het huisje van Maria.
Ook ontbreekt rijmbreking in deze spelen, wanneer er rijmkunstig gesproken ‘iets
aan de hand is’, dat wil hier zeggen bij de overgang naar een andere strofevorm1.
Derhalve bijvoorbeeld geen rijmbreking aan het begin van een rondeel (uitz. I vs.
1782, 1816 en 1904).
De verklaring hiervan is misschien, dat bij de overgang naar een andere strofevorm
de rijmkunst prevaleert op de mnemotechnische eis. In feite werkt dit natuurlijk het
verdwijnen van de rijmbreking in de hand, wat dan ook in de zestiende eeuw geschied
is.

Het auteurscap van de beide Bliscapen 2
1
2

Wanneer men het zo algemeen stelt, is er zelfs geen onderscheid tussen I en VII, zodat de
conclusie (Leuv. Bijdr. 1970, p. 10) omtrent een verschil in rijmbreking kan vervallen.
W.H. Beuken, Het auteurschap van de Bliscapen. Een vergelijkend onderzoek. Leuv. Bijdr.
1971, p. 217-242.
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sen de Eerste en de Sevenste Bliscap op allerlei terreinen van onderzoek. Het ligt
dan ook voor de hand, dat de traditie beide spelen aan een en dezelfde auteur
toeschrijft.
Een vergelijkend onderzoek bevestigt deze traditie: de gegevens van taalkundige
overeenkomsten, de rijmen, de woordvorming, het woordgebruik wijzen naar één
dichter. Het spaarzame gebruik van vreemde woorden - bijna voor de helft dezelfde
- is daarmede niet in strijd.
Bij de stijleigenaardigheden is opmerkelijk de voorkeur voor de retoricale
omschrijving met int en om + infinitief, met sonder ter omschrijving van een absoluut
of van een superlatief begrip, en de omschrijving van werkwoordelijke functies met
sijn of worden.
Hetzelfde geldt voor de stijlfiguur van parataxis van synoniemen of van woorden
die elkaars tegengestelde zijn.
Kenmerkend is het gebruik van ja = ja? zo?, een gebruik dat overigens in het
middelnederlands zeldzaam is (I 231, 974?, VII 213, 219), van te goeder tijt (=
welaan; I 997, VII 1391) van de didascaliën (adieu) dits wech, en nu ga wi.
Zelfherhaling komt in beide spelen afzonderlijk en onderling veel voor. Typerend is
verder het overwegend gebruik van de conjunctie want en van het voegw. bijw. dies
in beide spelen.
Deze overeenstemmingen van taalkundige aard, gevoegd bij de talrijke
overeenkomsten die in de loop van de Inleiding gesignaleerd werden, met name de
parallellie in de verstechniek, maken het waarschijnlijk dat de beide spelen het werk
van dezelfde auteur zijn.
Men heeft gedacht aan Smeken (J. Vercoullie), aan Colijn Caillieu, die o.a. de
dichter van de Spiegel der Minnen was (P. de Keyser), aan de Vlierbeekse Benedictijn
Amoers (E. van Even), aan Gillis de Becker, die van 1361 af als kapelaan in de kapel
van Onser Vrouwen opten Zavel gefungeerd heeft (Van Eeghem, die immers een
veel hoger ouderdom van de spelen vermoedt). Het moet echter bij gissingen blijven.
Indien wij uit de beide stukken een profiel van de auteur schetsen, blijkt het
volgende:
De dichter was op de hoogte van de gelijktijdige Franse mystères, zoals uit zijn
verstechniek blijkt. Hij beheerste deze techniek met groot gemak, maar had er geen
behoefte aan dit gemak te tonen door allerlei gekunsteldheden met vers en rijm.
Wanneer men zijn gebruik van vreemde woorden vergelijkt met dat van Colijn van
Risele of Colijn Caillieu in de Spiegel der Minnen 1, waarmede de taal overigens
overeenkomst vertoont, is de dichter van de Bliscapen veel soberder in dit gebruik:
het Franse woord heeft hij maar zelden voor het rijm nodig. Ook is zijn taal veel
rustiger, meer beheerst gevoelig, zinniger, ontsproten aan gevoel voor orde, misschien
mag men zeggen meer gothisch dan de exuberante, bloemrijke, volkse stijl van de
Spiegel der Minnen.

1

De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. Uitg. M.W. Immink. Utrecht, 1913.
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Zijn kennis van de Bijbel en van de theologische disputen zijner dagen, zijn juridische
geschooldheid, tesamen met zijn bekendheid met apocriefe literatuur doen
veronderstellen, dat hij een geestelijke was. Dat hij een Brusselaar was, mogen wij
opmaken uit zijn liefde voor Brussel, dat hij noemt:
Tprieel uut Troyen, den edelen greyne
Gegroyt, gebloeyt, es Bruesel genaemt1 (I 24 en 25)
en Bruesel, die suete ste. (VII 32)

Misschien moeten wij hem zoeken in de kringen van de Groote Gulde of van de
geestelijken, verbonden aan de Brusselse kerken.
Het feit dat in beide prologen jonste en conste met elkaar in verband worden
gebracht, zou doen vermoeden dat dit wijst op het devies van een rederijkerskamer.
Er was echter in die tijd in Brussel geen kamer met een hierbij passend devies. Wel
luidde de spreuk der rederijkers van Zouteleeuw ‘Jonst voor const’, maar behalve
dat deze kamer voor het eerst vermeld wordt in 1531, kan een rederijker, afkomstig
uit dit ‘kunstschrijn van Brabant’, bezwaarlijk de Brusselse spelen hebben gedicht.
Hetzelfde geldt voor 't Kersouken van Pamele-Oudenaarde met het devies ‘Jonst
soect const’ (eerste vermelding volgens Van Elslander in 1482).
Voorlopig blijft ‘de meester’ (VII vs. 39) een onbekende in het kunstcentrum, dat
Brussel in de vijftiende eeuw was.

Latere opvoeringen
Van de opvoeringen in de rederijkerstijd is de laatst bekende die van de Sevenste
Bliscap in 1566. Misschien zijn daarna de opvoeringen gestaakt wegens de ongunst
der tijden. Men vindt althans nergens melding gemaakt van latere vertoningen,
ofschoon dit niet alles zegt, getuige wat werd opgemerkt omtrent het ontbreken van
vermelding van enige vertoning in de Nieuwe Chronijcke van Brabandt van 1565
(zie p. 31).
In de twintigste eeuw vallen opvoeringen te vermelden zowel in Zuid- als in
Noord-Nederland.
In Vlaanderen liet Victor Delille in 1909 de Sevenste Bliscap opvoeren te Maldegem
in een verkorte en gemoderniseerde vorm door een groep werkjongens en meisjes.
Naar aanleiding hiervan bezorgde hij een uitgave van de kern van de oude tekst
volgens de editie van Stallaert met een moderne bewerking daarvan en een inleiding
over middeleeuws toneel door Dr. L. van Puyvelde (Maldegem 1909. Duimpjesuitgave
nr. 77).
Ook het Vlaamse Volkstoneel bracht onder de regie van Lode Geysen in 1930 een
aantal opvoeringen van dit stuk in verscheiden steden van het Vlaamse land2. Hierbij
werd gebruik gemaakt van de gemoderniseerde tekst,

1
2

Volgens Van Eeghem is deze naam een vleiende toespeling op Wenselijn van Brabant, die
naar de Nieuwe Chronijcke van Brabant Brussel aldus placht te noemen.
Mededelingen over Vlaamse opvoeringen van prof. E. Rombauts.

Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen

51
bezorgd door W. Smulders, evenals bij de opvoeringen in 1935 door leerlingen van
het Klein-Seminarie te Hoogstraten (regisseur Ast Fonteyne) en in het St.
Rombouts-College te Mechelen. Laatstgenoemde regisseur voerde het stuk opnieuw
op, ditmaal als openluchtspel, te Retie in 1947 in een nieuw gemoderniseerde versie,
bezorgd door Jozef de Vocht. Deze tekst werd andermaal gespeeld onder regie van
Ast Fonteyne in 1950 te Aarschot en in 1953 te Turnhout. Beide spelen werden in
1953 in de open lucht opgevoerd te Brugge in een eveneens gemoderniseerde
bewerking door pater Boon met muziekpartituren van Arthur Meulemans.
In Noord-Nederland is de Sevenste Bliscap nog eens gespeeld in 1913 tijdens de
Nationale Tentoonstelling van Oude Kerkelijke Kunst te 's-Hertogenbosch. Bij die
gelegenheid werd de tekst uitgegeven met coupures en een moderne omzetting van
de hand van W. Smulders pr. ('s-Hertogenbosch 1913). In de pauze werd passende
muziek uitgevoerd. Over deze muziekteksten vermeldde de uitgave het volgende:
‘Vóóraf wordt er door het koor, - in plaats en uit naam van de spelers, - een gezang
uitgevoerd, als een gebed, opdat het spel naar wensch moge slagen. Dit is de antifoon
‘Virgo precellens’ voor vierstemmig-gemengd-koor geschreven.
Als de Proloog den korten inhoud van de Eerste tot en met de Zesde ‘Bliscap’
heeft aangekondigd, dan worden deze tusschen vs. 49 en 50, - als ouverture of
voorspel - in beeld vertoond.
Het koor bezingt het feit van Maria's vreugde, - geeft de situatie aan, - jubelt over
haar geluk en tracht de ware stemming in toehoorders en toeschouwers op te wekken;
- en na de vertooning houdt het die stemming vast en verhoogt ze.
De zang-stof is meestal genomen uit den nationalen schat van het Oude
Nederlandsche Lied, grootendeels voor vierstemmig-gemengd-koor getoonzet. Voor
de Vierde ‘Bliscap’ geven enkele fragmenten uit de Liturgie, in gregoriaanschen
stijl, den passenden tekst; terwijl uit het klassieke polyphone tijdperk het vierstemmig
motet ‘Factus est repente’ van Gregor Aichinger (1565-1628) genomen is voor de
Zesde ‘Bliscap’.
Na vs. 1395 zingen de Apostelen bij de begrafenis van Maria den Psalm ‘In exitu
Israel de Egypto’, afgewisseld door orgelspel en Engelenzang.
Vóór vs. 1518 wordt tusschen orgelspel de Antifoon: ‘Quae est ista’ door
bovenstemmen gezongen, in gregoriaanschen stijl met orgelbegeleiding.
Vóór vs. 1631 wordt het vierstemmige ‘Maria virgo’ gezongen.
Deze antifoon, als ook de eerste ‘Virgo precellens’ zijn genomen en in partituur
overgebracht uit het Antiphonarium, Codex no. 73, van het archief der Illustre
Lieve-Vrouwe-Broederschap van 's-Hertogenbosch’.
De Eerste Bliscap werd in 1932 opgevoerd tijdens het Nationaal Mariacongres te
Nijmegen. Bij die gelegenheid verscheen de genoemde bewerking door W. Smulders
pr. (Nijmegen-Utrecht, 1932).
In 1935 werd de Sevenste Bliscap te Oisterwijk in de open lucht vertoond.
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Wijze van uitgeven
Deze uitgave berust op een persoonlijke kollatie van de beide handschriften in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Daarbij bleek, zoals te verwachten was, dat ik de uitgaven van De Vreese en
Leendertz tot grondslag kon nemen: niet alleen De Vreese maar ook Leendertz was
een uitstekend palaeograaf. Bij vs. VII 1263-1274, die voor mij niet meer leesbaar
waren, heb ik geheel op zijn kompas moeten varen. Slechts bij enkele latere
veranderingen in het handschrift heb ik iets anders gelezen, zoals in de Inleiding is
aangegeven.
Ook in de telling van de verzen heb ik deze standaarduitgaven gevolgd. Bij de
onderscheiding van i en j, van u en v is gehandeld naar het hedendaagse gebruik.
Daarentegen zijn ij en y volgens de handschriften onderscheiden.
Inzake de beoordeling van de latere handen heb ik wel eens met mijn voorgangers
van mening verschild; daarvan is in de Inleiding rekenschap gegeven. Ik ben bij deze
beoordeling vrij uitvoerig geweest, omdat zulke veranderingen een illustratie vormen
van de geschiedenis van de tekst. Zij zijn echter niet vermeld aan de voet der
bladzijden maar hetzij in de Inleiding, hetzij (de minder belangrijke) in de
Aantekeningen, zulks om de rustige lezing niet te storen.
Daar ik in de eerste plaats wilde zorgen voor een, ook voor de leek, leesbare tekst,
zijn de verkortingen volgens het gewone gebruik opgelost. Slechts de in het
middelnederlands gebruikelijke aanduiding van cijfers heb ik behouden, omdat deze
toch wel voor ieder verstaanbaar zijn. De interpunctie en het gebruik van hoofdletters
zijn zoals die de moderne lezer vertrouwd zijn. Ik heb deze niet verantwoord evenmin
als de rubricering van de tekst. Voor deze, slechts voor vaklieden van belang zijnde,
gegevens zal men de bovengenoemde uitgaven moeten raadplegen. Tussen rechte
haakjes geplaatste, gecursiveerde, woorden zijn veranderingen of toevoegingen van
een latere hand; waar zulke woorden niet gecursiveerd zijn, betreft het stilzwijgende
correcties of aanvullingen van vroeger uitgevers of van mij.
Naast de tekst is de foliëring van het handschrift aangegeven.
Aan prof. Dr. E. Rombauts ben ik dank verschuldigd voor menige waardevolle
opmerking.
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Die Eerste Bliscap van Maria
Dierste Prologhe aant.

*

+

Maria, voncke ende rayende licht1 Des hemels, die den toren swicht2 Vander heileger
Drievuldicheyen, Ic bidde u, minlijc aengesicht,4 Dat ghi u gracie soe in ons sticht,5 +blad 2a
Dat uwen lof daer by moet breyen6 Sonder verbeyen. Reyn suver kersouwe,7 Wilt
onsen prince ende oec sijn vrouwe,8 Ende Charloot, onsen jongen heere, Met sijnder
vrouwe, behueden vor rouwe. Ende alle haer vruende, jonge en ouwe, Moet God
bescermen van allen seere;12 Ende oec voort meere sijn lant, sijn steden,13 Dorpe,
slote, wil God in vreden14 Altoes behueden vor mesval;15 Ende alle de ghene, om cort
gebeden,16 Diere geerne tslants profijt in deden.17 Vor Bruessel biddic boven al! Voert
gruetic u minlic groet en smal:19

*
1
2
4
5
6
7

8
12
13
14
15
16
17
19

Opschrift: aangezien het woord prologhe niet meer in zijn oorspronkelijke betekenis werd
gevoeld, is dierste prologhe te verstaan als Inleiding.
rayende: stralend.
swicht: bedaart.
minlijc aengesicht: geliefde Vrouw. Woorden als aengesicht, hart, juecht, zijn voorbeelden
van pars pro toto.
sticht: stort.
moet: moge, zoals vaak in het middelnederlands; breyen: verbreid worden.
sonder verbeyen: onophoudelijk; omschrijvingen met sonder en infin. of zelfstandig
naamwoord zijn kenmerkend voor de taal der Bliscapen; kersouwe: madeliefje; het woord
wordt in middelnederlands, ook diminutief, gebruikt als vleinaam voor: maagd en lief.
voor prince (Philips de Goede), Charloot (Karel de Stoute) en sijnder vrouwe (Catherine
van Frankrijk of Isabella van Bourbon) zie Inleiding.
seer: leed.
voort meere: verder.
slote: sloten, kastelen.
mesval: onheil.
om cort gebeden: om kort te zijn met mijn gebed.
die gaarne het land tot nut zouden zijn.
groot en klein, oud en jong.
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Sijt willecome, edele en gemeyne,20 Die hier dus minlic sijt versaemt21 In desen
melodyosen pleyne.22 Sijt willecome, edele en gemeyne! Tprieel uut Troyen, den
edelen greyne, aant. 24 Gegroyt, gebloeyt, es Bruesel genaemt. Wy grueten u minlic,
groet en cleyne, Die tonser feesten hier sijt versaemt.27 Sijt hier welcomen, soet
betaemt. Want dat lieflijc beelde lofsam,29 Dwelc hier noch opten Savel steet,30 +Van
+
Antwerpen te Bruesel quam By miraculen, soet menich weet,32 Soe souden wi u
bl. 2b
geerne, ende sijns bereet,33 In love der hemelscher tresorie,34 Figuerlic speelwijs doen
besceet35 Die eerste bliscap die haer gescye:36 Hoe dat die suete maecht Marie Ontfinc
den Gods sone onbesmet,38 Ende loste ons vanden ewigen strie39 By singels salute te
Nazaret.40 Ende altemet jaerlix, soet hoert, aant. 41 Sonder verlet ende sonder discoert,42
Soe meinen wier vort, ter stat beveelne,43 Verstaet mijn woert, noch .vj. te speelne.

20
21
22
24
27
29
30
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43

gemeyne: (gewone) burgers.
minlic: in genegenheid.
op deze schone plaats d.i. Brussel.
het lustoord, opgeschoten uit Troje, de edele graankorrel. Sommige steden voerden hun
oorsprong terug op Troje. Dit en het volgend vers wijzen terug naar vs. 22.
feest: is het feest van de ommegang.
want, omdat; het lieflijk, lofwaardig beeld.
voor de legende van de herkomst van het Mariabeeld in de Zavelkerk zie de Inleiding.
soet menich weet: zoals menigeen weet.
en zijn daartoe gereed.
tot lof der hemelse schatkamer. De benaming schatkamer voor Maria als de moeder die Jezus
droeg, komt voor in veel refreinen der rederijkers.
aanschouwelijk, in de vorm van een spel, laten zien.
de Mnl. W. 1992 voorgestelde verandering van Die eerste in Der eerste is wsch. onnodig;
gescye te lezen in drie lettergrepen met syncope van d in gesciede.
onbesmet: hoort bij Marie.
en verloste ons van de eeuwige pijn.
door de groet van de engel; bedoeld is de Annunciatie.
altemet: achtereenvolgens; zoals het behoort.
zonder na te laten en (lett.) zonder onenigheid, dus eendrachtig.
wier = wi er: volgens het voorschrift van de stad.
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Al es de boetscap tprincipale45 Ons speels, tes noot datmen verhale46 Waer omme dat
God, tot onsen behouwe,47 Menscelicheit aen nemen wouwe. Niet min, wi laten
overlien49 Lucifers val met sijnre partien,50 Die hen bi hoverdien gesciet.51 Dies bliven
si ewelic int verdriet, Int ewige demster, sonder verlaet;53 Om een gepeys waest
sonder daet.54 Maer want de viant met scalkere liste55 Den mensce benijdde, om datti
wiste Dat hi ter gracien was vercoren, Soe de hi hem Gods gebod verhoren,58 Dwelc
Adam ende alle sijn geslachte Moeste besueren, tot dat dit brachte60 Dontfermicheit
Gods tot enen vree.61 +Dit was de sake daert God om dee, Dat hi in donbesmette
zeborie63 Wou rusten ende bringen ons tsijnder glorie. Dus, eerbaer notabele, lieve +bl. 3a
geminde,65 Ic woude dat yegelic wel versinde:66 Ons meyn es reyn, slecht es ons
conste.67 Verstaedt ende vaedt ons goede jonste.68 Wy doent uut minnen, wilt dat
bekinnen,69 Om vruecht vermeeren; Gode ende der stat, ic segt u plat, aant. 71 U allen
ter eeren. Dus yegelic wilt dan duegdelic keren,73

45
46
47
49
50
51
53
54
55
58
60
61
63
65
66
67
68
69
71
73

tprincipale: de hoofdzaak.
van ons spel, het is noodzakelijk dat men verhaalt.
tot onze redding.
echter, wij slaan over.
partien: aanhang.
die hun door hovaardij overkwam.
in de eeuwige duisternis, zonder einde.
het was (slechts) om een gedachte, zonder daad.
maar omdat de duivel met bedriegelijke list.
de: deed; verhoren: ongehoorzaam zijn aan.
totdat Gods barmhartigheid hierin de vrede bewerkte; zie het Dispuut der Deugden.
totdat Gods barmhartigheid hierin de vrede bewerkte; zie het Dispuut der Deugden.
voor zeborie vgl. vs. 34 tresorie.
geachte aanwezigen.
wel versinde: goed begreep.
onze bedoeling is zuiver, eenvoudig is onze kunst.
verstaat en vat onze eerlijke genegenheid (voor de kunst).
wilt dat inzien.
plat: rechtuit. Voor een mogelijke omzetting van vs. 71 en 72 zie Aant.
wilt = wil 't: een ieder wille het dan goed opnemen.
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Ende nement danckelic nu ter tijt.74 Wi gaen beginnen, hoert en swijt.75

[Die eerste Bliscap van Maria]
+

bl 4a

+

NIJT
Och Lucifer, meester, hoe ghevaren? aant. 76
Wy, die daer aen gescreven waren77
Int boeck des levens metten here,78
Sijn nu gecondampneert met sere79
Die ewige doot te liden, wachermen,80
Sonder verganc ocht sonder ontfermen81
Van hem, die ons hier neder velde
Om dat wy boven sijn ghewelde83
Ons wilden verheffen. Dies moeten wi bliven84
In dit verdriet!

80

85

LUCIFER
Ja, als keytiven,85
Diene by minen rade vererreden.86
By uwen consente, Nijt, wi ontferreden87
Der bliscap ende der ewiger erven.88
Dies wi hier ewelic moeten sterven89
In swaerder ellinden, in groter smae.90
Ons mochts wel rouwen!

90

NIJT
Neen, dats te spae,
Meester, van onsen berou te sprekene.

75

en het nu in dank aanvaarden; nu ter tijt is oorspronkelijk een versterkende uitdrukking, die
hier tot stoplap is geworden.
swijt: zwijgt.

76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90

rest 3a en geheel 3b zijn wit.
hoe gaat het toch? (vgl. vs. 381). Nijt is de gepersonifieerde afgunst.
aengescreven: opgetekend.
het boek des levens, vgl. Fil. 4, 3 en Apoc. 3, 5; 20, 12 en 21, 27; metten: bij de.
met sere: hoort bij het volgende.
wachermen: helaas.
verganc: einde.
ghewelt: macht.
dies: daarom.
keytiven: rampzaligen.
die Hem door mijn raad vertoornden.
door uw gezindheid, ingeving, beroofden wij ons van.
erve: erfenis.
dies: daarom.
smae = smade: schande.

74
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Maer dbest es: pinen wijs ons te wrekene93
Ende met ons int strec te bringene,94
Die nu bi hem sijn, ic weetse te ringene!95

95

93
94
95

laten wij ons inspannen.
in de strik te brengen.
ringen: overmeesteren, in zijn macht brengen.
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Ja meester, op dat ghijs radich sijt,96
Ic crijchse by ons.

100

105

110

LUCIFER
Jaic seker, Nijt,
Ic hulpse u bringen oec int sneven.98
By ons was den raet bedreven, aant. 99
+
Dat wi ons stelden tegen de weerden100
Des heren, bi nide ende bi hoverden.101
Dus es ons dit mesluc gesciet,102
Dat wi sijn comen int verdriet.
Dus dan, Nidicheit, soe ghi gesproken104
Hebt, hulpt dat wi worden gewroken,
Ende brinctse bi ons int jammer dal,
Die de here vercoes.
NIJT
Vrilic, ic sal!107
Soe uterlic sere eest mi spitende,108
Dat ic mi selven ga al verbitende:109
Uut rechter hatyen etic mijn hande110
Van ongenuechten.111
LUCIFER
Dat scijnt uwen tande, aant.
Die ghi dor cnauwelt hebt en versleten112
Van groten spite.113
NIJT
Ic heb, seg, gheeten
Mi selven, alsoet oec wel es scinende

96
98
99
100
101
102
104
107
108
109
110
111
112
113

indien gij daarbij behulpzaam bent.
sneven: verderf.
door ons was het plan bedacht.
weerde: waardigheid, heerschappij.
uit afgunst en uit hovaardij. De dichter combineert hier de opvatting der oudste kerkvaders
en van Origenes betreffende Lucifers opstand.
mesluc: ongeluk.
soe: zoals.
vrilic: waarlijk.
voor de omschrijving met sijn (of worden) en part. pres. zie p. 49.
dat ik mij loop te verbijten (in de oorspronkelijke betekenis van: stuk bijten; vgl. zich
opvreten).
hatye: haat, nijd; vgl. vs. 401.
ongenuechte: ongenoegen, kwaadheid; daarvan ondervindt uw tand de onaangename gevolgen
(Mnl. W. VII 569). Zie Aant.
dor cnauwelt: stuk gebeten.
gegeten.
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+

59
115

120

Aen mijn fautsoen: ic ga al dwinende115
Tot eender scaduwen, soe nipet my,116
Dat iemen bat varen soude dan wi.117
Ende na mijn macht salict bevellen118
Tot ewigen tiden.
LUCIFER
Ghi sijt der hellen
Seer profitelic, claerlic, Nijt!120
Maer segt, wies dat ghi tornich sijt,121
Ende wien ghi sout, quaemt tuwen wensche,
+
Bi ons hier stieren.123
bl. 5a

+

125

130

NIJT
Wat? trouwen den mensche;
Dien hopic, canic, te verdullene,124
Dien God gestelt heeft te vervullene125
Bi sijnre hoger caritaten126
De stoele, daer wi als ingele saten.
Daer benic op uut, om dien te geckene128
En hier int demster bi ons te treckene.129
Lucifer, meester, dit hebbic voren130
Te trapeneerne!131
LUCIFER
Constu dat gelaboren,
Nijt, ons saken die souden versconen132
Ende sere versoeten!133
NIJT
Ic salne wel honen.
Laet mi gewerden, ic saelt wel coken!

115
116
117
118
120
121
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133

fautsoen: uiterlijk; ‘ik loop weg te kwijnen’.
zo kwelt het mij.
bat: beter.
bevellen: tegenhouden.
claerlic: kennelijk.
wies: op wie.
naar ons hier sturen; trouwen: natuurlijk.
verdullen: misleiden.
gestelt: geroepen.
in Zijn hoge liefde.
gecken: bedriegen.
demster: duisternis.
dit ben ik van plan listig uit te voeren.
kondt gij dat bewerken.
versconen: mooier worden.
zeer aangenaam worden; ik zal hem wel te schande maken.
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135

Hoverde, Giericheit selent oec stoken135
Bedectelijc; ic weed dbedrijf aant. 136
Wel bi te bringene.137
LUCIFER
Tempteret dwijf:
Si en es soe vast niet als de man
Van wederstane.

140

145

NIJT
Ic brinct haer best an
Biden serpente, dat onbevlect
Nu bi haer es; het gaet ende sprect aant. 139-141
In dat eerdsche paradijs. aant.
Oec eest seer listich, subtijl en wijs.143
+
By dien soe hopic stille ocht lude144
Den mensce te bedriegene.
LUCIFER
Dat worden de crude
Dier toe dienen, seker soe doent.146
Scoey duvel, scoey! Ten doech gesermoent147
Niet langere; hets den besten sin148
Tot onzen profite.

150

NIJT
Tword groet ghewin
Der ganser hellen, maecht soe gescien.150
Dits wech.151
Ic heb de stat versien
Daer de here na sijn gelieven
In heeft gestelt Adam en Yeven,

135
136
137

Hovaardij en Hebzucht zullen, het ook ‘klaarstoven’.
ik weet de wijze hoe te handelen wel op te zetten.
ik weet de wijze hoe te handelen wel op te zetten.
bekoor de vrouw.
139-141 ik geef het haar het best in door middel van de slang die zij nu voor onschuldig houdt.
143 subtijl: sluw.
144 door deze (de slang) hoop ik, hoe dan ook,
146 dat doen ze zeker.
147 scoey: vooruit, er hoeft niet langer gepraat te worden.
148 sin: plan.
150 als het zo kan gebeuren.
151 ik ben weg (nu volgt een korte pauze, waarin Nijt zich begeeft naar de plaats, waar het paradijs
is voorgesteld). Ik zie daar de plaats.
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+

61

155

160

165

170

Om daer te verdienen, sonder lac,154
De vroude daer hi ons selve uut stac,155
Dwelc ons te lidene es onsoete.
Tsus, laet geworden: yuust te gemoete157
Comt mi tserpent; dat lopic smeeken aant. 158
Mit bliden geveerte. Dits wel .j. teeken159
Van voortgange mijns bedrijfs geveyst.160
Zerpent, hoord mi: ic heb ghepeyst
Nutte saken, reyn int becliven,162
Tot uwen orbore.163
TSERPENT
Consti die bedriven,
Daer wildic toe hulpen en pinen eenpaerlic,164
Haddics de macht.165
NIJT
Jaghi soe, claerlic.
Ja, wildi werken bi minen avise?166
+
In midden van desen paradise
Daer steet een boem, si u gewaecht,168
Die orborlike vruchten draecht.169
Wiste Adam hoe datse smaken,
Hi soudse plucken.
TSERPENT
Wat connen si maken,171
Die vruchten alsoe hoge gepresen,
Ochtse Adaem nutte?173
NIJT
Soe wordhi genesen
Vander natuerliker doot.

154
155
157
158
159
160
162
163
164
165
166
168
169
171
173

lac: smet.
vroude: vreugde; uut stac: uit verdreef.
tsus: sss, gebaar om stilte te verzoeken, de speler legt een vinger op de mond; laet geworden:
wacht eens even.
smeeken: vriendelijk toespreken.
geveerte: uiterlijk, manier van doen; dit is wel een voorteken dat mijn geveinsd werk succes
zal hebben.
geveerte: uiterlijk, manier van doen; dit is wel een voorteken dat mijn geveinsd werk succes
zal hebben.
reyn int becliven: die succes beloven.
orbor: voordeel; kondt gij die ten uitvoer brengen.
pinen eenpaerlic: zonder ophouden moeite voor doen.
ja, die hebt gij, beslist.
avijs: raad.
het zij u gezegd d.i. ik zeg het u.
orborlike: nuttige.
maken: bewerken.
indien Adam ze nuttigde? Dan zou hij verlost worden.
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62
175

180

Oec wordhi verheven en also groot,
Volmaect en van so hoger weerden,
Al es diene hier sciep van eerden.177
Ende voord soe soudi onverspleten178
Alle die grote sciencien weten,179
Die liggen verborgen inden here,
Diene hier stelde.

185

TSERPENT
Nu dan, ic keere
Tot Yeven. Canicser toe beringen,182
Si salre Adame wel toe bringen,
Niet jegenstaende dat God verbood.
Der vrouwen list es alsoe grood,
Dat si volcomen selen haer saken,186
Al souden sire qua note om smaken.187
Dus werdet best soe aen geleit
Om voordganc te hebbene.189

190

NIJT
Hets claer besceit.
+
Gaet vrou Yeven aen subtylic,190
Het sal volcomen.191

195

177
178
179
182
186
187
189
190
191
192
194
195
197
198

TSERPENT
Gheerne, vrilic;
Ic saelt besorgen op een cort.192
Vertrec! ic meent ons orboer wort.
Yeve, vrouwe van desen vergiere,194
Die hier de here reyn van bestiere195
By sijnre groter gracien wrachte,
Om dat ghi ende al u geslachte197
Verdienen sout, om cort verclaren,198
De glorie, daer dingele in waren,

zoals Hij is die hem hier uit aarde schiep.
onverspleten: ongedeeld, volkomen.
sciencie: kennis.
beringen: er toe overhalen.
volcomen: volvoeren.
al zouden zij er slechte vruchten van plukken.
het is wel duidelijk.
spreek Vrouwe Eva listig aan.
volcomen: gelukken; vrilic: waarlijk.
op een cort: spoedig.
vergier: hof.
reyn van bestiere: onberispelijk in Zijn werk.
om dat: opdat.
om cort verclaren: kort gezegd.
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+

63
200

205

Ja, vrouwe, bi sijnre groter genade Maer wildi werken bi minen rade,
Ic weet u selc avijs te gevene,
Dat u ewelic steet te levene,203
Ende selt oec weten hoe ende watte204
Van allen wijsheden.
YEVE
Serpent, wats datte?
Waert soe, daer wildic mi toe pinen!206
Wats de sake?

210

215

220

203
204
206
207
208
210
213
214
216
217
218
220
221

TSERPENT
Van goeder minen207
Staet hier een boem in desen pleyne,208
Wies appele soe soet sijn ende soe reyne,
Diere nutte, hi leefde emmermeere.210
Oec soude hi sijn gelijc den here
In vruechden, in vreden, sonder verdriet,
Teewigen dagen.213
YEVE
+
Na dijn bediet
Serpent, waert groet om ons, vorwaer!214
Adam, verstaet mijn redene claer:
Ic bringe u meere, die emmer geproeft216
Moet sijn ende die ons sere behoeft217
Te doene, want wijs selen genesen218
Vander doot.
ADAM
Wat soude dat wesen,
Vrou Yeve, dat ghi met nernste begeert220
Aen mi? Eest dat ghijt mi vercleert,221

dat gij eeuwig zult leven.
hoe ende watte: het waarom en de inhoud.
wildic mi toe pinen: wilde ik mijn best voor doen.
van goeder minen: schoon van uiterlijk (hoort bij boem).
pleyne: lieflijk oord.
diere nutte: die ervan zou nuttigen.
naar uw uitleg.
zou het voor ons belangrijk zijn.
ik breng u een tijding die in elk geval moet nagegaan worden.
en waarnaar wij beslist moeten handelen.
want wij zullen daardoor.
met nernste: met aandrang.
eest: is het.
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64

225

230

235

Ic salre in doen sonder verdrach222
Tuwer liefden, dies ic vermach.223
Want noode so soudic u vererren,224
Soet redelic si.225
YEVE
Dan sonder merren,
Adam, so wilt na mijn begeren
Deser vrucht nutten, sonder ontberen,227
Van die in midden staet gegroyt
Den paradise; want claerlic doyt:229
Ghi werter bi, dats wel mijn weten,
Ontsterfelic en groot.
ADAM
Ja? hebdi vergheten
Dat ons de here sonder genoet232
Van diere vrucht te eten verboet?
Ende dat wi elder na ons gevoech234
Van allen vruchten nutten genoech,
Maer dat wi emmer niet en daden236
Teghen tgebod?

+

bl. 7b

+

YEVE
Laet u geraden,
Lieve Adam! Op alle trouwe,238
Et vander vrucht.239

240

222
223
224
225
227
229
232
234
236
238
239
240

ADAM
Ach weerde vrouwe,
Wi en hebben emmer geen noot van dien,240
Te doene tegen des heren verbien.
Hier staet soe menegen boem seer lieflic

ik zal met betrekking daartoe zonder uitstel om uwentwille doen wat ik kan.
ik zal met betrekking daartoe zonder uitstel om uwentwille doen wat ik kan.
vererren: boos maken.
indien het redelijk is; merren: dralen, wachten.
zonder te wachten.
claerlic doyt: het is duidelijk; (doeyen: bijvorm van doen Mnl. W. II 228); want = want het.
de here sonder genoet: de almachtige Heer (lett. zonder gelijke).
elders, naar onze lust.
als wij maar beslist niet tegen Zijn gebod handelden.
op alle trouwe: op mijn eer.
et: eet.
wij hebben volstrekt niet nodig.
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245

250

255

Gegroyt, wiens vruchten sijn gerieflic243
Van scine, van roke, ende oec van smaken.244
Wat node waers, dat wy dan braken aant.
Tgebod Gods ende tegen sijn woerden
In contrarien dan overhoerden,247
Die ons tsier lieften heeft besneden248
Te deser hoecheyt?
YEVE
Keeren, sijt te vreden249
Adam! Wi selen den here wel payen.250
Getroest u dies, laet u gerayen.
Wi selender vrame bi ontfaen,252
Dat hopic. Hout, siet!253
ADAM
Ic saelt bestaen,
Al eest mi tegen; maar tuwen begeerne
En willic mi niet pinen te weerne. -255
Ic hebt gedaen. God laet ons vromen256
Ende tenen salegen ynde comen!
Selete cort.

260

243
244
247
248
249
250
252
253
255
256

259
260
261
262

GOD
Ic, die ben ende hebbe ghemaect aant.
+
Alle dinc ende van nieute omstaect259
Ende op rechtverdicheit gescepen,260
Ben nu bi redenen in dien begrepen,261
Dat ic justicie sal doen baren262

gerieflic: aangenaam.
scijn: uiterlijk; roke: reuk.
in strijd met Zijn woorden dan ongehoorzaam waren.
Die ons volgens Zijn behagen heeft bestemd.
keeren: uitroep: te drommel (oorspr. Kerst, Christ); te vreden: gerust.
payen: tevreden stellen.
vrame: voordeel.
hout: neem aan. Ik zal het doen.
wil ik mij geen moeite geven mij te verzetten.
God late het ons baten.
Selete, andere vorm voor silete, imper. meerv. van Lat. silere = zwijgen. Oorspronkelijk een
aanmaning tot het publiek om te zwijgen. Later duidt het evenals sanc, spel of pause een
pauze in het spel aan, vooral een muzikaal intermezzo, of eenvoudig wisseling van speeltoneel;
vgl. p. 27 noot 4.
uit niets ingericht.
op rechtvaardigheid gegrondvest.
ben nu terecht hiertoe besloten.
baren: doen blijken.
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66

265

270

Op hen, die overhorich waren263
Mijns geboots, reyn int behagen.264
Dies selen sire penitencie om verdragen265
Soe lange, als recht met redenen brieft,266
Dats hem van desen boete gelieft.267
Dan sal mijn gramscap sijn geswicht
Ende peys dan weder tot hen ghesticht269
Vanden sonden, die si in my270
Hebben bedreven.
Adam, waer sy?271
Adam sal comen met eenen blade gedect, Ende Yeve oec.

ADAM
Here, ic hoorde u stemme ende wert in vare,272
Mids dat ic naect dus ben int clare.273

275

GOD
Adam, wie hevet u doen weten,
Dat ghi naect waert? Dan, du hebs gheten275
Der vrucht des houts, dwelc ic verboet?
ADAM
Dwijf, die ghi als mijn genoet
Teenre ghesellinnen hebt gegeven,
Gaf mi den raet.
GOD
Twi hebstuut bedreven?279

263
264
265
266
267
269
270
271
272
273
275
279

overhorich: ongehoorzaam.
reyn int behagen: ten volle behaaglijk.
daarom zullen zij er boete om ondergaan.
als het recht gebiedt naar rede.
dat het (nl. het recht) hierom boete van hen eist.
en weer vrede met hen gesloten.
in my: tegen mij.
waer sy: hier een duidelijk voorbeeld hoe deze woorden konden worden tot het oproepen
van een speler.
in vare: bevreesd.
int clare: kennelijk.
dus gij hebt gegeten.
waarom hebt gij het gedaan?
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280

YEVE
Tserpent heeft mi bedrogen int waen280
Mids sinen rade.

+

bl. 8b

+

285

290

295

300

305

280
281
286
287
289
290
291
292
294
295
302
303
305
306

GOD
Wantstuut hebt gedaen,281
Serpent, soe seldi vermalendijt
Sijn ende bliven tewiger tijt
Onder alle dieren ende beesten ter erden.
Ende tusscen di ende dwijf sal werden
Viantscap, ende haren ende uwen sade,286
Ende u hoet sal vroech ende spade287
Bedruct wesen onder haer voete.
Ende Yeve, ic sal di onsoete289
Vermenichfuldegen u ermoe.290
In arbeide seldi spa ende vroe291
Dijn kinder baren, ende sonder fijn292
Seltstu onder tsmants macht sijn.
Adam, om dat ghi sonder noot294
Uut uws wijfs rade, dwelc ic verboot, aant. 295
Aet vanden bome, sal deerde, wilt merken,
Vermalendijt sijn in uwen werken:
In arbeide seldi van haer gevoet sijn.
Dornen, distelen, aldus moet sijn,
Sal si u bringen; crude seldi eten
Der eerden; oec seldi int zweten
Dijns aenscijns dijn broet eten vornoemt, aant.
Tot dat ghi weder ter erden coemt.303
Want van slike ende van eerden
Sidi gemaect, ende weder selt werden,305
Mids dien dats tu dus hebt gebroken306

302

int waen (= wanen): in mijn gedachte. Of moet men hier lezen: ic waen (conjectuur van
Endepols, Museum 1932, p. 123).
wantstuut: omdat gij het.
bedoeld is: en tussen haar zaad en uw zaad.
hoet: hoofd.
ik zal u pijnlijk uw ellende vermenigvuldigen.
ik zal u pijnlijk uw ellende vermenigvuldigen.
in barensweeën.
fijn: einde.
zonder noodzaak op aanraden van uw vrouw, hetgeen ik verbood (t.w. het volgende).
zonder noodzaak op aanraden van uw vrouw, hetgeen ik verbood (t.w. het volgende).
zie Aant.
totdat gij weer tot de aarde terugkeert.
en gij zult dat weer worden.
mids dien dats: omdat; tenzij de vorm dats een verschrijving is voor dat, moet men aannemen,
dat in deze causale conjunctie de genitief gebruikt is naar analogie van mids + genit.

Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen

68

310

Mijn hoge gebod; tmoet sijn gewroken,307
Des en can nyemen doen beweerte.308
Bi mi moet risen rechts begeerte;309
So wel hem diet volcht ende na mi hayt.310
+

Waer sidi, mijn ingele? Hebdi genayt
Van desen besondegen haer lieder cleere,312
Soe ict beval?

315

320

325

307
308
309
310
312
314
316
318
319
320
321
322
324
327
328

EEN INGEL
Siet, ja wi, here.
Si sijn bereet tot uwen vermane,314
Soet redelic sy.
GOD
Nu, doetse hen ane.
Ic sal hem hulpen decken haer lee316
Ende slutense hier uut deser stee,
Daer van nu voert na desen tijt318
Ne geen natuerlic mensce en blijt,319
Ja, sonder enege die int versterken320
Mijn prophecie selen vol werken,321
Ter vramen van hem die na dbehoren322
In minen name werden herboren
Int salege doepsel, sonder verlaet,324
Tot haren behouwe. Nu, Adam, gaet!
Hier uut moetti gesloten werden
Ewelic, om u overterden.327
Ghi hadt te wensche al uwen cuere.328
Serubin, blijfter staende vuere.

het moet gestraft worden.
dat kan niemand afweren.
door Mij moet het verlangen naar recht (in de mens) opkomen d.w.z. ik ben het beginsel van
het recht; vgl. het volgend vers.
en naar Mij verlangt.
van deze zondaars hun kleren.
zij zijn klaar op uw bevel, zoals het redelijk is.
lee: ledematen.
waarin van nu hierna geen gewoon mens meer verblijft.
waarin van nu hierna geen gewoon mens meer verblijft.
ja, behalve enkelen (t.w. Henoch en Elia, zie Hebr. 11, 5), die als vervulling Mijn profetie
zullen verwezenlijken.
ja, behalve enkelen (t.w. Henoch en Elia, zie Hebr. 11, 5), die als vervulling Mijn profetie
zullen verwezenlijken.
ten nutte van hen die op de gepaste wijze.
zonder einde. De dichter denkt hier aan allen die door het doopsel behouden worden.
overterden: overtreden.
gij hadt naar uw wens alles wat gij verkoost.
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bl. 9a

+

69
330

Met uwen zwerde, sonder sparen,330
Seldi dese suver stat bewaren.
Hets mijn bevelen dat ghijt doet.
DINGEL CHERUBIN

blijft staende tot Adams doot

335

340

O here vol gracien, in uwer oetmoet333
Ghevic mi over, sonder verdrach.334
+
Ghi hebbet al in uwer behoet,335
Want ghi in uwer genaden soet
Hebt doen verscheeden nacht ende dach.337
Van uwer groetheit niemen en mach
Te vollen begripen, benic wel vroet.339
Ghi blijft ende waert, eer oude plach.340
Grondeloes vloyende soe es u vloet.341
Dies men u lof toe scriven moet.
Selete; sanc of spel

345

350

330
333
334
335
337
339
340
341
343
344
346
347
349
350
351
352

ADAM
O laes, wat salic nu bestaen,343
Erm, onsalich knecht, vol rouwen!344
Wat salic maken, waer salic gaen?
Hoe hebdijt, erm keytijf, gebrouwen?346
In weelden haddi u mogen houwen,347
Daer ghi nu ellindich blijft.
Die duecht wilt lonen met ontrouwen,349
Hets redelic dat hijs druc bedrijft.350
Ic heb gesteken ende ghekijft351
Tegen den meester der meesteren gemeene.352

sonder sparen: waarschijnlijk in de letterlijke betekenis van het woord d.i. zonder iemand
te sparen.
oetmoet: goedertierenheid.
sonder verdrach: geheel en al.
gij hebt alles in uw macht.
hebt doen scheiden; vgl. Gen.
dat weet ik zeker.
eer ouderdom (tijd) bestond.
ofschoon men dit vers kan opvatten als: de stroom uwer genade vloeit grondeloos, denk ik
hier eerder aan de mystieke opvatting van God als een grondeloze stroom (vgl. Ruusbroec).
bestaen: beginnen.
knecht: man; rouw: smart.
hoe hebt gij, arme ongelukkige, het aangelegd.
in geluk hadt gij kunnen blijven.
duecht: goedheid.
het is redelijk dat hij daarom droefheid lijdt.
ik heb gestreden en getwist.
de heer van alle heren, de opperste Heer.
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+

70
My selven hebbicker mede ontlijft353
Ende ewelic brocht in bitteren weene.

355

360

365

370

YEVE
Ay laes, nu vinden wi ons alleene,
Die tierst van Gode waren bevrijt!356
Tserpent, die scalke beeste onreene,357
Heeft ons by rade aldus ontwijt.358
Wy moesten emmer sijn benijt,359
Om dat wi dus in eren saten.
Wi hebben ons qualic daer in gequijt,
Dies sijn wi nu aldus verwaten!362
ADAM
+
Vrou Yeve, ten can ons niet gebaten,
Dat wi veel meer rouwen dreven.364
Maer hopen wi inder caritaten,
Die ons de here van desen wil geven.366
Wi hebben ons selven brocht int sneven367
Onversien, bi dommen rade.368
Dies laet ons bidden den here verheven,
Dat hi ons toene sijn genade.
YEVE
Gheminde man, hout, nemt dees spade,371
Daer mede soe moetti wercs beginnen.
Met bitteren arbeide ende met smade373
Soe moeten wi onsen nootdorst winnen.374

375

ADAM
Laes, int paradijs daer bynnen
En hadden wi des ne genen noet,
Want alle vruchten, na tsheren verzinnen,377
Die wiesen alsoe hise geboet,
Eer hi ons dus daer buten sloet.
Selete; pause

353
356
357
358
359
362
364
366
367
368
371
373
374
377

(zedelijk) gedood.
die eerst door God waren beschermd.
scalke: bedrieglijke.
ontwijd, beroofd van onze onschuld.
emmer: zeker, beslist.
verwaten: vervloekt.
dat wij nog veel meer droefheid zouden tonen.
God als de heer der liefde.
int sneven: ten val.
onversien: onberaden.
hout: neem aan; vgl. vs. 253.
smade: schande.
nooddorst: nooddruft.
volgens Gods beschikking.
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+

71

380

NIJT
O Lucifer, meester, verhuecht u, lieve!
LUCIFER
Hoe gevaren, Nijt?381
NIJT
Juust tonsen gerieve
Eest comen, wi en souden cume anders wenscen.
LUCIFER
Eest waer, duvel, eest waer?

385

390

395

NIJT
Jaet, alle menscen
+
Die moeten nu sterven, dats verloren!384
Ende dan selense ons toebehoren
Ende bliven bi ons hier inder qualen,386
Ocht thoechste recht sal moeten falen387
Ende dat voertstel des groets heren.388
Maer hemel ende erde soude eer verkeren,
Eer hi veranderde luttel of yet390
Die regle van rechte.
LUCIFER
Dats wel bespiet!391
Hulpe longeren, nu horic vry!392
Comt dus die mensce met ons hier bi,
Soe sal hi betalen ons gequel,
Dat wi hier lyen!
NIJT
Mijn mager vel,396
Dat ic dus na heb liggen verbiten,397
Es nu soe vrolic, het waent spliten,
Om dies dat ic den mensce, verheven
Met Gode, dus heb gebracht int sneven!

381
384
386
387
388
390
391
392
396
397

hoe is het gegaan?
daar is niets aan te doen.
quale: ellende.
ocht: of, dan wel.
voertstel: voornemen, beschikking.
luttel of yet: in enig opzicht.
bespiet: aangelegd.
hulpe longeren: bastaardvloek, oorspr. Gods longen; dat hoor ik graag.
vgl. vs. 109; na: bijna.
het dreigt te barsten.
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+

72
400

405

410

415

420

Hadde hi de vroude beseten so soete,400
Ic hadde af gheeten hande en voete,401
En haen wijs hem niet connen beweren402
Haer welvaert.403
LUCIFER
En weet mi hoe gebeeren.
Mi selven en canic niet bedwingen!
Ic sal uut minen velle springen
Van bliscepen, dat ghise dus uut duechden
Hebt getrocken. Soe groten vruechden
En hadde noyt duvel vor desen int lijf!408
+
Nijt, ic geef u vor dit bedrijf,409
Dat ghi aen Adame hebt bedreven,
Dat ghi voert ewelic selt leven411
Op deser werelt ende daer na erfelic
Seldi wesen altoes onsterfelic;
Oec blijfdi hier met mi gecroent414
Inder hellen.
NIJT
Soe worden gehoent415
Veel sielen, die ic noch sal betrapen.
Ende clerke, moencke, canoenke, papen,417
Die pittereren selen te strie418
Op anderen, bi giericheien en bi nie,419
Die salic hier noch met hopen bringen
En doense in onsen ketel springen421
Van boven neder, bi menegen cudde422
Ongetelt!
LUCIFER
Ic lache dat ic scudde,
Om dat de mensce, die was verheven,

400
401
402
403
408
409
411
414
415
417
418
419
421
422

bedoeld is: bij God.
gheeten: gegeten; vgl. vs. 113.
indien wij hen hiervan niet hadden kunnen afhouden, van hun voorspoed.
ik weet niet hoe (gek) ik zal doen (hem gebeeren).
in zijn lichaam, in zijn bast.
bedrijf: handelwijze.
een wel felle satire op de wereld en een parodie op de beloften aan Adam.
zult gij heersen.
gehoent: bedrogen.
moencke: monniken; canoenke kanunniken.
die het om strijd zullen gemunt hebben; Mnl. W. VI 389.
op elkaar uit hebzucht en uit afgunst.
de ketel der hel, een attractie bij de opvoering van mysteriespelen.
in ongetelde aantallen.
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+

73
425

430

435

440

445

425
428
430
431
433
434
436
437
440
442
443
444
445
446

Aldus der gracien es ontdreven,425
Die hem die here dor sijn gena
Verleende, ende sal nu moeten met sma
Bi ons sijn. Twas een abel practike,428
Dat ment soe coecte!
.j. DUVEL
Noyt des gelike
En hoorde geen duvel singen noch lesen430
Van liste! Nijt, ghi sult claer wesen431
Lucifers raet in allen dingen;
Ghi selt allene meer wercs toe bringen433
+
Dan al de duvels of neckers broet434
Der ganser hellen. De sake eyscht spoet
Om te vervolgene tot meer profijts,436
Hoe dat verkeerde.437
LUCIFER
Nu toe, in tijts
Vor den rechtere, soet behoert,
Eer dat vercoele; wi selen hem dwoert
Verhalen, dat hi hen lieden spelde,440
Als hise int paradijs ierst stelde.
Dan als wijt hem aldus vor bringen,442
Hi en saels niet loechenen.443
NIJT
Hi en canse niet verdingen
Bi rechte; ende anders in genen kere444
Dan redene ende recht en gheert de here.445
Tegen recht en ginchi niet een hoy446
Om hemel en eerde.

van de genade is beroofd.
't was een fraai kunststuk.
weer een parodie op zang en gebed, vgl. vs. 1473.
claer: ontegenzeglijk.
toe bringen: tot stand brengen.
neckers broet: het gebroed van de nikkers.
om voort te zetten tot meer voordeel.
hoe dat ook veranderd is d.w.z. al is het ook (reeds) zo veranderd.
verhalen: herhalen; spelde: sprak.
vor bringen: herinneren.
hij kan niet voor hen pleiten volgens het recht.
in genen kere: in geen enkel opzicht.
gheert: begeert.
niet een hoy: geen hooispriet, in 't geheel niet.
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+

74

450

455

460

465

470

449
450
451
452
453
456
457
459
462
464
465
467
469
470

LUCIFER
Scoy duvel, scoy
Tot vor den rechtere; het geeft wel vrame
Ter stont te besoekene. Brinct met Adame,449
Dat hi sijn vonnesse hoer. Laet sien,450
Na sijn mesdragen sal recht gescien,451
Dat hopic aen die gerechtiche452
Des groets heren.
NIJT
Nu ghi moet me,453
Adam, aenhoren tvonnesse van Gode.
Ghi hebt contrarie sinen gebode
Bi uwen consente willen sondegen.456
+
Dies seldi van ons horen becondegen457
Wat boeten datter toe behoert
Tselker mesdaet; ende ghi, tert voert,459
Yeve. Ghi hebt bedreven tfeit,
Dus moettier oec an.
ADAM
Het es de waerheit,
Dat wi bi onversienen rae462
Tgebod braken; des hoert genae
Des heren ter saken, om cort verclaren.464
Want wiere doch verleit in waren465
Van u, viant, die ons uut spite
Brocht hebt aldus te Gods verwite.467
Ende uut u es, lude en stille,
Geresen den swaren overwille,469
Die wi in mensceliker natie470
Broesscelic wrachten; dies hort wel gracie
Vanden rechtere. Dit aengesien,
Hopix genade.

besoeken: recht zoeken, een zaak aanhangig maken.
De Vreese leest: Dat hi sijn vonnesse hoer (i.e. Eva) laet sien.
na: naar, volgens.
hopic aen: verwacht ik van
me: mede.
bi uwen consente: door uw toestemming.
becondegen: verkondigen.
tert: treed.
met onbedachten rade.
vgl. vs. 198.
wiere = wi er.
in Gods toorn.
overwille: ongehoorzaamheid.
die wij als zwakke mensen (lett. de zwakke menselijke natuur).
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+

75

475

480

485

490

495

LUCIFER
Neen, wacht u van dien!473
Van gracien en wasser niet gesproken.
In rechte begeric, dat si gewroken475
Die sonde des overwils, bedreven
Van u beiden, en dat int sneven477
Ghi ende u afcomst gemeene478
Ewelic bliven selt in weene,
Want ghi verhoert hebt den volleestere480
Des hemels enter erden.
NIJT
Alsoe waest, meestere!481
+
Dat sijn de crude, vor waer soe sijnt!482
Al waerdi van ons in dien gepijnt,483
Dat ghi dit deet en hebt gedaen,
Ghi haddet mogen wederstaen,
Want ghi van Gode hadt uwen wille
Te doene; aldus te desen gescille487
En hoert geen gracie, ic zegt u plat.488
Ende oft ghi uwen wille hadt489
Te doene, en consti dan ons bezwaringe490
Niet wederstaen, tes al plaringe491
Dat ghier tegen te seggen moegt weten.
Bi rechte salment u af meten.493
Tes verloren veel gemaut494
Ocht gepluert.
LUCIFER
Mi hoert, alst naut,495
Oec daer in te sprekene een woert.
O alder rechtverdichste rechter, hoert!
Ic bid u, dat ghi hier op let:
Ghi hebt den mensce gegeven .j.wet

473
475
477
478
480
481
482
483
487
488
489
490
491
493
494
495

neen, pas 'ns op.
gewroken: gestraft.
int sneven: door uw val.
uw gehele nageslacht.
omdat gij ongehoorzaam zijt geweest aan de Schepper.
waest: was het.
voorwaar zij zijn het.
in dien gepijnt: daarin bekoord.
te desen gescille: in dit proces.
vgl. vs. 71.
oft: indien.
bezwaringe: bekoring.
plaringe: zotteklap.
naar recht zal men het u toemeten.
gemaut: gejankt.
gepluert: te keer gegaan; alst naut: als het er op aankomt.
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+

76
500

505

510

Ende in menichfuldegher wyse500
Gestelt in uwen paradyse
Ende hem geseit en weten laten:
Te wat uren si vanden houte aten,503
Dat daer in midden der pleyne stoet,
So sou hi sterven. Dus, rechter goet,
De mensce heeft ongehorsamheit
Bewijst ende u gebod weerleit.507
Dies eyschic, datti sterve al voren508
Ende dat mi dan sal toe behoren
Sijn siele, ende daer na emmermeere
+
Sijnder nacomers.
bl. 13a

+

515

520

525

NIJT
Tes redelic, heere,511
Want de mensce, also men weet,
Heeft afgeworpen u zuver cleet513
Ende es uwer gracien contrarie vonden
Ende ons cleder aen gedaen van sonden.515
Ten es geen wonder, dat ghi u bolcht:516
Hijs u ontgaen ende ons gevolcht.517
Ende oft hi, here, aldus int fijn518
Met u niet en wilde, so moesti met ons sijn.
Want u contrarie in recht bediet aant. 520
Ons gebod dede ende duwe liet.
Aldus en can hi hem niet beweren522
Bi genen rechte, na ons vercleren,
Hi en moet ons ewelic horen toe
Ende al de sine.
GOD
Lieve Adam, hoe
So hebdi u selven hier toe gegeven?

500

503
507
508
511
513
515
516
517
518
520
522

menichfuldegh is hier vreemd; is het een verschrijving voor: in menichfuldeghender wijs:
om zich te vermenigvuldigen? Het indirect gebruik van bijv. naamw. komt in deze tekst meer
voor, vgl. o.a. vs. 530.
wanneer zij van de boom zouden eten.
getoond en uw gebod verworpen.
al voren: vooreerst.
van zijn nakomelingen.
u zuver cleet: het kleed der zuiverheid, smetteloosheid.
versta: Ende heeft.
bolcht: belgt.
hijs u ontgaen: hij heeft u verlaten.
oft: indien; int fijn: tenslotte.
omdat hij tegen u in; in recht bediet: precies gezegd.
beweren: verdedigen; (en can hi niet ...) hi en moet: of hij moet.
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530

535

540

545

550

Waerdi van mire gracien moe,
Daer ic u toe hadde verheven?
Ghi hadt hier binnen mogen leven
Termijn van redeliken jaren;530
Dan haddi ewelic, sonder sneven,531
Daer boven in dewige vruecht gevaren.
Nu es verloren dijn mesbaren;
De regle van rechte sal moeten gescien.534
De duvels eysschen om u mesvaren,535
Dat ic u wise te hem lien.536
Wetti iet te seggene te dien537
+
In u behulp op tsviants treeken,538
Sprect op! Elcx sake wel oversien,539
Soe en sal hier niemen geen recht gebreken.
ADAM
Lacen, here God, en weet wat spreken!541
Ic kynne, dat ic de sonde dede.542
Maer genadechlic soe wiltse wreken543
Op my ende minen nacomers mede.
Selen die moeten den ewigen vrede
Derven om onser beider sonden,
Dan dunct mi geen gerechtichede.547
En si mesdadich niet en sijn vonden548
Anders dan wise hebben gebonden
In sonden, bi onversienen rade,549-50
Mi dunct, hier hoert wel toe genade.
NIJT
Antworde van desen, here, wilt verstaen.552
Die sondare die moet loen ontfaen,
Na dat es sijn weerdichede554

530
531
534
535
536
537
538
539
541
542
543
547
548
549-50
552
554

een redelijk aantal jaren.
sonder sneven: zonder te sterven.
er zal naar recht moeten gehandeld worden.
mesvaren: slechte daad.
wise: bij vonnis toewijs.
te dien: hierop.
tot uw voordeel tegen de listen van de duivel.
als ieders zaak goed is bekeken.
en = ic en, ic: met ontkenning.
kynne: beken.
genadechlic: met nadruk op dit woord
dan = dat en, met ontkenning bij geen.
en: indien.
anders dan voor zover wij ze in zonden hebben gebonden met onbedachten rade.
van desen: hierop.
in overeenstemming met de waardigheid van hem.
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+

78
555

560

565

570

575

580

Van hem, daer hi de sonde aen dede.
Oec sidi geduerech rechter, here;556
Dus moet de beteringe emmermere557
Vanden sondare sijn bedreven,
Die tsegen u in sonden sneven.
Oec dor u groetheit, hort wes ic meene,560
Waer die emende veel te cleene561
Van hem gedaen, die tfeit selve wrachte.
Dus moet dan arnen al tgeslachte.563
Ende noch, en dade uws selfs gevoech, aant.
En waer u dit niet groet genoech
- U grote mogentheit aen ghesien -,
+
Wistmen meer wraken te doen gescien
Dan aenden mensceliken knecht.564-68
Bi redenen, ende dies versuekic recht,569
Here, op een cort, sonder verdrach.570
GOD
O mensce, wat horic van di, o wach!
Rechts soe salic mi moeten bewinden.572
Want na dat redene en recht vermach,
En condier geen onscout tegen vinden.573-74
Ic dede u lieden als mijn verminden575
Ende coes u te mire glorien bequame,576
Maer ghi hebt u laten verblinden;
Dies salder u af risen blame.578
Want al dat mensceliken name
Voert aen sal dragen, na desen tijt
Geboren werdende van Adame,
Die worden van mi vermalendijt

geduerech: bestendig; de Rechter is eeuwig, dus moet ook de straf eeuwig zijn (Mak).
emmermere: beslist.
op grond van uw grootheid.
entende: boete.
arnen: boeten.
en, was het niet dat het uw eigen wens was, dan zou het voor u nog niet voldoende zijn - uw
hoge majesteit in aanmerking genomen -, indien men een groter straf kon bedenken dan
alleen voor de mens, die maar een dienaar is.
569 terecht, en daarom vraag ik recht.
570 op een cort: snel.
572 ik zal recht moeten gaan uitoefenen.
573-74 want naar rede en recht kondt gij er geen verontschuldiging voor vinden.
575 u lieden: is waarschijnlijk meew. voorw.; ik deed voor u, ik behandelde u als mijn beminden.
Zie voor dit gebruik Mnl. W. II 238.
576 bequame: heerlijk.
578 daarom zal er voor u schande uit voortvloeien.
556
557
560
561
563
564-68
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bl. 14a

+

79

585

Ende geefse u over in u berijt,583
Viant. Wanneer si selen sterven,
Soe seldise om deser sonden spijt585
Met u inder hellen erven.
Dit vonnesse gevic te deser werven.
LUCIFER
Lof, rechter, van uwen rechte vercoren.588
Wi dancken ons uwer weerdicheien!589

590

NIJT
Ghi hebt gemindert onsen toren.590
Lof, rechter, van uwen rechte vercoren.
LUCIFER
Wy selen gaen stampen en smoren592
Ende tegen hem lieden ons coken bereyen.593

+

bl. 14b

+

595

NIJT
Lot, rechter, van uwen rechte vercoren.
Wi bedancken ons uwer werdicheyen!
LUCIFER
Scoyen wi, duvel, sonder beyen596
Tot inden groten kakebo!597
Gawi de plaetse lingen en breyen:598
Het comter nu al, des ben ic vro!

600

583
585
588
589
590
592
593
596
597
598
600
601
602

NIJT
Het worter bestiert, seg, so, heer, so!600
Laet werden, laet wassen Adams tronc.601
Si moeten alle in desen no602

berijt: macht.
om de schandelijkheid van deze zonde.
begin van een rondeel, zie Inleiding. van uwen rechte vercoren: wegens uw uitmuntende
rechtspraak.
wij betuigen onze dank wegens uw gunstbewijs.
toren: verdriet.
stampen en smoren: razen en het vuur oppoken.
en in afwachting van hen onze ‘pot’ klaarmaken.
vooruit, duivel.
kakebo: helse ketel; met toespeling op cacare (Endepols).
verlengen en verbreden; met toespeling op de behoefte aan meer ruimte in de hel (De Vreese).
alles wordt erheen geleid; zò, vgl. hedendaags gebruik met de duim omhoog.
tronc: stam, afstammelingen.
no: nood, ellende.
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Bi ons springen enen spronc,
Ja, sijnse out of sijnse jonc!604

605

610

615

LUCIFER
Ghi helle, hoert wes ic doe bekint:
Doet maken alrande instrumint
Van ruesters, van craulen en van tangen,607
Daer ghi den mensce met selt ontfangen,
Van cupen, van pannen ende van ketelen,
Van pecke en van gloyende zeetelen,
Om yegeliken nae sinen state
Tontfane, coninge en prelate.
Al saelter comen, rijf en raf!613
Maect u bereescap en comes af,614
Sijt blide en vro! Helle, maect feeste,
Het wert al onse, beide minste en meeste!
Groet gerommel ende geruusch salmen inde helle maken met alrehande geruchte. Ende dan
selete

620

ADAM seit tot sinen kinderen:
+
Och lieve, geminde kinder vercoren,
Wi hebben de gracie Gods verloren.
Des moeten wi alle als erme slaven
Labueren, luken, dersschen en graven620
Ende winnen in regen, in couden, met sere,
Daer wy bi leven.
.j. KINT
Lof hebbe die Here,622
Die mach ons troesten van allen hindere!

625

604
607
613
614
620
622
625

ADAM
O laes, mijn uutvercoren kindere,
Ic werde versleten, out en cranc.625
Dus dese ellinde valt mi te lanc,

na dit vers een korte pauze.
roosters, drietandige vorken en tangen; zie E. Haslinghuis, De duivel in het drama der
Middeleeuwen.
alles zal het er komen, zonder onderscheid.
maakt uw toebereidselen en maakt het af.
arbeiden, omheiningen maken, dorsen.
waarvan wij leven.
werde: word (ingressief begrip); cranc: zwak.
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bl. 15a

+

81
Want ic heb hier in pinen sware

630

635

640

645

650

629
633
634
636
637
638
639
640
642
643
646
647
648
649

Geleeft over .ixc. jare.
Dies mijn siecte es ongemeten.629
Lacen, nu soudic geerne weten,
Wanneer dat ic de medicine
Gecrigen sal van mire pine.
Woude mi yemen den zin ontbinden,633
Soe waric vroe.
DANDER KINT
Wildi yet sinden634
Ten paradise, datmen daer vrage
Om medicine tot onsen behage,636
Hoe dat u boete sal gescien637
Van uwer qualen?
ADAM
Set, gaet besien638
Ten paradise in corten stonde, aant. 639
Want mi lanct na mijn gesonde.640
+
Dies vraecht den ingel, wanneert sal wesen
Dat ic mire qualen worde genesen642
Ende hoemen blusschen mochte dmesval.643
Gaet, spoet u, lieve.
SET
Wel vader, ic sal
Daerwert lopen met groter haesten
Ende besoeken ten alder naesten646
Die medicine, die u mach falen.647
Adieu, dits wech, om cort verhalen:648
God wil u hoeden altijt vor lee.649
ADAM
Lieve kinder, mi es soe wee!

ongemeten: onuitsprekelijk.
wilde mij iemand de verklaring geven.
yet: iemand, Mnl. W. III 800.
tot onze hulp.
boete: genezing.
ga op onderzoek uit.
hier volgt de legende van Seth (zie Inleiding).
ik verlang naar mijn gezondheid, gezond te worden.
van mijn ziekte.
en hoe men een einde zou kunnen maken aan de ellende.
en zo spoedig mogelijk zoeken.
die u mogelijk ontbreekt, die gij nodig hebt.
vgl. vs. 151.
lee: leed.
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bl. 15b

+

82
Mijn herte wert zwaerder dan .j. loot.651
Lacen, mi naect de bitter doot!
Mijn aderen crempen, mi cout mijn bloet.653
Ic moet van hier.

655

660

665

.j. KINT
Hebt goeden moet,
Vercorne vader, ic hoep ghi saen
Vertroest selt werden.
ADAM
En mach niet ontgaen
Der doot, mi wert soe wee ter herten.657
En can niet meer van groter smerten.
Mijn zenuwen crympen, mi faelgeren de sinnen.659
Dus leyt mi te mijnder cameren bynnen.
Mijn herte bezwijct my, ic werde soe cranc
De doot die noept my.662
.j. KINT
+
O vaderlijc sceiden, wreet ende stranc,
Die nu den ganc der doot moet terden!663
Haddy mogen verbeyden dontfanc
Van Sed eerlanc, oft ghi verlost mocht werden,
Die ten paradise wert es met groten scerden,
Het soude volherden u, hopic, algadere664-67
+
Al dinen druck.

+

Eerste strook a

+

Eerste strook b

670

651
653
657
659
662
663
664-67

670

DANDER KINT
O lieve vadere
Adam, nu sidi, soet God begeerde,
+
Ghestorven. - Nu laetten ons inder eerde670
Begraven ende bidden Gode den here,
Dat hi sijn gracie op hem kere.

wert: wordt, vgl. vs. 661.
mijn bloed wordt koud.
ik kan niet.
mijn zintuigen begeven mij.
noept: overvalt; stranc: hard.
terden: treden.
hadt gij mogen afwachten hoe Seth weldra zal vernemen of gij kunt verlost worden - Seth
die met haast naar het paradijs is gegaan -, het zou aan al uw leed een einde maken (i.v.
volherden Mnl. W. IX 838).
laetten: laat hem.
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bl. 16a

+

83

.j. KINT
Wel broeder, ic ben bereet tot desen.
O laes, tmoet al gestorven wesen.

675

DANDER KINT
Orlof Adam, geminde vadere,675
Tenen sceidene so eest nu comen.
.IXc.ende.XXX.jaere hebdi geleeft te gadere,677
Nochtan hebdi nu inde genomen.
Wat mach den langen tijt dan vromen?679

680

685

690

695

SET
God danc, ic heb so lange geronnen,680
Dat ic sie blieken gelijc der zonnen681
Dat paradijs, groet van gewichte,682
Dwelc God met siere hant selve stichte
Tot tsmenscen vrame, reyn int gescien.684
Oec hebbic den sconen ingel gesien,
Die God dor sijn hoge weerde686
Daer voer stelde met enen zweerde.
Des willic hem te desen stonden
Gaen vragen na mijns vader gesonden,689
Met groten nernste, sonder versagen.690
Eerwerdich ingel, ic come u vragen
Na die over sware mesquame692
Van minen geminden vader Adame,
Ocht enege medicine tot dien694
Bi gracien tsheren sal gescien.
Sier quetsen naem hi geerne bet,696
Dies bidt hi om raet.

+

bl. 16b

+

DINGEL vor tparadijs
Verstaet mi, Set! aant.
Ic sal u seggen, hoe en waer mede,

675
677
679
680
681
682
684
686
689
690
692
694
696

orlof: vaarwel.
de leeftijd van Adam was volgens Genesis 930 jaar.
vromen: baten.
geronnen: steeds doorgelopen.
blicken: schitteren.
uitgestrekt.
als ongerepte schepping.
in Zijn hoge waardigheid.
gesonde: gezondheid.
met aandrang.
naar de zeer zware ziekte.
of enige genezing hierin.
van zijn ziekte zou hij gaarne genezen.
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700

705

710

715

720

725

699
701
703
705
707
710
711
715
718
720
722
724
726
728

Dat hi sire qualen, die hem let,699
Gecrigen sal gesondichede.
Dit es den boem, daer hi aen dede701
De sonde hier inden paradise.
Bi hem soe sal hem oec den vrede703
Comen in menichfuldeger wise.
Ghi selt verstaen: met desen rise,705
Die ic van desen bome u trac,
Daer sal Adam, die oude grise,707
Bi werden verlost sijn ongemac.
Gaet henen, plant mi desen tac
Uwen vader onder sijn hoet.710
Hi sal op groyen, sonder lac,711
Ende werden een boem scoen en groet.
Adame soe seldi vinden doot.
Dus doet als ic u heb geseit.
Bi desen wert hi verloest sier noot715
En brocht tot sire gesondicheit
Van selker qualen als hi in leit.
SET
Lof en danc, God, Here bequame,718
Soe moet u ewelic toe vloyen,
Dat uten rise tot smenscen vrame720
Medicine van sonden sal bloyen.
Maer lacen, den ghenen sal seer vernoyen,722
Die selen liggen in bitteren clagen,
Na tgene dat God sijn gracie sal spoyen724
Op trijs, dat medicine sal dragen.
+
Orlof, her ingel! Na Gods behagen726
Soe sal u hoge begeerte gescien.
Doch hopic, sal yemen gebyen den dagen,728
Datmen vruchtbarich dit rijs sal sien.

let: kwelt.
de boom der kennis van goed en kwaad, hier geïdentificeerd met de boom des levens.
hem: t.w. de boom.
rijs: tak.
Adam 3e naamval.
hoet: hoofd.
sonder lac: zonder gebrek, volmaakt.
sier noot: uit zijn nood.
bequame: lieve.
omdat uit de tak tot heil van de mens.
vernoyen: verdrieten.
in afwachting van (het ogenblik) dat God Zijn genade zal doen dauwen. De verklaring Mnl.
W. VII 1766 (na - nadat) is wel niet juist.
na: overeenkomstig.
gebyen = gebiden: beleven, Mnl. W. II 965; de datief is vreemd.
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bl. 17a

+

85
730

735

Om te volcomene als van dien,730
Dat mi die ingel maecte cont,
Soe willic sier hoger begeerten plien732
Ende planten trijs in corter stont,
Ten teekene dat noch sal maken gesont,734
Bi gracien tsheren, al ons geslachte
Ende dier nu bitterlic liggen gewont736
Inder demster hellen grachte.737
Ic bevele u, rijs, des heren crachte.738
Hier salmen singen of spelen, Ende dan comt Lucifer.

740

745

750

LUCIFER
O duvels alle, versterct u neringe!739
Hier wert so over grote geeringe740
Vanden sielen die hier zweymen,741
Wi en selense waer weten heymen.742
Mijn buuc sal bersten int verblien
Van deser conscilien.744
NIJT
Tmoet hier al lien,
Dat vanden geslachte van Adame
Es comen. Dat blijct aen Abrahame
Ende Melchisedech, den iersten pape,747
Die hier oec sit.
LUCIFER
Hets tonsen betrape,
+
Dat bi naturen geboren es:748-49
Jacob, Joseph ende Moyses,
Josue, Sampsoen ende meer andere,

730
732
734
736
737
738
739
740
741
742
744

om te volbrengen alles waarvan.
sier = sijnre; aan zijn hoge verlangen voldoen.
dat: dat het
dier: van hen die.
in de donkere hellepoel.
ik beveel u aan, tak, aan de macht van de Heer.
verhoogt uw inspanning.
hier komt zulk een grote gadering, opeenhoping.
zweymen: zweven, verblijven.
heymen: bergen.
conscilien: gezelschap; de dichter gebruikt spottend de naam van een kerkvergadering; lien,
liden: gaan, komen.
747 de eerste priester; vgl. Gen. 14, 18.
748-49 het is onze buit, alles wat uit de menselijke natuur geboren is.
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bl. 17b

+

86

755

760

765

Yesse, Salemoen ende Alexandere,752
David, Job ende Ezechias,
Daneel ende oec Ysayas;
En soudse half niet connen bedien755
Wat hier getont es.756
NIJT
Den duvel van lien!
Het comt hier al, eest leec of clerc!
Hoe wijs, hoe constich, of hoe sterc
Dat si sijn mogen, tcomter al na.
En elc sit hier na sinen sta.760
Den last valt groet, al doe wijt geerne.
Wie saelt ons beletten?
LUCIFER
Twaer quaet te beweerne.762
Niemen en mocht ons so verdullen,
Wi[ne] selen den groten kakebo vullen!763-64
Noit scuere en was so vol gestommelt765
Met scoven!
Groet geruchte inde helle.

NIJT
Hoort hoemen rommelt!
Het duncken mi horselen die daer swermen,
Soe crijsschen de zielen.
LUCIFER
Laet criten, laet kermen!
Wy selen ons selven aen hem wreken.

752

Alexander de Grote vertoeft in de middeleeuwen meermalen in het gezelschap van patriarchen
en profeten (Mak).
755 bedien: opnoemen.
756 getont: opgestapeld in tonnen; voor de duivel, wat 'n mensen!
760 en ieder zit hier ‘naar staat en stand’
762 men zou het moeilijk kunnen verhinderen.
763-64 niemand zou ons zo kunnen misleiden dat wij niet.
765 volgestommelt: volgetast.
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770

Scoy wech, laet ons de brander vort steken.770
+

Gheruchte.
Dits tclagen ende tkermen inde helle vanden vaders.

775

780

ADAM
O alder rechtverdichste rechter verheven,
Hort mi, Adam, het dunct mi tijt,
Want inden boeken so staet gescreven:
Nader grootheit der sonden bedreven774
Soe moetment beteren sonder respijt.
Ende wie dat in dootsonden blijt776
(Vintmen inder scrifturen claer),
Die moet der penitencien lijt778
Daer voer gedogen ende int gestrijt779
Der pinen bliven menich jaer.
O here, nu eest wel oppenbaer,
Dat wi .vM. jaer tuwer weerden782
Hier hebben geseten, ende op der erden

785

790

770

774
776
778
779
782
788

.IXc. jaer oec hebben gedaen
Penitencie; dies wilt opslaen
U ogen van gracien tonser vrame,
Here, dor uwen weerdegen name!
YEVE
Eest u bequame, o here, ic, Yeve, bid u om gena788
Der mesdaet, die bi minen ra
Gesciet es, dwelc alle creaturen

laa ons de brandende staken voor de dag halen.
De Vaders zijn de rechtvaardigen uit het Oude Verbond. Met de hel is bedoeld het
voorgeborchte der hel, de limbus patrum. Deze werd op het toneel meestal voorgesteld als
een met zware tralies afgesloten kerker. Verder is bekend, dat het scherp dogmatische
onderscheid, dat de Kerk maakte (en maakt) tussen hel, vagevuur en voorgeborchte, voor de
gewone gelovige niet of nauwelijks bestond (De Vreese).
volgens de grootte.
het mnl. woord dootsonde dekt blijkbaar niet altijd het begrip doodzonde volgens de kerkelijke
leer. Doodzonde is vaak de benaming voor wat thans hoofdzonde heet (De Vreese).
der penitencien lijt: de doorgangsplaats der boete d.i. het voorgeborchte.
't gestrijt der pinen: de hevigheid van smarten.
tussen val en verlossing zijn volgens middeleeuwse opvatting ongeveer 5000 jaar verlopen,
vgl. vs. 952. tuwer weerden: volgens (de wil) Uw(er) hoogheid.
eest u bequame: gelieft het u.
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bl. 18a

+

88
Genieten, dat mi nu rout te spa.791
Ontfermt u onser sonden qua,
Die donsculdege met ons besueren
In desen kerkere.

795

800

805

810

815

.i. ANDER
Hoe lange saelt dueren?
O God, of ghi den hemel scordet,795
+
Soe waer ons allen wel ghesciet,
Met uwer claerheit tdoncker dorbordet,
Ende brocht ons daermen ewelic siet!
DAVID
O waer sijn, here, die ontfermicheden,799
Die ghi besworen hebt vorleden
Davitte, dinen knecht getrouwe,
Die hier nu met bitteren rouwe
In zwaerder ellinden sit geplaecht?
Ontfermt sijns, die u dliden claecht,
Want seker, wi sijn in bitteren sere!
JOB
O God, antwordt mi, lieve here,
Hoe vele gerechticheiden van mesdaden807
Ic, Job, sal moeten liden noch meere,
Ende wilter mi cortelinge af ontladen!809
Oec toent mi, here, dor u genaden,
Twi ghi u aenscijn bercht dus lange811
Vor my? Hoe moechdi ons dus gestaden812
Te laten inder duvele bedwange?
Tverdinken van desen valt mi seer strange!814
O here, ontbint den zwaren bant!
Ic loefdu met woerden ende met sange;
Nu houdi mi, scint, vor uwen viant.817
YSAYAS
Alsoe ic inder scrifturen vant,

791
795
799
807
809
811
812
814
817

genieten: bezuren.
indien Gij de hemel opende, vgl. Jes. 64, 1.
Ps. 89 (88), 50.
verdiende straffen voor mijn zonden, vgl. Job 13, 23.
cortelinge: binnen korte tijd.
twi: waarom; Job. 13, 24a.
hoe moechdi gestaden (toestaan) ons dus te laten enz.
tverdinken: het overdenken; strange: hard.
scint: schijnt het; Job. 13, 24b.
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bl. 18b

+

89

820

825

830

Doen ic op de werelt was,
Doe dedic van doen u allen becant,820
Als die prophete Ysayas.
Soe seidic u, hoe dat ic las,
Dat .j. kint soude sijn geboren
+
Van eenre maecht, sijt seker das,824
Dat lossen soude dat was verloren.822-825
Dat kint soude na sijn behoren826
Heten God, na mijn verclaren.
Dus vriende, soe ic u seide te voren,
Saelt al volscien. Drijft geen mesbaren:829
Den tijt die naect ons sonder sparen!830
ADAM
Verhuecht u, vriende, ende blijft in hopen:831
Die prophecie en mach niet liegen.
.i. ANDER
De gracie Gods steet al noch open.
Verhuecht u, vriende, ende blijft in hopen.

835

DAVID
Hoe ons dees demsterheit mach nopen,835
Gods woert en sal ons niet bedriegen.
ADAM
Verhuecht u, vriende, ende blijft in hopen,
Die prophecie en mach niet liegen.
Sanc of spel.
Bitter Ellinde op crucken, ermelic gecleet.

840

820
824
822-825
826
829
830
831
835
840

BITTER ELLENDE
Lof heb de gracie des heren volmaect!
Doch benic met groter pinen geraect840
Tot op dees werelt, soemen siet,
Daer ic eens mijn vriendinne liet,
Die mi beloefde hier in mijn stede

van doen: van toen af, toen reeds.
das: daarvan.
vgl. Jes. 7, 14.
na sijn behoren: volgens zijn recht.
zal het allemaal gebeuren; weeklaagt niet.
sonder sparen: weldra.
hier begint een rondeel.
hoezeer ons deze duisternis moge kwellen.
doch: inderdaad.
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+

90

845

850

855

Te blivene, ende heet Innege Bede,
Ende es getrouwe, altoes bereit
Vor de hoghe drievuldicheit.
Daer willic aen gaen sonder versagen847
+
Ende haer dat bitter liden clagen,
Die Moyses ende haer vriende gemeene849
Gedogen in den kerker steene850
Der hellen, te haren ongevoege,851
Op dat sijt vor den hoechsten droege;852
Hen souts, dat hopic, gracie gescien.
God danc, doch hebbicse versien!854
Dies hopic een sake goet van gewinne.
God gruetu, vrouwe!
INNICH GEBET
God loens u, vriendinne.856
De gracie des heren wil u bescermen.857
Ghi scijnt sere mesmaect.858

860

ELLINDICHEIT
Dat ben ic, wachermen!
Soet blijct en was noit niemen soe wee859
Als my.
INNICH GEBET
Hebdi de beene ontwee,860
Dat ghi soe deerlic, en weet hoe,861
U leede sleept?
ELLINDICHEIT
Jaic, en trugbeen toe.862
En can gestupen, gecnielen, gebucken.863
Dies moetic jammerlic op mijn crucken

847
849
850
851
852
854
856
857
858
859
860
861
862
863

aen gaen: heengaan.
en al haar vrienden (d.i. van Innich Gebet).
kerker steen: gevangenis, kerker der hel.
te haren ongevoege: met smart.
opdat zij (d.i. Innich Gebet) het lijden tot voor God zou dragen; dit vers sluit aan bij vs. 848.
ik zie haar inderdaad.
loens u: lone u daarvoor.
wil: moge.
mesmaect: slecht er aan toe.
naar het schijnt was er voor niemand zoveel verdriet als voor mij.
ontwee: gebroken.
en weet = ic en weet.
de ruggegraat bovendien.
stupen: buigen. Werkw. met ge- zijn typerend voor de taal der Bliscapen.
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bl. 19b

+

91
865

Dus henen sweyven in zwaerder allinde,865
Alsoe ghi siet.
INNICH GEBET
Wie sidi, geminde?
Ghi scijnt so druckich dat ghi mi deert.867
Hoe es u name?

+

bl. 20a

+

870

875

880

885

865
867
869
870
873
874
876
879
880
881
882
885
886
887
888

ELLINDICHEIT
Dat wert u vercleert,
Wie dat ic ben, van ende tende,869
Ende wanen ic come. Och, Bitter Ellende870
Soe es mijn name. Hort mi vertellen:
Die oude vaders, die inder hellen
Noch liggen moeten [ende] houden stede,873
Die namen geerne, Innich Gebede,874
Sercoers van haren bitteren lidene.
Dus, vrouwe, wistise te verblidene,876
Ghi daetter wel aen boven maten.
Want si hebben u hier gelaten
In haer stat om Gods behagen,879
Dat ghi haer boetscap sout gewagen880
Aenden here, die u vermint881
Om u snelheit.
INNICH GEBET
Dats waer, ic kint,882
Dat si mi te meneger stede
Gelast hebben als Innich Gebede,
Dat ic hen soude sijn bereet,885
Soet inden soutere ende elder steet,886
Die Moyses, Saelmon ende Davit887
Ordineerden. Maer dat ghijt wit:888

sweyven: dolen.
druckich: bedrukt.
van ende tende: van a tot z, volledig.
wanen: vanwaar.
en verblijven.
die zouden gaarne, o Innich Gebet, hulp krijgen.
wist gij ze, kondt gij ze.
in haer stat: in hun plaats.
gewagen: overbrengen.
vermint: liefheeft.
ik erken het.
dat ik voor hun dienst zou klaar staan.
zoals het in het boek der Psalmen en elders staat.
met Moyses is volgens De Vreese bedoeld de oratio Moysis d.i. Psalm 90. Saelmon zou het
Hooglied of het Boek der Spreuken zijn. David zijn de Psalmen Davids.
ordineerden: maakten; wit: weet.
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890

895

900

Mijn jagen, mijn vliegen ende mijn volgen889
En baet niet; de heer es [so] verbolgen,
Dat ic hem, vrouwe, in desen saken
En der aenrueren noch genaken.892
Hi es verherdicht al in een893
Ende ruect mijns lutter.
ELLINDICHEIT
+
Ach lacen, neen!894
Soe bliven si verloren plets,895
Mijn vriende vercoren.
INNICH GEBET
Sijt niet te wets,896
Allindicheit, gheminde vrouwe;
Ic hebber een vriendinne getrouwe
Biden here, die mi te gerieve
Ons tale sal vueren.
ELLINDICHEIT
Wie esse, lieve,899-900
Die tuwer talen sal sijn bereit
Vor den meesten?902

905

INNICH GEBET
Ontfermicheit
So es van deser vrouwen den name,
Die vor den here es soe bequame,904
Dat onmogelic waer te tellene,
Hoe hise vermint.
ELLINDICHEIT
Pijnt u derweert tstellene,906
Innich Gebet, ic bids als vuere.907
Want saelt gescien, dat wert bi huere,908

889
892
893
894
895
896
899-900
902
904
906
907
908

i.v.m. jagen en vliegen vgl. vs. 882; volgen: ijveren.
niet durf aanspreken.
Hij is geheel en al verhard.
en bekommert zich weinig om mij.
plets: ronduit.
wees niet terneergeslagen (wets van wedde = pand), vgl. vs. 1627, Mnl. W. IX 1874.
om wille van mij voor ons zal pleiten.
den meesten: de Allerhoogste.
die aan de Heer zo aangenaam is.
haast u daarheen.
als vuere: zoals tevoren.
dat geschiedt door haar.
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910

Dat hopic, ende bi niemen el.909
Dus spoetter u mee.
INNICH GEBET
Ellindicheit, wel
Ic hope si en sal mi niet verhoren.911
Mit minen eggere salic gaen boren aant.
Nernstelic inden hemel een gat913
Ende vliegen tot hare.

912

+

bl. 21a

+

915

ELLINDICHEIT
Ghi en moecht niet bat.914
Doet de bederve sonder vermien,915
Datter de ouders af verblien. aant. 916
Sanc of spel, Ende Innich Gebet sal die wile metten eggere een gat willen boren inden hemel
etc., ende seggen boven:

920

925

INNICH GEBET
O alderhoechste here almechtich,
Lof heb u gracie, die mi so crechtich
Maect, dat ic ten hemele dus saen
Des menscen bederve hier heb gedaen.919-20
Want alsoe sciere als mi vercleert
De mensce, soe weet die hi begeert,921-22
Eest God selve, sentinne oft sant.923
Noit snelder bode men en vant
Dan ic, Innich Gebede, si.925
Ontfermicheiden so benic bi.926

el: anders.
verhoren: weigeren te luisteren naar.
egger: boor. Zie Aant.
met ijver.
gij kunt niet beter (doen).
doe wat nodig is zonder na te laten.
ouders: Oudvaders; vgl. Selete na vs. 770.
Toneelaanwijzing: die wile ondertussen; ende seggen boven: in elk geval bevond de hemel
zich hoger dan het toneel, hij was waarschijnlijk door middel van een gordijn afgesloten.
919-20 dat ik zo spoedig naar de hemel de nood van de mens hier heb overgebracht. Voor doen in
de bet. van brengen zie Mnl. W. II 244.
921-22 want zodra de mens het mij meedeelt, weet het ook degene, wiens tussenkomst hij inroept
(Mak); weet. weet het.
923 sentinne: vrouwelijke heilige.
925 si: ben.
926 ik nader nu Ontfermicheit.
909
911
912
913
914
915
916
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Dies willic haer minlic gaen vertogen927
Mijn hoge bederve.

930

935

940

ONTFERMICHEIT
Hoe comdi gevlogen
Dus snellic, geminde vrou eersame?
Wanen es ditte?
INNICH GEBET
Vrouwe, van Adame
So comic, die tot mi dede sinden
Op der erden seer Bitter Allinden932
Die nemmermeer, also si dede gewach,933
Hier boven selve niet comen en mach.
Dus heefse mi haren sin ontbonden935
+
Ende mi met nernste aen u gesonden936
Om, vrouwe, te nemen met u raet937
Ende dat ghi dan wort haer avecaet,
Als ghi selve wet, dat es van noe939
Ende haer behoeft.940
ONTFERMICHEIT
Sijt willecome, boe,940
Maer segt mi Bitter Ellinden bedrijf:941
Esse niet ermelic?942

945

927
932
933
935
936
937
939
940
940
941
942
944
945
946
947
948

INNICH GEBET
Soe maten wijf
En sach noit mensce met ogen ane.
Haer waer seer ongereet te stane,944
Hadsi niet crucken, daer si op leende.945
Si hulsde, si bulsde, si crochte, si steende;946
Haer cleeder dorscuert ende al berost,947
Haer scoen dorgaet, haer cousen vermost,948

vertogen: uiteenzetten mijn hoge nood.
seer: snel.
die in het geheel niet, naar zij zeide.
haar bedoeling uiteengezet.
met nernste: met aandrang.
met u te overleggen.
van noe: nodig.
boe: bode.
boe: bode.
maar vertel mij de toestand van Bitter Ellende.
ermelic: armoedig, ellendig; zulk een ongelukkige vrouw.
zij zou beslist niet kunnen staan.
leende: steunde.
zij rochelde, zij hoestte, zij kermde, zij kreunde.
berost: vuil.
haar schoenen vol gaten, haar kousen bevuild.
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95

950

Haer hoet dorsmeten, haer wangen dorpletst,949
Haer nese dorblutst, haer ogen dorcretst,950
Te halven so crupse [met swaren ontluste]. aant. 951
In .lijc. jaeren en hadse ruste.952
Eest wonder, vrouwe, al es si verbeent953
Van selken tormente?

955

960

ONTFERMICHEIT
Och lacen, neent!
Mijn sinne verscricken, mijn hert weent bloet,
Dat si dit liden dus doegen moet.
Dies willic van haren overterdene957
Haer advocaet bestaen te werdene958
Vor den here gebenedijt.
Ic ga tot hem, hets meer dan tijt.
+

Selete opt cortste. Die wile salmen Gode bloet sien sitten.
bl. 22a

+

965

970

949
950
951
952
953
957
958
967
968
970
972

ONTFERMICHEIT tot Gode
O alderhoechste, mogenste en mechtichste,
Rechtverdichste rechter en warechtichste,
Ic, Ontfermicheit, die in minnen
Wonachtich es tuwer herten binnen,
- Noit niemen en coster mi uut gedriven;
Mijn woninge moet daer ewelic bliven,
Ocht de werelt opt corte verginge! -967
Hoert dan wies ic u sunderlinge968
Met groten nernste ben vercleerende:
Dats dat ic intelic ben begerende,970
Dat ghi de gevangene, die sijn gevaen,
Telivereert, here, en wiltse ontslaen.972
Dies ben ic tu als Ontfermicheit
Met nernste biddende.

haar hoofd vol bulten, haar wangen met blauwe plekken geslagen.
haar neus gekneusd, haar ogen opengekrabd.
zij kan nauwelijks kruipen met grote moeite; lees wsch. onluste.
vgl. vs. 782.
is het wonder, als ze buiten zichzelve is.
overterdene: onvertreden in de zin van uitzonderlijke toestand; zie Mnl. W. V 2312.
bestaen: op zich nemen.
Toneelaanwijzing: bloet: duidelijk zichtbaar.
of de wereld zou in korte tijd vergaan.
wat ik u speciaal.
intelic: innig, vurig.
telivereert: bevrijdt.
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975

980

985

990

995

GHERECHTICHEIT
Ja? al ghereit!974
Men doe haer gereetscap, si biddes, boye. aant.
Op dats u, here, niet en vernoye,976
Mi geliefter oec toe te sprekene
Als Gerechticheit, die te verstekene
Niet en mach sijn, ic seggu twi:978-79 979
Want also wel benic als si980
In uws selfs herte, here, verlicht aant.
Ende op mi hebdijt al gesticht,982
Dat bevaen heeft hemel en eerde.983
Aldus dan dor u hoge weerde984
So sidi mi sculdich dan int clare985
Te horne, alsoe wel als hare.
+
Haer soetelic spreken mach niet gehoert sijn
Sonder mijn antworde.

975

GOD
Wilt niet gestoert sijn
Op anderen, weerde lieve vriendinnen.989
Ghi wet, mijn sinnen vierich dorboert sijn
Noyaellic met uwer beider minnen.990-91
Dies seldi mi duegdelic laten bekinnen
Uwer beider gebreke in wedersie;992-93
Ende alsic uws vortstels ben te bynnen,
Soe salic sonder enich envie
U beiden payen van desen gestrie.994-96
ONTFERMICHEIT
Te goeder tijt, here, te vreden blivic aant.
In u sentencie; mer noode so kivic997-98
Tegen mire suster Gerechticheit.

974
975
976
978-79
979
980
982
983
984
985
989
990-91
992-93
994-96

ja? toe maar.
men sta voor haar klaar, zij vraagt het, jongen! Zie Aant.
indien het u, Heer, niet mishaagt.
die niet op zij gezet kan worden.
twi: waarom.
ben ic ... verlicht: schitter ik.
op mij hebt gij alles gegrondvest.
dat bevat.
om Uw hoge waardigheid.
int clare: klaarblijkelijk.
op anderen: op elkaar.
gij weet dat mijn gemoed brandt van oprechte liefde voor u beiden (Mak).
daarom moet gij mij goed doen kennen u beider grieven van beide zijden.
en als ik op de hoogte ben van wat gij naar voren brengt, dan zal ik zonder partijdigheid u
beiden tevreden stellen in deze strijd.
997-98 welaan, Heer, ik aanvaard Uw uitspraak. Zie Aant.
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97
1000 Maer scade sceet vrienscap, soemen seit.1000
Dies sijt mi gunstich van dat mi noest,1001
Dats dat ghi derme menscen vertroest,1002
Ocht si moeten gemeynlic alle1003
Verloren sijn inden mesvalle.
1005 Want David seit ten cleeren bescouwe:1005
Den tijt comt datmender ontfermen souwe;1006
Dies benic begerende, dat dan gescie
Vlues op een cort.
GHERECHTICHEIT
Van cleinen bedie
Es u vortstel, soe ghijt bediet.1008-9
1010 Ghi hebbet scrifture noch qualic dorwiet,1010
Want dat God sprac, dats uutgenomen:1011
Boven alle dander moet dat volcomen.1012
+
Hi seide, dat sterven moet groet en cleene,
Adam mit sinen navolgers gemeene.
1015 Van dier tijt, dits ander besceet,1015
Dat Adam inden appel beet
Toten jonxten dage, seide hi toe.1017
Cnuwt dat woert wel!1018
ONTFERMICHEIT
Suster, ic doe.
Al en dadijs so scerpelic niet vermaen,
1020 Ic soudu ten nausten emmer verstaen.1019-20
Maer, Gerechticheit, suster, u woerdeken sniden
Als sceerse; mer benic om overliden1022

1000
1001
1002
1003
1005
1006
1008-9
1010
1011
1012
1015
1017
1018
1019-20
1022

schade brengt een scheiding in de vriendschap.
noest: verdriet.
vertroest: helpt.
anders moeten zij allen.
ten cleeren bescouwe: alleszins duidelijk.
datmender: dat men zich over hen.
snel; van geringe betekenis is wat gij naar voren brengt, zoals gij het uitlegt.
gij hebt de Schrift nog slecht doorvorst (doorwien, zie Mak, Rhet. Gloss.).
dat gaat voor.
volcomen: gebeuren.
dits ander besceet: dat is nog iets anders.
seide hi toe: zei Hij erbij.
cnuwt: overdenkt.
al zoudt gij er niet zo scherp aan herinneren, ik zou u beslist zeer nauwkeurig verstaan.
sceerse: scheermessen; het beeld herinnert aan Ps. 52, 4. Maar ben ik, Heer Vader, in Uw
gemoed gesteld om er zonder meer aan voorbij te gaan, d.i. voor niets.
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Ghestelt, here vader, in uwen moet,
Waertoe soe benic dan te goet?1024
1025 En magic niet in u gedochte
Volcomen daermen mi toe wrochte,1026
So blijft de werelt met allen tenden,1027
Want u Gerechticheit sout al scenden,1028
Dat wezen sal ende menscelic leeft.
1030 Dies seg ic: neen.
GHERECHTICHEIT
Dwoert dat God heeft
Gesproken, suster, dan mach niet falen.1031
Al waerdi noch so suet van talen,
U en steet dat Gode niet tontsmekene.1033
En sal u seggen bi desen tekene:1034
1035 Worde Adam niet dewige doot besurende,
Gerechticheit en waer niet ewelic durende,
Ende na dat ic gescreven vinde,
So es Gods waerheit sonder ynde.
Ende aldus dan na u verstaen,1039
1040 +Soe soude de waerheit Gods vergaen.
Ontfermicheit, suster, dan mach niet sijn,
Dat wetti selve wel.
ONTFERMICHEIT
Verstaet den fijn.1042
Tscrifture seit, daer ics mi aen houwe:1043
God sciep den mensce, om datti souwe
1045 De glorie besitten, alsoe ic las,
Daer Lucifer uutgeworpen was.
Daer was hi toe geordineert,
Vander Gods gracien geviseert,1048
Ende te bescouwene die ewige claerheit
1050 Van Gods aenscine; nu na de waerheit.
Daer ghi, Gerechticheit, op dinct,
Eest dat ghi dit den mensce niet en gehinct,1052

1024
1026
1027
1028
1031
1033
1034
1039
1042
1043
1048
1052

te goet: dienstig.
bereiken waartoe men mij heeft geschapen.
dan gaat de wereld uiteindelijk beslist verloren.
scenden: in het verderf storten.
dan = dat en; evenzo vs. 1041, 1059 en 1069.
het past u niet dat God af te bidden.
door dit bewijs.
na u verstaen: zoals gij het verstaat.
begrijp goed.
ics mi: ik mij hiervoor.
geviseert: voorbeschikt.
gehinct: toestaat.
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99
So en zal de wille noch de macht fijn1053
Van sinen makere niet volbracht sijn,
1055 Want hijs niet, soe ic seide te voren,1055
En maecte om te bliven verloren.
Maer wilde hine ter glorien maken,
Hi moet sijns makers wille dan smaken.1058
Dan can hem niemen wederstaen,1059
1060 Of Gods wille moet falen.
GHERECHTICHEIT
Hoert mijn vermaen,
Suster Ontfermicheit: dat ghi segt
Luyt vremde, want na dat ghi sprect,
Soe soude de mensce van sinen mesdaden
Ongecorrigeert bliven en bi genaden
1065 Quijt gaen van dat hi mesdoet.1064-65
So dadense hem so lief quaet als goet.1066
+
Ghi en ergeweert niet, suster, versinde ghijt,1067
Na u voertstel.
ONTFERMICHEIT
Neen, suster, bekinde ghijt,
Dan hebbic u niet te voren geleit;1069
1070 Maer de wise meester die seit1070
In sinen boeke, nu hort na mi,
Dat God vele geringere si1072
Den mensce tontfermen, sijt seker des,
Dan hine te verdoemen es.
1075 Want sijn grote ontfermicheit besneden1075
Es meerder dan smenscen quaetheden.
Ende om dat dit prueflic ende claer es,1077
Soe eest noet, temelic, dat waer es,1078

1053
1055
1058
1059
1064-65
1066
1067
1069
1070
1072
1075
1077
1078

fijn: voortreffelijk.
hijs: met genit. afhankelijk van niet: hij hem.
smaken: in zich gevoelen.
dan = dat en; wederstaen: beletten.
ongestraft blijven en door de genade vrij gaan van waarin hij zondigt.
zo zou het Hem onverschillig zijn of zij kwaad of goed deden.
gij voert geen bewijzen aan, zuster, begrijpt gij het, in wat gij naar voren brengt.
dan = dat en.
de wise meester: Ecclesiasticus.
geringer: sneller, eerder bereid.
besneden: volmaakt.
prueflijc: blijkbaar.
zo volgt daaruit op een gepaste wijze - wat waar is -.
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Dat de mensce van sinen bedrive
1080 Verlost si, dan hi verloren blive1079-80
Ewelic, suster. Hier mede ic slute
Ende begeers recht.
GHERECHTICHEIT
En heb noch niet ute!1082
Hier op willic antworde geven.
Segt doch: waer vondi noit gescreven,1084
1085 Wie dat mesdede, om cleer verstaen,
Hi en moeste bi Rechte correxie ontfaen?1085-86
Dus Adam es mesdadich vonden,1087
Dies moet hi aernen dan sijn sonden1088
Ewelic, geduerich, sonder fijn,1089
1090 Want alle die leven of selen sijn,
En souden na groetheit des heren
De sonden gebeteren na der leren1090-92
Vander ewiger scrifturen.
+
Dus moet hise ewelic besueren,
1095 Hi en sijn geslachte me. aant. 1095
Dit seggic als Gerechtiche.
DE WAERHEIT
Heer vader, ic bid u om een woert
Ten besten te sprekene. Ic heb gehoert,
Dat mijn susteren in gescille1099
1100 Gevallen sijn om des menscen wille,
Dat qualic vuecht, here, mocht [ict] gelien, aant.
Dat si dus jegen elc anderen strien.
Dus soudicse als Waerheit geerne versamen
Ende enegen, here; maer na dbetamen1103-04
1105 Van mi, Waerheit, en van hem beyen,

1079-80
1082
1084
1085-86
1087
1088
1089
1090-92
1095
1099
1101
1103-04

bl. 24b

+

1101

dat de mens uit zijn zondige toestand verlost wordt, (eerder) dan dat.
en verlang hierin recht. Ik ben nog niet uitgesproken.
noit: ooit.
dat wie zondigde - welverstaan - niet door het recht gestraft moest worden.
mesdadich: zondig.
aernen: boeten.
fijn: einde.
de levenden, ook die in de toekomst, kunnen volgens de Schrift de zonden niet uitboeten.
me: mede.
in twist geraakt zijn.
wat kwalijk past, Heer, als ik het mag zeggen. Zie Aant.
versamen ende enegen: bij elkaar en tot overeenstemming brengen (Mak).
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Dat si in dit gedinge voerseyen,1104-06
Soe waert wel noet, datmen dan vonde
Yemen, die beterde tsmenscen sonde1108
Metter doot ende dat uut trouwen,1109
1110 Die inde sonde niet en waer gehouwen,1110
Die Yeve ende Adam bedreef.
Dus, vondemen yemen, die suver bleef
Ende ombesmet, ende claer van desen,1113
Die soude tgeslechte al mogen genesen.1114
1115 Ende anders so en maecht niet gescien
Bi mi als Waerheit.
ONTFERMICHEIT
Dan onder ons drien1115-16
Soe laet ons met begeerten groet
Besueken, of yemen der ewiger doot1118
Vanden sonden Adaems bedreven1119
1120 Onsculdich en onbesmet es bleven.
Wat segdi dies, Gerechticheit?
+

bl. 25a

+

GHERECHTICHEIT
Neent, sustere, want tscrifture seit
Inden latine, claer becondicht:1123
Wi hebben alle in Adam gesondicht;
1125 Oec en es niemen, na Davids leere,1125
Si en hebben gesondicht jegen den here.
DE WAERHEIT
Susteren, om u te besceidene1127
Als Waerheit, gelieft mi u te leidene1128
Ten chore der ingelen, verstaet den fijn.1129
1130 Want daer noch enege ingele in sijn,

1104-06 maar volgens mij, de Waarheid, en volgens hen beiden t.w. wat zij in dit geding naar voren
hebben gebracht.
1108 beterde: boette.
1109 uut trouwen: uit liefde.
1110 sluit aan bij vs. 1108; gehouwen: gebonden.
1113 claer: zuiver.
1114 genesen: redden.
1115-16 en anders kan het niet geschieden volgens mij, de Waarheid.
1118 besueken: onderzoeken.
1119 vanden sonden Adaems bedreven: Adaems schijnt hier apokoinou te staan, waarbij het
verband met sonden direct, dat met bedreven indirect is.
1123 claer becondicht: duidelijk gezegd.
1125 volgens de leer van David; het is niet duidelijk waar de dichter hier op doelt.
1127 te besceidene: bescheid geven, antwoorden.
1128 behaagt het mij u te leiden.
1129 den fijn: het fijne, de ware toedracht
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Die noyt noch en mesdaden in sonden
En ongehouden sijn en ontbonden1132
Van Adams mesdaet, dit es waer.
Dies gawi onder ons drien tot daer;
1135 Ic hope, wy wordender bi gevraemt.1135
Siet, sustere, daer steeter veel versaemt;1136
Als Ontfermicheit doet de relacien!1137
ONTFERMICHEIT
O heilege ingele van hoger nacien,1138
Sonder blamacien
1140 Sidi bi Waerheiden, miere suster, vonden,1139-40
Regnerende in jubilacien.1141
Sonder falacien1142
Biddic geerne, hoert mijn orconden:1143
Soude yemen die sonden
1145 Afdoen willen van Adame,
Ende tenegen stonden
Sterven willen om smenscen vrame?
Dat waer mi uterlic seer bequame.1148
Als Ontfermicheit doe ics bede,1149
1150 +Die vor u knielt in smenscen stede.1150
bl. 25b

+

EEN INGEL
Vrou Ontfermicheit, u tale besneden1151
Hebben wi gehoert ende tuwer beden
Souden wi ons vuegen als van dien.1153
Wies der heileger drievuldicheden1154
1155 Ghelieft van desen, sijt dies te vreden,1155
Dat moet wel van ons gescien.
Hier en es niemen int oversien,1157
Die den natuerliken doot verdriet,

1132
1135
1136
1137
1138
1139-40
1141
1142
1143
1148
1149
1150
1151
1153
1154
1155
1157

en vrij en niet gebonden.
gevraemt: gebaat.
daar staan er veel bij elkaar.
de relacien doen: het woord voeren; voer het woord als Ontfermicheit zijnde.
nacien: natuur.
zonder blaam zijt gij door Waarheid, mijn zuster, bevonden.
jubilacie: heerlijkheid.
falacie: bedrog.
orconden: boodschap.
dat zou mij bijzonder verheugen.
doe ics (= ic des) bede: vraag ik dit.
in de plaats van de mens.
besneden: schoon.
als van dien: wat dat betreft.
wies: wat; eveneens vs. 1161.
sijt dies te vreden: wees daar gerust; op.
int oversien: goed bezien.
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Eest God begerende tot ons lien.
1160 Wy willen alle geerne plien,1160
Wies dat de here aen ons gebiet.
Dus werdet u, vrouwe, van ons bediet.
ONTFERMICHEIT
Lof hebt ghi, ingele! Mijn susteren beie,
Laet ons vor den here dan gaen,
1165 Want, soe mi die ingel seye,
Soe doen sijt, wilt hijt hebben gedaen.1166
GHERECHTICHEIT
Neen suster, dat hebdi qualic verstaen;1167
Ghi sout mi so mijns rechts verdringen.1168
Si moestent minlic selve aengaen,1169
1170 De here en machser niet toe dwingen!
De sake die soude mi dus ontspringen1171
En fortse so worde gerekent dat feit.1172
De doot en mach hem niet verlingen,1173
Diet doen sal; dats verloren geseit.
DE WAERHEIT
1175 Nu dan, ghi ingele, ic als Waerheit
Die spreke u toe, wilt mi verzinnen.1176
+
Heeft yemen ten mensce selc onst geleyt,1177
Datti de doot wilt sterven uut minnen,
So mogense dewige vroude gewinnen
1180 Ende inden hemel besitten dees ste.1180
Doet mi daer af u jonst bekinnen,1181
Des biddic u, ingele, als de Waerhe.
Hier swigen sy alle.
Si swigen gemeyn op alle be!1183
Anderwerf vragic, of ghi wilt sterven
1185 Om den mensce ten ewigen vree
Te bringene? Noch vragicx u derdewerven,

1160
1166
1167
1168
1169
1171
1172
1173
1176
1177
1180
1181
1183

plien: volbrengen.
sijt = si het; hijt = hi het.
qualic: verkeerd.
mijns rechts: uit mijn recht.
minlic aengaen: uit liefde op zich nemen.
ontspringen: ontgaan.
fortse: als geweld.
verlingen: tegenstaan.
verzinnen: begrijpen.
is iemand de mens zo genegen.
st : plaats.
laat mij daarop uw gunstig antwoord horen.
zij zwijgen allen op ieder verzoek.
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Och niemen en antwert tonser bederven?1187
ONTFERMICHEIT
O laes, den troest, die wi hier vinden1188
Es cranc! Latet ons gaen ontbinden1189
1190 Gode, den almechtegen here.
Hi sal ons beraden, hopic sere,1191
Of de mensce blijft onverloest,1192
En crigen wi anders genen troest.1193
Dies gaic als vriendinne getrouwe
1195 Tot Gode den vader met groten rouwe.
Here vader, onder der ingele scare
En es nu niement int oppenbare,1197
Die hem uyt minnen wilt laten ontliven,1198
Noch oec ter werelt dies werdich ware,1199
1200 Om te verlossen den armen sondare.
Sal hi dan dus verloren bliven?
Ghi moecht doch alle leet verdriven!
Ic bids u, staet hem nu in staden,1203
Als u Ontfermicheit.
GOD
+
Wilt mi beraden1204
1205 Suete sone, ende hoert mijn woerde.
U susteren drie sijn buten trade aant. 1206
Gevallen ende sere van discoerde.1207
Gherechticheit als die gestoerde1208
Begeert, dat Adam blive in weene;1209
1210 Ontfermicheit wilten te minen acoerde
Bringen en sijn geslachte gemeene.1210-11
Hoe salict maken, en stoerder eene?1212
Want alle beide moeticker plegen.1213

1187
1188
1189
1191
1192
1193
1197
1198
1199
1203
1204
1206
1207
1208
1209
1210-11
1212
1213

of niemand antwoordt in ons voordeel.
troest: hulp.
cranc: gering; ontbinden: uiteenzetten.
beraden: uitkomst geven.
of: ofwel.
en crigen wi: als wij niet krijgen.
int oppenbare: klaarblijkelijk.
ontliven: doden.
dies = die des: die het.
sta hem nu bij.
beraden: raad geven.
buten trade: het spoor bijster geraakt.
en zijn het zeer oneens (Mak).
als die gestoerde: gekrenkt als zij is.
weene: droefheid.
Ontfermicheit wil hem en zijn hele geslacht met mij verzoenen (Mak).
zonder dat ik een hunner ontstem.
plegen: rekening houden met.
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Dadict niet, sone, hoert wies ic meene:
1215 Ic ginge miere hoger godheit tegen.1215
Dies wilt mi tesen avise gewegen.1216
DE SOEN GODS
O vader, uwen wille van dien,
Soet Recht begeert, moet wel gescien.
Wi en mogen niet bat, noch ghi noch icke,1219
1220 Dan trecht in hout van desen sticke.1220
Dus salmen Recht ende Waerheit vragen,
Wats hem van desen best sal behagen.1222
Dat dunct mi goet, eest soe u wille.
DE HEILEGE GEEST
O vader, laet zwichten dit gescille.1224
1225 Dies biddic u, als Heilich Geest,
In u als wortele ende keest
Eenwillich, volmaect ende onversceyen.1226-27
Wes u behaecht, gelieft ons beyen,1228
Als u ende mi, sonder mestermen;1229
1230 Want doch ons proper es ontfermen.1230
Wat ghi begeert, dats oec mijn raet.
DE VREDE
+
Ic als Vree, here, na dat staet,1232
Bid der Waerheit ende u om hulpe.
Die gaf den raet, dat hi dit stulpe.1234
1235 Ghi sijt genadich in allen keere.1235

1215
1216
1219
1220
1222
1224
1226-27
1228
1229

1230
1232
1234
1235

ik zou ingaan tegen Mijn majesteit.
tesen avise gewegen: in dit beraad geleiden.
bat: beter, anders.
dan het recht op dit stuk bepaalt.
wats = wat des, wat hierin.
beslecht dit geschil.
als wortele ende keest: als oorsprong en kern (van de godheid) (hoort bij u). De Vader is de
grond van de godheid; de Geest is daarmede een van wil, volmaakt en niet gescheiden.
ons beyen: t.w. de Vader en de H. Geest.
als u ende mi: namelijk U en mij; als: zoals dikwijls in deze tekst gebruikt met de bet.:
namelijk; hs. wi. De kopiist dacht blijkbaar aan de eenheid van wil der drie Personen en
schreef wi i.p.v. mi. Sonder mestermen: zonder tweedracht.
proper: eigen.
zoals het staat.
dat degene die de raad gaf, dit ook oplosse (Mak).
in ieder opzicht.
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DE WAERHEIT
Soe seggic dan als Waerheit, heere,
Yegelijcs saken wel oversien:1237
Sal den mensce sorcoers gescien,1238
Dat wort bi rechte van uwen sone;1239
1240 Ende dat bi redenen, om dat gone
Elken in recht sta ende ombegrepen.1240-41
Bi hem was ierst de mensce gescepen.1242
Oec es gescreven, alsoe ic las,
Dat alle dinc bi hem gescepen was.
1245 Dies laet ons sire wijsheit dan duer oetmoet1245
Bidden om sijn hulpe soet
Siere vrienden, die sijn in bitteren weene.1247
ONTFERMICHEIT
O sone des vaders, in duechden reene,1248
Ic, vrou Ontfermicheit, bid met seere
1250 Vor u vriende, groet en cleene,
Die bliven verloren emmermeere
Ten si, bi uwer sueter leere,
Dat ghi hens duegdelic wilt ontfermen.1252-53
Dan u genadicheyt op hen keere1254
1255 Ende wilt gedincken haer bitter kermen.
Niemen dan ghi en machse bescermen!
GOD
Mi, sone, na dat gewarich toe bringen1257
Van miere dochter Ontfermicheden,
Soe es mi zwaer ende groet verlingen,1259
1260 +Dat si daer sitten in onvreden,
Die mi dicwile in tiden voerleden
Hebben gedaen eere ende vrame:

1237
1238
1239
1240-41

ieders zaken wel overwogen zijnde.
sorcoers: hulp.
dat geschiedt rechtens door uw Zoon.
en dat met reden, omdat deze (uw Zoon) voor ieder partij als rechter staat en wel onkreukbaar.
Zie W.H. Beuken, Kanttekeningen bij de beide Bliscapen. Leuv. Bijdr. 1969, p. 64; hs staende.
1242 bi hem: door Hem.
1245 duer oetmoet: op grond van Zijn goedertierenheid.
1247 siere = sijnre, voor Zijn.
1248 reene: voortreffelijk, uitmuntend.
1252-53 tenzij naar Uw zoete leer, dat Gij u over hen met kracht wilt ontfermen.
1254 wendt dan Uw genade tot hen.
1257 na dit geloofwaardig aangevoerde.
1259 verlingen: verdriet.
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Patriarken ende propheten besneden1263
Ende meest de af comst van Adame.1264
1265 Dus dan, het waer mi seer bequame,
Haddi de minne tot hem so groet,1266
Woudise met uwen sueten name1267
Verlossen ende sterven de bitter doot.
DE SOEN GODS
O vader, twi eest, dat recht geboot,1269
1270 Dat ic sal moeten boeten de sake
Ende ontsluten, dat Adam sloet,
Met pinen ende met ongemake
Meer dan hi soude? Versint mijn sprake,1273
Heilege Geest, dat vragic dy,
1275 Die alsoe mechtich es als wy.
GOD
Mijn lieve sone, de sake aen hoert:
Ic ben soe uterlic gestoert1277
Op den mensce, ic segt u naect,
Dat mi leet es, dat icken heb gemaect.
1280 Ende tusscen den ingelen, ic seg u mee,
Ende den mensce, es oec een vee.1281
Ende ghi sijt middel persoen int weesen,1282
Mi ende tsheilichs Geests in desen.
Soe sidi sculdich, verstaet int cleere,
1285 Hier af te sine een middeleere,
Om te peysene tuwen wensche1286
De vete tusscen mi ende den mensche
Ende tusscen die ingelen, die in gescille
+
Oec liggen; aldus soe es mijn wille,
1290 Dat ghi, sone, de sake aen gaet1290
Ende sijts een middeleere.1291
DE WAERHEIT
Voert mede verstaet,

1263
1264
1266
1267
1269
1273
1277
1281
1282
1286
1290
1291

besneden: voortreffelijk, heilig.
meest de afkomst: de meeste nakomelingen.
haddi: hadt Gij.
woudt Gij hen in Uw lieve Persoon.
waarom is het dat het recht verlangt.
eerder dan hij zelf (dat) zou doen.
uterlic gestoert: hevig verstoord.
vee: vete, verschil van mening.
de middenpersoon; weesen: d.i. het goddelijk Wezen.
peysen: beslechten.
aengaet: op U neemt.
sijts = sijt des, daarvan zijt.
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Wies dat ic uut des vaders monde,1292
Sone Gods, als die Waerheit orconde:1293
Ghi hebt de cracht ende macht warachtich
1295 Van uwen vader ontfaen almechtich;
Oec hebdi sijn wijsheit groet sonder getal;
Ende wie dees sake aenveerden sal,
Moet doen bi also wisen zecrete,1298
Datter de viant niet af en weete.
1300 Want, here, geraecte hijt te verhorne,1300
Hi soude hem pinen u doot te storne1301
Ende te beletten smenscen profijt.
Dus dan, ghi die de wijsheit sijt, aant.
Selt best de sake al oversien
1305 Tes menscen vrame ende doense gescien
Ten siensten; dit slutic als Waerheit,1306
Dat u behoert.
GHERECHTICHEIT
Dats wel gheseit,1307
Bi redenen, die ic, als Recht, sal gheven.
Bi wijsheiden ontfinc de mensce sijn leven
1310 Ende was van eerden, alsoe ic thoone,
Bi u geordineert als de soone.1311
Dus es hi u bi enegen saken
Ontrocken, so moettien weder maken.1312-13
Ende bat behoert u, sone, nu merc,
1315 Te volcomen uws selves werc, aant.
+
Die[t] mi recht te gronde besochte, aant.
Dan dat u een ander vol wrochte.1314-17
Alsus soe lidic onbevreest,1318
Dat God u vader noch Heilich Geest1319
1320 En betaemt den mensce, hoe dat si,

1292
1293
1298
1300
1301
1306
1307
1311
1312-13
1314-17
1318
1319

wies: dat wat.
orconde: getuig.
moet het doen in zo wijs geheim.
kwam hij het te weten.
hij zou zich inspannen Uw dood te verijdelen.
ten siensten: ten beste; slutic: besluit ik.
dat het Uw taak is.
door U gemaakt.
dus is hij U door een of andere oorzaak ontnomen, dan moet Gij hem (in zijn staat) herstellen.
en meer past het U, Zoon, let wel, Uw eigen werk af te maken - als men het tot op de grond
zou nazoeken - dan dat een ander het voor U zou volbrengen.
aldus beken ik.
dat: dat het.
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Te verlossene, sone, tegen di,1321
Want ghijt voer hen sijt sculdich te doene.1322
GOD
Ghi wet doch wel mijn stercheit, sone;
Die hebdi oec in u bedwanc.1324
1325 Ende die mensce es teeder en cranc.1325
Het es van node, diet wel verdacht,1326
Dat hi bi u ontfa dan cracht.1327
Aldus soe seggic ende es mijn raet,
Dat ghi des menscen bederve bestaet1329
1330 In minnen, reyn ende onbevreest.
Het hoert u bat dan den Heilegen Geest,
Soe ghi wel wet, sone, ocht dan mi.1332
DE SONE
Heer vader, al dat u wille sy
Dat moet in mi altoes gescien.
1335 Uwer hoger begeerten so blivic bi,1335
Minlic soe willic mi voegen te dien.
Die doot en willic niet ontsien;
Sterven willic in rechter minnen.
Met minen bloede salic haers plien,1339
1340 Die nu sijn ter hellen binnen.
Hen willic vriendelic doen bekinnen,
Dat mi Ontfermicheit heeft ontstaect,1342
Vierich dorscoten mijn hert, mijn sinnen,
Ende metten strale van minnen geraect.1344
1345 +Dies wort van mi de doot gesmaect.1345
bl. 29a

+

De Vrede sal Gerechticheit cussen ende segghen dit:

DE VREDE
O Gerechticheit, hebt danc van desen
Ende alle die hier toe hulpich wesen.

1321
1322
1324
1325
1326
1327
1329
1332
1335
1339
1342
1344
1345

tegen di: vergeleken met U.
voer hen: boven hen.
die bezit Gij ook.
cranc: zwak.
als men er goed over zou nadenken.
bi u: door U.
dat Gij U aantrekt wat de mens nodig heeft.
ocht: of.
ik sluit mij aan bij Uw hoge wil.
zal ik voor hen zorgen.
ontstaect: ontstoken, in het volgende vers d.m.v. een synoniem herhaald. Voor argumenten
tegen de opvatting: in haar bedwang gebracht, zie Maks uitg. aant. bij dit vers.
strael: pijl.
daarom zal ik de dood ondergaen.
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ONTFERMICHEIT
Lof, werdich Gods sone gebenedijt!
Als Ontfermherticheit Gods togic mijn quale,1349
1350 Daer ghi een medicijn af sijt
Ende een triacle int generale.1351
Aensiet, hoe ic met desen strale
Ben dorscoten om die onvrame,
Dat smenscen geslachte altemale
1355 Moet liden die over zwaer mesquame.1355
Seert der beeten van Adame,1356
Soe heeft dees wonde ye sint gebloet.1357
Soet mi Ontfermherticheit betame,1358
Vindic u, Gods sone, nu gemoet.1359
1360 U suete minne so in mi gloet,1360
Dat mi de quetse van desen gescichte1361
In u herte mijns seers verlichte.1362
GHERECHTICHEIT
Lof, sone des vaders, tot mi genegen!
Als Gerechticheit Gods gevic orconde,
1365 Dat ghi de balance van mi gedregen
Hebt effen geladen te deser stonde.1365-66
Want bi uwen rechtverdegen vonde1367
So wert de mensce sijns drux verloest.1368
Dies rise u lof uut elken monde,
1370 Dat ghi de uwe aldus vertroest!1370
+

bl. 29b

+

DE WAERHEIT
Lof, sone des vaders, van dat ons noest1371
Sijn wi bi uwen eygenen wille
Als susteren, ja, diet wel geloest,1373

1349
1351
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1365-66

1367
1368
1370
1371
1373

togic: toon ik.
en een geneesmiddel voor allen.
de ondraaglijk zware smart.
sedert de appelbeet.
ye sint: altijd sinds die tijd.
zoals het mij, Ontfermicheit, aangenaam is.
gemoet: te moede.
gloet: gloeit.
dat mij de wonde van deze pijl.
mijn smart verlicht (genit. separationis vgl. vs. 1368).
dat Gij de weegschaal, door mij gedragen, nu hebt in evenwicht gebracht. Gerechticheit
wordt meestal voorgesteld met een weegschaal (Timmers art. 1203 in werk genoemd in Aant.
bij vs. 1376).
want door Uw rechtvaardige oplossing.
wert: wordt.
vertroest: helpt.
noest: kwelt.
als men het goed uitlegt.
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Verenìcht van onsen zwaren gescille.
1375 Bi Waerheiden ende Rechte verstoert de hille.1375
ONTFERMICHEIT
Lof specie, edel vruchtbarich tac, aant.
Sonder nommer soe es u weerde!1377

1376

GHERECHTICHEIT
Lof bloyende rijs, dat Adam brac,
Lof specie, edel vruchtbarich tac!
DE WAERHEIT
1380 U vruchten sijn reyn ende sonder lac;1380
Noyt edelre vrucht en wies op eerde.
ONTFERMICHEIT
Lof specie, edel vruchtbarich tac,
Sonder nommer soe es u weerde!
GHERECHTICHEIT
Ghi wert gebloeit uut Yessen geerde,1384
1385 Also ons Balam heeft vorsproken.1385
DE WAERHEIT
Ende ons inder scrifturen vercleerde,
Werdi gebloyt uut Yessen geerde.
ONTFERMICHEIT
Gheen edelre bloeme noch soe vermeerde
En stont ter werelt noit ontploken.1389
GHERECHTICHEIT
1390 Ghi wert gebloeyt uut Yessen geerde,
Alsoe ons Balam heeft vorsproken.
DE WAERHEIT
+
Bi u soe wert de helle te broken!
bl. 30a

+

1375
1376
1377
1380
1384
1385
1389

verstoert: wordt ontkracht.
hier beginnen drie rondelen, achtereenvolgens ingezet door Ontfermicheit, Gherechticheit
en Waerheit; specie: kruid. Zie Aant.
sonder nommer: onmetelijk, onuitsprekelijk.
sonder lac: zonder smet.
wert (wordt) gebloeit: bloeit op uit de tak van Jesse.
vorsproken: voorspeld; de dichter verwart de voorspelling van Balaam (de ster die zal opgaan
uit Jacob) met die van Jesaja (de stamboom van Jesse).
ontploken: ontloken.
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Voetsel van vramen leit in u keerne.1393
ONTFERMICHEIT
U grote genaden staen wide ontploken,
1395 Bi u soe wert de helle te broken!
GHERECHTICHEIT
Ghi sult sorcoersen met uwen roeken1396
U vrienden, Lucifer te deerne!1397
DE WAERHEIT
Bi u soe wert de helle te broken!
Voetsel van vramen leit in u keerne.
1400 Al onduecht steet tot uwen beweerne!1400
Selete

JOACHEM
O makere ende stichtere van alder stichtinge,1401
Ic bidde uwen heilegen weerdegen name,
Dat mijn offerande ende mijn beghichtinge1403
Inden tempel van duechden mach sijn bequame.1404
1405 Ic sie de priesters; God geefs my vrame,1405
Als dat haer mijn onvruchtbaricheit1406
Onversteken moet wesen, alsoet betame,1407
Inden tempel vol duechdeliker claerheit.
Met bescaemder herten, met groter zwaerheit,
1410 Salic hier mijn offerande bewisen.1410
Vrame van duechden moeter uut rijsen.1411
Pause
O pyleren des tempels gesticht in vreden,1412
Ontfaet hier in onderhoricheden1413
Mijn offerande ter Gods eeren.
1415 Al wordic out ende zwaer van leden,
Van alder vruchtbaricheit af gesneden,

1393
1396
1397
1400
1401
1403
1404
1405
1406
1407
1410
1411
1412
1413

Uw pit is heilrijk voedsel.
Gij zult helpen met Uw geuren.
Lucifer ten spijt.
alle kwaad kunt Gij afweren.
schepper van al het geschapene.
beghichtinge: begiftiging, gave.
tempel van duechden: schone tempel; vgl. vs. 1408 en 1434.
vrame: geluk.
haer: hun d.i. de priesters.
onversteken: niet verwerpelijk.
bewisen: brengen.
hoge winst moge er uit voortvloeien.
steunpilaren van de tempel nl. de priesters, op vrede gegrondvest.
in onderhoricheden: welwillend.
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En wiltse mi niet blamelijc wederkeren!1417
Woude God mijn generacie vermeeren,1418

1417
1418

wilt ze niet tot mijn smaad weigeren.
vermeeren: beroemd maken.
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Hi soude mi wel doer sijn hoge weerde1419
1420 Natuerlike kinderen verleenen op eerde.
Dus nemtse int goe.
i PRIESTER
Gaet uwer veerde!1421
U offerande die es seer onbequame.
ij PRIESTER
Ghi sijt onvruchtbarich, tes scande en blame.
Ghi moet emmers verwaten sijn van Gode.1424
BISSCOP
1425 Ghi doet enichsins tegen Gods gebode,1425
Dat ghi dus onvruchtbarich blijft.
i PRIESTER
Tes uws levens scult, dat ghi bedrijft, aant.
Anders en dorfdijs niemen op tygen.1428

1427

JOACHEM
Ten es, oft God wilt.
BISSCOP
Ghi moegt wel swigen!1429
1430 Dat u God geen vruchtbaricheit toe en sint,
Dats een teeken, dat hi u niet en kint;1431
Ende en kint u God niet in u werken van minnen,
Twaer onredene, souden wi u dan kinnen1433
Inden tempel van duechden, verchiert met eeren,
1435 Hier sittende inde stad des heren,
Als die alle onduegden werpen ter nedere.1436
ij PRIESTER
Hout daer u offerande!

1419
1421
1424
1425
1427
1428
1429
1431
1433
1436

in Zijn hoge waardigheid.
dus neemt ze goedgunstig aan. Ga heen.
gij zijt stellig vervloekt door God.
Bisscop = hogepriester. Gij handelt op een of andere wijze.
het is de schuld van het leven dat gij leidt (-Mak).
niemand anders moogt gij daarvan de schuld geven.
dat is het niet, als God mij toelaat (het te zeggen)
kint: erkent.
onredene: onredelijkheid.
wij, die alle kwaad bestrijden.
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JOACHEM
+
Ic en begheerse niet wedere.
bl. 31a

+

i PRIESTER
Neen, dats om niet,1438
Want diemen onvruchtbarich siet,
1440 Tes een teeken van quaden exemple.
ij PRIESTER
Heft u van hier!
BISSCOP
Gaet uten temple!1441
Wi refuseeren u nu dijn offerande.1442
Hout. Worptse hem na!1443
JOACHEM
Och, noyt meerder scande
En gescie my, lacen, noch sulken confuse1444
1445 Binnen minen geslachte.
i PRIESTER
Nu, elc verhuse
Uten temple metter spoet
En volgen wi den bisscop opten voet.
JOACHEM
Och God, en hoe my de ogen leeken
Van drucke dor dese grote blaemte!1449
1450 Men saels mi ewelijc scande spreken
Ende minen geslechte, noyt selken onvraemte!1451
O God, here, aensiet mijn grote scaemte,
Hoe ic inden tempel nu ben vercleent,1453
Om dat ghi my na der natueren betaemte1454
1455 Gheen vrucht op erterike en verleent.
Waer magics verdient hebben En weet wat meent.1456
Noyt en was mijn herte soe seere ontstelt.

1438
1441
1442
1443
1444
1449
1451
1453
1454
1456

neen, dat helpt niet.
maakt u weg van hier.
refuseeren: weigeren.
pak aan, gooi ze hem achterna.
gescie: geschiedde; confuse: smaad.
van droefheid over deze grote schande.
onvraemte: tegenspoed.
vercleent: vernederd.
in het kader der natuur.
en = ic en; wat = wat het.
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Al suchtende met natten ogen beweent
+
Willic mijn beestkens gaen wachten opt velt1459
1460 Ende bevelen mi der godliker gewelt.1460
Hier singen ende spelen inden trone. God sal seggen totten ingel:

GOD
Nu willic recht, het dunct mi tijt,1461
Mijn Ontfermicheit suet van seden
Gansen, die lange gehadt heeft strijt1463
Jegen mine Rechtverdicheden.
1465 Dus vliecht, mijn yngel, tot daer beneden
Aen enen, Joachemme genaemt,
Die es bevaen met zeericheden.1467
Om sijn onvruchtbaerheit es hi geblaemt.
Segt hem, dat hi niet bescaemt
1470 En si, noch en draghe geen verlingen,1470
Want Anna sijn wijf, alsoet betaemt,
Die sal een salege vrucht voort bringen,
Soe salich, dat alle die lesen oft singen
Haer salicheit niet en souden gegronden.
1475 Ghi sulten vinden nu ten stonden1475
Bi sinen beesten, daer hi mi claecht
Seere bitterlijc, om waer orconden,1477
Dat Anna sijn wijf geen kint en draecht.
DINGEL
O Here, na dat ghijt hebt gewaecht,1479
1480 Soe salt gescien, sijt dies te binnen.1480
Ic sal hem blide ende onversaecht
U hoge bederven laten bekinnen.1482
JOACHEM
O God, here, met bedructen sinnen
Soe clagic u mijn bitter vernoysele.1484

1459
1460
1461
1463
1467
1470
1475
1477
1479
1480
1482
1484

wachten: hoeden.
gewelt: macht.
Toneelaanwijzing: in den trone: in de hemel.
recht: zoals billijk is.
gansen: genezen, vgl. vs. 1350 en 1357.
die met droefheid is vervuld.
verlingen: verdriet.
sulten: zult hem t.w. Joachem.
om naar waarheid te spreken.
zoals Gij het hebt gezegd.
weet dit wel.
bederve: verlangen, wil.
vernoysele: verdriet.
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1485

+

O Anna, vercorne bloeme vol minnen,
U vruchtbarich boem en draegt geen groysele.
O here, sint ons een overvloysele1487
Van uwer minliker gracien soet,
Dat den boem der natueren mach crigen bloysele,
1490 Daer ons salige vrucht uut groyen moet.1490
Alsoe waerlijc als ghi uut rechter oetmoet1491
Uter droger roetsen daet water springen,1492
+
Ende naemt al dysraelsche in u behoet,1493
Soe wilt ons met uwer gracien mingen,1494
1495 Dat Anna een vrucht ter werelt mach bringen.
DINGEL
Joachem, u seit God, ons here,
Dat ghi u selven te vreden stelt1497
Ende en truert noch en droeft niet meere,
Want uwen druc wert haest bevelt.1499
1500 +Aldus dan u niet meer en quelt
En gaet thuus. Hoert wies ic meyne:
God seit, dat ghi gecrigen selt
Een vrucht, van allen vruchten greyne.1503
Vol duechden wort si een fonteyne;1504
1505 Elc sondaer sal in haer genaden
Hem mogen suveren van allen weyne;1506
Derfsonde die wert bi haer ontladen.1507
Ten tekene dat u God sal gestaden,1508
Soe sal u comen te gemoete
1510 U wijf, bevreed van allen quaden,1510
Ende sal u bieden hoefsche groete
Ter guldender porten om stwifels boete.1512
JOACHEM
Lof, here, en danc soe hebt van dien,
Dat ghi den uwen aldus versiet!1514

1487
1490
1491
1492
1493
1494
1497
1499
1503
1504
1506
1507
1508
1510
1512
1514

overvloysele: overvloed.
moet: moge.
oetmoet: goedertierenheid.
roetsen: rotsen.
en alle Israëlieten in Uw hoede naamt.
mingen: doorstromen, vervullen.
dat gij uzelf tot rust brengt d.w.z. gerust zijt, vgl. vs. 1518.
bevelt: weggenomen.
de bloem van alle vruchten.
wort: zal zijn.
weyne: droefheid.
ontladen: weggenomen.
dat: dat het; gestaden: toestaan, verlenen.
bevrijd van alle verdriet.
om alle twijfel weg te nemen.
versiet: helpt.
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1515 Den ewigen lof moet u gescien
Altoes dat ghi der uwer pliet!1516
Des willic, also mi es bediet,1517
Thuus keren ende stellen mi te vreden;
In hem, die mi dit weten liet,
1520 Soe settic mijn ellendicheden.1519-20
Lof hebbe sijn gracie groet besneden,1521
Want ic ter guldender porten mach scouwen
(Dies danckic Gode met sueter beden)
Annen, mijnre geminder vrouwen.1524
1525 Vor waer soe magict nu wel behouwen,1525
Dat mi seide die ingel soete!
Dies willic haer bieden huessche groete.
Pause lutter.
God gruetu, Anne, suete vercorne!
+
Los benic van allen torne,1529
1530 Want mi dingel heeft verhuecht.
Dies gae wi te vreden, suver juecht!1531
Hi heeft mi bracht seer goede mare,
Dies benic vroe.1533
ANNE
In groten vare
Wasic om u, vercorne man.
1535 Om dies ic u te volgen began1535
Ende bid u vriendelic, hoert mijn vercleeren,
Dat ghi u emmer in Gods begeeren
Niet en verslaet, want waert sijn wille,1537-38
Wi cregen wel vrucht.
JOACHEM
Vrouwe, zwijcht al stille:
1540 Daeraf so es mijn clagen gedaen!
Dies laet ons beide te vreden gaen,
Gode biddende als van dien,1542

1516
1517
1519-20
1521
1524
1525
1529
1531
1533
1535
1537-38
1542

steeds draagt Gij zorg voor de Uwen.
bediet: gezegd.
op Hem werp ik al mijn bekommernissen.
besneden: heerlijk.
de genitief voor de objektsverhouding komt bij persoonsnamen veel voor.
ik kan het nu wel voor waar houden. Toneelaanwijzing: kleine pauze.
bevrijd ben ik van alle leed.
suver juecht: lieve vrouw.
vroe: blij; vare: vrees.
daarom ben ik u achterna gegaan.
dat gij volstrekt niet over Gods wil bedroefd zijt.
God biddende wat dit betreft.
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Datter ons salicheit in moet gescien,
Soe ic ben hopende vanden sticke.1544
1545 Dies gawi te vreden, ghi en icke. aant.
Sanc; spel opt lanxste.
+

bl. 33a

+

EEN VANDEN GEBUEREN
En hoorde mijn dage noyt vremder abuus!1546
Wat seitmen van Joachem?
ij GEBUER
Hi es weder thuus,
Alsoe ic corts heb horen verclaren;1548
Ende oec en was hi in .vij. jaren
1550 Soe vrolijc noch soe blide van moede,
Ja van gelate.1551
i GEBUER
Na dat ic bevroede,
Soe en waest niet goet, datmen hem dede
Ja alsulken onwerde ende confusichede1553
Ende vor alle tvolc alsoe bescaemde.
ij GEBUER
1555 Mi docht, dat alsoe niet en betaemde,
Ja, mochtment seggen int openbaer!1556
i GEBUER
Thoet es thoet, dat latic daer.1557
Laet ons van onsen woerden stillen.1558
Dese papen makent, alsoe si willen;
1560 Ic hebs meer gehoort, ic en segge niet hoe.1560
ij GEBUER
Het en hoert ons oec niet wel toe
Daerin te sprekene; dats anders nochtan.1562

1544
1546
1548
1551
1553
1556
1557
1558
1560
1562

zoals ik hoop in deze zaak.
Toneelaanwijzing: zang; geruime tijd spelen.
en = ic en; vremder abuus: zonderlinger zaak.
corts: pas.
gelate: uiterlijk, manier van doen; ja: is hier en in vs. 1553 en 1556 stopwoord.
zulk een smaad en schande; alsulken = alsulc ene.
als men dat zo eerlijk mag zeggen.
hoet = hoofd, dus: baas is baas, daar spreek ik niet van.
stillen: zwijgen.
hebs = heb des, heb daarvan.
dat is ook anders.
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i GEBUER
Wilt ment hem witen?
ij GEBUER
Wat maechs de man?1563
Oft hem God geen vrucht en verleent,1564
1565 +Eest dan sijn scout?
bl. 33b

+

i GEBUER
Wat? trouwen eer neent!1565
Hi creechse wel, waren si aen hem versien.1566
ij GEBUER
Gods gracie die moeter inne gescien1567
Ende oec in onser alder leven,
Tsi hier oft eldere.
i GEBUER
Dat moet God geven1569
1570 En wil den bescaemden sijn scaemte so lijen,1570
Datti na dese scaemte vor sijn scaemte noch moet verblien!1571
Selete.

ANNA
O godlijc licht vol gracien claer,
U scijnte es blickende altoes eenpaer!1573
Op den uwen ghi hittelijc laeyt;1574
1575 U grote gewichte es openbaer1575
In hemel, in erde, grondeloes zwaer.
U vonc invierich altoes raeyt!1577
Lof hebt der vrucht, die ghi gesaeyt
Hebt in minen besondegen lichame.1579

1563
1564
1565
1566
1567
1569
1570
1571
1573
1574
1575
1577
1579

wil men hem er een verwijt van maken? wat kan de man er aan doen?
oft: indien.
zeker voorwaar niet.
hij zou ze (de vruchten) wel krijgen, als ze voor hem bestemd waren.
moeter: moge er.
hetzij hier of elders.
en (God) moge wie beschaamd is gemaakt, in zijn beschaamdheid zò leiden, dat hij zich
daarna over deze beschaamdheid nog moge verblijden.
en (God) moge wie beschaamd is gemaakt, in zijn beschaamdheid zò leiden, dat hij zich
daarna over deze beschaamdheid nog moge verblijden.
Uw glans straalt onophoudelijk en onveranderlijk.
hittelijc laeyt: brandt fel.
gewichte: macht.
Uw gloeiend licht straalt voortdurend.
besondeg: zondig.
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Mijn man, die teersten was ontpaeyt,1580
Sal nu des drux, here, sijn verfraeyt;1581
Ghebenedijt si dies u name!
Want seer bequame1583
Soe wert mijn vrucht, ic heb[t] bevonden; aant.
1585 Dies rise u lof, heere, tallen stonden! aant.
1580

+

bl. 34a

+

1584

Pause: sanc of spel.

JOACHEM
Noyt blider man en was op eerde,
Want Anna, mijn wijf, soet God begeerde,
Die heeft, also mi es verclaert,
Een suete dochter nu gebaert.
1590 Soe edel, soe reyn, soe scoen van live
En was ter werelt noyt van wive
Geboren! Lof hebt dies, hemelsche vader,
Want ghi mijn troest sijt en berader;1593
Dies sijt geloeft in ewegen tie!
EEN PRIESTER
1595 Joachem, ghi scijnt seer blie.
Vercorne vrient, wats u gesciet?
Segt ons de sake.
JOACHEM
En soudic niet,
Ghi heren? Ic ben soe wel gepaeit!1598
God heeft sijn gracie op mi gespraeit1599
1600 Soe overvloedich, ja, diet wel vaet.1600
Ic, hopic, nemmeer en werd versmaet
Inden tempel, des ben ic vro,
Om mijn onvruchtbaerheit.
DANDER PRIESTER
Keren lieve, hoe soo?1603
+
Joachem, dats ons lief om horen!
bl. 34b

+

JOACHEM
1605 Noyt scoender kint en was geboren

1580
1581
1583
1584
1593
1598
1599
1600
1603

die eerst bedroefd was.
zal nu van zijn droefheid verlost zijn.
bequame: lieflijk.
is mijn vrucht, ik weet het.
berader: helper.
gepaeit: getroost.
gespraeit: uitgestort.
als men het goed begrijpt.
vgl. vs. 249.
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- Ghi heren, dat si u wel verclaert Dan Anna .j. dochter heeft gebaert,
Mijn lieve wijf. Dies soudic begeeren
Aen u beiden, om cort vercleeren,1609
1610 Dat ghi mi enen sueten name
Wout condegen, soet haer best betame
Na haer scoenheit ende behoerte.1611-12
EEN PRIESTER
Welc tijt was des kints geboerte?
Joachem, vrient, doets ons gewach.
1615 Dit horen wy gheerne.
JOACHEM
Den .viij. dach
Van september dat kint lofsam1616
Van harer moeder ter werelt quam
Ende daer om spoet u sonder beyen.1618
Ic wil gaen thuus en doen bereyen
1620 Mijn dingen, Alsoe daer toe behoert, aant.
Ende wilt mi volgen rechtevoert.1621
Dies biddic u, tes meer dan tijt,
Scep hem den name.
DANDER PRIESTER
Ghebenedijt1623
Moet sijn de vrucht om ons verhogen.1624
1625 Maer hoe selen wijt heeten mogen,
Dit kint? Geselle, wilt mi beraen,1626
Ic bens te weets.
DEERSTE PAPE
+
Bidt vol genaen aant. 1627
Den oversten here met goeden avise,1628
Datti ons enen naem bewise,1629

1609
1611-12
1616
1618
1621
1623
1624
1626
1627
1628
1629

van u beiden, kort gezegd.
condegen: mededelen, zoals 't meest zou passen volgens haar schoonheid en naar de eis.
lofsam: prijzenswaardig.
beyen: dralen.
rechtevoert: regelrecht.
bedenk de naam voor het kind.
tot onze vreugde.
beraen: raad geven.
ik zit er mee, ik weet het niet; vol genaen: deemoedig.
met goeden avise: met overleg. Misschien ook hoort vol genaen bij den oversten here, zodat
het betekent: die vol genade is.
bewise: aanwijze, aangeve.
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1630 Als sijn heilege wille si.
Bidt dies met nernste.1631
Hier bidden si.

DINGEL
Soe hoert na mi,
Wies dat ic u nu sal vercleeren:
Noemse Maria: dit seit hi di,
Die hoechste here; tes sijn begeren.
1635 Den wreeden viant te sijnder deeren1635
Ende alle den hemelscen heere ter vrame
Makic te binnen u deser meeren,1637
Dat Maria wert haren name.1638
Si wort den here alsoe betame,
1640 Dat noyt haer weerde en was volscreven, aant.
Hoe hoge, hoe groet ende hoe bequame
Dat si daer boven sal sijn verheven.
Den staet der inglen sal haer aencleven.1643

1640

EEN PRIESTER
Lof, salich kint, gebenedijt1644
1645 Van Gode, die ons dees boetscap brachte!
DANDER PAPE
In uwer moeder lichame gewijt,1646
Lof, salich kint, gebenedijt!
EEN PRIESTER
Ghespruyt, geboren dat ghi sijt
Uut Yesse, den edelen gheslachte.
DANDER PAPE
1650 Lof, salich kint, gebenedijt
+
Van Gode, die ons dees bootscap brachte!
Van groter crachte, hoge inde[n] here, aant.
Soe sijn u machte onsprekelic seere.

1631
1635
1637
1638
1640
1643
1644
1646

met nernste: met aandrang.
tot verderf van de hardvochtige duivel.
deel ik u deze boodschap mede.
wert = wort: zal worden.
volscreven: ten volle beschreven; het verband met de twee volgende verzen kan worden
aangegeven door t.w. Mak wijst op de mogelijkheid in vs. 1640 te lezen naer i.p.v. haer.
zal haar toekomen, zal zij bezitten.
hier begint een rondeel op Maria.
gewijt: geheiligd.
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Dies vloye u lof toe emmermeere!
Selete; wech.

ANNE
1655 Lof, here, en danc in allen tien! -1655
Vercorne man, wilt u verblien:
Al es ons kint seer jonc van dagen,
Soet blijct, het es na Gods behagen
Seer wijs van sinne, suptijl en vroet,1659
1660 Scoen, bequame, vol der oetmoet.
Nochtan en eest - God hebs gewout -1661
Nu recht omtrent maer .iij. jaer out.
Dus, waert u wille, ic sout wel raen,
Dat wise inden tempel daen,1664
1665 Want si hevet mi gewaecht.
Wat segdier af, dochter?1666
JOACHEM
Mijn suver maecht,
Uwe begeerte als van dien,1667
Lief kint, die sal u wel gescien.
Dies segt mi - gaet mi me of tegen -1669
1670 U wille sal sijn.
ONS VROUWE, i. jonc kint
Vader, ic ben genegen
Altijt te doene na u bevelen
Ende Gode te dienene.
ANNE
Dees vier gespeelen,
Maria, dochter, wilt met u leyen: aant. 1673
Wijsheit en laet van u niet sceyen,
1675 +Oetmoedicheit es den anderen name,
Suverheit, de derde, die geeft vrame,1676
Ghehorsamheit om duecht verstiven.1677
Dese selen altoes met u bliven.
Nu kinder, tert op, weest onversaecht.1679

1655
1659
1661
1664
1666
1667
1669
1673
1676
1677
1679

te allen tijde.
suptijl: fijn van geest.
God hebs gewout: lett. als God het wil, bij God.
daen = daden: zouden doen.
segdier = seg di er.
als van dien: wat dit betreft.
is het naar mijn zin of niet.
zie Aant.
vrame: voordeel.
om de deugd te versterken.
treedt naar boven (het altaar op).
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1680 Heere, ontfaet dees suver maecht
Met haren gespeelen, dies biddic dy,
En nemtse in hoeden.
BISSCOP
In Gods namen sy!1682
Nu ga wy, dochter, onder u viven.
Dat ghi eendrechtich tsamen moet bliven,
1685 Alsoe ic hope, na recht bekin,1685
Dat sal volcomen.
JOACHIM
Nu, kinder, tert in.1686
Dat alden hemelschen heere soet1687
U reyn bestaen bequaem sijn moet!1688
Wi sceiden van u nu; als in desen aant. 1689
1690 Gods gracie wil altijt bi u wesen.1690
BISSCOP
Lief kint, hoe es den name dijn?
MARIA
Maria.
BISSCOP
Wel moetti comen sijn!
In duechden wil u God gesterken.
Ghi selt nayen, stofferen en werken1694
1695 De orlementen des tempels en voort1695
Seldi u oefenen, alsoet behoort,
+
Ten geboden Gods in allen tyen.
Ter leeringen ende ter prophecien
Pijnt u te volgen in allen keere.1698-99
1700 Seldi, Maria?

1682
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1694
1695
1698-99

sy: zij het.
zoals ik hoop, als ik goed zie, dat het zal gebeuren.
zoals ik hoop, als ik goed zie, dat het zal gebeuren.
al den hemelscen heere: de gehele schaar der engelen.
bestaen: ondernemen.
als in desen: hierin, Mnl. W. I 367; zie Aant.
wil: moge, id. vs. 1693 en 1703.
stofferen: versieren; werken: borduren.
orlementen: ornamenten, sieraden.
span u in oplettend te zijn bij de lering en de (lezing der) profetieën. Volgens De Vreese is
ter leeringen ende ter prophecien plaatsbepaling bij volgen in allen keere.
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MARIA
Jaic geerne, heere!
ANNA
Nu ga wi, Joachim, vercorne man,1701
Maria es inden tempel bleven.
JOACHIM
God wilse met duechden verlichten voort an.1703
ANNA
Nu ga wi, Joachim, vercorne man.
JOACHIM
1705 Die hemel ende erde heeft int gespan,1705
Die wille haer salegen voortganc geven.
ANNA
Nu ga wi, Joachim, vercorne man,
Maria es inden tempel bleven.
JOACHIM
Haer onsprekelike wijsheit, haer duegdelijc leven,
1710 Die sal noch, hopic, naer Gods gehingen,1710
Alle menscen salicheit in bringen.
Want na de wijsheit, die in haer gesticht es,
Si metten heilegen geest verlicht es.
Hoe soude haer joncheit anders beseffen
1715 Den keest van duechden?1715
ANNA
God wiltse verheffen
In duechden als alder weertste geminde,
+
Datter elc gracie ende troest aen vinde!
bl. 37a

+

Selete.

BISSCOP
Ghi heren, mi wondert alte sere,
En dede de gracie vanden here,1719

1701
1703
1705
1710
1715
1719

hier begint een rondeel.
verlichten: versieren.
heeft int gespan: in Zijn macht.
gehingen: toestemming.
keest van duechden: de kern der deugden.
indien de genade van de Heer het niet deed.
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1720 Hoe dat Maria, dese suete maegt,
Dus jonc haer soe suptijlec draegt.1721
In allen dingen, dats openbaer,
Es si soe duegdelijc.1723
EEN PRIESTER
Dats seker waer,
Her bisscop. Wi en hebben noyt vernomen
1725 Selc maegt hier inden tempel comen,
Van bedene, van werkene soe wijs, soe vroet,1726
Soe scoen, soe lieflijc en vol der oetmoet.
Ic en can gepeynsen, hoe dat sy1728
Na haer joncheit.
BISSCOP
Wat raeddy my,1729
1730 Ghi heren? Wi moeten den gebode1730
Gehoorsam wesen, al sceiden wi noode
Van deser maegt, om cort verclaren.1732
Si es seer nakende hueren jaren.1733
Onsprekelijc eest, datmen soude rueren
1735 Van enegen jongen creatueren,
Dat sy mocht hebben alsulken sin,
En hadsi den heilegen geest niet in.1734-37
Want si es een vorme der reynicheit1738
Ende der oetmoet.
DANDER PRIESTER
Vor waer geseyt,
1740 +Si es de sorchfuldichste ende de bequaemlijxste,1740
De gehorsamste ende de tamelijxste1741
In allen dingen, soet es beseven.1742

1721
1723
1726
1728
1729
1730
1732
1733
1734-37
1738
1740
1741
1742

haer draegt: zich gedraagt; vgl. vs. 1659.
duegdelijc: voortreffelijk.
van bedene: in het bidden.
ik kan mij niet voorstellen hoe dat (mogelijk) is volgens haar jeugd.
ik kan mij niet voorstellen hoe dat (mogelijk) is volgens haar jeugd.
den gebode: het voorschrift, vgl. vs. 1793.
om cort verclaren: eerlijk gezegd.
hueren jaren: de huwbare leeftijd; vgl. ‘zij heeft de jaren’.
het is niet te zeggen dat men van enig jong meisje (er staat meerv.) zou kunnen zeggen, dat
zij zulk een gemoedsgesteltenis zou kunnen hebben, als zij niet de H. Geest in zich had.
vorme: toonbeeld; reynicheit: zuiverheid.
bequaemlijxste: lieflijkste.
tamelijxste: zedigste.
zoals bekend is.
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Si leit bat yngelen- dan menscenleven;
Si es volmaect ende onbevlect.
BISSCOP
1745 Maecht fijn, daer Salamon af sprect aant. 1745
In sinen cantiken, soe ic verzinne:1746
‘Ghi sijt met allen scoen, mijn vriendinne!1747
In u en es geen smette gesticht.1748
Scoender dan de zonne ende boven dlicht
1750 Der sterren duytnemenste, ongebreckelijxste1750
Fonteine vloyende inder gracien, de reckelijxste1751
Die noyt ter werelt ontfinc wesen.’
Wat saels gescien?
DEEN PRIESTER
Nu, als te desen1753
Wille ons de here verlenen spoet,1754
1755 Dat tonser salicheit wesen moet.
Selete. Dan sal Ons Vrouwe groot sijn.

JOACHIM
Anna, vercorne geminde vrouwe,
Daer ic in duegden mi toe betrouwe,1757
Eest wonder, dat mi therte verhuecht es,
Als Maria, de duegdelike kersouwe,1759
1760 Besprayt es metten hemelscen douwe1760
Van gracien, daer elkerlijc in verhuecht es.
Want si tverchiersele van alder duecht es,1762
Oetmoedelijc inden tempel des heren
Boven alle meechden, dwelc ons een vruecht es.
1765 Salicheit moeter by vermeeren.1765
+

bl. 38a

+

ANNA
Joachim, geminde man vol eren,

1745
1746
1747
1748
1750
1751
1753
1754
1757
1759
1760
1762
1765

fijn: edel.
cantiken: het Hooglied t.w. 4, 7; naar ik weet.
met allen: geheel.
op u is geen vlek gekomen, gij zijt zonder vlek.
ongebreckelijxste de volmaaktste.
reckelijxste: uitnemendste.
wat moet er gebeuren? (genit. afhankelijk van wat); nu, als te desen: vgl. vs. 1689.
spoet: voorspoed, geluk.
op wier voortreffelijkheid ik mij verlaat.
vgl. vs. 7.
besprayt: besproeid.
tverchiersele: het sieraad.
zaligheid moge er door verkondigd worden.
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Si en salder niet lange in mogen bliven.
JOACHIM
Soe machse haer tot huwelike state keren,1768
Oft in suverheden haer selven bescriven.1769
ANNA
1770 Gods gracie die wil in haer becliven,1770
Want si scier hubaer wesen sal,1771
Reyn, duegdelijc boven alle wiven.1772
Dies lovic den oversten here van al.
JOACHIM
Hi, die hemel ende erde, berch ende dal
1775 Gemaect heeft, die laetse voort regieren;1775
Hi salse best hueden voor ongeval
Ende duegdelic tsijnder gelieften bestieren.1777
ANNA
Nu laet ons met herten goedertieren
Loven den here, tes meer dan tijt,
1780 Dat Maria soe duegdelijc es van manieren1780
Dor de gracie des heren gebenedijt.
JOACHIM
Lof, goddelijc wesen, diet al verblijt,1782
Ingelen, menscen, hemel ende erde.
ANNA
Lof, specie vol duechden, der yngelen jolijt.1784
JOACHIM
1785 Lof, goddelijc wesen gebenedijt.
ANNA
Lof, die fonteyne van gracien sijt;
Onsprekelic es u hoge weerde.

1768
1769
1770
1771
1772
1775
1777
1780
1782
1784

kan zij zich in de huwelijke staat begeven.
of zich verbinden tot een maagdelijk leven.
becliven: groeien.
scier hubaer: weldra huwbaar.
duegdelijc: voortreffelijk.
Die moge haar verder leiden.
en haar voortreffelijk naar Zijn welgevallen besturen.
dat Maria zo voortreffelijk van levenswijze is.
hier begint een rondeel op Maria.
jolijt: vreugde.
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bl. 38b

+

JOACHIM
Lof, godlijc wesen, diet al verblijt, aant.
Ingelen, menscen, hemel ende erde.
1790 Dat Maria, die meegdelike geerde,1790
Met uwer gracien dus es versien,
Dies moet u ewigen lof gescien.
BISSCOP
Na Gods gebod moet u verclaert sijn:
Alle meegden, die verjaert sijn,1794
1795 Die trecken thuus bi vader ende moedere
Ende nemen man als haren behoedere.
Dit benic gebiedende sonder respijt.1797
Maria, ghij hebt oec uwen tijt,
Die daer toe steet; reyn, suver geerde,
1800 Ghi moet oec huwen.1800
MARIA
By uwer weerde,
Eerwerdich vadere, ic hebbe in my
Genomen, op dat Gods wille sy,1801-02
Dat ic mijn reinicheit ende mijn trouwe
Gode almechtich offeren souwe.
1805 Dus soudic geerne houden Gode
Mijn opset van dien, ende den gebode
Niet contrarie en ware van dien.1806-07
BISSCOP
Maria, dat en mach niet gescien
Na mijn verstaen; ic en weets hoe keren.1809
1810 Almechtich God, here alder heren,
Wilt ons verlichten met saleger leeren
In duegden tot onser sielen bate:
Oft Maria, wiens duegden altijt vermeeren,1813
+
Hier bliven sal inden tempel des heren
1815 Oft haer voegen tot huwelijken state.

1790
1794
1797
1800
1801-02
1806-07
1809
1813

de maagdelijke roede; Maria wordt genoemd de roede van Jesse.
verjaert sijn: de jaren hebben, vgl. vs. 1733.
dat beveel ik zonder uitzondering.
met uw verlof.
ik heb op mij genomen, indien het Gods wil is.
mijn voornemen daaromtrent, indien het niet in strijd is met het gebod hierover.
zoals ik het zie; ik weet niet hoe ik in deze moet handelen.
vermeeren: toenemen.
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i PRIESTER
Balseme van gracien, suet honich rate, aant.
Wilt u grote genadicheit hier bewisen.

1816

ij PRIESTER
Verwerft ons in glorien de hemelsce sate,1818
Daer men de sielen mach ewich spisen.
BISSCOP
1820 Soe datter elc confoort van duechden in vate,1820
Balseme van gracien, reyn honichrate.
ij PRIESTER
Verwerft ons inder glorien de hemelsce gesate,
Daer men de sielen mach ewich spisen.
BISSCOP
Balseme van duechden, reyn honichrate,
1825 Wilt u grote genadicheit haer bewisen,
Wiens lof dat niemen en can volprisen.1826
DINGELE
Her bisscop, hoort de redene mijn:
Alle, die van Davits geslachte sijn,
Die bringen droege roeden sonder vernoyen;1829
1830 Ende de wiens dat daer sal bloyen,1830
Sal Marien hebben in hoeden1831
Te huwelike; wilt u hier met spoeden.
BISSCOP
Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben,1833
Dat ghi u vrienden aldus versiet.1834
i PRIESTER
1835 Wel hem, die u in haer gedacht hebben.1835
Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben.

1816
1818
1820
1826
1829
1830
1831
1833
1834
1835

zie Aant.
(ge)sate: woonplaats.
zo dat iedereen er vermeerdering van deugden door verwerve.
wier lof niemand ten volle kan prijzen, uitspreken.
die zullen blijmoedig dorre takken brengen.
de: die, degene.
in hoeden: als behoeder.
Lof, Kracht, waarvan alle krachten hun kracht hebben; hier begint een rondeel op Maria.
versiet: zorgt voor.
in hun gedachten hebben.
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bl. 39b

+

BISSCOP
Wat dat wi, menscen, in duechden gewracht hebben,1837
Bi uwer duecht soe en eest al niet.1838
ij PRIESTER
Lof, cracht, des alle crachten cracht hebben,
1840 Dat ghi u vrienden aldus versiet.
BISSCOP
Nu salic sonder te letten yet1841
Alle dat van [Davits] geslechte geresen es aant. 1842
Ende tot huweliken state bequaeme int wesen es,
Gaen doen versamen met groter spoede.
1845 Laet sien, wie Marien, vol der oetmoede,
Sal vallen te goede; si es soe duegdelijc.1846
i PRIESTER
Elc mach int herte wel wesen vruegdelijc,
Al Davits geslechte mach wel verblien!
Tert voort, ghi heren, in allen sien.1849
i JONGELINC
1850 Gods werken sijn wonderlijc te verstane.
ij JONGELINC
Wie sal sijn wijsheit dan gronderen?1851
iij JONGELINC
Het gaet verre buten minen vermane.1852
i JONGELINC
Gods werken sijn wonderlijc te verstane.
iij JONGELINC
Nu pinen wi na sbisscops bevel te gane
1855 Ten temple, daer elc mach veryubileren.1855

1837
1838
1841
1842
1846
1849
1851
1852
1855

wat wij mensen ook aan goeds volbracht hebben.
bij uw voortreffelijkheid vergeleken is het allemaal niets.
zonder ook maar even te wachten.
alles wat uit Davids geslacht gesproten is; zie Aant.
ten deel zal vallen; zij is zo voortreffelijk.
treedt naar voren, heren, van alle kanten.
gronderen: doorgronden; hier begint een rondeel.
boven wat ik ervan kan zeggen.
veryubileren: zich verheugen.
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i JONGELINC
Gods werken zijn wonderlijc te verstane.
ij JONGELINC
+
Wie sal sijn wijsheit dan gronderen?
bl. 40a

+

iij JONGELINC
Die hem in wijsheden met wijsheden fonderen,1858
Doent sonder vaer.1859
ij JONGELINC
1860 Die wise dolen meest.
i JONGELINC
Dats emmers waer!1860
iij JONGELINC
Te beter hebben sijt, die goet clerc sijn.1861
i JONGELINC
Ja, wat segdijs? Moet niet een wonderlic werc sijn,
Dat Maria, de maegt, reyn van gedachte,
Bi Gods bevelene uut Davids geslachte
1865 Enen man sal trouwen, geseit vor al,
Niet wetende, wie dat hi wesen sal,1865-66
Dan si in Gods begeerte te vreden es?1867
ij JONGELINC
Menich maecht, die opten dach van heden es,
En soude soe lichte niet gepayt sijn.1869
iij JONGELINC
1870 Die haer gecrigen sal, mach wel verfrayt sijn,1870
Want haer minlijc opsien es soe sedelijc.1871
i JONGELINC
Ende Maria, die oetmoedege maecht seer vredelijc,

1858
1859
1860
1861
1865-66
1867
1869
1870
1871

die zich met wijsheid toeleggen op wijsheid.
vaer: vrees.
emmers: beslist, zeker.
goet clerc: goed en geleerd.
en nog wel, terwijl zij niet weet.
maar alleen dat zij.
gepayt: tevreden.
verfrayt: verheugd.
want haar beminnelijk aanzien is zo zedig.
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Sal op Gods betrouwen, soet jonst huer riet,
Enen man gaen trouwen, al en kint sijs niet.1873-74
ij JONGELINC
1875 Wie hoerde noit wonderliker dingen?
iij JONGELINC
Die sijn rijsken bloyende sal bringen,1876
+
Sal de maegt trouwen, dats openbaer.
bl. 40b

+

i JONGELINC
Dat teeken sal groot sijn.
ij JONGELINC
Dats emmers waer!1878
Men sach sulc wonder noyt gevallen.1879
iij JONGELINC
1880 Diense geburen sal van ons allen,1880
Es van Gode seer uutvercoren.
i JONGELINC
Op eerde en was noit scoender geboren.
Haer scoenheit verlicht al tscijn der sonnen.1883
ij JONGELINC
Haren meegdeliken lichaem es soe dor ronnen1884
1885 Met minnen tot duegdeliker ingloedicheit!1885
iij JONGELINC
Si es soe vol der oetmoedicheit;
Elker herten geeft si goet exempele.
i JONGELINC
Hets de vorsienichste vanden tempele,1888
De wijste, de oetmoedichste ende de reynste,

1873-74 zal, vertrouwende op God, zoals (Gods) gunst (= de genade) het haar ingaf, een man gaan
trouwen, al kent zij niets van hem.
1876 rijsken: takje.
1878 emmers: ongetwijfeld.
1879 gevallen: gebeuren.
1880 wie ze tebeurt zal vallen.
1883 verlicht: verhoogt, overtreft?
1884 dor ronnen: doorstroomd, vervuld.
1885 van vurige liefde voor de deugd.
1888 vorsienichste: de meest zorgzame.
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1890 De gehorsamste den here ende de serteynste,1890
Die noyt op groyende was in duechden.
ij JONGELINC
Dat esse warechtich.
iij JONGELINC
Si es soe vol vruechden,
Dat noyt op eerde en quam haers gelike,
Alsoet wel blijct.
i JONGELINC
Ic ben mechtich ende rike,
1895 Maer mocht mi de scoen maegt geburen,1895
+
Ic dancte Gode der goeder aventuren.1896
Ende ic wilder herte ende sin toe leggen
Huer te beminnene.

bl. 41a

+

ij JONGELINC
Alsoe mochten wi oec seggen:
Hier en es niement, vaet mijn vercleren,1899
1900 Hi en soudse te huwelike wel begeren,
Marien, die een bescut vor toren es.1901
iij JONGELINC
Hi salse wel crigen, diere toe geboren es.
Ic meynder noch sulc es, diere na lesen sal. aant.

1903

i JONGELINC
Sijn roede sal bloyen, die brudegoem wesen sal.1904
1905 Ga wi ten temple de maecht aenscouwen.
ij JONGELINC
Tes messelic, wie ons meskief genesen sal.1906
Sijn roede sal bloyen, die brudegoem wesen sal.

1890
1895
1896
1899
1901
1903
1904
1906

serteynste: standvastigste.
vgl. vs. 1880.
voor het geluk.
let op mijn woorden.
die een bescherming tegen leed.
ik denk dat er nog menigeen is die er om bidden zal; zie Aant.
hier begint een rondeel met staartvers.
het is onzeker wie onze tegenslag zal genezen.
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iij JONGELINC
Sijn aventuere es groet, die in desen sal
Gode behagen ende de maget trouwen.
i JONGELINC
1910 Sijn roede sal bloyen, die brudegoem wesen sal.
Ga wi ten temple de maegt aenscouwen.
God wil ons met siere gracien bedouwen!
BISSCOP
Inden name des heren, hoort alle, die sijt
Van Davids geslechte sonder verwijt1914
1915 Te huwene: brinct elc een roe1915
Droege, dat God sijn gracie doe
Tot onser salicheit, hoe dat geet.
i VAN DAVIDS GESLECHTE
Her bisscop, wi sijn alle bereet
Naer u gebod, soet redene si.1919
1920 +Joseph tert voort.
bl. 41b

+

JOSEPH
Wat hanct aen my?1920
Ghi heren, wilt mi dies verdragen,1921
Ic bens onwerdich.
BISSCOP
Hoort mi gewagen:
Wiens roede dat bloyt, mach wel verblien,
Want hi sal trouwen der maegt Marien,
1925 Joachems dochter, na Gods bevel.
Stect op u roeden! - O God Emanuel,
Hoe mach dit wesen? dits vremt bediet:1927
Hier en bloyt een ynckel roede niet.
Nochtan seide dingle int openbaer,1929
1930 Dat soude gescien.
i PRIESTER
Joseph, comt naer,1930

1914
1915
1919
1920
1921
1927
1929
1930

van Davids geslacht zonder blaam.
te huwene: hoort bij sijt: huwbaar zijt.
soet redene si: zoals het redelijk is.
wat is aan mij gelegen?
wilt mij daarvan vrijstellen.
dit is een vreemde geschiedenis.
int openbaer: heel duidelijk.
naer: nader.
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Weest onderhorich naer dbetamen.1931
Stect op u roede, en wilt u niet scamen;
Wat God begeert, dat moet gescien.
JOSEPH
Ghi heren, dat kennic, maer al in dien
1935 Benic bereet in alder maten;1934-35
Maer dees soe mochti mi wel verlaten.1936
BISSCOP
Lof, here, die niement en can geliken! aant.
Hier doedy openbaerlijc bliken,
Dat alle dinc es in u vermogen.
1940 Joseph, ghi moecht u wel verhogen,1940
Want God die heeft u uutvercoren
Boven al dandere; nu na dbehoren,
Josep, soe moetti trouwen te wive
Marien reyn, suver, bequame van live,1944
1945 +Alsoet de overste here begeert.

1937

bl. 42a

+

JOSEPH
Her bisscop, dat en wert u niet geweert.1946
BISSCOP
Nu, Joseph, in onderhoricheden1947
Soe geloefdy den here, dat ghi met vreden
Ende met getrouwicheden, in werken van minnen,
1950 Marien, vol der oetmoedeger sinnen,1950
Volstandich bi bliven selt emmermeere1951
Sonder af sceiden?
JOSEPH
Dat gelovic haer ende Gode den here
Vor u, her bisscop, als man van trouwen.

1931 wees gehoorzaam, zoals het betaamt.
1934-35 dat erken ik, wat dat aangaat, ben ik in elk opzicht bereid (Mak); de zin van maer in vs. 1934
is niet duidelijk.
1936 maar hiervan zou ik gaarne door u ontheven zijn.
1937 evenaren.
1940 verhogen: verheugen.
1944 schoon van uiterlijk.
1946 geweert: geweigerd.
1947 in gehoorzaamheid.
1950 vervuld van ootmoed.
1951 volstandich: standvastig.
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BISSCOP
Dat geloefdy oec, Maria?
MARIA
Jaic, here.
BISSCOP
God laet u wel houwen!1954
1955 Nu, Joseph, vrient, wilt u bereiden
Thuus wert te treckene sonder beiden.
Maria, dochter, ende Joseph, ghi,
Weest onderhorich.
JOSEPH
In Gods namen si. -1958
Maria, laet ons gaen gereetscap maken,1959
1960 Soet ons betaemt, van alle saken:
Ic wil gaen trecken ongelet aant. 1961
Te Bethleem wert.
MARIA
Ende ic te Nazareth.
Gods gracie wil ons alsoe gewegen,1963
Datter sinen lof in sy gelegen.
+

bl. 42b

+

GOD
1965 Gabriel, hoert: wilt u bereyen; aant.
Sijt snel en wil niet langer beyen.
Ic wil aen nemen menscen natuere,
Volcomen dat die propheten seyen1968
Van mire hoger gebuertelicheyen1969
1970 Aen een meechdelike figure,1970
Om te verlossen, die daer int sure1971
Lange bedruct hebben geseten;
Die willic nu als creature1973
Bringen, daer ewelic geduere

1954
1958
1959
1961
1963
1968
1969
1970
1971
1973

laet = laet het; houwen: houden.
si: zij het.
gereetscap maken van alle saken: alles gereed maken.
ongelet: onverwijld; zie Aant.
moge ons zo geleiden.
(wil) volcomen: wil vervullen.
gebuertelicheyen: geboorte.
aen een meechdelike figure: uit een maagd, vgl. vs. 1986.
int sure: in droefheid.
als creature: als schepsel, als mens (hoort bij ic).
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1975 Mijn grote bliscap ongemeten.
Gabriel, ic doet u weten,
Dat ghi selt trecken te Nazaret.
Daer seldi vinden in secreten1978
Maria, die maget onbesmet.
1980 Haer seldi seggen ongelet
Van minen wegen in corter spacien:1981
‘God gruetu sonder wee, vol gracien!’ aant.
Dat segt haer vanden monde Gods.

1982

GABRIEL
O here, behouden uws geboods, aant. 1984
1985 Mi wondert, hoet u gelieven souwe1985
Menscheit te nemen aen een vrouwe,
Al es si suver, ic segt u bloet,1987
En sterven natuerlic dan de doot,
Ende ghi onsterfelic sijt, soet claer es.1989
1990 Want de mensce, soet oppenbaer es,
Met sonden ontreint es en besmet,1991
Contrarie sgebods en uwer wet.
Dits hoech verstaen, ic segt u vrilic.1993
GOD
+
Gabriel, dees maecht heeft mi so blilic
1995 Gedanct, geloeft, als haren verminden,1995
Ghi en selter blame noch smette in vinden.
Dies es mijn herte in haren bedwange.1997
Gescreven staet in Salamoens sange:1998
Mijn liefste vriendinne eest, hoe dat si,
2000 Want si es geheilicht in my.
Ende op wien sal rusten Gods geest, aant.
Dan opten oetmoedegen alder meest?

1978
1981
1982
1984
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1998

in secreten: in afzondering.
in corter spacien: in (deze) korte woorden.
sonder wee: een zinspeling op het woord ave; zie Aant.
met welnemen van Uw gebod.
het verwondert mij hoe het U zou behagen.
bloet: ronduit.
ende: terwijl.
ontreint: besmeurd.
dit is moeilijk te verstaan, ik zeg het U vrijmoedig.
verminde: beminde.
in haar macht, aan haar overgegeven.
Salamoens sange: het Hooglied; deze woorden vindt men niet in het Hooglied; ze worden
alleen aan Salomo toegeschreven om ze meer gezag te verlenen (Mak).
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139
Dus segt haer voert sonder respijt:2003
‘De here es met di, gebenedijt
2005 Soe sidi boven alle vrouwen!’
GABRIEL
O claerheit, die niemen en mach dorscouwen,
Hets meer dan tijt, ic lide verwonnen2007
Grondeloes sijn u hoge connen2008
Ende u genaden onbesneden2009
2010 Uut uwer hoger godlicheden.2010
Om, here, te quitene die nu sterven,2011
Soe werdic nernstich ter bederven.2012
Pause cort. Gabriel knielt vor Marien, ende si leit en leest in haer camere, haer hande te Gode
wert hebbende.

GABRIEL
Van Gods wegen, suver vercorne,
Los van allen smetten, reyne,
2015 Soe comic tu, in tsviants toorne:2015
Ghi selt verlossen die verloorne!
Hi wilt hem rusten in uwen pleyne2017
Ende wilt vertroesten vor die veleyne,
+
Die liggen inder duvele tra.2018-19
2020 Ave, gracia plena!
Hier verscricse haer.
Maria, vrouwe, sijt onversaecht!
Natuerlic seldi baren een kint2022
Ende werden moeder ende bliven maecht.
Die gracie des heren heeft u vermint;2024
2025 Jhesus saelt heten, mi wel versint,
De hoechste van deser werelt wijt.

2003
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2017
2018-19
2022
2024

sonder respijt: onverwijld.
ik geef mij gewonnen.
connen: weten.
onbesneden: oneindig.
(voortvloeiende) uit Uw hoge Godheid.
quiten: verlossen.
(zo) ga ik snel doen wat nodig is. Toneelaanwijzing: leit en leest: ligt te bidden.
tu, in tsviants toorne: naar u, de duivel ten spijt.
hij wil rusten in uw heerlijkheid (heerlijke schoot).
en wil troost brengen voor de ongelukkigen die liggen in de poel der hel. Misschien is vor
een fout in het handschrift.
op natuurlijke wijze (dit in tegenstelling met haar ontvangenis).
heeft vermint: bemint.
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Ghi sijt, soemen gescreven vint,
Vor alle vrouwen gebenedijt!
MARIA
Her ingel, die hier dus comen sijt,
2030 Seer verwondert mi van dien;
En kinde noyt man ter werelt wijt,2031
In wat manieren saelt dan gescien? aant.
DINGEL
Suver maecht, sijts onbevreest!
Gods gracie heeft u daer toe bereit.
2035 Ghescien saelt biden heilegen geest
Mids uwer groter oetmoedicheit.2036
Ten tekene van dien, vor waer geseit,
Heeft Elizabeth, u nichte, ongewaent2038
Enen sone ontfaen in haer outheit
2040 En es nu in haer seste maent,
Nochtan datsi onvruchtbaer sy,2041
Ten dae Gods gracie.2042
MARIA
Her ingel, soe ghi
Mi seit, soe moet met mi verkeren.2043
In Gods genaden soe keeric my:2044
2045 +Siet hier de deerne Gods ons heren!2045
bl. 44a

+

GABRIEL
Reyn maecht vol eren, suete Marie,
Die gracie Gods heeft u om vaen.2047
Een godlike hemelsce tresorie2048
Seldi voort bliven sonder vergaen.
2050 Orlof, ic keere ten hemel saen.2050
Selete.

2031
2036
2038
2041
2042
2043
2044
2045
2047
2048
2050

en kinde = ic en (be)kinde.
mids: om wille van.
ongewaent: nooit verwacht.
nochtan dat: ofschoon.
ten dae = het en dade: tenzij door.
verkeren: vergaan; de lezing Mnl. W. VIII 1895 is onjuist.
op Gods genade vertrouw ik.
deerne: dienstmaagd.
heeft u omvangen.
tresorie: schatkamer, vgl. vs. 34.
orlof: vaarwel.
de rest van 44b is wit
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DE NAPROLOGHE
+

bl. 44b

+

O Alder hoechste, gebenedie,
Godlike, hemelsce trezorie,
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2055

2060

2065

2070

2075

2080

Laet u ons slechtheit sijn bequame,2053
Dat wi hier minlic, sonder envye2054
Hebben vertoecht. In weder sye aant. 2055
Ter eren van uwen soeten name
Dor uwen oetmoet huetse vor blame,
Diet duegdelic hebben willen verzinnen
Ende hier sijn comen tot onsen verzame.2057-59
Gheeft hem te harer sielen vrame,2060
Dat si die ewige vruecht gewynnen.
Wy doen u duegdelic bekinnen,2062
Dat wi, en God wilt, tander jare2063
U dander bliscap selen beginnen2064
Ende vort van jaer te jare met minnen
Oec dander bringen int oppenbare.2066
Tot sevene lanc, verstaet int clare,2067
Salmen u achter volgende vertogen2068
Ter eren der weerdicheit van hare,
Die veel meerere eren werdich ware
Dan wy van haere vercleren mogen. aant. 2071
Dies bidt der lampten sonder verdrogen,2072
Dat si ons allen moet bevrien2073
Ende dat wi ons te haren dienste so pogen,2074
Dat wi in vreden ende in hogen2075
Met salicheien den tijt gebyen.2076
Bidt dies der sueter maecht Marien
Gemeynlic, die hier sitten of staen.2078
Orlof geminde, hets nu gedaen.2079
Tot tander jaer, soet es vorseit.2080
Ic beveel u der drievuldicheit! aant. 2081

2053
2054
2055

laat u onze eenvoud (ons pretentieloos stuk) aangenaam zijn.
dat wij hier uit liefde met goede bedoeling.
vertoecht, wegens dat met de pregnante betekenis: gespeeld; in weder sye: van de andere
kant. Zie Aant.
2057-59 in uw goedertierenheid behoedt hen voor kwaad, die het goed hebben willen opnemen en
die hier op deze bijeenkomst zijn samengekomen
2060 vrame: heil.
2062 wij laten u ‘voor de goede orde’ weten.
2063 indien God wil, ‘als het God belieft’, het volgend jaar.
2064 dander: de tweede.
2066 dander: de andere; int oppenbare bringen: vertonen.
2067 tot zeven toe, versta het goed.
2068 vertogen: vertonen.
2071 dan wij van haar kunnen zeggen.
2072 de lamp die nooit uitdroogt t.w. Maria.
2073 dat zij ons allen moge beschermen.
2074 pogen: inspannen.
2075 in hogen: in vreugde.
2076 tot ons heil het aardse leven beleven.
2078 gemeynlic: allen.
2079 vaartwel ‘geachte toehoorders’.
2080 zoals hierboven is gezegd.
2081 ik beveel u aan bij de Drievuldigheid. Zie Aant.
45b en 46 geheel zijn wit
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op de voorkant van het losse schutblad.
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+

Dierste Prologe aant.
+

blad 1b

Maria vol gracien, die moecht gebien Dat hemelsce, eertsce ende helsce knien2 U
moeten bugen, wyken ende eren, -3 Want alle dat God nye liet gescien,4 Oft noit met
ogen oec wort gesien, Daer moet na recht dijn lof bi meeren, -6 Ik biddu, moeder
ende bruut des Heren, Tabernacle Gods, fonteyne der duecht, Dijn rayen van gracien
laet altijt keren9 Op alle sondaren, want ghijt vermuecht;10 Oetmoedege, suete, suver
juecht,11 Hout alle tkersten gelove in vreden12 Doer dere dien ghi soe minlic suecht,13
Onsen prince, princersse, haer slote en steden;14 Dies biddic u met ynneger beden
Tees nu recht leden omtrent een jaer,16 Dat wi hier speelden int openbaer De seste
bliscap van Onser Vrouwen. Tverhael van dien dat latic daer,19 Wi volgen der materien
naer;20 Ic meent de selke wel heeft onthouwen.21 Op dat sier bi verlichten souwen,22
Gods moeder ende sine jongeren meest, Soe sant hi hem in rechter trouwen,

2
3
4
6
9
10
11
12
13
14
16
19
20
21
22

knien: knieën, aanduiding van personen (pars pro toto).
wyken: onderdanig zijn.
alles dat God ooit liet gebeuren.
bi meeren: door vermeerderd worden.
rayen: stralen; keeren: draaien, gericht worden.
want gij kunt het.
juecht: maagd, vgl. vs. 827 en I vs. 1531; oetmoedeg: genadig.
bescherm de gehele Christenheid om de Heer, die gij zo liefdevol zoogde.
bescherm de gehele Christenheid om de Heer, die gij zo liefdevol zoogde.
deze regel is eveneens objekt bij hout in vreden vs. 12; haer: hun.
recht leden: precies geleden.
die te verhalen laat ik achterwege.
wij vervolgen het onderwerp, verhaal.
meent = meen het (het is objekt bij onthouwen); de selke menigeen.
opdat zij (t.w. Maria en de jongeren) erdoor zouden getroost worden.
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In viereger minnen den Heilegen Geest.25 Van desen smaect wel der keerne keest,26
Dit wort de sevenste ende de leste. Al staet op enen slichten leest,28 Eest leec oft
clerc, elc neemt int beste,29 Al waert soe datter yemen in meste.30 +Int oeste int weste
+
biddic vor vre, Voer al in Bruesel, die suete ste. Voort gruetic u allen, die hier
bl. 2a
versaemt sijt, Dat elc gesonde ende saliche34 Moet hebben, ende dewige leven me
Na deser tijt, hoe ghi genaemt sijt. Dus, eerbaer notabele, die onbefaemt sijt,37 Siet
gunst vor cunst in onsen werke.38 Ic hope de meester dan ongeblaemt blijt,39 Op
datmens niet te nauwe en merke.40 Thout meest scriftuere, som scrivent clerke41 Met
sconen redenen geapprobeert,42 Maer waermen tkersten gelove bi sterke.43 Hi es
onwijs, diet lichte batteert44 Soe verre alst redene consenteert.45 Dus dan cesseert, om
cort vermaen,46 Als van gescille, en wilt verstaen47 Den sin der hoger materien soet.48
Wat vrouden Maria heeft ontfaen49

25
26
28
29
30
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

hier wordt het onderwerp van de zesde Bliscap (de komst van de H. Geest op pinksterdag)
genoemd; hem: hun, in rechter trouwen: volgens Zijn belofte.
der keerne keest: het pit van de kern (superlatief begrip). Versta: van dit spel smaakt het pit
van de kern d.i. het wezenlijke.
al is het op een eenvoudige leest geschoeid.
ieder vatte het in de goede geest op.
al zou het zo zijn dat er iemand in tekort schoot.
dat ieder gezondheid en zaligheid moge hebben.
dus, geachte aanwezigen, die onbesproken zijt.
ziet meer de genegenheid (voor u) dan kunst in ons werk.
ik hoop dat de dichter dan onbesproken blijft.
indien men het niet te kritisch beoordeelt.
het volgt merendeels de Schrift, gedeeltelijk schrijven geleerden het; zie Inl. p. 34.
met schone woorden bevestigd.
maar waar men het christelijk geloof door versterkt.
die het lichtvaardig wraakt.
zover als de rede daarmee overeenstemt.
houdt derhalve op - kort gezegd - met alle rumoer, lawaai.
houdt derhalve op - kort gezegd - met alle rumoer, lawaai.
de zin van het hoge en lieflijke onderwerp, verhaal.
vroude: vreugde.
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Doen hier haer leven wert gedaen,50 Geen sin en mocht dies wesen vroet.51 Hoe slecht
mer hier bewijs af doet,52 Noijt meerder vruecht haer en gescie. aant. 53 Elc seg haer dan
des yngels groet, Dat si elc droef herte verblie. Ende nyemen en scympe noch en
benye56 Ons sympels wercs: wi doent uut minnen, Ter eeren der stat en sonder envye,58
U allen ter liefden, dat wilt versinnen.59 Hoort alle en swijt, wi gaen beginnen.60 +
bl. 2b is wit

+

[Die sevenste Bliscap van onser Vrouwen]

SINT JAN
+
O hoge, eerwerdege, gebenedie
Maget vrye,62
Tresoer, daer alder werelt scat63
In lach besloten na claren belye;64
Want, suete Marie,
Wi cochten daer met de hemelsce stat;
Den dau van gracien es in u nat,67
............... aant. 68
Des hemels ende der erden gevloyt;
Die heeft ons in u suver bat,70
Der specien vat,71
Gedwegen ende met genaden bespoyt.72
Oetmoedege Vrouwe, u niet en vernoyt73
Dat ic ghemoyt74
Dus worde u minen troest te gevene;75
Want ic ontfinc, invierich gegloyt76
Ende hittich dorbroyt,77

65

70

75

50
51
52
53
56
58
59
60
62
63
64
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77

wert gedaen: eindigde.
geen verstand zou dat kunnen begrijpen.
hoe ongekunsteld men dat hier ook vertoont.
gescie: geschiedde, vgl. vs. 55: verblie: verblijde.
benye: neme aanstoot aan.
sonder envye: met goede bedoeling.
dat wilt versinnen: verstaat dit wel.
swijt: zwijgt.
vrye: edele.
tresoer: schatkamer.
na claren belye: zoals duidelijk is gezegd.
nat: water, vgl. vs. 952.
zie Aant.
voor het beeld van het bad vgl. vs. 1210.
voor vat vgl. vs. 487; specie: welriekend kruid, vgl. vs. 1630 en 1654.
gewassen en met genade besproeid.
u niet en vernoyt: laat het u niet verdrieten.
ghemoyt: gedrongen.
troest: steun, hulp.
invierich gegloyt: zeer vurig doorgloeid.
en doordrongen van brandende ijver.
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80

85

90

95

100

105

78
81
82
86
87
89
90
93
96
97
98
105
106
108
109

Den last, geminde, van uwen aenclevene.78
Dies blivic voort in minen levene,
Hoge verhevene,
In u hoede, soet u betame,81
U biddende dat u si bequame.82
MARIA
Jan, geminde vrient vercoren,
Lacen! ghi wet hoet met my steet:
Gods jongeren hebbic alle verloren.
Die mi te troesten plagen te voren,86
Achermen! die sijn my ongereet.87
Si sijn getrocken, verre ende breet,
Dwoort Gods tot sinen bevele bedien.89
+
Alsoe hi selve den orboer weet,90
Tot sijnder begeerten, tsi cout of heet,
Moet sinen wille altoes gescien.
Dus, Jan, vercorne vrient, in dien93
Dat ic my selven nu vinde alleene,
Soe biddic u, wilt de woerde aensien
Die mijn kint sprac tot ons lien,96
Daer ic stont in bitteren weene.97
Hi gaf mij u hoede, ende el negheene.98
Hi seide: ‘Wijf, sich daer u kint.
Jan, dits dijn moeder.’ Hoort, wes ic meene.
Dus blijft mi bi, in duegden reene,
Want hi u vor dandere hoechst heeft gemint.
JAN
O Vrouwe, daer te voren noch sint
Dat de werelt heeft gestaen,
Seggic vor waer, en loegens twint,105
En was soe ermen wissel gedaen,106
Want, Vrouwe, ghi moestet daer ontfaen
Eens visschers sone, cleyn van geslachte,108
Voer hem, die, na sijn vermaen,109

het bevel, beminde, in uw dienst te staan.
te uwer bescherming, indien het u behaagt.
dat u si bequame: dat het u aangenaam moge zijn.
plagen: plachten.
ongereet: onbereikbaar.
naar Zijn bevel verkondigen.
zoals Hij zelf weet wat goed is.
in dien dat: omdat.
tot ons lien: tot ons beiden.
in bitteren weene: in grote droefheid.
uw bescherming en anders geen.
en = ic en: ik ontken het geenszins.
wissel: ruil.
onaanzienlijk van afkomst.
naar Zijn zeggen.
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146
110

115

Hemel, ende erde van nyeute wrachte.110
Niet min, eerwerdege, de hoge van machte111
Deet om een beter, des sijt te vreden.112
Al sidi gestelt tot mijnder wachte,113
Ic en kynne mi niet werdich genoech om treden
Den wech, die ghi voer mi waert leden.115
MARIA
Jan, vrient, laet u dies genuegen,116
In alsoe velen alst God begeert;117
Sijt dies gevreet, hi saelt wel vuegen, aant.
En daer op niet en murmereert. aant.

120

125

130

135

110
111
112
113
115
116
117
118
121
122
123
126
127
130
131
134

118

SINT JAN
+
Ic dancke u, suete maget weert,
Dat ghi mijns te vreden sijt.121
De gracie Gods heeft u vercleert122
Daer mede, dat ghi geheilicht blijt.123
Dus, weerde bloeme gebenedijt,
Een huusken hebbic noch staende hier bi,
Daer moegdi in leiden uwen tijt,126
Eest u gelieflic, maget vri.127
Hier onder den berch, verstaet wel mi,
Van Syon, suete ende oec bequame,
Soe steet dit huus. Alsulc alst si,130
Soe ghevict u, Vrouwe, ent u betame.131
MARIA
Jan, dat es my seere gename,
Want wel ter goeder plaetsen steet
Om visenteren sonder blame134
De steden, daer God sijn passie leet.
Die willic dagelijcs, daer icse weet,
Visenteren tot sijnder eeren,

uit niets schiep.
niet min: evenwel.
deet: deed het.
tot mijnder wachte: onder mijn bescherming.
leden: gegaan.
neem genoegen met alles zoals God het begeert.
neem genoegen met alles zoals God het begeert.
wees daarop gerust.
met mij tevreden zijt.
vercleert: verlicht.
waardoor gij geheiligd blijft.
daar kunt gij uw leven in doorbrengen.
gelieflic: aangenaam.
zo als het is.
indien het u bevalt.
om zonder opspraak te bezoeken.
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+

147

140

145

150

155

Tsi daermen doopte oft besneet,138
Gheeselde oft cruuste om sijn verseren.139
Daer willic mi ynnechlijc toe keeren140
Om te besuekene met wille goet,
Uut rechter devocien sijns loofs vermeeren,142
Dat hi daer stortte sijn heilege bloet.
SINT JAN
O suete moeder ende maget soet,
Als ghi daer sijt, tot elker stede,145
Soe biddic u vriendelijc, dor oetmoet,146
+
Dat ghi my doet in uwen gebede,147
Want sijn gracie die es u mede,
Hi en sal u nemmermeer verhoren.149
Wat si, ghi bringet in Gods vrede,150
Dat weet ic wel, biddier hem voren.151
MARIA
Jan, mijn goede vrient vercoren,
Mijn hulpe en weert u niet ontseit,
Noch nyemens die na sijn hulde sporen154
En hopen aen sine genadicheit;
In haren troeste wordic bereit.156
JAN
Nu, gawy met anderen voort in minnen,157
Tot Gode gelieft dat hi ons hale.

160

138
139
140
142
145
146
147
149
150
151
154
156
157

MARIA
Sijn heilege gracie laet hi ons kinnen,
Gawy met anderen voort in minnen.

daermen = daer men en, waar men Hem.
om Hem te pijnigen.
daar zal ik mij vurig op toeleggen.
sijns loofs vermeeren: om Zijn lof te verkondigen. Vermeeren = vermaren; vs. 1045 mere
= mare, tijding, Mnl. W. VIII 2107.
tot elker stede: waar ook.
dor oetmoet: ootmoedig.
dat gij mij in uw gebed insluit.
verhoren: afwijzen.
wat si = wat het si.
biddier = bidt ghi er.
noch aan (n)iemand die Zijn gunst afsmeekt. Nyemens met werkw. in het meerv. is constructio
ad sensum, vgl. vs. 190 menich gingen.
om hem te helpen ben ik bereid.
met anderen: onder elkaar. Hier begint een rondeel.
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JAN
Sijn godheit doe ons genade gewinnen,
Dat wi ontvlien der helscer quale.162

165

MARIA
Nu gawi met anderen voort in minnen,
Tot Gode gelieft dat hi ons hale
Uut desen ellindegen eerdscen dale.
Selete cort. Die wile besuect si de steden, ende si gaen wech.

170

i JODE
Claer, dese temptacie van desen wive166
Es quaet te lidene, selc van bedrive,167
Want, dat luttel es gesien,
Si popelt, si leest, si buecht haer knien,169
Si weent, si carmt, nu hier, nu daer,
+
In allen plaetsen.
bl. 5a

+

ij JODE
Dat doetse voer waer.
Ic siet soe node, mi dunct ic splite.172
Si makes oec te vele.

175

i JODE
Tes recht tenen spite173
Van ons, ende onser wet eest blamelic
En diese regeren.
ij JODE
Tes onbetamelic,175
Dus openbaerlic dat si gaet stupen,176
Cnielen, wagebaerden en crupen177
In allen steden, daer haer kint leet
Enege scoffieringe.179

162
166
167
169
172
173
175
176
177
179

quale: pijn.
Toneelaanwijzing: korte pauze. Intussen bezoekt zij de (heilige) plaatsen.
claer: in waarheid; temptacie: kwelling.
kan men moeilijk verdragen, zoals zij doet.
zij prevelt, zij bidt.
ic splite: ik berst.
zij maakt het ook te bont; tenen spite van ons: tot onze schande.
en die de wet uitvoeren.
stupen: buigen.
wagebaerden: jammerend te keer gaan.
scoffieringe: smaad.
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180

i JODE
Tes onbesceet.179
Daedsijt doch heymelic, ondertiden180
Dat tfolc niet en mercte!
ij JODE
Soe mochtment liden;181
Maer nu maect si selken geveert,182
Recht al waert der pinen weert, aant. 183
Als quansus hi ware een coninc der Joden.184

185

190

i JODE
Si heeft hem eren genoech geboden,
Al waer hi een heildom oft een sant.186
Maer thout al elder: wi worden gescant,187
Worden si, diet taenscouwene plegen,188
Bekeert ende te harer secten genegen.189
Oec wasser menich, alsoe wi merken,
+
Die hem na gingen.191
bl. 5b

+

ij JODE
Ende alle haer werken
Sachmen soe duegdelic daer si geet;
Maer tes al geveyst.193

195

i JODE
Vor waer, en weet,
Maer docht u goet, ic wist ons raet194
Om dit te beletten.
ij JODE
Hoe?

179
180
181
182
183
184
186
187
188
189
191
193
194

onbesceet: onbehoorlijkheid.
als zij het nog in het geheim deed, slechts nu en dan.
dan zou men het nog kunnen dulden.
geveert: misbaar.
juist alsof het de moeite waard was.
als quansus: alsof.
als ware hij een relikwie of een heilige.
maar er zit iets anders aan vast; gescant: te schande gemaakt.
die het geregeld zien.
en tot hun dwaling genegen.
die Hem volgden. En al haar doen scheen zo voortreffelijk.
geveyst: geveinsd; en = ic en.
docht: docht het.
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i JODE
Den potestaet195
Selen wijt opt corte gaen vercleren,196
Ende dan, men later hem met geberen.197
Hi saelt haer, sonder veel gescals,198
Wel doen laten.

200

205

ij JODE
Vele ongevals
Worder af nakende onser wet,200
Ja, wort niet in tijts belet201
En strangelic genomen metten tanden202
Van dies macht hebben.
i JODE
Noyt soe veel scanden203
En hadden de Joden van haren kinde,
Als si hier af wel mochten ten inde,205
Waert so datmens niet en vermaende206
Vor den rechter.
ij JODE
Hi comt hier gaende.
+
Dits yuust, wi willen hem spreken an208
Van deser saken.

210

i JODE
Aenveertten dan209
Op tcorte, eer dat hi ons ontgae.210
ij JODE
Here, geliefdet uwer genae,211
Wi souden u geerne in corter sprake
Wat nyeus vercleren.213

195
196
197
198
200
201
202
203
205
206
208
209
210
211
213

potestaet: hogepriester, die hier blijkbaar gerechtelijke bevoegdhedenheeft.
opt corte: onverwijld.
men late er hem zijn gang mee gaan.
zonder veel drukte.
worder af nakende: zal er van komen.
wort: wordt het.
en krachtig aangepakt door hen die er de macht toe hebben.
en krachtig aangepakt door hen die er de macht toe hebben.
als zij tenslotte hiervan zouden kunnen hebben.
indien men het niet voor de rechter zou brengen.
dits yuust: dat treft.
spreek hem dan aan.
opt corte: onverwijld.
indien het uw genade zou believen.
vercleren: vertellen.
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+

151

215

POTESTAET
Ja? wats de sake?
Ghi scijnt gestoort, wat hebdi vernomen?
Eest yet lastichs?
i JODE
Jaet; wi sijn comen215
Tot u met nernste versuekende raet216
Op dese Maria, die hier gaet;217
Het scijnt si gect, en weet hoet si,218
Met onser wet.

220

225

230

215
216
217
218
219
220
221
222
223
226
228
230

POTESTAET
Ja? waer by?219
Bedrijfse oft doetse yet onreens220
Ons in contrarien?
ij JODE
Jaes, here, en neens.221
Ic sal u seggen van haren bestiere.222
Sie toent ons dagelics selken maniere223
Van vremden geveerten int openbare,
Als oft haer kint een heilichdom ware;
Soe nijchse, soe stuypse in allen steden,226
Daer haer sone sijn passie heeft leden.
+
Ghi en saecht noit wijf so overlijc drabben228
Over en weder.
i JODE
Si sal de steene uut scrabben,
Soet scijnt bi wilen, daer haer kint leet230
Tsiere doot weert.

is het iets kwaads?
om met aandrang maatregelen te verzoeken tegen deze Maria.
om met aandrang maatregelen te verzoeken tegen deze Maria.
gect: spot.
waer: by waarom.
bewerkt ze of doet ze iets ongepasts tegen ons? Ja (ze), neen (ze).
bewerkt ze of doet ze iets ongepasts tegen ons? Ja (ze), neen (ze).
bestiere: handelwijze.
maniere van vremden geveerten: zo'n vreemde manier van doen.
zo nijgt ze, zo buigt ze op alle plaatsen.
so overlijc drabben over en weder: zo rusteloos heen en weer lopen.
waar haar kind naar zijn dood ging.
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235

ij JODE
Waer dat si weet,
Dat haren sone gesciet confuse,232
TAnnas oft in Pylatus huse,
Ende tanderen steden, daer loopse dagelijc
Bidden en lesen.
i JODE
Tes ons meshagelijc,
Gemerct si mochte met selker nacien236
Enege bringen in murmeracien,237
Slechte, onnosele, dies niet en gevroen238
Haer quade secte.

240

245

250

232
236
237
238
239
240
241
243
248
249
250
251
253

DOUWERE
Wat salmen haer doen239
Daer bi? na recht, secreet gesproken,240
Wi hebben ons hoech genoech gewroken241
Aen Jhesum, dien wi dleven namen,
Al en bringen wi de moeder oec niet in blamen.243
Om datse met rouwe haer kint beweent,
Salmense daer om dooden?
POTESTAET
Met rechte neent,
Want elc moederlijc herte die mint
Bi rechter natueren geerne haer kint.
Maer waerse hem vremde, ent haer gesciet,248
+
Soe en soudemens haer gedogen niet.249
Men mocht haer dan met rechte aen spreken250
Van ongelove, ende dat soe wreken251
Aen hare, met pinen int openbare,
Dat yegeliken exemple ware253

dat haar zoon smaad werd aangedaan (gesciet = geschiedde).
aangezien zij met zulk gedrag sommigen zou kunnen brengen tot onrust.
aangezien zij met zulk gedrag sommigen zou kunnen brengen tot onrust.
eenvoudigen, onschuldigen die niet haar verfoeilijk bijgeloof doorzien.
ouwere: ouderling.
daarom? volgens recht, eerlijk gezegd, hebben wij ons daarover zwaar genoeg gewroken.
daarom? volgens recht, eerlijk gezegd, hebben wij ons daarover zwaar genoeg gewroken.
in blamen: tot schande.
maar was zij een vreemde voor Hem en gedroeg zij zich aldus.
soudemens haer: zou men het van haar.
aen spreken: beschuldigen.
en dat zo aan haar straffen.
dat het voor iedereen een voorbeeld zou zijn.
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255

260

265

270

275

254
255
256
258
260
263
264
265
266
269
270
273
274

Om een castien telker ure,254
Diet hoerde vermonden.
DOUWERE
Dit wijst natuere,255
Dat dit wijf dese minne bestaet.256
Waer bi? ten was noyt kint soe quaet,
Die moeder en sout met rechte minnen.258
Aldus dan, wildijt wel versinnen,
Soe en eest der moeder niet mesprijst,260
Dat si natuerlike minne bewijst
Tot haren kinde; om wel verstaen,
Mesdoet si luttel.
ij JODE
Daer hanct meer aen,263
Dat ic u niet en hore solveren,264
Op dwelke ic nu wille ergueren265
Tot uwer correctien, na datse bedrijft266
Met harer devocien. Als si doot blijft,
Wat meyndi, wat mochter af gescien
Met haren lichame? Tes vremder gesien.269
Ja, mochten sine onder hen gewinnen,270
Haer vriende, die noch Jhesum minnen,
Si soudender reliquien willen af maken,
Tot onsen spite.273
i JODE
Dat sijn de saken;
+
Daer soudense den duvel met allen af brouwen aant.
En tfolc bekeren.

274

voor een waarschuwing te allen tijde voor wie het hoorde vertellen.
voor een waarschuwing te allen tijde voor wie het hoorde vertellen.
dit leert de natuur dat deze vrouw deze liefde schenkt (van bestaden).
dit leert de natuur dat deze vrouw deze liefde schenkt (van bestaden).
nooit ... of de moeder zou het.
daarom is het in de moeder niet af te keuren.
daar zit meer aan vast.
solveren: oplossen, uiteenzetten.
waarover ik nu ga redeneren om u te corrigeren omtrent haar handelwijze.
waarover ik nu ga redeneren om u te corrigeren omtrent haar handelwijze.
men heeft vreemder dingen gezien.
ja, konden zij er zich van meester maken t.w. van het lichaam.
ons ten spijt.
daar zouden ze de duivel helemaal mee benadelen. Zie Aant.
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280

DOUWERE
Dies weetic ons mouwen;275
Sijt dies te vreden, dat salic verwerren.276
Waerse doot, men salse verberren277
In cleynen pulvere, my wel versint,278
En sayen de asschen tegen den wint
Alsoe dunne, dat si wech wayen
Elc versceiden.281
ij JODE
Soe mochti ons payen;
Maer seker, twaer anders groet verlies,
Dat mense gaen liete.

285

290

295

275
276
277
278
281
283
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

POTESTAET
Neen, wacht u dies283
Kinder, al haddi noch geswegen,
Tes langen tijt over een gedregen.285
Wi weten oec wat, alst comt aent nypen;286
Laet elken gewerden. Maer tsijn al pypen, aant.
Wie hem wilt sporren tegen de gaert:288
Tswaerste verweecht.

287

i JODE
Tes goet verwaert.289
Men sal den viant altoes ontsien,290
Hoe cranc hi es. Maecht soe gescien291
Alsoe ghi ons nu hier vertrect,292
Soe worden de jongeren wel begect,293
Want si hopense, als domme dwase,294
Hoge te verheffene.295

mouwen: een mouw aan passen. Mnl. W. IV 1999.
verwerren: in de war sturen, verijdelen.
verberren: verbranden.
pulver: poeder, as; versint: begrijp.
elc versceiden: naar verschillende kanten. Zo zou je ons kunnen geruststellen.
neen, hoedt u daarvoor.
over een gedregen: overeengekomen.
als het gaat nijpen.
maar het is allemaal tevergeefs. Zie Aant.
lett. wie zich wil verzetten tegen de scherpe roede d.i. wie de verzenen tegen de prikkels wil
slaan.
verweecht: weegt het zwaarst; verwaert: verzorgd.
ontsien: vrezen.
cranc: zwak.
vertrect: vertelt.
dan worden de leerlingen wel bedrogen.
hopense: hopen haar t.w. Maria.
verheffen: wsch. in de bet.: het lijk overbrengen naar een waardiger plaats, mlat. elevare
corpus.
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DOUWERE
+
Ic seg u jase,
Maer de contrarie sal hem gebueren.
ij JODE
Wi sijns gepaeyt.

300

DOUWERE
En sorchter niet vueren, aant. 297
Maer hout u vrilic aen ons woort,298
Al in secreet; en of ghi yet hoort299
Van dien eer wy, om cort vermaen,300
Dat laet ons weeten.
i JODE
Twort gedaen,
Daer aen en derf u twivelen niet.302
Adieu, myn heren.

305

POTESTAET
Ghebrect u yet303
Des wi vermogen, ter waerheden,304
Getroest u des; elc ga in vreden. aant. 305
Selete. Maria leit in haer gebede in haer camere.

310

297
298
299
300
302
303
304
305
306
307
308
310
311
314

MARIA
O laes! God Here! Wat salic bestaen?306
Salic van troeste dus bliven versteken?307
Mijn herte mocht my in drucke ontgaen.308
Ay laes! God Here! Wat salic bestaen?
Ic ben in sulken rouwe bevaen,310
Mi dunct al soude mi therte breken.311
O laes! God Here! Wat salic bestaen?
Salic van troeste dus bliven versteken?
En can van drucke nauwe gespreken,314

wij zijn er gerust op.
maar vertrouwt gerust op ons woord.
alles in vertrouwen; en indien gij iets hoort daarvan vóór ons.
alles in vertrouwen; en indien gij iets hoort daarvan vóór ons.
derf: hoeft.
hebt gij iets nodig.
wat wij kunnen.
weest daarop gerust.
bestaen: aanvangen. Hier begint een rondeel.
versteken: verstoken.
mijn hart zou mij van droefheid kunnen begeven.
bevaen: bevangen.
al: alsof.
en = ic en; nauwe: nauwelijks.
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315

320

325

Dat hi my laet, mijn liefste geminde!
Ic en was vertroest van deser weken,316
+
Des blivic beswaert in groter alinde.
Dagelijcs datti my versinde,318
Daer hi met bluschte mijn verdriet;
Altoes soe hoordic van minen kinde
By sinen yngel doch emmer yet;321
Nu en wasic in drie dagen niet
Vertroest. Elaes! Wat maecht bedien?323
Waer es mi dese mesquame gesciet,324
Datti my laet dus onversien?325
En weet te clagene hoe noch wien!326
Selete. Die wile salmen den hemel op doen, daer God sit, ende seggen toten ingel Gabriel

330

335

340

316
318
321
323
324
325
326
327
328
331
332
333
334
336
338
339
340

GOD
Nu willic recht, het dunct mi tijt,327
Mijnder suver moeder gebenedijt328
In mijnder glorien hier ontbien;
Den ertscen druc willic haer quijt
Maken, ende bringense int hoge jolijt,331
Daer haer niet en mach messcien.332
Soe ict bi redenen hebbe versien,333
Soe es sijs weert, ende el negheene,334
Dat haer mijn gracie sal gescien.
Grotelic boven al anderen lien336
Sal si de upperste sijn alleene.
Ic hebse daer lange gelaten in weene,338
Daer si volstentich in es bleven,339
En vast geduerich gelijc den steene340

ik ontving deze week geen troost.
dagelijks (met nadruk) dacht hij aan mij.
door zijn engel althans toch iets.
wat kan het beduiden?
waarom overkomt mij dit ongeluk? Mnl. W.V 1485 leest Waer bi?
onversien: onverzorgd, ongetroost.
en = ic en.
Toneelaanwijzing: Selete. Intussen zal men de hemel openen, waar God zit, die zal zeggen.
recht: zoals het hoort.
genit. van de persoonsnaam in de objektsverhouding.
jolijt: vreugde.
waar haar geen leed kan overkomen.
zoals ik het op goede gronden heb geregeld.
en anders niemand.
grotelic: heerlijk.
weene: droefheid.
volstentich: volhardend.
steeds duurzaam.
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Es therte te myweert bleven reene;
Dus wert si hoechst der hoechster verheven.342
Gabriel, bode, haest, sonder sneven343
Moetti mijn hoge gebod volbringen.
+

bl. 9a

+

345

350

355

360

365

342
343
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
357
358
360
361
362
363
365
366

GABRIEL
Hets redelic, Here, want u aencleven345
Es juecht en voetsel van allen dingen.346
Ghi hebbet al in u beringen,347
Boven ende onder, hoghe verlichtere.348
Tsi stuer of wreet, ghi connet bedwingen;349
Van allen erge sidi een swichtere;350
Ghi wert uut ouden een nuwe stichtere,351
Ende nyemen en mach u werc volsinnen;352
Duegdelic sidi een medeplichtere353
Tot hen die uwe genade bekinnen;354
Dies maect my uwer begeerten te binnen.355
GOD
Gabriel, dat icse minne es redelic.
Die mi vor al selve heeft vercoren,357
Die willic bi mi doen eren vredelic,358
Want ic van haer wou sijn geboren.
Die suverste ende reynste verre te voren360
Es si voer alle die ic weet.361
Die seldi, sonder enich verstoren,362
Vor my hier halen; doet mijn beheet.363
Ghi selt te dragene oec sijn bereet
Een palmrijs uten paradyse;365
Daer bi seldi haer doen besceet366
wert: wordt.
haest: spoedig; sonder sneven: zonder talmen.
u aan te hangen.
juecht: kracht.
beringen: macht.
verlichtere: vertrooster.
stuer: fel; connet: kunt het.
van alle kwaad zijt gij een bedwinger.
gij herschept oud tot nieuw.
volsinnen: ten volle begrijpen.
voortreffelijk zijt gij een medehelper.
voor hen die Uw hulp erkennen.
daarom doe mij Uw verlangen kennen.
vor al: boven alles.
die wil ik bij Mij doen geëerd worden in vrede.
te voren ... voer alle: boven allen.
te voren ... voer alle: boven allen.
sonder enich verstoren: op volmaakt vreedzame wijze (Rhet. Gloss.).
beheet: bevel.
palmrijs: palmtak.
voorts zult gij haar aankondigen.
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367

bi avise: met overleg, voorzichtig.
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370

375

380

385

390

395

369
370
372
373
376
377
378
383
386
387
389
390
391
392
394

Dat icse ontbie, die hoge van prise,
Te mijnder vruecht, reyn van behage,369
Want siere in vriendeliker wise370
Sal wesen binnen derden dage. aant.
GABRIEL
Eerwerdich Sceppere, en ben niet trage372
+
Tot uwer bederven; die en mach niet bliven.373
Hets recht dat ic haer bliscap drage,
Want si es bloeme van allen wiven.
Dies willic, om haer lof verstiven,376
Mi spoeden om tpalmrijs bequame,377
Datmen eerbarlic int bedriven378
Sal dragen vor haren soeten lichame.
Gebenedijt si haren name,
Die in haer duecht es suver bleven,
Soe datter noyt no smette no blame
In haren lichame en was beseven.383
Dies wort si hoge bi u verheven.
Verhuecht u, gebenedide Vrouwe,
Suver kersouwe,386
U lieve kint heet my orconden,387
Datti u met des hemels douwe,
Al vri van rouwe,389
Wilt besprayen tot ewigen stonden.390
Salich der saliger sidi vonden.391
Na Gods vermonden392
Soe seldi u tot hem bereyen;
Want ghi seere hoechlic sonder gronden.394
Ende los van sonden,
Binnen derden dage selt sceyen

in Mijn vreugde die zeer schoon is.
want zij zal daar op een aangename manier,
Voor toneelaanwijzing na vs. 371 zie Inleiding.
ik ben niet traag in wat Gij wilt; die (d.i. Uw wil) kan niet achterwege blijven.
ik ben niet traag in wat Gij wilt; die (d.i. Uw wil) kan niet achterwege blijven.
om haar lof te versterken.
bequame: schoon.
op plechtige wijze.
beseven: bevonden.
kersouwe: madeliefje, id. vs. 1526 en 1650.
beveelt mij mede te delen.
geheel vrij van leed.
besprayen: besproeien, overspreiden.
vonden: bevonden.
vermonden: mededeling.
hoechlic sonder gronden: vol onmetelijke blijdschap.
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400

Uut deser broesscher keytivicheyen,397
Daer na u beyen398
Marteleers, maegden ende confessoren,399
Die u hoechlijc selen geleyen400
Met weerdicheyen401
Daer boven inder yngelen coren,
Ter vruecht, Vrouwe, na u toebehoren.403

+

bl. 10a

+

405

410

415

420

397
398
399
400
401
403
405
406
408
409
410
411
413
414
416
417
420
421
423

MARIA
Suet ingel, dat es mi seere bequame.
En hadde noyt geen meerder vruecht.405
Dies biddic u, oft u tseggen betame,406
Hoe es u name,
Die mi dus uterlic seere verhuecht?408
Segt mij dat, oft ghijt seggen muecht.409
GABRIEL
Jaic, Vrouwe, ic saelt u geerne belien:410
Ic quam u yerst gebenedien411
Metter Gods gracien groet van crachte;
Ic waest die u, sonder vermyen,413
Den mogenden, hogen, eerwerdegen, vrien,414
Saligen, Heilegen Geest in brachte;
Gabriel heetic, reyne van gedachte,416
Ende bring u die benedixie bloet,417
Die God de Here, groet van machte,
Tot salicheden suet en sachte
Jacoppe, sinen vrient, ontboet. aant. 420
Dit palmrijs, eerwerdege Vrouwe minyoet,421
Bringic u uten paradise,
Om datmen dit, Vrouwe, na u doot423

uit deze vergankelijke ellende.
waar op u wachten.
confessoor: belijder.
hoechlijc: plechtig.
met weerdicheyen: met eerbetoon.
zoals het u toekomt.
en = ic en.
indien het u gelieft.
uterlic: uiterst.
oft: indien.
belien: bekennen.
ik kwam u vroeger Gods zegen brengen.
sonder vermyen: voorwaar.
mogend: machtig; vrien: edele.
reyne van gedachte: heeft betrekking op Maria.
bloet: dezelfde.
ontboot: deed toekomen. Zie Aant.
minyoet: lief, zowel bemind als beminnelijk; veel gebruikt woord in rederijkerstaal.
om dat: opdat.
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425

430

435

440

445

450

424
425
426
429
432
433
434
435
437
438
440
441
442
443
444
446
447
448
450

Dragen sal uut minnen devoet424
Vor uwen fiertel van hogen prise.425
Als mennen in oetmoedeger wise426
Ter erden sal dragen, suver geminde,
Salmen u vor gaen met desen rise
Na sijn bevel, diet al versinde.429
MARIA
Dies lovic minen eerwerdegen kinde,
Dat my dese eere aldus gesciet,
+
Datti minlijc dus in mijn ynde432
Bi sijnder genaden soe wel versiet.433
Maer, suete yngel, doet my bediet,434
Oftic den viant sal moeten scouwen435
Eer ic sterve; om dat verdriet
Soe es my therte bevaen met rouwen.437
Woude hi mijn ogen beloken houwen,438
Dat ic den viant niet en sage.
Gabriel, lieve vrient, vol trouwen,440
Bidt Gode datti mi dies verdrage.441
GABRIEL
O Vrouwe, en sijt in ghenen versage442
Voer hem, maer stelt u des te vreden.443
Ghi hebt den viant beraden plage444
Met uwer groter oetmoedicheden,
Ende hebten soe onder voet getreden,446
Datti hem ewelic sal ververen447
Van uwen sueten, suveren seden;448
Want nyemen dan ghi en mag hem deren
Naest Gode. Ghi selten ewelic weeren,450
Waer datti comt, na u gebien,
Ende oec, vor wien ghijt sult begeren
in toegewijde liefde.
uw hoog te eren lijkkist.
mennen: men hem t.w. de lijkkist; oetmoedeg: eerbiedig.
die dit alles beschikte.
dat Hij aldus vol liefde bij mijn uitvaart.
versiet: zorgt voor.
zeg mij.
viant: duivel.
bevangen met droefheid.
wilde Hij mijn ogen gesloten houden.
vol trouwen: trouw.
dat Hij mij daarvan verschone.
versage: vrees.
maar wees daarop gerust.
gij hebt de duivel nadeel berokkend.
hebten: hebt hem.
hem ververen: vrezen.
sede: leven.
zult hem eeuwig (d.i. altijd) afweren.
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Mids uwer gracien, daer sal hi vlien.
Van hem en mach u niet messcien.454

455

460

465

470

475

480

454
459
461
464
465
468
471
473
475
477
480
482
483
484

MARIA
Lof u gescie, almechtich Heere,
Die my met gracien dus versiert
Ende my, erme, bewijst dees eere
Met uwen yngel wel gemaniert.
Dies biddic u vort, dat ghijt bestiert, aant. 459
Dat u apostelen, mijn broeders gemeene,
+
Versamen mogen ongescoffiert aant. 461
Ende wesen te miere uutvaert reene,
Op dat ic doch niet en sterve allene;
Want de Joden onbequame464
Souden sturberen groot en cleene,465
Hadden sijs macht, minen lichame.
Dus dan, dor uwen sueten name,
Mijn lieve sone, nemt dies ware,468
Ende dat ic scouwen mach sonder blame
U jongeren, der apostelen scare,
Ende orlof nemen int openbare471
Aen hen, die u met herten minnen.
En sachse in soe menegen jare;473
Laat mi noch troest van hen gewinnen.
GABRIEL
Maria Vrouwe, sijt dies te binnen,475
Al sijnse verre, tes in sijn machte,
Die Daniele, wilt wel versinnen,477
Voetsel toesant met sijnre crachte;
Want Abecuc, die hem teten brachte,
Was menich hondert milen versceeden;480
Nochtan God sijnre vriende gedachte
Ende dedene tot Daniele leeden.482
Al heefti dapostelen oec willlen breeden483
In verren lande, wide geseten,484

kan geen kwaad overkomen.
dat Gij het daarheen leidt; hs wordt.
ongedeerd mogen samenkomen.
onbequame: boosaardig.
sturberen: schenden.
nemt dies ware: draag hier zorg voor.
orlof nemen aen: afscheid nemen van.
en = ic en.
weet dit wel.
die aan Daniël, bedenk dit. Voor deze spijziging zie Daniël 14, 32.
versceeden: verwijderd.
en deed hem naar Daniël leiden.
breeden: verspreiden.
wide geseten: ver uit elkaar.
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485

490

495

500

505

Gelievet sijnre genadicheden, aant. 485
Ghi selter haest tidinge af weten.
Een vat vol gracien, ongespleten,487
Sidi volmaect, gebenedijt
Boven alle andere hoechst ongemeten,489
En bliven selt in ewiger tijt.490
+
Adieu, dits wech, in vreden blijt:491
Na minen woerden sal u gescien,
De gracie Gods heeft u versien.493
MARIA
Lof deser bliscap, in mi gemaect494
Bi des yngels sueten ingevene!495
Nu benic met alder vruecht onstaect.496
Lof deser bliscap in my gemaect!
Lof hebt, die mi ontbiet dus naect,498
Dat ic sal comen ten ewigen levene!
Lof deser bliscap, in my gemaect
Bi des yngels sueten ingevene.
Los van snevene,502
Getroest, van alder noot bevrijt,503
Salic aenscouwen als die verhevene
Minen lieven sone gebenedijt.
Lof hem gescie in ewiger tijt!
Selete: Hier sal Jan staen predeken den volke inder stat van Ephesen.

510

485
487
489
490
491
493
494
495
496
498
502
503
507
510
511

SINT JAN
Tot uwer vramen, meerder en mindere,507
Die hier sijt comen om aenhoren
Dat woert Gods, mijn weerde kindere,
Ic biddu, en willet niet verstoren.510
Saeyt men u yet, laet niet verloren511

indien het Zijn goedgunstigheid gelieft.
ongespleten: zonder scheur.
boven alle anderen de allerverhevenste.
en gij zult dat blijven.
dits wech: ik ga weg, Mnl. W. IX 1843; blijt: blijft.
versien: beschermd.
hier begint een rondeel.
ingeven: toespraak.
onstaect: ontstoken.
die mij zo duidelijk laat weten.
bevrijd van de dood.
van alle droefheid bevrijd.
tot uw heil (hoort bij aenhoren vs. 508)
verstoren: verwerpen.
zaait men iets voor u, laat het niet verloren gaan.
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515

520

525

530

535

540

512
513
514
515
516
518
520
521
522
527
531
535
537
539
540
542
543

Tsaet daer voetsel bi gesciet.512
Suvert u herte en weert den doren,513
Daer tsaet bi te verdwinen pliet.514
Want dicker vele dan gers en griet aant. 515
Soe sayt doncruut de lede viant,516
Daer hi de goede vruchten siet
+
Becloven in goet winnende lant.518
Al sidi gevallen, biet hem de hant,
Die u mach hulpen uten onreenen.520
Ontcnoept van ongelove den bant;521
Of neen, u siele saelt noch beweenen.522
En laet u herte soe niet versteenen,
Ghi en leert den hoechsten Scepper kinnen,
Die u de gracie wilde verlenen,
Datti u sciep uut rechter minnen.
De doot wildi om u gewinnen;527
Aenden cruce storti sijn bloet,
Om datti u, met viereger sinnen,
Woude lossen uter helscer gloet.
Daer bi hier penitencie doet531
Ende wilt dat kerstendom ontfaen,
En vreest de doot, soe sidi vroet.
Ghi sult in dewige bliscap gaen.
Want dese werelt heeft God doen staen535
Soe ghise siet, reyn van aenscouwe,
Om datti u inder vruechden baen aant. 537
Bi sinen yngelen stellen souwe.
Peinst niet, ghi kindere, waert datti wouwe539
Dees werelt ontmaken, die ghi hier siet,540
Ende dit nyeuwe verkeren int ouwe,
Sijn vroude en bleefs te minder niet;542
Want eer dat uut hem selven [ghesciet], aant. 543

waar voedsel uit wordt.
en houdt de doorn weg.
verdwinen: verloren gaan; pliet: pleegt.
want veel talrijker dan gras en zandkorrels.
de boze duivel.
gedijd in vruchtbaar bouwland; men verwacht de vorm becleven.
uit het onreine, de zonde.
bevrijdt u van het ongeloof.
of neen: indien niet.
gewinnen: ondergaan.
daer bi: daarom.
doen staen: doen zijn.
opdat Hij u op de weg der vreugde, de hemel.
indien Hij wilde.
ontmaken: teniet doen.
Zijn vreugde zou daarom niet te minder zijn.
want eer het uit Hemzelf geschiedde, dat Hij de wereld uit niets schiep. Zie Aant.
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545

550

555

560

565

570

Datti de werelt van nyeute wrachte,544
Soe was sijn godheit sonder verdriet
Soe wel als nu, diet wel bedachte;546
Maer om u menscelic geslachte
Bi hem te bringen in sijn vruecht,
+
Soe dede hi bliken sijn grote machte
Ende stelde dees werelt dus in haer yuecht,550
Des ghi hem niet voldancken en muecht.551
Sijn wonderlic werc es sonder gronden,552
Want hi mids sijnre heileger duecht553
Om uwer salicheit hem liet wonden.
Dies laet ons dan in allen stonden
Hem dancken, minnen ende ontsien,556
En vreesen de doot, en scuwen de sonden;
Want nyemen en can der doot ontvlien.
Ten mach geen dinc soe haest gescien,
In hemel, in eerde, ten es hem cont,560
Ende alle datti wilt gebien,
Dat moet gescien in corter stont.
Vaet dit in dijnre herten gront,563
Des biddic u allen met ynneger beden,
Hoe Ihesus Christus was dor wont aant.
Ende dor u allen de doot heeft leden.566
Inden name der Drievuldicheden,
Den Vader, den Sone, den Heilegen Geest,
Sceedic van u, blijft alle in vreden,
Maer smaect wel miere woerden keest,570
Ende dat ghi dinen Scepper vreest.
Hier selen comen twee ingle met enen cleede ende omslaen Sint Janne ende tcleet sal scinen
als een wolke. Ende soe bedect selen sine voeren vor Marien dore, oft anderssins, soet best
es.

544
546
550
551
552
553
556
560
563
566
570

want eer het uit Hemzelf geschiedde, dat Hij de wereld uit niets schiep. Zie Aant.
als men het wel bedenkt.
yuecht: schoonheid.
waarvoor gij Hem niet tenvolle kunt danken.
ondoorgrondelijk.
want Hij liet in Zijn heilige goedheid.
ontsien: vrezen.
of het is Hem bekend.
versta dit in de grond van uw hart.
dor u: omwille van u.
maar smaakt wel de pit van mijn woorden.
Toneelaanwijzing: scinen: schitteren. En zo bedekt zullen zij hem voeren voor Maria's deur,
of op een andere manier, zoals het 't beste kan.
te predecacien: bij de preek.
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De ghene die saten te predecacien inde stat van Ephesen

i GEBUER
+
Wat ou! en siedi niet, ghi lie?572
bl. 13a

+

ij GEBUER
Wat, ghebuer?

575

i GEBUER
Mi dunct ic sie
Een overwonderlic werc hier baren574
Aan desen predecare.
iij GEBUERINNE
Ic sachen henen varen575
In een wolke, alsoe my dochte,
Deeddi niet?

580

i GEBUER
En weet wat wesen mochte.577
Het es seere wonderlic te verstane,
Aldus een wolke te omvane579
Enen man, ende als een winken
Wech te vuerene. aant.
ij GEBUER
Men saels gedincken581
Hier binnen Ephesen, dat weetic clare,

585

Hierna noch over ijc jare;
Want, in presencien van ons gemeene,584
Eest niet seer vremde? aant.
iij GEBUERINNE
Ten es niet cleene585
Te gronderene, wat sal bedien.586

572
574
575
577
579
581
584
585
586

wel, hè ziet gij niet?
een allerwonderlijkste gebeurtenis hier geschieden met deze predikant. Ik zag hem heenvaren
op een wolk.
een allerwonderlijkste gebeurtenis hier geschieden met deze predikant. Ik zag hem heenvaren
op een wolk.
ik weet niet wat het kon wezen.
dat een wolk een man aldus omvangt en als in een oogwenk wegvoert
dat een wolk een man aldus omvangt en als in een oogwenk wegvoert
men zal het zich herinneren.
want, in tegenwoordigheid van ons allen.
het is geen kleinigheid te doorgronden.
het is geen kleinigheid te doorgronden.
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i GEBUER
Wonderlike werken selen gescien,
Es te duchtene, teneger steden.588

590

595

600

605

588
589
590
591
592
593
595
597
598
599
601
603
604
605

ij GEBUER
God wille al ons vriende bevreden!589
+
Elc es hem sculdich te verveerne.590
Twas een groet leerere.
iij GEBUER
Ic hoorden soe geerne,591
Want alle sijn woerden gaven bediet,592
Diese wel verstont. Hi en achtes niet,593
Waest hoge of neder, wijf of man,
Hi gaf elken tsine.
i GEBUER
Dat doet de selke nochtan595
Nu te vele plaetsen diemen vint,
Daermen de hoyke hanct tegen den wint;597
Ja, geestelic en weerlic, mochtment wel seggen,598
Elc int sine, diet scone omleggen599
Vor hen die mechtich sijn van state,
Uut vreesen, om miede, om loen, om bate.601
Nochtan, sal diepe wonde genesen,
Men moetse tyntelen.603
ij GEBUER
Het moet soe wesen.
Ic sie men vint nu officiere604
Van vele officien, die de maniere605
Recht maken met woerden en met gebare,
Als oft geen ander God en ware

is te vrezen hier of daar.
God moge al onze vrienden beschermen.
iedereen mag wel vrezen.
hoorden = hoorde en, hoorde hem.
gaven bediet: hadden klem.
voor wie ze wel verstond. Hij lette er niet op.
de selke: menigeen; dat: slaat terug op vs. 593: hi en achtes niet.
waar men de huik naar de wind hangt.
weerlic: wereldlijk.
ieder op zijn manier, die het mooi verbloemen.
miede: gift.
tyntelen: peilen, sonderen.
ambtsdragers in vele ambten.
die de maniere recht maken: die net doen.
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610

615

Dan die si dienen, - sijn die niet sot? Ende doen hem meer eren dan haren God,609
Om titelic goet, om weerlic eere;610
Dit sietmen dagelijcs.
iij GEBUER
Die doolen seere.
Nochtan eest waer. Maer claer, van desen612
+
Gelike en quam noyt binnen Ephesen
Van predecare, soe ict can gemerken,
Noch die bat volchde metten werken
Na sinen woerden, sonder omwympelen,616
Dats goet exempel.
i GEBUER
Dat eest ons sympelen,617
Mi ende andere, die niet en weten618
Dan men ons seit.

620

625

ij GEBUER
En can niet vergeten,619
Wat dit wonder sal mogen bedien;
Tes recht een mirakele.
iij GEBUER
Mocht doch gescien,
Datti hier weder tonser vrame
Dwoert Gods noch bedieden quame,623
Soe waer ons allen wel gesciet.
Wat maecht meenen?625
i GEBUER
Claer, anders niet
Dan biden werken Gods almechtich626
So en eest toecomen. Het blijct warechtich627
Datti wel es metten Here.
Dies rise hem lof toe emmermeere,

609
610
612
616
617
618
619
623
625
626
627

hem t.w. die ze dienen.
weerlic: werelds.
maer claer: maar ontegenzeglijk.
na: volgens; sonder omwympelen: zonder er doekjes om te winden.
ons sympelen: voor ons eenvoudigen.
niet: niets.
ik kan niet uit mijn hoofd zetten.
bedieden: verklaren.
wat kan het betekenen?
biden: door de.
toecomen: geschied.
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630

635

Ende laet tot onser alder vramen630
Vergaen ten besten.
ij GEBUER
Elc segge dies amen,
Ende bidden Gode met genynde,632
Dat hine ons cortelic weder sinde633
+
Tot onser bederven, ende van mesvalle634
Ons wille behueden.
iij GEBUER
Dies bidden wi alle
Neernstelic met inneger be.
Nu gawi tsamen in onsen vre,
Ende loven den Here gebenedijt.
Adieu, dits wech, in vreden blijt.639

640

645

650

655

630
632
633
634
639
640
642
643
646
647
648
653
655

SINT JAN
O alre hoechste verlichtere des sijns,640
Der werelt behoudere, wat es nu mijns?
Waer benic aldus gevlogen - dits vri -642
Met deser wolken? Heere, ontdect mi643
U hoge begeerte, ende maect mi vroet
Wes u gelieft, Here; ende ontdoet
Mijn ogen, dat ic worde versinnende646
De redene van desen. Ic worde bekinnende,647
Dunct mi, - eest waer, soe est abuus? -648
Den berch van Syon en mijn huus,
Daer Maria, Gods moeder volmaect,
In woent. Hoe benic nu hier geraect
Dus haest? Dit moet wat groets bedien;
Salicheit moeter ons bi gescien.653
Ic wil gaen cloppen best aen de duere.
Ouseg, Maria.655

laet: late het.
en dat allen God vurig bidden. Voor elc met meerv. zie bij vs. 154.
hine: hij hem; cortelic: spoedig.
tot onser bederven: zoals wij nodig hebben; mesval: ongeluk.
blijt: blijft.
des sijns: van het zijn, het bestaan.
dit is vreemd.
ontdect: openbaar.
dat ik begrijp.
ik zie daar.
soe est abuus: of is het een vergissing?
moge er door ons.
ou: hè.
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MARIA
Wie es daer vuere? aant.
Van Gods wegen, vrient, wildi inne,
Segt wie ghi sijt.

660

665

670

675

JAN
Ic bent, vriendinne,
+
Jan, u sone, reyn suver maecht,
Ic biddu, dat ghi u niet en versaecht659
Mi in te latene; gebenedijt
Soe seldi bliven.
MARIA
Ach, Jan, sidijt,
Vercorne vrient? Lof Gode van al,
Dat ic u nu aenscouwen sal
Vor mijn doot! segt, hoet u geet
En wanen ghi comt.665
JAN
Seker en weet,
Maria, Vrouwe, maer wilt gevroen:666
Ic stont en predicte een sermoen
Binnen Ephesen. Soe vremden dinc
Es selden gesciet, want mi omvinc
Een wolke, ende bracht mi sonder verdriet670
Hier voer dit huus, soe ghi my siet,
Recht in een swerc. Dits vremde sake,672
Ic en weet niet hoe ic hier gerake,
Noch oec waer bi, want geen vermaen674
En hebbic gehadt.
MARIA
Dies moetti ontfaen675
Ewegen lof ende sonder mincken,676
Die dus siere vriende wilt gedincken
Ende aldinc can ten besten bringen.
Sijn wijsheyt gaet voer alle dingen,

659
665
666
670
672
674
675
676

dat gij niet bevreesd zijt.
wanen: vanwaar; zeker weet ik het niet.
gevroen: begrijpen.
sonder verdriet: ongedeerd.
helemaal in een wolk.
waer bi: waardoor; vermaen: mededeling, openbaring.
moetti: moge Hij.
sonder mincken: onverflauwd.
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680

685

690

695

700

705

683
684
687
690
691
694
696
698
701
702
707
709

Sinen godliken wille mach niemen keeren.
Sijt willecome inden name des Heeren,
Jan, die u hier heeft gesonden.
+
Ic sal u de waeromme orconden,683
Dat God dees grote sake bestoet684
U hier te bringene.
JAN
Och, Vrouwe, soe doet,
Des biddic u, geminde vercorne,
Want my lancter na te hoorne687
Wat dinge dat bedieden mochte,
Dat mi dees wolke tot hier dus brochte,
Ende watter Gode gelieflic si690
Bi te bewisene.
MARIA
Hoort dan na my;691
Jan, ten es sonder redene niet,
Dat u God hier comen liet
Tot mijnder begeerten, als vrient ter noot;694
Want mi God biden yngel ontboet,
Dat ic serteyn tot sinen behage696
Soude sceiden binnen derden dage
Van deser broesscher menscelicheden.698
Dies biddic u met devoter beden,
Gevoudender hande, met knien gebogen,
Met druckeger herten, met natten ogen,701
Dat ghi de suete woerden versint702
Van uwen Meester, doen hi als kint
Mi u beval; sijt mijns behoeder.
Hi seide: ‘Siet daer uwe moeder’. aant.
Tot mi soe seidi: ‘Dats dijn sone’.
Gedinct dies nu - dat di God lone! -707
Des daer gescie tusscen ons beyen,
Ende en wilt ter noet van my niet sceyen,709

de reden mededelen.
bestoet: bestond, aanging.
my lancter: na ik verlang er naar.
en wat het God kan behagen hierdoor te tonen.
en wat het God kan behagen hierdoor te tonen.
als vriend in mijn laatste uur.
dat ik zeker naar Zijn welgevallen.
menscelicheit: menselijk leven.
bedrukt van hart.
versint: u herinnnert.
dies: dat, nader toegelicht in het volgende vers.
ter noet: in het stervensuur.
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710

715

720

725

730

735

+

Want, claer, het naect seere minen ynde.
Dus sijt mijn troest.

bl. 16a

+

JAN
Bidt niet, geminde,
Maer beveelt sonder verdrach712
Al dat der moeder vanden kinde
Gescien mach; vri van meswinde714
Salic u hoeden soe ic best mach.
Maer, Vrouwe, mi wondert u geclach. aant.
Souddi te rechte nu druckich wesen,
Ende u de yngel dede gewach,718
Dat ghi sonder ommeslach719
Hoge ten hemele selt sijn geresen720
Bi uwen sueten kinde gepresen?
Hoe mach u enegen druc gederen?722
Ghi sout te rechte werden genesen
Van allen seere, die uut ghelesen724
Wort boven alle marteleren
In vruechden, na uus soens begeren.
MARIA
Jan, sone, verstaet wel wat ic meene.
Al eest, dat ict met ogen beweene
Dat sceiden van hier, my wel versint,
Mijn bliscap dat ic niet en vercleene; aant. 730
Mijn herte dat es vol vruechden reene.
Mijns weenens en verdruevic twint. aant. 732
Hoe dogen oetmoedelic doen bekint
Haer werc inder natuerlicheyen.
Die vruecht, die doghe int herte vint,
Es nuttelic dat si die ontbint;
Dus doet de bliscap dogen screyen
+
Den genen die na vruecht verbeyen.
bl. 16b

+

740

712
714
718
719
720
722
724
730
732
739
740

JAN, knielende
O vader, der glorien werkere,739
Der druckeger sinnen een verlichtere,740

sonder verdrach: zonder uitstel, onverwijld.
meswinde: rampspoed.
terwijl u de engel vertelde, dat gij zonder omweg (rechtstreeks).
terwijl u de engel vertelde, dat gij zonder omweg (rechtstreeks).
geresen: gevaren.
gederen: deren.
die uitverkoren zijt.
zie Aant.
zie Aant.
werkere: bewerker.
verlichtere: vertrooster.
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745

750

755

Tot allen duegden een versterkere,741
Volmaect van allen erge een swichtere,742
Sijt uwer sueter moeder meplichtere743
Nu inde ure van harer doot.
Hulpt ons versamen, hoechste richtere,745
Van uwen jongeren een conroot.746
Soudsi versceeden aldus bloet747
Van deser werelt, twaer onbetame;
Dies staet haer bi te harer noet749
Doer uwen gebenediden name.
MARIA
Jan, die yngel Gods bequame751
Seide, des willic wel betrouwen,
Dat icse alle tot mijnder vrame aant.
Vor mijn doot bi mi sal scouwen.
Aldus so willen wiere ons aen houwen755
Ende stellen ons te vreden van dien.756
God saelt so wel te passe vouwen,757
Dat wise cortelinge selen sien;
Daer en sal geen twivel in gescien.
Selete, hier selen dapostelen versamen met eender wolken vor Marien duere, hem sere
verwonderende.

760

765

741
742
743
745
746
747
749
751
755
756
757
760
763

PETER
O Here, wilt uwer graden plegen760
Aen mi! waer benic? waer wordic gedregen?
Slapic of wakic? wat eest van my?
Waer vindic mi selven noch? sie ic vry?763
+
Beenic alleene hier? Mij dunct neen ic.
Lof Gode! ic sie hier oec, dat meenic,
Van minen bruederen. God huede ons van plagen!
Wat wonder es dit? Ic wil hen vragen

die sterkt tot alle deugden.
in alle opzichten een verdrijver van ieder kwaad.
meplichtere: helper.
help ons, hoogste rechter, een schare van Uw leerlingen tesamen te brengen.
help ons, hoogste rechter, een schare van Uw leerlingen tesamen te brengen.
zou zij aldus eenzaam uit deze wereld scheiden.
noot: stervensuur.
bequame: beminnelijk.
aldus zullen wij er ons aan houden.
te vreden: gerust.
God zal het zo goed schikken.
wil Uw genade bewijzen.
zie ik goed?
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Na dit bestier; dits vremt bediet.768
Wanen comdi, mijn brueders?769

770

ANDRIES
Wi en wetens niet,
Wanen wi comen, noch hoe, noch waer
Dat wi hier sijn.
PETER
Hebt gheenen vaer,
Hoept inden Here gebenedijt,
Hi sal ons bestieren.

775

780

785

PAUWELS
Hoo, Peter, sidijt?
Mijn lieve geselle, nu beenic te vreden.
Ic hope dat God dit wonder als heden775
Om een beter tot salicheyen
Ons heeft gedaen. Wi waren versceyen
Seere verre van een, dwoort Gods te leerne;
Nu heeft ons God gevuecht te keerne, aant. 779
Ende hier versaemt op cort termijn.
Heyl moets ons bueren.781
MATHIJS
Dat moet waer sijn,
Ende onsen tijt alsoe te besteene,782
Dat hem gelieve ons te bevreene
Van alle blameliken werke,
Dat ons mocht nosen. aant. 785
ANDRIES
+
Ic sta en merke
Dese plaetse. Mijn bruers, alsict versinne,786
Dunct mi dat icker my aen bekinne,
Alsic oec doe, en twivels niet,
Dat es den berch van Syon, siet,

768
769
775
779
781
782
785
786

naar wat hier gebeurt; dit is een vreemde zaak.
wanen: vanwaar.
als heden, als: expletief bij tijdsbep.; zie Mnl. W. I 367.
nu heeft God het zo geschikt dat wij terugkeren.
heil moge ons hiervan te beurt vallen.
besteene: besteden(e); id. vs. 783 bevreene = bevreden(e): beschermen.
nosen: schaden. Ik sta te zien wat deze plaats is.
als ik erover nadenk.
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790

795

Daer ic dicke hebbe willen verkeren;790
Dits thuus daer oec de moeder ons Heren
In woent. Lof Gode, nu weetict claer,
Wy sijnder vore.
PETER
Serteyn, tes waer.
Gheminde bruers, nu ben ic blie;
Ic salder gaen cloppen. O Vrouwe Marie,
Laet in u vriende, die tuwen gebie796
Hem presenteren.
MARIE
Wie sijn die lie?
Jan, die scinen herde ruut,798
Dat si soe cloppen.

800

805

810

790
796
798
799
801
802
804

JAN
Twas recht den luut799
Van Peteren, Vrouwe, soe mij dochte.
Ic sal gaen weten wiet wesen mochte.801
Hi wilt er emmer inne, soet scijnt.802
Wie es daer vore?
PETER
U vriende sijnt,
Jan, Gods jongeren, die in corter spacien804
Hier nu versaemt sijn.
JAN
Van deser gracien
+
Lovic Gode, dat ic u scouwe
Nu tonser noot. Maria Vrouwe,
Comt, hulpt ontfaen na haer betamen
Gods jongeren, die tot uwer vramen
Hier sijn versaemt in 't openbaer
Tot uwer eren.

verkeren: vertoeven.
die tot uw beschikking zich aanmelden.
ruut: ongemanierd (humoristisch trekje!).
luut: stem (geluid).
weten: horen.
emmer: beslist.
in korte tijd, id. vs. 824 en 1674, vgl. vs. 843.
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815

820

825

830

MARIA
Ach! sidi daer,
Gods uutvercorne vriende gemeene?812
Sijt willecome, in duegden reene,
Mijn herte verlicht my recht van dien,814
Dat ic u mach te samen sien
Vergadert in duegden ende in minnen.
Hoe mochtic meerder vruecht gewinnen,
Dan daer my therte met es dorvluegen? aant.
Hoe salic u bewisen muegen819
Der groter gunst die ic u gan?820
Van blijscapen dat ic nauwe en can
Gespreken, dat ic u aenscouwe
Voer mijn ynde.

818

PETER
Vercorne Vrouwe,
Wi seggen u danc in corter spacien
Van uwer volmaecter visentacien,825
Die ghi ons tonsen willecome tuecht,826
Ende bidden u voort, volmaecte yuecht,827
Eest dat ghi yet aen ons begeert,
Dat ghi ons minlijc dat vercleert;
Want al ons vermogen, tsy na of breet,830
Wes u gelieft, es u bereet831
Van ons allen, meerder en mindere,
+
Tot uwer eeren.
bl. 18b

+

835

MARIA
Danc hebt, mijn kindere.
God laet mi sonder uwen noot aant.
Aen u verdienen.

834

JAN
Dits wonder groot,

812
814
818
819
820
825
826
827
830
831
834

gemeene: allen.
verlicht: wordt verlicht; my is ethische datief.
dorvluegen: doordrongen.
hoe zal ik u de grote genegenheid kunnen zeggen die ik u toedraag. Voor de genit. bij werkw.
die betekenen ‘erkennen, belijden’ zie Stoett, Mnl. Synt. par. 160 IX.
hoe zal ik u de grote genegenheid kunnen zeggen die ik u toedraag. Voor de genit. bij werkw.
die betekenen ‘erkennen, belijden’ zie Stoett, Mnl. Synt. par. 160 IX.
voor uw allerhartelijkste ontvangst.
tuecht toogt. toont.
yuecht: vgl. vs. 11.
want al ons kunnen, in alle opzichten, staat te uwen dienste.
want al ons kunnen, in alle opzichten, staat te uwen dienste.
zie Aant.
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840

845

850

855

860

839
841
845
850
853
854
856
858
860

Geminde bruers, dat dit gesciet,
Datmen u allen te samen siet
Vergadert nu te deser steden.
Ghi waert soe menege mile versceden839
Dwoort Gods te leerne; hoe comt dit toe?
Segt ons dbediet.
BERTELMEEUS
Wi en weten hoe,841
Seker, Jan, dan bi Gods gracien;
Want wi in alte corter spacien
Hier quamen. Wi waren op geheven
Elc tsijnder plaetsen en sonder sneven845
Bi een versaemt in corter tijt
Ende tot hier bracht. Gebenedijt
Moet sijn de Here, die alles macht heeft.
JAN
Dat God dit wonder aen ons gewracht heeft
Ter eren sire moeder na dbetamen,850
Ende oec den kerstene gelove tot vramen,
Des moet hi ewelic na desen
Van allen tongen gesalicht wesen,853
Die ons met eenre ogen opslage854
Hier dus versaemt.
PETER
+
Jan, vrient, ic vrage
Bi orlove ende oft u gelieflic si,856
Waer bi dat comt, tverwondert my,
Want wi hebben door Gods eere,858
Menech jaer, lof heb de Heere,
Versceeden geweest, beyde achter en voort,860
Om te vercleerne sijn salige woort,
Alsoe hi ons mondelinge beval.
Nu vinden wi ons te samen al,

versceden: verspreid.
verklaar het ons.
zonder letsel; Mnl. W. VII 1409: zonder fout, pront.
na dbetamen: zoals het Hem past.
gesalicht: zalig geprezen.
in één oogwenk.
met uw verlof en indien het u behaagt.
door: om.
her en der.
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865

870

875

880

885

890

864
865
867
873
874
878
879
881
882
888
889

Onwetens; dus lust ons wel te hoorne864
Dit hoge bewijs.865
MARIA
Salege vercoorne
Vriende, dat salic u bedien.
Het es gesciet in tsviants toorne,867
Ende ter eeren van ons lien.
Mijn ogen die hadden u geerne gesien,
Eer ic van deser werelt moet;
Dus heeft my God dat laten gescien,
Soe mi die yngel maecte vroet;
Dus, lieve kinderen, elc nemt vor goet:873
Uut mire begeerten soe eest geresen,874
Dat my God dese eere dus doet.
Gebenedijt soe moet hi wesen!
PAUWELS
O bloem der bloemen, hoge gepresen,
Wiens roke den sieken geeft confortacie, aant.
Ghi sijt een specie, die can genesen879
Hen allen die hopen in uwer gracie.
Lof dat ic in mijns levens spacie881
Sal mogen gebien ende sien ten claren,882
+
Dat ghi sonder tribulacie
Met uwen kinde te hemel selt varen.

878

PETER
Lof sijns, die my hier wilde gesparen
Soe lange, dat ic oec sal gebien aant.
Datti boven alle martelaren
Sijnder heileger moeder sal benedien.888
Ic can geen meerder vruecht gelien889
Dan ic dat metten ogen aensage,
Dat si ter hemelscer melodien
Sal trecken, na haers liefs kints behage.

op onverklaarbare wijze.
bewijs: verklaring.
tot ergernis van de duivel.
ieder neme het voor lief.
geresen: voortgekomen.
roke: geur; confortacie: vertroosting.
specie: welriekend kruid, vgl. vs. 71, 1630 en 1654.
in de tijd van mijn leven.
gebien: beleven, id. vs. 886; ten claren: duidelijk.
benedien: zegenen, met de persoonsnaam als objekt in de genitief.
ik kan geen groter vreugde noemen.
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895

900

BERTELMEUS
Mijn herte ontpluyct, dat ics gewaghe,893
Dat de blusschersse van onsen sonden894
Ende de verbiddersse van onsen mesdrage895
Voer ons in dewige vruecht wort vonden.896
Dies laet ons met reynen suveren gronden897
Loven den Here in beden soet,
En datti ons nu en tallen stonden
In sire gracien gesterken moet.
JACOP
O Vrouwe, nemt ons int behoet,901
Als ghi daer sijt in jubilacien;
Behuet ons vander hellen gloet,
Ende weert van ons al quade temptacien.

905

910

915

893
894
895
896
897
901
908
910
912
913
914
915
916

MATHIJS
Bescermt ons, Vrouwe, van desperacien
Als ghi daer sidt bi uwen sone;
Laet druppen van uwer hoger gracien
Op ons hier neder uten trone.908
PHILIPS
+
Verhuecht u, Vrouwe, want uwe crone
Wert boven alle cronen verchiert;910
Soe groten bliscap noch soe scone
En was van herten noyt gevisiert.912
SYMON
U hoge inwesen wel gemaniert913
Dat wert begaeft met selken gichten914
Ende met soe groter wijsheit bestiert,915
Soe dat al erterike sal verlichten.916

mijn hart bloeit op als ik daarvan spreek.
blusschersse: zij die teniet doet.
en zij die de vergiffenis van onze zonden afsmeekt.
voer ons: te onzen behoeve.
uit de zuivere grond (des harten).
int behoet: in bescherming.
uten trone: uit de hemel.
wert: wordt.
gevisiert: bedacht.
uw verheven en voortreffelijke aard.
wordt begiftigd met zulke gaven.
bestiert: verzorgd, uitgerust.
dat: dat het.
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920

MATHEUS
Den wreeden viant seldi swichten917
Tot haren profite die u eeren;918
Den wech des levens seldi ons slichten;919
Dies moet u lof voort ewelic meeren.920

925

ANDRIES
U vruecht mach nimmermeer verkeren;921
U lof sal groyen, suete Marie,
Onder de zalege, sonder verseeren,923
Van eewen tot eewen in ewigen tye!
Dies bidt vor ons, gebenedie.

930

935

940

917
918
919
920
921
923
926
929
932
934
935
937
938
939
941
942
943

MARIA
Danc hebt der visentacien reene,926
Die my, lief brueders, van u gesciet.
Van groter bliscap dat ict beweene,
Die mijn herte toecomende siet;929
Want ic weet wel, en twivels niet,
Den tijt es nakende die dingel seye.
Na dat mijn kint my weten liet,932
Eest nuttelic dat ic my bereye.
Dus waert dan goet dat men my leye934
Op mijn bedde, in minnen devoet.935
+
Tes nuttelijc dat ic mij bereye
Den tijt, die mi mijn kint ontboet.937
JAN
Eerwerdige maget sonder genoet,938
U begeerte die sal volcomen.939
Hulpt alle de moeder des Heren groot
Te bedde, brueders, het sal u vromen.941
Haer duegden staen soe uutgenomen942
Gewortelt uten paradise.943
swichten: doen wijken.
haren profite: hun voordeel.
slichten: slechten, effenen.
meeren: verkondigd worden; vgl. vs. 1166.
verkeren: veranderen, met de bijgedachte: eindigen. Mnl. W. VIII 1894.
verseeren: verdriet, id. vs. 1352.
visentacien: begroeting; reene: schoon.
die: heeft betrekking op bliscap.
na dat: volgens hetgeen.
leye: legde.
in vrome liefde.
ontboet: liet weten.
sonder genoet: zonder gelijke.
volcomen: volbracht worden.
vromen: ten zegen zijn.
haar deugden staan zo uitmuntend met hun wortels in het paradijs.
haar deugden staan zo uitmuntend met hun wortels in het paradijs.
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945

950

955

960

965

970

945
946
948
950
951
952
953
954
955
956
957
958
961
963
964
965
966
967
968
970

Uut Davids geslechte soe essi oec comen,
Bi Yesse gespruut in reynder wise.945
O suver seborie van hogen prise,946
Marie, die droecht den hemelscen scat,
Wi bidden u dat u gracie rise948
Op ons, reyn meegdelic suver vat.
PETER
Lect daer alsoe, daer essi bat aant. 950
Op haer bedde dan ergens el.951
O suver fonteyne, vol gracien nat,952
Nemt ons voort in u bestel.953
Versaecht u niet vor geen gequel,954
Daar u de doot bi mach genaken;955
Want Vrouwe, ic weet te voren wel,956
Ghi en seltse natuerlic niet gesmaken,957
Ende dat mids dien, verstaet de saken,958
Als u lief kint sijn passie leet,
Soe die propheten te voren spraken,
Dat u sijn passie therte dorsneet. aant. 961
Alsoet van u gescreven steet,
Soe leeddi daer soe groten pine963
Van rouwe, die u was soe wreet,964
+
Soe dat u herte verkeerde in tsine.965
Hoe souddi dan, godlike divine,966
Noch eens gesterven, diet eens hebt leden?967
Neen ghi, vorwaer, sijt dies te vreden.968
MARIA
In my moet bliken sijn groet begeren,
Sijn heilege gracie wil mi besprayen,970

uit Jesse gesproten op edele wijze.
o zuivere, voortreffelijke ciborie.
dat uw genade nederdale.
lig daar, misschien verschrijving voor: lect haer: leg haar; bat: beter.
ergens el: ergens anders.
vol van genade.
bestel: verzorging, dus: laat ons voor u zorgen.
wees niet bevreesd voor (geen) kwelling, die de dood voor u kan brengen.
wees niet bevreesd voor (geen) kwelling, die de dood voor u kan brengen.
te voren: zeker Mnl. W. IX 1034.
seltse: zult haar t.w. de dood; natuerlic volgens de menselijke natuur.
mids dien: hierom.
zie Aant.
leeddi: leedt gij.
rouw: droefheid; wreet: hard.
verkeerde: veranderde, overging.
godlike divine: allervoortreffelijkste.
nog eens sterven, die de dood eens hebt geleden.
wees daar gerust op.
besprayen: besproeien, bedauwen.
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975

980

Sijn wijsheit wil minen sin vercleren,971
Sijn duecht wil al mijn erch verteren;972
Ic en can my niewers af ververen,973
Want in my voncken syn berrende layen.974
Tot sijnder gelieften, soe mach hi sayen975
Selc saet als in my can becliven.976
Laet hi sijn suetheit op mi wayen977
Uut sinen goddeliken rayen,978
Hi sal mi therte wel verfrayen,979
Dat ic tot hem, om een verstiven,980
In allen saken volstentich sal bliven.981
JAN
Lof hebt, oetmoedege Vrouwe vercoren!982
U groot begeren wort Gode bequame.983

985

PETER
Want ghi en vreest noch wee noch toren;984
Lof hebt, oetmoedege Vrouwe vercoren!
PAUWELS
Ghi sijt de rose al sonder doren,
Ende moeder en maecht tot onser vrame.

990

JAN
Lof hebt, oetmoedege Vrouwe vercoren!
U groot begeren wert Gode bequame,
Gebenedijt es dinen name.
+

Selete. hier selen dapostelen in bedingen liggen. Ende die wile comt Lucifer ende roept sijn
+
dieneers, om te sinden na Marien siele.
bl. 21b

971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984

vercleren: verlichten.
Zijn hoogheid moge al mijn onvolmaaktheid verteren, teniet doen.
ik kan nergens vrees voor hebben.
want in mij blaken zijn brandende vlammen.
naar Hem belieft.
becliven: wortel schieten.
voortzetting van het beeld: de wind van Gods liefde waait over het zaad.
rayen: stralen.
verfrayen: opbeuren.
zonder te bezwijken.
volstentich: volhardend.
hier begint een rondeel met staartvers.
is God aangenaam.
toren: leed.
Toneelaanwijzing: in bedingen: in gebed; die wile: ondertussen.
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LUCIFER
Ou! duvels, neckers, refuys van boeven,991
Moetmen u aldinc voer besoeven?992
Datmen u villen moet als een puut!993
Waer sidi? Ou, seg!
ALLE
Hier meestere.

995

LUCIFER
Soe comt hier uut,
Valsce verraders, onnutte cockine,995
Ghi ligt en mest, al waerdi swine,996
Van ledicheden; crupt uten neste!
Wat bedrijfdi?

i VIANT
Wi doen ons beste,998
Tormenten en pinen de sielen swaerlic,
1000 Braden en stoken.
LUCIFER
Ghi doet den duvel baerlic1000
Mi dunct ghi sijt de meeste deel stille.
Mochtic wel plagen na minen wille,1002
Ic soude meer sielen alleene beswaren1003
Dan alle de duvels die noyt gewaren.
1005 Ghi en hebt geen werc meer inde le,1005
Dat tachten es.
ij VIANT
Bi uwer weerdiche,1006
Lucifer, meester, wi sijn u getrouwe
+
In allen dienste.
bl. 22a

+

991
992
993
995
996
998
1000
1002
1003
1005
1006

neckers: nikkers; refuys: uitschot.
alles vantevoren klaarmaken d.w.z. kun je niets uit jezelf?
puut: kikvors.
schooiers die voor niets deugt.
je ligt je vet te mesten van luiheid, alsof je zwijnen waart.
wat voeren jullie uit?
je doet nogal alsof je duivels bent! (ironisch).
plagen: kwellen.
bezwaren: bekoren.
je hebt geen werkkracht meer in de leden, dat het de moeite waard is (Leendertz).
je hebt geen werkkracht meer in de leden, dat het de moeite waard is (Leendertz).
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LUCIFER
Dat sidi, vrouwe1008
Soet scijnt, ghi sijt van groten bedrive.1009
1010 Haer wat segdi van desen wive,
Tsmans moeder, die eens ons helle brac?1011
Daer moesti heenen.
BEIDE
Wy, meester?
LUCIFER
Ja, sonder gecrac.1012
Si leit opt sceiden, trect rasch tot daer,1013
Tempteren, becoren, hebt genen vaer,1014
1015 Doet al u beste in alder maten,
Dat wi ons wreeken.
i VIANT
Dan sal niet baten,1016
Want onser geen tot enegen stonden1017
En costse noit gebringen tot sonden1018
In geenre manieren, cleyn noch groot;
1020 Maer si heeft ons menegen noot1020
Beraden, als ghi wel wet; ic wane,
Dats pine verloren.
ij VIANT
Ic had liever te gane
In alde tormenten der heltscher pine,
Dan eens bi desen wive te sine,
1025 Al hadden wijt alle te samen begrepen,1025
Ja, die u dienen.
LUCIFER
Tes verloren gepepen,1026
+
Ghi moetter henen. Wat meyndi ghi,
bl. 22b

+

1008
1009
1011
1012
1013
1014
1016
1017
1018
1020
1025
1026

vrouwe: verwijfden.
je schijnt nogal hard te werken!
de moeder van de Man.
zonder praatjes.
zij ligt op sterven.
tempteren: trachten te verleiden; vaer: vrees.
dan = dat en.
want geen van ons kon haar ooit tot zonden brengen.
want geen van ons kon haar ooit tot zonden brengen.
noot beraden: last veroorzaakt.
begrepen: aangepakt.
gepepen: gejankt.
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Dat si soe mechtich mach sijn als hi?
Dats verre versceiden, want si es puere1029
1030 Van erden, als mensce, en de natuere
Es broesch ende oec de doot es wreet.
i VIANT
Tes waer, ic kent, maer ic en weet
Niemen ter werelt, met corten waerden, aant. 1033
Die ons meer scaet. My cremt de swaerden1034
1035 Van vreesen, wanneer ic haren name
Hoer noemen.
LUCIFER
Dats grote blame,
Keytijfs, voer u. Souddi ontsien1037
Een sympel wijf?
ij VIANT
Si hebbent goet gebien,1038
Diemen niet wederseggen en mach.1039
1040 Mocht sijn, wi namens wel verdrach.1040
Maer Lucifer, meester, eest u bevelen,
En twivelt niet, serteyn wi selen
De sake soe metten tanden gripen,1043
Machmense op enegen cant genypen,1044
1045 Ghi selter af horen blide meere,1045
Hoet ons vergeet.
LUCIFER
Dats dat ic beghere,
Daer sprecti als vriende, daer houdics mi an,
Ic saelt oec bekinnen.1048
i VIANT
Nu, gawi dan;
+
Dit werc es nu op ons versceenen.1049
bl. 23a

+

1029
1033
1034
1037
1038
1039
1040
1043
1044
1045
1048
1049

dat is nogal een verschil; pure: geheel en al.
kort gezegd.
mij krimpt de huid; Mnl. W. 2158 1. swaerde.
keytijfs: schurken.
zij hebben goed bevelen, degenen die men niet kan tegenspreken.
zij hebben goed bevelen, degenen die men niet kan tegenspreken.
als het kon, zouden wij er wel graag van ontheven worden.
de zaak zo flink aanpakken.
als men ze op enige manier kan te pakken krijgen.
meere: tijding.
bekinnen: erkennen.
dit werk is nu aan ons opgedragen.
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1050 Hier eest te doene. Brue! brue!
MICHAEL
Waer wildi heenen,
Ghi helsce draken? Vliet sonder blijf,1051
Terter niet naerdere.
ij VIANT
Wy eisschen dit wijf1052
Van rechte, al esse in uwer hoe,1053
Als een puer mensce.1054
MICHAEL
Si en hoort u niet toe,
1055 Satanas, want si es suver en reyne
Van sonden, van smetten, als een fonteyne,
Alsoet van hare gescreven steet
In Canticis.
i VIANT
Ghi sijt ons te wreet,1058
Michael, laet ons gebruken ons rechte
1060 Als over dmenschelike geslechte,1060
Soet God geboet; dan mach niet bliven,1061
Wi eysschent u.
MICHAEL
En wil u niet verdriven1062
Van uwen rechte, verstaet wel my,
Want God seit selve in Genesy, aant.
1065 Datti viantscap sal setten claer
Tusscen u ende dwijf.

1064

ij VIANT
Ic kent, tes waer,1066
Maer oftse dit es, verstaet mi wel,
+
En weeten wi niet.
bl. 23b

+

1051
1052
1053
1054
1058
1060
1061
1062
1064
1066

vlucht terstond.
treedt haar niet nader, kom niet dichter bij haar.
van rechte: rechtens; hoe: hoede.
als een puer mensce: als een gewone mens (hoort bij van rechte).
Canticis: Hooglied. Zie Hoogl. 4: 7, 12 en 15; wreet: hardvochtig.
als over: zoals over.
dan = dat en; bliven: achterwege blijven.
en = ic en; verdriven: beroven.
Genesis 3. 15.
kent: erken het.
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MICHAEL
Ten es geen el,1068
Want ghi hebtse altijt gehaet,
1070 Soet blijct. Oec hebbense versmaet1070
De Joden, die niet en geloven des,1071
Dat si moeder ende maget es,
Dwelc comt uut uwen valscen sae,1073
Dat ghi gesayt hebt, en mids den rae1074
1075 Van u, heltsch viant, soe hebben de Joden
Haer scaemte en confuse geboden1076
Onverdient; ende oec haer kint
Gedoot, gepassijt, alsoet scint.1078
Wat wildi meer, segt, valsch fenijn?1079
1080 Es dit niet dwijf?
i VIANT
Saelt aldus sijn,
Soe bliven wi met allen beroeft1081
Onser heerscapien ende verdoeft1082
Van enen wive, dwelc geet te naer1083
Den Gods rechte.
ij VIANT
Dat doet voer waer.
1085 Tes hert om liden. Wist mens raet!1085
MICHAEL
En wetti niet wel, datter noch staet
In Canticorum, dat si es1087
‘Terribilis ut castrorum acies’,
Dats verveerlic, diet wel merke,1089
1090 Ghelijc den casteele of bollewerke.
Wien esse verveerlic el dan dy,1091
+
Als haren viant? Tert achtere!1092
bl. 24a

+

1068
1070
1071
1073
1074
1076
1078
1079
1081
1082
1083
1085
1087
1089
1091
1092

het is geen andere.
zoals het blijkt.
des: dat.
sae = sade: zaad.
mids: door; rae = rade: raad.
haar schande en smaad aangedaan.
gemarteld, zoals duidelijk is.
fenijn: schurk.
met allen: geheel.
verdoeft: van kracht beroofd.
wat Gods recht te na komt.
mens = men des: men daarop.
Hooglied 6, 3.
diet wel merke: merk dit wel.
anders dan voor u.
treedt terug.
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i VIANT
Ay my! amy!
Ligt af, Michael, ghi doet my seere,1093
Ghi sijt ons te mechtich.

1095

1100

1105

1110

MICHAEL
Noch sprac God meere
In Genesy, dat si soude onsoete aant. 1095
Dijn hooft bedrucken onder haer voete. aant. 1096
Tes recht: al brac Eva bi dijnre list
Tgebod Gods, tes al gecist1098
Bider oetmoet der maecht Marien, aant.
De welke ons es, dit moetti lien,1100
Een moeder der salicheit, dits claere als glas aant.
Oec bescrijft Ysaias,1102
Inden .X. cappittel, na claer bewisen:1103
‘Uut Yesse sal een roede op risen’.
Ende David in den Soutere seit voort1105
Inden persoen des vaders dit woort:
‘De here sal sinden de roede dijnre cracht
Uut Syon, om te hebben de macht
Ende heerscapie, verstaet dit wel,
Inde middelt dijnre viande’. Wie es dit el
Dan Marie, soet es in scine,
Dijn gheesele ende dijn ewige pine?1110-12
Si heefti alle dijn macht benomen. aant.
Wat doetstu hier?

1101

ij VIANT
Wi moestender comen.
1115 Wi en dorsten Lucifer niet verhoren;1115
Hi es te wreet.
+

bl. 24b

+

i VIANT
Ic seyt te voren.
Maer watti seit, dat moet gehoort sijn.1117

1093
1095
1096
1098
1100
1101
1102
1103
1105
1110-12
1115
1117

ligt af: schei uit.
Genesis 3. 15.
vgl. vs. 446. Zie Aant.
gecist van cissen, cessen: bijleggen.
lien: bekennen.
zie Aant.
Jes. 11. 1.
na claer bewisen: duidelijk gezegd.
Ps. 109.2.
wie is dit anders dan Maria, die, zoals klaarblijkelijk is, uw gesel en uw eeuwige straf is.
verhoren: ongehoorzaam zijn.
daaraan moet gehoorzaamd worden.
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Hi sal nu overlic seere gestoort sijn.1118
Wie sal voer hem nu dorren lien?1119
ij VIANT
1120 Laet ons van achter in slupen besien,1120
Hi sal wel weeten hoet hier vaert.1121
MICHAEL
Ghi helsce honden, trect ongespaert1122
Inden afgront dijnre forneyse;1123
Want Jhesus Christus heeft bracht te peise1124
1125 Adaems mesdaet met sinen bloede, aant. 1125
Ende Maria mids haren oetmoede
Es mechtich, wie haer sal roepen ane,
Alle u crachten te wederstane.
Op! rasch van hier! en ruymt de ste.
BEIDE
1130 Amy! Amy! ghi brect ons de le. aant. 1130
Des moet de leede duvel wouwen,1131
Die ons dit bierken dus heeft gebrouwen.
Al quamen alle de duvels met my,
En commer nemmermeer soe by,1134
1135 Al gave my Lucifer oec dbevel.
ij VIANT
Soe en salic oec, dat wetic wel.
Bue! hue! wech! wech!
Selete. Hier sal God spreken, van boven oft onder, soe men wilt, tot sinen hemelscen heere.

GOD
+
Marteleren, ingelen ende patrierken,
Maegden, ghi heilegen! comt, hulpt mi werken
1140 Een werc dat my voer al behaecht.

1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1130
1131
1134

overlic seere: buitengewoon.
lien = liden: gaan, komen.
besien: bezijden.
hij (d.i. Lucifer) zal zeker weten hoe het hier toegaat.
ongespaert: onmiddellijk.
de hel werd voorgesteld als een gloeiende oven.
heeft verzoend.
mesdaet: zonde.
wee mij, gij breekt ons de leden.
dat hale de duivel.
en = ic en.
Toneelaanwijzing: God spreekt van achter het toneel; Zijn stem klinkt van boven of van
beneden.
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Den kerstene gelove om een versterken,1141
Willic, invierich, mit hittegen vlerken,1142
Hier halen miere moeder, der suvere maecht. aant.
Haer bi sijn mi soe wel behaecht,1144
1145 Dat icse inden ewigen vrede
Wil halen. Des wort u allen gewaecht,1146
Dats mijn begeerte. U niet en verdraecht,1147
Ghi en moet emmer trecken mede.
Ic wilse inder glorien stede
1150 Stellen en doen haer spannen crone,
Daer mense ewelic aenbede, aant. 1151
Doer die minne, die si mi dede,1152
Bi mi ende minen vader scone.
Dit willic dat haer gescie te loone.
i INGEL
1155 Uwen heilegen wille, Here, moet becliven. aant.
Uwe gracie moet volstentich bliven
Op hem allen, die u minnen.1157
Lof moets gescien in u bedriven!1158
Van ewen tot ewen, in mannen, in wiven,
1160 Moet men u gracie te vollen versinnen.1160
Lof rise der hoger coninginnen,
Die u dus duegdelic heeft gedient,
Dat alle ingelen ende seraphinnen
Bliscap inde glorie gewinnen,
1165 Die ghi haer gunstelic toent als vrient.
Dies wort haer lof bi ons vercombient.1166

1155

ij INGEL
+
O hoge, vol gracien, sonder blame, aant. 1167
Geminde, eersame,1168
Daer God dese minne hier om doet risen.1169
1170 Gebenedijt si dinen name,

1141
1142
1144
1146
1147
1151
1152
1155
1157
1158
1160
1166
1167
1168
1169

om te versterken.
zeer vurig, door een brandend verlangen gedragen.
haer bi sijn: haar tegenwoordigheid.
dit wordt u allen medegedeeld.
u niet en verdraecht: laat niet na.
aenbede: aanbidde. Zie Aant.
doer: om.
moet becliven: moge bestendig blijven, vervuld worden.
hem: hen.
eer moge (U) daarom toekomen in Uw werken.
moge men Uw genade tenvolle begrijpen.
daarom wordt haar lof door ons verkondigd.
zie Aant.
eersame: vereerde.
doet risen: aan de dag legt.
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Want selke vrame1171
En wilde hi noit aen niemen bewisen.
Aldus en machmen niet volprisen aant. 1173
U hoechde groot gebenedijt.1174
1175 Du sels ons laven als voetsel der spisen1175
Ende verjolisen1176
Al themelsce heer verre ende wijt.
U lof moet groyen talder tijt.
CONFESSOR
O hoge vercorne, salige bruut,
1180 Comt bi ons in ons deduut.1180
Ghi werter ontfaen met selker eren,
Dat alle lovere, gers ende cruut,1182
Als tongen van clerken gaven geluut, aant. 1183
Si en souden den lof niet connen vermeren.1184
1185 Die u es nakende sonder verseren.1185
MARIA
O uutvercorne brueders, het naect
Seere minen ynde, ic hebt verstaen.
Gereetscap waer u goet gemaect,1188
Want sciere met my sal sijn gedaen.1189
1190 Bereit de palme, daer seldi met gaen
Vor minen fiertere, God deet bevelen.1191
Mijns loofs hebbic gehoort vermaen1192
Hoge, van allen saligen keelen;1193
Oec horic de yngle singen en spelen
1195 +Soe suete, dat minen geest verlinct1195
Hier langer te sine, want sonder helen, aant.
Hi wilt daermen dus suetelic sinct. aant.
Och, lieve brueders, ic biddu, brinct

1171
1173
1174
1175
1176
1180
1182
1183
1184
1185
1188
1189
1191
1192
1193
1195

vrame: geluk, voorrecht.
zie Aant.
hoechde: hoogheid.
voetsel der spisen: spijs boven alle spijzen.
verjolisen: verblijden.
deduut: vreugde.
dat: dat indien.
als tongen van geleerden zouden spreken.
vermeren: verkondigen.
die u wacht zonder einde.
het zou goed zijn, als gij de toebereidselen zoudt maken.
want sciere = want het sciere: want, het spoedig.
fierter: lijkkist.
mijn lof heb ik horen verkondigen.
hoge: in de hemel.
dat het mijn geest verdriet.
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Alle gereetscap; in dat jolijt
1200 Soe wilt mijn geest, het dunct hem tijt.1198-1200
PETER
Vrouwe, dats al te voren versien,
En moeyt u des noch cleyn noch groot,1202
Betrout ons dies; u sal gescien
Na ons vermuegen, soet u es noot,
1205 Ent Gode gelieft, die ons geboot.1205
GOD tot sijnder moeder
Comt, mijn weerde duve reyne,
Comt, ic werde u troest gemeyne1207
Ewich voort an sonder vermyen.1208
Comt, mijn uutvercorne greyne,1209
1210 Comt, vol gracien bat en fonteyne,1210
Daer ic af dwoech de sondege bleyne.1211
Comt hier metten gebenedien,1212
Die uwen lof selen belien
Voort aen met haren salegen monden.
1215 Comt inder hoechster melodien,
Comt te mijnder rechter syen,
Comt in alder yngelen verblien,
Ter groter bliscap sonder gronden.
Comt, ghi wort de hoechste vonden1219
1220 Van alder ganser werelt wijt.
Comt, uutvercorne, het dunct mi tijt.
MARIA
Lof, Here, ic hebbe u stemme gehoort.
+
Nu en willic hier niet langer leven.
Lof, kint, dat ghire mi toe vercoort,1224
1225 Bi u dus hoge te sine verheven!
Mijn brueders, nu wilt my orlof geven
Van hier te treckene, wy moeten sceyen;

1198-1200
1202
1205
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1219
1224

maakt alles klaar, naar die vreugde wil mijn geest.
maak u daarover in het geheel geen zorgen.
indien het God belieft, die ons schiep.
ik zal tenvolle uw geluk zijn.
sonder vermyen: zonder einde.
greyne: eig. zaad, hier parel, puik. Mnl. W. II 2126.
vgl. vs. 70.
waarvan ik de zondige smet afwies.
gebenedien = gebenediden, gezegenden.
vonden: bevonden.
ghire = ghi er: gij er.

Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen

bl. 26b

+

192
Mijn sone ende alle sijn suet aencleven1228
Met groter bliscap na my beyen.
JAN
1230 Vrouwe, soe wil hi u geleyen,
Die Here vol alder crachten crachte,
Ende als ghi sijt ter weerdicheyen,1232
Soe doet ons, Vrouwe, in u gedachte.1233

1235

1240

1245

1250

MARIA
Orlof, vriende, die mijns hier wachte1234
Hebt genomen, lof rise u lien! aant.
Orlof, Jan, die mijns kints machte
In visioene hebt oversien!1237
Orlof, Symoen Peter, bi wien
Dit weerde geselscap wert bestiert!1239
Orlof, Andries, die mijns wout plien,1240
Ende mi in minnen hebt gehantiert!1241
Orlof, Jacop, wel gemaniert aant. 1242
Soe hebdi u gedregen tot my!
Orlof, Pauwels, die ongeviert1244
Mi altoes stont getrouwelic by!
Philippus, Matheeus, orlof! waer sy?1246
U duecht en es tot mi niet cleene.
Orlof, mijn vriende, verre en by!
Soe groten bliscap haddic noit gheene.
Mijn geest wilt wech.
Hier sterft si.

JAN
+
Nu niemen en weene,
Want sagent de Joden, die ons benyen,
Si mochten seggen, hoort wes ic meene,1252
Wy daden dat wi hen castien,1253

1228
1232
1233
1234
1237
1239
1240
1241
1242
1244
1246
1252
1253

aencleven: aanhang, schaar.
ter weerdicheyen: in uw (hoge) waardigheid.
doet ons in u gedachte: wees ons indachtig.
die mij in uw hoede hebt genomen; orlof: vaarwel.
doelt op de Openbaring van Joannes; oversien: doorschouwd.
wert: wordt.
die voor mij wilde zorgen.
gehantiert: gediend.
wel gemaniert: onberispelijk. Zie Aant.
ongeviert: onophoudelijk.
waer sy = waer sidi: vgl. vs. 1299. Mnl. W. IX 1536.
hoort wes ic meene: luistert goed.
dat wij zouden doen wat wij in hen afkeuren.
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Dat es na der scriftueren belien,
1255 ‘Dat nyemen en sal ontsien de doot’;
Dus mochtense seggen, sonder vermyen,1256
Wi daden datmen hem verboot.
PETER
Tes waerheit bloet; maer laet ons beden,1258
Ende loven den Here met bliden sinne
1260 Dat hi in selker weerdicheden
Bi hem wilt halen ons lieve vriendinne;
Haer siele die vaert ten hemel inne. aant.
Hier selen dapostelen alle cnielen oft si haer gebet lasen ende de
..........................

GOD
Sijt willecome, salige uutvercorne,
Die welke in des viants toorne1264
1265 Verdiendet in gracien mids uwer duecht,1265
Dat ic van u wert de geboorne,
Om [te] verlossene de verloorne.
Sijt willecome te mijnre vruecht!
Ghi hebt begrepen, reyn suver juecht,1269
1270 In uwen lichame suete ende reene
Die groote der werelt(?), dies ghi u muecht1271
Verbliden, want al in u verhuecht,1272
Dat ic ye sciep, tsi groot of cleene.1273
Willecome, mijn uutvercorne alleene! aant. 1274
+
.................
.................
.................
SINT JAN
1275 Mijn brueders, ter Gods weerdicheyen1275

1256
1258
1264
1265
1269
1271
1272
1273
1274
1275

sonder vermyen: voorwaar, vgl. vs. 413.
bloet: duidelijk; beden: bidden.
Toneelaanwijzing zie Aant.
die tot verdriet van de duivel.
mids: door.
yuecht: vgl. vs. 11 en 827; begrepen: omvat.
de machtige der wereld.
al: alles.
ye: ooit.
zie Aant.
ter ere Gods.
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Laet ons den lichaem doen bereyen1276
Na sijn betaemte, alsoe men pliet1277
Na onser wet.
PETER
Ghi, bruederen, siet,
Dese drie maegden die selen gaen
1280 Den lichaem visiteren, wilt verstaen,1280
Alsoet costume es, ende cleeden
Na haer behoefte ende bereeden,1282
Altoes om haren lof vermeren;1283
Seldi niet, kindere?
i MAECHT
Jawi, ghi heren,
1285 Wi selen geerne, eest u bequamelic,1285
Ons beste doen. Si was soe tamelic,1286
Dat wijs u weten danc van dien,
Dat wise geloeft sijn onder ons drien1288
Te visenteerne. Wildijs betrouwen,1289
1290 Wi doent seer geerne.
PAUWELS
Jawi, jouffrouwen,1290
En bidden u om u hulpe van desen,
Want claer, het sal vergouden wesen1292
Vanden Here, daert al aen steet,
Des sidi seker.
ij MAECHT
Wy sijn al bereet,
1295 +U begeerte wort sciere gedaen,
Tot haren love wi gaent bestaen;1296
Dies wilt vertrecken, ghi mans gemeene,

1276
1277
1280
1282
1283
1285
1286
1288
1289
1290
1292
1296

voor de begrafenis in gereedheid brengen.
zoals het past, naar men gewoon is.
visiteren: voor de begrafenis gereed maken.
bereeden = bereyen vs. 1276.
vermeren: verkondigen.
bequamelic: welgevallig.
tamelic: zedig.
dat het ons drieën is opgedragen haar lijk te verzorgen. Wilt gij het ons toevertrouwen?
dat het ons drieën is opgedragen haar lijk te verzorgen. Wilt gij het ons toevertrouwen?
jouffrouwen: meisjes.
want ontegenzeglijk, het zal vergolden worden.
wij gaan het beginnen.
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Ende laet ons bider maecht alleene.1298
Selete. Die wile sullen sise bereyen.

iij MAECHT
Ghi brueders, waer si? ic coem u seggen: aant. 1299
1300 Comt, hulpt ons inden fierter leggen
Dese heilege maegt, vol gracien groot,
Geen dwaen noch cuusscen en was haer noot,1302
Dies moet haer ewigen lof gescien.
Geen menselic ogen en mochten aensien1304
1305 Haer claerheit, die uut haer rayede, scinen. aant. 1305
Wi en sijn niet weert, des wi ons pinen,1306
Dat wi haer meer genaken souwen;
Comt ons te hulpen.
ANDRIES
Wi selen. Ghi vrouwen
Ontdoet den fierter. Alsoe - daer -1309
1310 Legt suetelic neder.1310
PETER
Si en es niet swaer.
Dat was gedaen met cleinder pine.
Lof hebs de Here!
JAN
Luuct toe de scrine.1312
Alsoe. En laetse ons niet seer quellen. aant.
Brinct de bare.

1313

BERTELMEUS
Hulptser op stellen.1314
1315 De bare es hier. Nu - daer - alsuetelic
+
Setse neder.
bl. 28b

+

1298
1299
1302
1304
1305
1306
1309
1310
1312
1313
1314

die wile: in die tussentijd.
zie Aant.
zij behoefde niet gewassen noch gereinigd te worden.
konden verdragen de helderheid te zien schitteren die uit haar straalde.
konden verdragen de helderheid te zien schitteren die uit haar straalde.
des wi ons pinen: waarom wij ons moeite geven.
ontdoet: opent.
suetelic: zachtjes.
sluit de kist.
zo. En laten wij haar met rust laten.
helpt ze (de kist) er op zetten.
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PAUWELS
Het valt al guetelic,1316
Dat wi werken te harer vrame.
Gebenedijt si dies haer name,
Elken tot enen exemple bekint,1319
1320 Dat alle duecht uut hare begint.
Daer leitse eerbaer. Den hogen vrede
Vloye haer toe! Waer willen wire mede?1322
Jan, doet ons bediet van desen1323
Waer sal den lichaem begraven wesen?
GOD
1325 Mijn bruers, dat salic u gewagen:
Den suveren lichaem seldi dragen
In dat dal, hoort wes ic meene,
Van Josephat sonder versagen.1328
Ghi selt daer vinden, reyn int behagen,1329
1330 Een nyeu graf, suet, suver en reene.
Maer blijft voort biden lichame gemeene,1331
Tot leden sijn der dage drie1332
Ende ic mijn gracie u verleene,
Dat ghi verstaen selt, groot en cleene,
1335 Wat ic begeere dat voort gescie.
Soe edelen lichaem en was nye,1336
Noch soe vol gracien van groten bedie,1337
Ende nemmermeer voort geen sijn en mach
Als dese, daer ic selve in lach.
1340 Hiermet latic u minen vrede.
Ic trecke in mijnder glorien stede.
JAN
Lof, Heere, dat u dit geweerde!1342
+
Wes wi vermogen, wort tuwer eren.1343
bl. 29a

+

1316
1319
1322
1323
1328
1329
1331
1332
1336
1337
1342
1343

het valt allemaal goed uit, verloopt naar wens.
door iedereen als een voorbeeld erkend.
wire = wi er.
geef ons hierover inlichting.
zonder vrees.
aangenaam om te zien.
gemeene: allen.
leden: voorbij.
nye: nooit.
noch zo vol uitzonderlijke genade.
hier begint een rondeel.
Lof Heer, dat Gij U dit verwaardigde.
wat wij kunnen (doen), geschiedt te Uwer eer.

Die eerste Bliscap van Maria en Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen

197

PETER
Lof hebt, die ons dit selve vercleerde!
1345 Lof, Heere, dat u dit geweerde!
PAUWELS
Lof u gescie in hemel ende erde!
Glorie moet ewich in u vermeeren!
JAN
Lof, Heere, dat u dit geweerde!
Wes wi vermogen wort tuwer eren,
1350 Want sonder verkeren1350
Soe es u vruecht ende sonder termijn,1351
Reyn sonder verseren1352
Met uwer leren.1353
Gedinct dan voort der knechten dijn,
1355 Dat si uus loofs volstentich sijn. aant. 1355
---------------PETER
Nemt op de bare, bi goeden avise.1356
Jan, gaet vore metten palmrise,
Dat de almechtege God ons sant.
Hout, siet, draget in u hant;1359
1360 Dingel bracht, soet God begeerde,
Uten paradise.
JAN
Bi uwer weerde,1361
Peter, vrient, het hoort u toe
Te dragene vor mi, ende seg u hoe:
Want doen Ons Here van henen sciet,
1365 Ons allen hi u een herde liet1365
Ende stelde ons, Peter, in uwer hoeden.
+
Aldus eest goet dan om gevroeden,1367
Dat ghi de hoechste sijt van ons allen.
Dus moets u nu de eere gevallen1369

1350
1351
1352
1353
1355
1356
1359
1361
1365
1367
1369

sonder verkeren: onveranderlijk.
sonder termijn: zonder einde.
onveranderlijk zuiver volgens Uw lering.
onveranderlijk zuiver volgens Uw lering.
dat zij volharden in Uw lof.
Toneelaanwijzing, zie Aant.
bi goeden avise: lett. met overleg, voorzichtig.
hout: neem aan.
met uw verlof.
herde: herder.
dus is het goed te begrijpen.
derhalve moet u nu daarvan de eer te beurt vallen.
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1370 Dit rijs te dragene na claer bedien1370
Als ons overste.
PETER
Dan sal niet gescien1371
Bi rechte, alsic sal seggen, Jan.1372
Daer es noch veel meer redenen an,1373
Dat ghijt sculdich te dragen sijt
1375 Ende ewelic ons overste blijt;1375
Want God ons Here heeft u geseit
In visioene sijn heymelicheit,1377
Datti noyt te geenre stede
Negenen van ons allen en dede;
1380 Ende oec soe sidi suver en reyne,
Als maegt bekint, dwelc ic meyne,
Dat deser maegt oec wel betame,
Dat hi si suver van lichame,
Die dit edel rijs vorbaer1384
1385 Vor haer sal dragen.
PAUWELS
Jan, hi seit waer.
Wi begeren in rechter oetmoet,1386
Dat ghijt nu vor ons allen doet.
Peter heeft wel de redene geproeft:1388
Met meegden men meegden te eren behoeft. aant.
1390 Dus draecht dat rijs gebenedijt,
Want u betaemt.
JAN
Ter goeder tijt,1391
+
Na dat ghire alle met sijt te vreden,1392
Ontfa ict in onderhoricheden.1393
Nu ga wi voort inden selven name,

1370
1371
1372
1373
1375
1377
1384
1386
1388
1391
1392
1393

na claer bedien: zoals duidelijk is.
dan = dat en
bi rechte: met reden.
daar is nog veel meer reden voor.
en gij eeuwig onze leider blijft.
heymelicheit: geheim; doelt op de Openbaring van Joannes.
vorbaer: voornaam.
in rechter oetmoet: in vrome eerbied.
Peter heeft goed de reden aangegeven.
want = want het.
welaan, omdat gij er allen mee akkoord bent; voor ter goeder tijt: zie ook I 997.
welaan, omdat gij er allen mee akkoord bent; voor ter goeder tijt: zie ook I 997.
in gehoorzaamheid.
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1395 Dat den Here moet sijn bequame.1395
Peter en Pauwels, heft op de bare,
Looft alle Gode met stemmen clare.
Hier heffense de bare op ende singen: Exit de Egypto. Alleluia. Ende dinglen inden trone selen
oec singen ende orglen. Dan comen de Joden als sijt horen, en maken contenancie.

i JODE
Wat rampe es ditte? tuten mi doren? aant. 1398
Of droemet mi? wa! tes verloren,1399
1400 Al hordictic tot morgen, tes seker sanc; aant. 1400
En hoordi niet singen, gebuere?
ij JODE
Ic hore groet geclanc.
En weet niet wat mi selven gesciet es,1402
Noch wat dinge dat hieraf dbediet es.1403
Ic ben recht in mi selven vereent;1404
1405 Wat willet wesen, gebuer?
i JODE
En weet wat meent,1405
Som duncket mi orgelen en somtijts snaren,1406
Ende somtijts sanc.
ij JODE
Het sal hem verbaren1407
In ander manieren eer lanc termijn,1408
Dat seldi vinden.

1395

1398
1399
1400
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408

dat: opdat.
Toneelaanwijzing. Bedoeld is wel psalm 114 (113a) In exitu Israel de Egypto.
contenancie: leven, kabaal (Rhet. Gloss.).
tuiten mij de oren?
of droom ik? er is niets aan te doen d.w.z. het is inderdaad zo.
al hoorde ik het, ik (met Vlaams-Brabantse herhaling van het vnw.).
en = ic en.
de betekenis.
ik ben zeer ontsteld.
wat meent = wat het meent: betekent.
soms lijkt het me orgel- en soms snarenspel (orgelen en snaren zijn werkw.).
het zal gauw genoeg blijken op de een of andere wijze.
het zal gauw genoeg blijken op de een of andere wijze.
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i JODE
Wat maecht oec sijn?
1410 +Om waer seggen, tes een vremt geveert.1410
Eest boven oft ondere?
ij JODE
Tes meest derweert.1411
Mi lanct te wetene, wat sal gescien1412
Bi deser vruecht.
i JODE
Hoo! ic hebt gesien.1413
Nu weetict meest, dits goet bestel,1414
1415 Het sijn de kerstene, dat merkic wel,
Die ginder dus comen tenen versame1416
Al singende, ende bringen den dooden lichame
Vanden wive, die Jhesum droech,
Den groten prophete.
ij JODE
Wi hebbens genoech.1419
1420 Rasscelic lopen wijt doen verstaen
Den Potestaet; tsal anders vergaen
Metten lichame, hebben wijs geval,1422
Dan si wanen.
i JODE
Dat peynsic dat sal.
Wistense onser liede meenen,1424
1425 Al singense nu, si mochten wel weenen
Eer lanc; wi mochten van haren sange
Wel droefheit maken.
ij JODE
Wi beiden te lange,
Eer tvolc versaemt wort int gemeyne,1428
Trijst somwijls lanc.1429

1410
1411
1412
1413
1414
1416
1419
1422
1424
1428
1429

geveert: gebeurtenis.
het is vooral die kant uit.
ik verlang te weten wat er gebeurt bij deze uiting van vreugde.
ik verlang te weten wat er gebeurt bij deze uiting van vreugde.
dat is een mooie regeling, handeling d.w.z. dat is wat moois.
tenen versame: in een schaar.
nu weten wij genoeg.
hebben wij er geluk mee.
meenen: bedoeling.
dit vers staat apo koinou.
trijst = het rijst: het duurt. Mnl. W VI 1453.
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i JODE
+
Te wapenen! te wapenen! groet en cleine!
1430 Haestelic, die ons vriende sijt,
Te wapenen! te wapenen! het es tijt;
Oft neen, wi hebbent aenden hals.1432
Te wapenen!
POTESTAET
Wat maecti gescals!
Hoe roepti soe? hoe leelic gebeerdy!1434
ij JODE
1435 Waer om, here?
POTESTAET
Al tfolc verveerdi
Met uwen gelate. Hoe hebdi u soe?1436
Tloept al te hope!
i JODE
Lacen, tes van noe,1437
Want en beletti niet de daet,
Wi seggen u wel, her Potestaet,
1440 Ons allen sal naken veel verdriets.
Dat wijf dat du dy vermiets1441
Te verberrene, waerse doot,1442
Die draechtmen nu met vrouden groot
Te grave, ende meynense met groter weerden1444
1445 Na haer costume gaen doen ter erden.
Dus, pijndijs niet haestelic te wederstane,1446
Tsal volcomen.1447
POTESTAET
Elc sciet wat ane!
Deen een jacke, dander een pansier,1448

1432
1434
1436
1437
1441
1442
1444
1446
1447
1448

indien niet, dan.
gebeerdy: gaat gij tekeer.
met uw manier van doen. Waarom doen jullie zo?
helaas, het is nodig.
de vrouw die gij durfde te zeggen te zullen verbranden (pret. van hem vermeten: zich
verstouten?).
de vrouw die gij durfde te zeggen te zullen verbranden (pret. van hem vermeten: zich
verstouten?).
weerde: eerbied.
geeft gij u niet gauw moeite om het te verhinderen.
volcomen: geschieden.
de een 'n jak (wambuis van linnen of leer), de ander 'n pantser (harnas van metaal).
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De derde een huve! Dits goet bestier,1449
1450 Tes juust bespiet, laetse ons omringen,1450
+
Maect battaelgie!
bl. 31b

+

DOUWERE
Laetse ons bespringen1451
Op daverechte met onsen maetsuwen. aant. 1452
Willense hen weeren, wi selense duwen;1453
Soe wee hen, datse noyt waren geboren,1454
1455 Ons wet te cranckene.
ij JODE
Wie geeter voren, aant. 1455
Siet toe, en make hem niet te breet,1456
Want, serteyn, si sijn seer wreet;1457
Ic duchte, als wise willen verlasten,1458
Si sullen ons na ons scaduwe tasten; aant.
1460 Si hebbent som tanderen tiden gedaen,
Dat ic wel weet.

1459

POTESTAET
Ic sal voren gaen
Ende vaense als prince met cloeken moe.1462
Maer volgt mi corts, en siet wel toe,1463
Al sijnse wreet, hets al gedwas.1464
1465 Weerense hen, smyt inden tas,1465
Dats mijn begeerte. Doet mijn bevelen.
Weest onversaecht.
i JODE
Wel here, wi selen,
Want sterc genoech soe es ons scare.
Datter XXX werven meer ware,
1470 Wi selen hen seylen aen haer boort.1470

1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1462
1463
1464
1465
1470

de derde een helm. Dat is goed voor mekaar.
het is bijtijds opgemerkt.
stelt u in slagorde.
van terzijde met onze knotsen.
wij zullen ze in het nauw drijven.
noyt: ooit.
om onze wet te schenden. Wie voorop gaat.
geve zich niet te veel bloot.
wreet: woest; id. 1464.
verlasten: in het nauw drijven.
zie Aant.
met cloeken moe(d): onversaagd.
corts: op korte afstand.
het is allemaal niets.
verdedigen zij zich, slaat los op de hoop.
wij zullen ze aanklampen.
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Staet stille bi een, ic hebse gehoort,
Si comen, maer nyemen en wil hem ververen,1472
Si blivender alle.
+

bl. 32a

+

POTESTAET
Laet my gebeeren,1473
Ic sal vernemen van haren bedrive1474
1475 Ende wat si meynen. - Segt mi, ketive,1475
Hoe hebdi u dus? wat moegdi jagen1476
Met uwen sange? wat bringdi gedragen,
Daer ghi maect dit geveerte mede?1478
Ghi brinct in roeren al de stede1479
1480 Ende doet ons allen grote blame.
Wat draechdi daer?
JAN
Den dooden lichame,
Die den eerwerdegen God almechtich
In haer selven besloot warechtich,1483
Als scepper des hemels ende der erde;
1485 Dien willen wi na haer hoge weerde
Begraven. Wi sijnder toe gestelt
Van Gode almechtich.
POTESTAET
Ic weds, her, ghi en selt1487
Oft ghi en sijt sterker te wederstane
Dan wy alle. Ic slader hant ane1489
1490 Als prince, dat ic u calengiere.1490
Den lichaem wert gedaen te viere,1491
Sijns ondancs, dies noit pine bestoet1492
Haer te verheffene.
DOUWERE
Worptse onder voet1493

1472
1473
1474
1475
1476
1478
1479
1483
1487
1489
1490
1491
1492
1493

maar niemand moet vrees hebben.
gebeeren: begaan.
vernemen: onderzoeken.
ketive: schurken.
vgl. vs. 1436; jagen: najagen.
geveerte: drukte.
roere: beroering.
in zichzelf omsloot.
ik wed (erom), mijnheer, dat gij niet zult.
ik sla mijn hand aan (leg beslag op) als overste, aan wat (nl. het lijk) ik van u gerechtelijk
opeis.
ik sla mijn hand aan (leg beslag op) als overste, aan wat (nl. het lijk) ik van u gerechtelijk
opeis.
wert: wordt.
in weerwil van hem (welke apostel ook) die ooit moeite deed haar te verheffen.
se: is Maria, evenals in vs. 1495.
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Ter blamen van hen, die aldus gecken
1495 Met onser wet.
POTESTAET
+
Comt, hulptse af trecken,
Worpt inde more de partroeldie,1496
En slaet al doot dan de ramoeldie.1497
Ter droever tijt deet hen begonnen.1498
Smyt inden tas!
ij JODE
Ay lacen! wy en connen.
1500 Ic en weet niet waer si sijn gevaren,1500
En sier nyemene; mijn ogen staren, aant. 1501
Al waert bi nachte. Recht als den catere,
En weet waer duken.
POTESTAET
Ach water! watere!1503
Mijn hande verberren mi aende scrine
1505 Van desen like.
DOUWERE
Soe doen de mine,
En sijn veel droger dan een bast;1506
Si sijnder aen verdorret soe vast,
En canse getrecken uter hitte1508
Vander fiertere.
i JODE
Wat duvel es ditte!
1510 Benic nu dul? [dits my onsoete]. aant. 1510
Ic en sie nyemen, ic ligge [en wroete]
Al waric een puyt. Dits wonder groot,1512
Mijn lede sijn swaerder dan een loot.

1496
1497
1498
1500
1501
1503
1506
1508
1510
1512

gooit het wijf in de modder.
ramoeldie: gespuis.
te rampzaliger tijd zijn zij ermee begonnen.
gevaren: heengegaan.
sier = sie er; staren alsof het nacht was. Zie Aant.
ik weet niet waar mij te bergen.
bast: boomschors (in tegenstelling met het jonge groene hout); droge: dor.
en = ic en.
zie Aant.
puyt: kikker.
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Achermen! my es in lanc soe swaerdere,1514
1515 En mach niet op.
i GEBUER
En com er niet naerdere, aant.
Ic sal mij ...............
...................
...................

1515

Hier ontbreekt in het handschrift een gehele katern, dus ongeveer 350 verzen.
+

En hebt geen twivel aen mijn woort,
Maer doet dit wonder voort vermaen1517
En wilt in gansen gelove volstaen.1518

1520

1525

1530

1535

THOMAES cnielende
Lof, ombesmette aant.
Reyn violette,1520
Maria Vrouwe,
Maegt ende moeder,
Daer ons behoeder
In rusten wouwe.
Uut shemels douwe,
Reyn kersouwe,1526
Sidi gegroyt
Tot onsen behouwe,
Altoes getrouwe
Met ons gemoyt.1530
Ic biddu, fonteyne, die overvloyt aant.
Van gracien, reyne maegt Marie,
Vergeeft mi, want my seere vernoyt,1533
Dat ic bi u niet en was te tye.1534
God kint, dat ics mi seere vermye1535
Vor alle mijn brueders, groet en smal.
Doch willic bi hen gaen, wats gescie, aant.
En doen soe dingel my beval.
Ic hopicse tsamen vinden sal. aant.
Selete.

1514
1515
1517
1518
1520
1526
1530
1533
1534
1535

hoe langer hoe zwaarder.
en = ic en (beide keren. Zie Aant.)
doet vermaen: verkondig.
en wilt in oprecht geloof volharden.
violette: viooltje.
kersouwe: madeliefje.
om ons bekommerd.
vernoyt: verdriet.
te tye: op tijd.
God weet dat ik mij daarover zeer schaam.
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PETER
1540 O Here, alder menscen confoort,1540
Wat vruechden mach inden hemel risen?1541
Ic hebt seer lange wile gehoort.
Lof alder creatueren confoort,
Tes al in vrouden, suyt ende noort,
1545 Al themelsce heer wilt verjolisen.1545
O Here, alder menscen confoort,
Wat vruechden mach inden hemel risen?
+
Wat maecht bedien?
bl. 33b

+

JAN
Tes een bewisen1548
Van groten saken en boven natuere,
1550 Hoordijs niet, brueders?
PAUWELS
Jaic, wel ter cuere.1550
Jan, ic hebber verwonderen in,
Wat wesen mach.
ANDRIES
God geefs gewin
Alle sonderen ter sielen vramen,
Oft Gode behaecht.1554
JAN
Dies seggen wi amen
1555 Met goeder herten, soet redene si.1555
Geminde brueders, elc hoort na mi:
Mi tuycht den sin claerlic van desen1557
Dat Maria sal sijn verresen,
Met siele met live, als nu ter tijt,1559
1560 Ende vaert int hemelsce jolijt
Bi haren geminden sone vercoren.
Dit es de vruecht die wi hier horen,
Daer en hebbic genen twivel in.

1540
1541
1545
1548
1550
1554
1555
1557
1559

hier begint een rondeel. Confoort: troost.
risen: ontstaan.
verjolisen: zich verheugen.
bewisen: teken.
wel ter cuere: zeer goed.
oft: indien.
zoals redelijk is.
mijn gemoed zegt mij duidelijk hierin.
op dit ogenblik.
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PAUWELS
Tmach soe wel wesen.
JAN
Ten es niet min.1564
THOMAES
1565 Mijn brueders, Gods vrede si tewiger tijt
Bi ons! Want ghi nu druckich sijt,1566
+
Soe comic tot uwen troeste, eylaes!
Al merric lange.1568
JAN
Ey, Thomaes! Thomaes!
Lieve uutvercorne, geminde broeder,
1570 U mach wel rouwen, dat ghi ons moeder,
Marie, die reyne suver maecht,
Van deser werelt niet sceyden en saecht;
Want noyt gesien en was vor desen
Deerliker, sueter doot.
THOMAES
Ic en mochter niet wesen,1574
1575 Lieve brueders, ic was in Yndia
Na Gods bevel; ic bidde gena
U allen te samen als van dien.1577
Niet min ic sal u claer bedien,
Wat ic gesien hebbe ende verstaen
1580 Onder wegen.
PETER
Doets ons vermaen,1580
Lieve Thomaes. Om cort recoort,1581
Wi hebben soe groten vruecht gehoort
Van sange ende melodiosen acoorde,
Dat noyt mensce tsgelijcs en hoorde.
1585 Dus staen wi hier in twivel groot,
Wat wesen mach.

1564
1566
1568
1574
1577
1580
1581

het is niets minders, niets anders.
want: omdat.
al merric lange: al bleef ik lang weg (merric = merde ic).
deerlijker: aandoenlijker; mochter: kon er.
als van dien: wat dit betreft.
vertel het ons.
om kort te gaan.
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THOMAES
Tes sonder genoet,1586
Want, sonder twivel, om cort verclaren,
Maria die es te hemel gevaren
Met siele, met live. Hout dit gewaerlic.1589
1590 +Ic hebt gesien, gehoort soe claerlijc.
Oec eest mi mondelinge geseit;
Ende, om te meerder sekerheit,
Es my haer gordelken gegeven
Van den ingle. Dus wilt begeven aant. 1594
1595 Alle twivel ende dolinge hier ave,1595
Ende laet ons tsamen gaen ten grave,
Eer dat wi voerder mormereren.1597
JAN
Lof God almechtich, Here der heren!
Hoe wonderlic es u werc om gronden!
1600 Thomaes, ic hulpt u selve orconden,1600
Dat dit haer gordel was, sonder waen,
Datse te dragen plach.
PETER
Laet ons dan gaen
Ten grave, sonder langer beye.
ANDRIES
Tes cleerlic soe. Want de Here seye aant.
1605 Hi wilde haer doen selc weerdichede1605
Gelijc als hi hem selven dede;
Ende oec betaemt haer alder eere;
Dus nyemen en twivele.
PETER
Met corten keere,1608
Laet ons beginnen dit graf tontdeckene;1609
1610 Soe weten wi claer vanden verweckene.1610
Gods gracie en mach geen werc ontswichten.1611

1586
1589
1594
1595
1597
1600
1605
1608
1609
1610
1611

het is zonder gelijke.
houdt dit voor waar.
begeven: laten varen.
dolinge: onzekerheid.
mormereren: in het onzekere praten.
orconden: getuigen.
Hij wilde haar zulke eer bewijzen.
met corten keere: vlug, vgl. in de kortste keren.
tontdeckene: te openen.
verwecken: opwekken (uit de dood).
ontswichten: te zwaar vallen.
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De erde es af, hulpt mi af lichten
Van deser scrine suetelic den sceele.1613
Siet, esser wat ynne?
PAUWELS
+
Neent, luttel noch vele1614
1615 Van haren lichame; lof hebs de Here,
Diese verwecte!
JAN
Hier sijn haer cleere,
Suver en scone noch bleven int graf.
Nu laet ons Gode dancken hieraf,
Datti ons dese miracle groot
1620 Heeft willen bewisen.
PETER
Ende hemels broet aant.
Es hier oec in, mijn broeders, besiet,
Op dat ons en soude twivelen niet.
Dies moet hi ewigen lof gewinnen!
ANDRIES
Ghi brueders, comt, siet alle hier binnen,
1625 Dat nyemen en twivele in sinen waen1625
Des wercs, dat God hier heeft gedaen
Bi siere mogentheit, ende wat eren1627
Hi sijnder moeder bewijst.
BERTELMEEUS
Heere alder heren!
Hoe riect dit graf! Alsulken virtuut1629
1630 En gaf ter werelt nie specie no cruut,1630
Noch sulken guer als hier uut slaet.
MATHIJS
O moeder, nu sijt ons advocaet aant. 1632
Voer uwen sone, die u in desen aant.
Soe hogen gracie hier heeft bewesen;

1613
1614
1625
1627
1629
1630
1632

sceele: deksel.
neen, in 't geheel niets.
waen: mening.
door Zijn macht.
virtuut: krachtige geur.
geen enkel welriekend kruid.
advocaet: voorspreekster.
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1635 Dies moet u ewigen lof toe vloyen.
+
Laet u te biddene niet vernoyen1636
Vor alle sondaren, tsi cleyn of groet,
Die u aanroepen in harer noet.
JAN
Lof, lieflike bruut des vaders gemint!1639
1640 Lof, moeder, die hebt gebaert dit kint,
Maegt blivende, des Heilichs Geests vriendinne! aant.
Lof, suete fonteyne, daeruut dat rint,1642
Soe ons de heilege Scriftuere ontbint,1643
Dese iij rivieren groet van gewinne!1644
1645 Lof hebt, die hemel ende erde hadt inne,
Alsoet den Here gelieven wouwe!
Lof, tabernacle, daer God sijn minne
In goet met gracien, tonsen bekinne.1648
Wi loven u alle, jonge ende ouwe,
1650 Lof, lieflike, suete, suver kersouwe!

bl. 35b

+

1641

ANDRIES
Lof, suete, eerwerdege balsemiere,1651
Reyn van bestiere,1652
Werdich al loofs in ewiger tijt;1653
Wel riekende specie, reyn goedertiere,
1655 Diet al verchiere1655
Bi uwen sone gebenedijt!1656
Lof, druve, die vol van gracien sijt!
PETER
Lof, cederen rijs, dat bloyende blijt1658
Int hoge jolijt,
1660 Boven alle bomen gestade.1660
Lof uus, leitsterre der werelt wijt,1661
Sonder respijt1662
Leert ons treden de hemelsce trade.1663

1636
1639
1641
1642
1643
1644
1648
1651
1652
1653
1655
1656
1658
1660
1661
1662
1663

laat niet af te bidden.
gemint: hoort bij bruut.
zie Aant.
waaruit vloeit.
ontbint: verklaart.
rivieren van kostbare waarde.
tonsen bekinne: naar wij geloven.
balsemiere: balsemboom.
smetteloos van levenswijze.
al loofs: alle lof.
die alles opluistert door uw gezegende Zoon.
die alles opluistert door uw gezegende Zoon.
cedertak die bloeiende blijft.
gestade: duurzaam.
lof om u.
voortdurend.
trade: weg.
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Lof, die inder natueren grade1664
1665 Die Gods genade
Verdiendet tonser alder vramen!
Want mids uwer oetmoedegher dade1667
Gesciet de scade1668
Den viant, dat wi te boven quamen
1670 Van onser quetseliker blamen!1670
JAN
Nu laet ons tsamen, alsoet betaemt,
Den Here dancken siere melder gracie,
De welke ons allen dus heeft versaemt,
Elc onversien, in corter spacie.1674
1675 Wi moeten dit dal der tribulacie
Noch wandelen na des Heren gebien.
Dus niemen en heb geen mormeracie,1677
Den wille Gods die moet gescien,
Sijn gracie sal ons wel versien.1679
PETER
1680 Orlof, lieve brueders, wi moeten sceyen,1680
Niet langere en mogen wi tsamen bliven.
PAUWELS
Wi moeten gaen Gods wege bereyen.
Orlof, lieve brueders, wi moeten sceyen.
JAN
Elc bidde den Here met weerdicheyen,1684
1685 Dat ons sijn gracie wille verstiven.1685
PETER
Orlof, lief brueders, wi moeten sceyen,
Niet langer en mogen wi tsamen bliven.
ANDRIES
God doe becliven1688

1664
1667
1668
1670
1674
1677
1679
1680
1684
1685
1688

in de orde der natuur, in uw aardse leven.
want door uw nederigheid.
gesciet: geschiedde.
de schade van onze zonde.
onversien: onverwacht.
mormeracie: onrust.
versien: beschermen.
hier begint een rondeel.
met weerdicheyen: met eerbied, ontzag.
verstiven: versterken.
becliven: gedijen.
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Sijn hoge gracie in onsen werke,
1690 Datter sijn heilege gelove bi sterke
Tot alder menscen salicheden.
Adieu! dits wech, blijft alle in vreden!
Amen.1

bl. 36b

+

De Na Prologhe
Eerbaer notable, die hebt verstaen1693 Dbewijs van onser materien soet,1694 Al hebben
wijt slichtelijc gedaen,1695 Wi bidden u allen, elc neemt vor goet. Dits dleste spel, sijt
dies wel vroet,1697 Van .vij. blijscapen principalen, aant. 1698 Die Marien vol der oetmoet
Gescieden ter werelt, om cort verhalen. aant. Dierst was: hoe God liet neder dalen
Gabriel, uut reynen gedachte, aant. 1702 +Om ons te lossene uter qualen, Die haer de
salige bootscap brachte. Dander was: hoe hy in kerstnachte Van haer, als mensce +bl. 37a
wordt geboren1706 Tot vramen den mensceliken geslachte, Als moeder ende maegt,
in sviants toren.1708 Ten derden male, na toebehoeren,1709 Hoe die .iij. coninge uut
verren lande Versaemden ende alle een sterre vercoren1711 Ende brochten de heilege
offerande. Haer vierde bliscap was selkerhande1713 Uutnemende ende alder vruecht
exempel,

1
1693
1694
1695
1697
1698
1702
1706
1708
1709
1711
1713

Hierna ruimte voor 14 regels open.
geachte aanwezigen.
bewijs van onser materien soet: het spel van ons geliefd onderwerp.
slichtelijc: eenvoudig.
sijt dies wel vroet: weet dit wel.
principalen: voornaam. Zie Aant.
uut reynen gedachte: met de heerlijke bedoeling?
wort: werd.
tot verdriet van de duivel.
zoals het behoort.
vercoren: met vorsend oog volgden.
selkerhande uutnemende: zò voortreffelijk.
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Dat haer geen liden noch druc en ande,1715 Doen sine vant sittende inden tempel. Sijn
hoge verrisen en was niet sempel,1717 Dat es de vijfste, dat elc versta. De seste, op
tcorte sonder omwempel,1719 Dat was de sinxendach daer na.1720 Nu mach elc weten,
sladijs wel ga,1721 Dat dit de .vijde. dan moet wesen. Wi bidden dat elc in dancke ontfa
Wes ons gesciet es nu in desen;1724 Want weert gelachtert si of gepresen,1725 Dbeginsel
ende dynsel in alder wijs1726 Es tuwer liefden uut minnen geresen,1727 Ter eeren der
stat, hebt dies avijs.1728 Van allen duechden geeft Gode den prijs.1729 Sijn gracie doet
dwerc in allen steden. Die wil ons int salege paradijs Versamen hierna met
vrolicheden! Hiermede een slot, elc ga in vreden!

1715
1717
1719
1720
1721
1724
1725
1726
1727
1728
1729

ande: kwelde (van anden).
sempel: van geringe waarde.
opt corte sonder omwempel: kort gezegd zonder omhaal.
sinxendach: pinksterdag.
let wel.
wat voor ons nu hier gebeurd (d.i. vertoond) is.
hetzij het gelaakt wordt.
het begin en het einde (dus alles) komt in alle opzichten uit liefde voor u voort.
het begin en het einde (dus alles) komt in alle opzichten uit liefde voor u voort.
hebt dies avijs: weet dit wel.
prijs: lof.
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Aantekeningen
Die Eerste Bliscap
Dierste Prologhe.
Vermoedelijk werd deze proloog bij de opvoering in de zestiende eeuw door twee
spelers gesproken, zoals men kan besluiten uit het plaatsen van het cijfer I naast de
vss. 1, 13, 21, 24, 28, 40, 54, 67 en 72, en van het cijfer II naast 7, 19, 22, 25, 36,
46, 64 en 70.
19 Volgens Van Eyck a.p. is vs. 19 de inleiding op de groet die gevormd wordt
door het volgende rondeel. ‘De tekst is blijkbaar bedorven, doordat de overschrijver,
toen hij aan vs. 7 was (Sijt willecome), door de overeenkomstige inhoud van de twee
eerst aangehaalde regels uit het spoor raakte. In plaats van vs. 2 koos hij vs. 1, hetgeen
hun overeenstemmende zin ook gemakkelijk maakte, maar om vs. 1, de inleidende
regel, voor regel 7 te kunnen gebruiken, moest hij het niet rijmende “smal” in “cleyne”
veranderen, waardoor een in het triolet niet thuishorend vierde rijmwoord op “eyne”
in het rondeel terechtkwam. Voor het begin van zijn tiende vers was hij daardoor
gedwongen “Sijt willecome” te gebruiken, dat daardoor nu echter op een totaal
verkeerde plaats staat’. Van Eyck neemt derhalve aan, dat het rondeel oorspronkelijk
aldus heeft geluid:
na de inleidende regel: Voert gruetic u minlic, groet ende smal:
Sijt willecome, edele en gemeyne,
Die hier dus minlic sijt versaemt
In desen melodyosen pleyne.
Sijt willecome, edele en gemeyne!
Tprieel uut Troyen, den edelen greyne,
Gegroyt, gebloeyt, es Bruesel genaemt.
Sijt willecome, edele en gemeyne,
Die tonser feesten hier sijt versaemt.
Wy grueten u minlic, soet betaemt.

De laatste (staartregel) is afsluitend naar zijn inhoud door zijn eerste, inleidend tot
het volgend onderdeel door zijn tweede helft.
Van Eeghem a.p. komt tot dezelfde conclusie, behoudens dat de tweede regel van
het rondeel evenals de laatste luidt:
Die tonser feesten hier sijt versaemt.

24 Uit de Cornicke van Brabant (1414): O Bruessel, edele roese reyn ... ryke pryel
van Troien.
41 Mede in verband met de historische feiten, in de proloog vermeld, (zie Inleiding)
beschouwt Van Eyck de verzen 41-44 als een interpolatie van 1448 in de tekst van
1441. ‘Tussen vs. 40 en wat nu vs. 45 is, zal, ook hier overeenkomstig des dichters
praktijk, een versregel gestaan hebben, die naar zijn stof als overleiding of inleiding
tot deel vier diende, maar formeel, namelijk door herhaling van een rijm, nog bij
deel 3 behoorde ... Bij aandachtige lezing missen wij hem niet alleen theoretisch d.i. vanuit de merkwaardige vormsymmetrie - maar bovendien
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door het ontbreken van een inhoudsschakel van dezelfde zinswaarde als bijvoorbeeld
invoeging van een woord als “dus” in vs. 45 zou hebben. In een der binnenrijmen
van 41 en 42: altemet of verlet zou het eindrijm van de verloren regel behouden
kunnen zijn’.
71 Het is mogelijk dat vs. 71 en 72 moeten omgezet worden, waardoor een terzet
ontstaat (vs. 69, 70 + 72, 71), waarvan de drie regels door binnenrijm gekenmerkt
zijn. Zie hierover W.H. Beuken, Verstechniek in de beide Bliscapen. (Inl. p. 41).
76 Deze interpunctie op grond van vs. 381. De Vreese en Mak plaatsen een
uitroepteken na Wy (vs. 77).
99 Later tussen was en den bijgeschreven jerst (= het eerst).
111 i.z. tande: In een bespreking van de uitgave van De Vreese (Museum 1932,
p. 123) schrijft Endepols: Kan de lezing tande in vs. 111 niet een schrijffout zijn
voor hande?
136 weed in hs. verbeterd uit werd.
141 es het gaet ende sprect doorgehaald en in margine vervangen door dus wert
sy begect.
142-145
in hs. doorgehaald en aan de voet der bladzijde vervangen door twee andere,
onleesbare verzen.
158 2e helft t/m 193 doorgehaald en vervangen door:
Compt my tserpent dat vliegicken inne
twert al vruecht tot onsen gewinne tserpent
Yeve vrouwe van desen vergiere

245 waers in hs. verbeterd uit waert
258 naast dit vers primo, hetgeen volgens De Vreese betekent, dat een acteur die
meer dan één rol speelt, voor het eerst optreedt. Deze opmerking komt in het
handschrift meermalen voor, maar wordt hier niet herhaald.
295 hs. ws, een spelling voor uws die vaker in dit handschrift voorkomt.
302 Mak plaatst een vraagteken en schrijft: ‘de emendatie van Moltzer (verdoemd)
nóch de vertaling van Verdam (met name) en De Vreese (bovengenoemd) zijn geheel
bevredigend’.
Vorenoemen betekent volgens Mnl. W. ook: bepalen, bedingen. Kan men hierbij
denken aan een ellips met sijnde, zodat de betekenis is: bepaald zijnde, zoals bepaald
is? Vgl. 299: aldus moet sijn.
0520 hs. rechts.
564 hs. ws.
639 hs. stonde verbeterd uit stonden
697 later vóór Dingel bijgeschreven Cerubin
912 D. Th. Enklaar in Kanttekeningen bij middelnederlandse lectuur (Bundel
opstellen van oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. de Vooys; herdrukt
in D. Th. Enklaar, Lezende in Buurmans hof, Zwolse Reeks van taal- en letterkundige
Studies. Zwolle, 1956), p. 54 denkt aan de ‘verhardheid des Heren’. Hij wijst er op,
dat de voorstelling dat de hemel verhard is wegens de zonden der mensen, in het
Oude Testament herhaaldelijk voorkomt: Lev. 26, 19; Deut. 28, 23; 3 Reg. 8, 35.
Overigens is het boren een naïeve en populaire voorstelling van de werking van het
gebed.
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951 met svaren ontluste naderhand op rasuur bijgeschreven.
975 i.z. boye. Mnl. W. I 1351 wordt gedacht aan bode, tijding, bericht. B. van den
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Berg, N.Tg. 32, 366 denkt aan verband met het subst. bui. Schönfeld, N.Tg. 33, 40,
wijst op Noordhollands-Fries boi, booi = jongen. J.W. Muller, Ts. 58 (1939) verwijst
naar nnl. boi en eng. boy, waarmee de vorm verwant is. Het woord hoort thuis in alle
voorheen of nog heden Fries sprekende gewesten en was eerst en meest in gebruik
als liefkozende ‘vlei- of troetelnaam’.
981 hs. ws.
997 de betekenis ‘welaan’ voor te goeder tijt deelt de Eerste Bliscap met de
Sevenste vs. 1391. Deze betekenis is blijkens Mnl. W. VIII 344 zeldzaam.
1095 naderhand bijgevoegd int feyt en aan Gerechtiche voor het rijm toegevoegd
yt.
1101 ict niet in het hs., de toevoeging is een conjectuur van Verdam; dit vers staat
apokoinou.
1206 hs. traden.
1303 de voorstelling van de Zoon als de Wijsheid is bekend.
1315 hs. ws.
1316 hs. Die.
1376 De hier volgende rondelen hebben betrekking op Christus. Daar de benaming
tak of roede uit Jesse meestal op Maria wordt toegepast, veronderstelt Mak ‘dat er
enkele Mariasymbolen, wellicht zelfs gehele regels uit een Marialof in het triolet
zijn binnengeslopen. Of moeten we het zo verstaan, dat in het eerste triolet de lof
van de twijg, in het tweede van de bloem (Christus) en in het derde van de
eigenschappen van de bloem wordt bezongen?’ Ik meen dat alle drie de rondelen de
lof van Christus bevatten, zoals uit het verband en de plaats in het stuk blijkt. Volgens
J.J.M. Timmers, Symboliek en iconografie der christelijke kunst, art. 204, wordt de
boom uit Jesse bekroond door de beeltenis van Christus, of, nog vaker, van Maria
met het Kindje Jezus.
1427 hs. ws.
1545 Na de toneelaanwijzing zijn acht verzen (1572 t/m 1579), die bij prolepsis
waren geschreven, uitgekrast.
1584 hs. heb.
1585 Naast de toneelaanwijzing in latere hand nota.
1620 Alsoe volgens hs.
1627 Naast pape later bijgeschreven priestere; id. boven vs. 1646 en 1650.
1640 hs. vorscreven.
1652 hs. ind'e.
1673 Waaraan de dichter de namen der vier gespeelkens heeft ontleend, is niet
duidelijk. De Legenda Aurea spreekt van ‘de andere maagden’ in de tempel. In de
Meditationes worden een aantal deugden genoemd, die Maria aan God vraagt en
wordt Hieronymus geciteerd, die o.a. haar wijsheid, ootmoed en zuiverheid roemt.
In het Leven van Jezus van Ludolf van Saksen (1300-1350) worden als haar deugden
vermeld: wijsheid, ootmoedigheid, fijnzinnigheid, liefde, zuiverheid en ‘alle deugden’.
Waarschijnlijk moeten wij in de allegoriserende trek der vier gespelen een teken zien
van de geest van de tijd, die de dichter tot deze oorspronkelijke voorstelling
inspireerde.
1689 Mak leest dit vers aldus:
Wi sceiden van u; nu als in desen, met expletief als.
1745 hs. sijn i.p.v. fijn.
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1816 Van Eyck a.p. ziet in 1816 t/m 1825 een rondeel. ‘De verzen 1818 en 1819
moeten
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dan worden geschrapt. Zo spreekt ieder van de twee priesters één keer, en elk iets
anders, maar de bisschop na ieder van hen, dus tweemaal. 1818 zou dus dezelfde
zijn als 1822, maar 1818 heeft ritmisch de beste lezing’.
1842 Davits later ingevoegd.
1903 Mnl. W. IV 398 verklaart: ‘die door lezen het geheim zal trachten op te
sporen, of hij de uitverkorene zal zijn’.
1937 vóór Bisscop als in 1585 nota.
1961 Voor een verblijf van Maria te Nazareth en van Jozef te Bethlehem zie Mak,
Middeleeuwse kerstvoorstellingen p. 22.
1965 Boven dit vers als bij 916 Silete van latere hand.
1982 Voor woordspelingen met de naam Ave, Eva zie Mak 1. a.w. p. 25.
1984 hs. ws.
2001 het rusten van de H. Geest werd in de kunst der Vlaamse primitieven
voorgesteld bij de uitbeelding der Annunciatie.
2032 Naast Dingel bijgeschreven Gabriel.
2055 Voor deze verklaring van in weder sye zie het bij vs. 1240 van de kommentaar
genoemde artikel van W.H. Beuken.
2071 Naast dit vers in andere hand: u van my mach werden gheseyt en aan de voet
der bladzijde:
En die fame breijt // vrij sonder helen
Dat tcorenbloemken tavont wat sots sal spelen.

2081 Van Eyck in zijn meermalen genoemde art. stelt voor op grond van vs. 3 en
van de eisen van het ritme te lezen: der heileger drievuldicheit.
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Aantekeningen
Die Sevenste Bliscap
1 De proloog werd evenals in de Eerste Bliscap waarschijnlijk door twee personen
gesproken: naast de eerste en de derde strofe staat het cijfer 1, naast de tweede en de
vierde het cijfer 2 d.i. bij vs. 1, 31, 16 en 46.
53 h' later doorgehaald en in margine toegevoegd d'maget vrye.
68 De verzen 61-82 bestaan vermoedelijk uit drie geschakeld verbonden sextetten,
gevolgd door een kwartet. In dat geval is tussen 67 en 69 een regel uitgevallen.
Leendertz geeft voor deze regel de conjectuur: O uutvercoren pat. Ik zou eerder
denken aan: O leliënblat. Een lied uit het Devoot ende profitelijck boecxken begint
aldus: O suver vat, O leliënblat.
118 hs. wuegen.
119 dit vers werd later aan de voet van het blad vervangen door: Ende alle
murmuratie ontbeert.
Misschien vond men het oorspronkelijke vers te kort (zie Aant. bij vs. 485).
183 hs. ter pinen.
274 Mnl. W. I 1461 (bier) brouwen = een plan maken ten nadele van een ander,
een kuil graven.
287 WNT XII 1701 pijp, iets dat verkeerd uitkomt, mislukking. Gewestelijk in
Z.-Ned. 't Es een pijpe, 't is mis, Schuerm.
297 hs. wueren.
305 Vóór vs. 306 in later hand: hier begint. Alles wat voorafging werd dus bij de
vertoning in 1559 weggelaten. Zie Inleiding p. 21.
371 Vóór dit vers in later hand: gods troon toe. Deze toneelaanwijzing dient na
384 te staan.
420 ‘Van een zegen, dien God over Jacob uitsprak, vinden wij in den Bijbel niet
gesproken. Blijkbaar denkt de dichter echter aan den zegen, dien Isaäc zijnen zoon
schonk. Dat hij op dezen het oog heeft, blijkt wel, als wij de woorden uit vss. 388-390
Datti u met des hemels douwe Wilt besprayen vergelijken met Gen. 27, 28: ‘Zoo
geve u dan God van den dauw des hemels’ (Leendertz p. 582).
459 hs. wort en ghijt bestiert, later doorgeschrapt en vervangen door voort en het
gesciet.
461 ongescoffiert, later doorgeschrapt en vervangen door uyt lieffden ziet. De
bijgedachte die het woord schofferen later kreeg, zal aan deze verandering niet vreemd
zijn geweest.
485 genadicheden later veranderd in genaden en in margine bijgeschreven volgens
Leendertz sonder verburen; ik lees iets anders, misschien sonder verleden = zonder
(Hem) te kwetsen (Mnl. W. VIII 1992). Waarschijnlijk vond de bewerker het vers
te kort.
515 griet later doorgeschrapt en vervangen door riet.
537 baen later doorgeschrapt en vervangen door sonder waen.
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543 Stallaert verklaart ghesciet van scheiden = ontstaan, zijn oorsprong nemen,
uitvloeien, emanare; het woord is later bijgeschreven.
565 hs. Ihs. xps.
581 hs. wuerene.
585 hs. niet seer vremde later doorgeschrapt en vervangen door hier gesciet.
655 hs. wuere.
705 hs. uwer.
716 in hs. vóór dit vers bijgeschreven Maria, een aanwijzing dat na de bekorting
dit vers aansloot bij vs. 751.
730 Stallaert, Leendertz en Endepols emenderen: Mijn bliscap die ic niet en
vercleene. Nog afgezien van het feit dat de constructie van dit vers daardoor evenmin
gelukkig wordt, is deze verandering m.i. niet nodig. Ik lees aldus: Verstaet wel wat
ic meene ... mijn bliscap dat ic niet en vercleene. Daarbij is het voegwoord dat
pleonastisch gebruikt, van welk gebruik men voorbeelden vindt bij Stoett,
Middelnederlandsche Syntaxis par. 328.
732-38
mijns weenens, waarschijnlijk hebben wij hier een genit. van wijze of van
omstandigheid, vgl. Stoett a.w. par. 17 bijv. sijns wetens. De zin is dan: In (ondanks)
mijn wenen ben ik toch in het geheel niet bedroefd, hoezeer de ogen ook gedwee
hun werk doen naar de natuur. De blijdschap, die droefheid in het hart vindt, (het)
is nuttig dat zij die vrijmaakt; dus doet de blijdschap de ogen schreien bij degenen
die naar vreugde uitzien. Deze verklaring veronderstelt het bestaan van een mnl.
subst. doge = dogen, zoals gedooch naast gedogen. Toch blijft hier vreemd die (vs.
736) als demonstrativum voor doghe onz. subst., tenzij men met Leendertz aanneemt,
dat doghe een vrouwelijke woord op -e is. De aangehaalde parallellen zijn echter
alle onz.: begeer, behaech (ook vs. 892), gedooch, mesdrach (ook vs. 895); alleen
beide is vrouw. De moeilijkheid blijft bestaan, als men in doghe (vs. 735) een
geapocopeerde vorm ziet voor doghen, een apocope die in deze tekst meer voorkomt
bijv. 1008 vrouwe i.p.v. vrouwen. Hoe dit ook zij, de kopiist heeft waarschijnlijk de
woordspeling niet begrepen en doghe opgevat als het oog (zelfst. nw. onz. en vrouw).
753 se alle later doorgeschrapt en vervangen door dandere iongers.
779 hs. gewuecht.
785 nosen later doorgeschrapt en vervangen door letten.
818 dorvluegen en 819 muegen later veranderd in resp. dorvlogen en mogen.
834, 35
Leendertz verklaart: God moge mij, zonder dat gij er last van ondervindt, van uw
bijzijn laten genieten.
878 naast confortacie geschreven leering? in margine met dat weggewerkt werd
met een vlek.
886-925
later tussen haakjes gezet om over te slaan, toen werd voor het rijm toegevoegd:
U te zien sterven voor ons gemeene. Zie Inleiding p. 20.
950 lect later veranderd in legt.
961 De gedachte van een passie van Maria, de Compassio Matris, gaf aanleiding
tot een devotie, die reeds opkwam met Anselmus, die verbreid werd door Bernardus
en Bonaventura en die haar hoogtepunt bereikte in de vijftiende eeuw.
1033 met corten waerden later doorgeschrapt en vervangen door hoe vermaerde.
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1095 si later vervangen door haer zaet.
1096 haer later vervangen door zijn. Over deze veranderingen zie de Inleiding.
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1099 bider oetmoet later doorgehaald en vervangen door vander geboorten.
1101 een moeder later doorgehaald en vervangen door eenen zone.
1113 Si heefti later veranderd in Sij heeftu.
1125 later bijgeschreven: hier ter stede, gedeeltelijk weer doorgehaald.
1130 beide later doorgehaald en vervangen door .j. viant.
1143 hs. h'alen = hier alen hier halen.
1151 dit vers werd later doorgehaald.
1155 de persoonsaanwijzing .i. ingel later doorgehaald en vervangen door Gabriel.
1167 de vermoedelijke persoonsaanwijzing voor dit vers werd later geschrapt,
zodat ook de volgende verzen in de mond van Gabriël werden gelegd, ij ingel is
conjectuur van Leendertz.
1173 In hs. volgt op vs. 1173 als aparte regel: In geenre ghisen (= op generlei
wijze). Leendertz schrapt dit vers, omdat het ‘voor den zin gemakkelijk gemist kan
worden’ en ‘voor den metrischen bouw’. Merk op dat door deze schrapping een
kwintet ontstaat. Zie Leuv. Bijdr. 1970 p. 198.
1183 Voor dit beeld vgl. S. Axters, Gesch. van de vroomheid in de Nederlanden.
dl. II. Antwerpen, 1953, p. 21.
1196 Vóór langer werd later in margine niet bijgevoegd, omdat men blijkbaar
verlinct opvatte als verlangt.
1197 Achter hi werd later my ingevoegd.
1235 Er stond eerst orlof waarin or is doorgehaald.
1242 Leendertz: In deze regels werden later verschillende veranderingen in de
namen gemaakt: jacop, pauwels, matheeus in vs. 1242, 1244 en 1246 werden paulus,
matijs, bertolemeeus.
1262
Leendertz: Van de hier volgende toneelaanwijzing zijn de laatste twee regels geheel
afgesleten, zodat er niets meer van te lezen is. Vss. 1263-1274 zijn zeer moeilijk te
lezen, doordien men met een reagens het hs. bedorven heeft (zij ontbreken dan ook
bij Stallaert B.). Ik geef ze naar Leendertz.
1274 De drie regels tussen 1274 en 1275, die met rood geschreven waren en dus
zeker een toneelaanwijzing bevatten, zijn door dat reagens geheel verdwenen.
Endepols schrijft hierbij: Toneel in de sterfkamer.
1299-1308
Leendertz: Later werden deze woorden aan de drie maagden in de mond gelegd
door voor vs. 1302 en 1303, vs. 1304 en 1305, vs. 1306 en 1307 achtereenvolgens j
e
, ij e en iij e te schrijven. Selete later doorgehaald.
1305 hs. rayende.
1313 Alsoe. en 1315 hier. geïnterpungeerd overeenkomstig het hs.
1355 Na dit vers is waarschijnlijk een toneelaanwijzing doorgehaald.
1389 Leendertz dacht over verandering van eren in eerden en schreef: ‘Op vele
plaatsen is het nog de gewoonte, dat een ongehuwd gestorvene door de ongehuwde
mannen uit liefde (d.w.z. zonder betaling) naar het graf gedragen wordt’. Deze
conjectuur is echter onnodig. De dichter denkt hier aan Joannes' maagdelijkheid (vgl.
vs. 1381).
1398 Naast i iode bijgeschreven de wachter.
1400 hs. horrictic.
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1455 hs. Wi.
1459 Mnl. W. VII 217: ‘De betekenis der uitdrukking is waarschijnlijk: zij zullen
trachten ons onze schaduw te ontnemen (hetgeen in de regel iemands dood ten gevolge
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had, in alle geval hem onheil berokkende)’. Zie ook Leendertz t.p.
1501 Leendertz: ‘Juist zooals de kater weet ik niet, waar ik mij bergen moet.
Ditzelfde beeld, dat de kater rondloopt, zonder te weten waarheen, vinden wij
Plaijerwater 179’.
1510 De laatste drie woorden van deze en de laatste twee van de volgende regel
zijn later geschreven, nadat de oorspronkelijke woorden waren weggeschrapt (eerste
hand).
1515 Ic sal mij, op gezag van Leendertz, voor mij niet meer leesbaar. Over het
gedeelte dat hierna in het handschrift ontbreekt zie de Inleiding p. 19.
1519 en 1520 in hs. op één regel, evenals 1522 en 1523, 1525 en 1526, 1528 en
1529.
Dit vers is later doorgehaald en daarvoor in de plaats gezet Vol gratien sydij
overghevloeyt.
1537 Wats gescie later doorgeschrapt en vervangen door met herten blye.
1539 Selete later doorgehaald.
1594 begeven later vervangen door niet sneven.
1604 interpunctie overeenkomstig het handschrift.
1620 Het manna is een typisch legendemotief (Mak).
1632 sijt later veranderd in sijdij en toegevoegd bij christus.
1633 Voer later doorgehaald.
1641 des heilichs geests vriendinne later doorgehaald en vervangen door met vele
maniere, dat weer veranderd schijnt in zuete maniere.
1698 Daar de betekenis ‘voornaam’ enigszins vreemd is, heeft principael hier
misschien de zin voornaamste (Mnl. W. VI 686). Evenals bij de Smarten werden er
immers wel vijftien Vreugden onderscheiden, waarvan dan de zeven voornaamste
in de Bliscapen behandeld zijn. Zie voor het getal 15 F. Vernet, La spiritualité
médiévale. p. 90.
1700 Voor de door mij gevolgde interpunctie vgl. I 648.
1702 Zoals medegedeeld op p. 22 moesten de verzen 1702-1726 bij de opvoering
geschrapt worden t.w. na Gabriël in vs. 1702. Achter vs. 1726 staat in cortter talen,
zodat de regel werd: Gabriël in cortter talen. Aan de voet der bladzijde werden drie
regels bijgeschreven:
es den zulcken wel int gedachte
maer al dat wy doen daghen en nachten
es tuwer eeren in alder wijs.

Leendertz veronderstelt, dat dan met vs. 1727-1733 vervolgd werd.
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