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Inleiding
‘Dit Mariken zal wel den meesten onzer lezeren onbekend zyn: ook toevallig
vernamen wy iets van haer, en zy kwam ons belangryk, ten minsten zonderling
genoeg voor, om haer niet in de vergetelheid begraven te laten’. Zo begon Prudens
van Duyse in het Kunst- en Letter-Blad van 1840 een artikel dat voor het eerst meer
aandacht voor de ‘Historie van Mariken van Nimweghen’ vroeg1. Er is sedertdien
veel veranderd. Vooral nadat P. Leendertz jr. het (nog steeds) unieke exemplaar van
de oudst bekende druk van Willem Vorsterman (Antwerpen, omstr. 1515) in de
toenmalige Hof- und Staatsbibliothek te München op het spoor was gekomen, er in
1904 door de firma Nijhoff een facsimile liet van uitgeven en de tekst ervan opnam
in zijn Middelnederlandsche Dramatische Poëzie (Leiden, 1899-1907), hebben
talrijke edities - nu gebaseerd op de post-incunabel2 - en verschillende bewerkingen
en toneelopvoeringen het laat-middeleeuwse verhaal van Mariken tot een der
Nederlandse

1

Dit artikel is met een uitvoerig commentaar heruitgegeven door W. van Eeghem in ‘Cuique
suum of Zuid-Nederlands aandeel in de wederontdekking van Mariken van Nieumeghen’ in
Versl. & Meded. Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Lett. (verder: VMA) 1942, pp.
405-417.

2

Vóór Leendertz hadden in 1853 en 1854 resp. Bon Jul. de Saint-Genois te Gent en J. van
Vloten te 's-Gravenhage een heruitgave naar de druk van 1615 bezorgd (hierna: S en Str; bij
Van Vloten ook met de varianten van U). Van de vele edities na Leendertz herinneren we
vooral aan die van J. Koopmans (Groningen 1917), W.H. Beuken (Zutphen 1931; 1972:
derde, geheel herziene druk), C. Kruyskamp (Antwerpen 1954; 19787), G. Knuvelder
('s-Hertogenbosch 1955; 197815), L. Debaene (Zwolle 1965, Den Haag 19805) en de
facsimile-editie o.l.v. A.L. Verhofstede (Antwerpen 1950) met in de tweede druk (1951) een
‘Analytische bibliographie van Mariken van Nieumeghen’ door Rob. Roemans en G.W.
Wolthuis (pp. xxxix-lxxv).
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‘klassieken’ gemaakt.3 Maar ook ‘in den vreemde’ bleef Mariken geen onbekende:
verschillende vertalingen en bewerkingen openden haar een weg over taalgrenzen
heen.4
Hoe is de belangstelling van een modern publiek voor dit laatmiddeleeuwse
duivelverhaal te verklaren? Als Nederlandse klassieke tekst wordt ‘Mariken’ vaak
in één adem met ‘Beatrijs’ genoemd. Als verhaal en als tekst hebben ze weinig
gemeen, maar wel trekt in beide verhalen een mooie, jonge vrouw met haar ‘verleider’
op. Dit archetypische gegeven met al het bekoorlijke dat het ‘Ewig-weibliche’ aan
ridderlijk-erotische gevoeligheden oproept, maakte wel voor een belangrijk deel de
charme van beide legenden uit. Dit ‘bekoorlijkheidsaspect’ mist ‘Theophilus’
bijvoorbeeld, een verhaal dat als duivellegende nochtans veel meer aan ‘Mariken’
verwant is. Ook als tekst zijn Beatrijs en Mariken erg verschillend. Zo steekt de
Beatrijs, sober verteld, lyrisch verfijnd en altijd kies en hoofs in zijn bewoordingen,
‘gotisch’ -

3

4

De eerste ‘opvoering’ was een stomme vertoning op twee praalwagens in de stoet ‘der Intrede
van het Landjuweel van 1561’ te Antwerpen in 1892. De eerste échte vertoning had plaats
te Rotterdam in 1908. Voor deze en andere vroege toneelopvoeringen (tot 1941) zie men
Van Eeghem, ‘Cuique suum...’, p. 437, nr. 37 e.v. Als bewerkingen noemen we de novelle
van Lode Baekelmans (1901-2), de opera van Rafaël Verhulst en Franz Uyttenhove (1925),
de lyrische bewerking van Martien Beversluis (1928), het zangspel van Jac. Jansen (1943),
de bewerkingen van Leo Hens (1934) en Bert Decorte (1975), het spel Masscheroen van
Hugo Claus (1967) en de film van Jos Stelling (1974: hierover o.m. H. Pleij, ‘“Wat zien ik”
in de middeleeuwen!’ in De Gids 1975, pp. 129-132).
Daar is eerst en vooral de Engelse uitgave van Van Doesborch: zie hierna (D). Een versie in
het Latijn werd door Hadrianus Lyraeus opgenomen in zijn Trisagion Marianum (1648)
vanwaar deze terechtkwam in het Italiaanse werk Sabati del Giesù di Roma... van P. Joannes
Rho (Rome 1655), daarna in de Marianischer Gnaden- und Wunderschatz (Augsburg 1737)
en tenslotte in de (weer Italiaanse) Glorie di Maria van de H. Alfonsus de Liguori (1750):
zie G.W. Wolthuis, Duivelskunsten en sprookjesgestalten, Amsterdam 1952, pp. 21-51. Later
maakte Luise von Plönnies van Mariken in een lang Duits gedicht een vrouwelijke Faust
(1853). In 1923 voltooide Eugen d'Albert op het libretto van de Oostenrijkse dichter Herbert
Alberti de opera ‘Mareike von Nymwegen’ (hierover: S.J. Lenselink in Levende Talen 1942,
pp. 33-40). We noemen verder nog vertalingen in het Duits (F.M. Huebner, 1918; Wolfgang
Cordan, 1950), het Engels (H. Morgan Ayres, 1924; E. Colledge, 1965), het Frans (Prosper
Thuysbaert, 1929), het Noors (H.H. Holm, 1975) en een radiobewerking in het Afrikaans
(Alewyn Lee). Zie vooral Wolthuis, Duivelskunsten, pp. 83-101.
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zuiver af tegen de ‘Bourgondische’ historie van Mariken van Nieumeghen die in een
vlugge opeenvolging van felle en kleurrijke taferelen, volks van taal of met retorische
zwier, het gebeuren theatraal dramatiseert. Juist deze dramatische levendigheid en
dynamiek maakten M.v.N., in tegenstelling tot zo vele andere rederijkersteksten, zeer
geschikt voor het moderne toneel. Tegelijk is echter het toneel-aspect ook één der
centrale discussiepunten van de M.v.N.-studie. Het zou wel eens kunnen zijn dat deze
oude tekst zijn uitzonderlijke geschiktheid voor het moderne toneel te danken heeft
aan het feit dat hij oorspronkelijk juist niet als toneeltekst is bedoeld. Vooral rond
deze problematiek is de hier volgende Inleiding geschreven.

Overlevering
Naast de Nederlandse Vorsterman-druk (A) is ons uit het begin van de zestiende
eeuw nog een andere post-incunabel overgeleverd, een Engelse proza-story ‘of...
Mary of Nemmegen’, te Antwerpen gedrukt bij Jan van Doesborch (D).5 Beide
ongedateerde drukken bevatten een zelfde reeks van negen houtsneden die echter
niet van dezelfde blokken afkomstig zijn. De houtsneden van D blijken namelijk in
verschillende details, vooral in de gelaatsuitdrukking van de afgebeelde personages,
fijner en preciezer te zijn, zodat men mag besluiten dat de houtsneden van A naar
die van D zijn gekopieerd6. Met zijn regelmatig etwerk en zijn ornamenten maakt D
als druk trouwens een veel verzorgder en rijkelijker indruk dan A

5

6

Een nadere beschrijving van beide 4o-drukken in Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche
Bibliographie van 1500 tot 1540, nrs. 1089 (ook dl. III, 2) en 3905 en Naar de letter 1 (Utrecht
1968), pp. 9-10. A wordt bewaard in de Bayerische Staatsbibliothek te München (Rar. 518),
D in de Henry E. Huntington Library te S. Marino, Californië. Van deze laatste druk bezorgden
H. Morgan Ayres en A.J. Barnouw een facsimile (Cambridge, Mass. 1932). De tekst is ook
als aanhangsel opgenomen bij W.A.F. Janssen, ‘Studies over Mariken van Nieumeghen’ in
Leuv. Bijdr. 56 (1967), pp. 86-99. Over de latere lotgevallen van het unieke exemplaar te
München zie men Rob Resoort, ‘Over de betekenis van gebruikssporen in prozaromans en
volksboeken’ in Spektator 6 (1976-7), pp. 311-327.
Zie M.E. Kronenberg, ‘De houtsneden in Mariken van Nieumeghen en het Engelsche
volksboek’ in Het Boek 18 (1929), pp. 177-186.
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Titelblad van Mary of Nemmegen; omstr. 1518 door Jan van Doesborch te Antwerpen gedrukt.
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(slordig gedrukt, geen ornamenten)7. Bovendien geeft D ook in de keuze en plaatsing
van de houtsneden blijk van meer inzicht in de betekenis van de tekst dan A. Men
zie bijvoorbeeld het titelblad: A heeft hier als illustratie een afdruk van de eerste
houtsnede van de reeks, voorstellende ‘het afscheid van Mariken van haar oom’. Wie
het titelblad omslaat, krijgt onmiddellijk weer hetzelfde plaatje te zien, want juist in
het begin van het verhaal komt dit te pas. De historie van M.v.N. is echter niet het
verhaal van Mariken die afscheid neemt van haar oom, maar, zoals de titel zegt, van
Mariken ‘die meer dan seven iaren metten duvel woende ende verkeerde’. Zo
formuleert het ook de titel van het Engelse boek: ‘Here begynneth a lyttell story that
was of a trwethe done in the lande of Gelders of a mayde that was named Mary of
Nemmegen that was the dyvels paramoure by the space of .vij. yere longe’. Als
titelillustratie heeft D dan ook veel juister de derde houtsnede van de reeks gekozen,
voorstellende: ‘Mariken, gezeten naast een dikke haag, in gesprek met de duivel,
deze laatste als een geleerde gekleed in toga en met twee hoorns op het hoofd’. Juist
de twee hoorns, die in het verhaal nergens worden vermeld, wijzen erop dat deze
houtsnede ook oorspronkelijk als titelbladillustrie is bedoeld. Op het titelblad moest
immers voor iedereen duidelijk zijn dat hier een ontmoeting van een meisje met de
duivel werd verbeeld. Twee hoorns, al komen ze dan niet in het verhaal te pas, waren
daarvoor veel meer geschikt dan het ‘verzworen oog’ waarmee de duivel in het
verhaal is getekend.
A en D zijn beide als prozaroman ingericht: het verhaal is ingedeeld in kapittels
met een korte, de inhoud van wat volgt samenvattende ‘titel’. De houtsneden nu zijn
illustraties van datgene wat langs deze samenvattende titels als te illustreren wordt
aangereikt. Daarom geen houtsneden van herbergscène of wagenspel die in A noch
in D in de hoofdstuktitels worden vermeld, maar bijvoorbeeld wel van Mariken die
van haar tante weggaat (houtsnede 2: vgl. de titels ‘Hoe Mariken van haerder moeyen
schiet ende uut

7

Vgl. J.W. Muller, ‘Een en ander over Mariken van Nieumeghen’ in Taal en Letteren 15
(1905), pp. 227-228 en Naar de Letter 1, pp. 18-19.
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Nieumeghen ghinck’ en ‘Howe Mary departed fro hyr Aunte’), de zelfmoord van de
tante (houtsnede 4: vgl. ‘Hoe Marikens moeye haer selven dye kele afstack’ en ‘Howe
Marys aunte cut hyr owne throte’), het vertrek van Oom Ghijsbrecht en Emmeken
naar Keulen (houtsnede 7: stelt dus niet de biecht bij de bisschop voor, maar wel,
zoals de titels, vooral in D, vermelden: ‘Hoe heer ghijsbrecht na Colen reisde met
zijnder nichten’ en ‘Howe syr ghijbryche (and) hyr unkyll departed towarde Colayne
with Emmekyn & howe he toke the holye sacrament with hym that the dyvell shulde
have no pore of them’), de biechtscène bij de paus (houtsnede 8: vgl. ‘Hoe Emmeken
ende haer oom na Rome reisden ende hoe Emmeken haer biechte teghen den Paus’
en ‘Howe Emmekyn and hyr unkyll toke theyr iorneye to Rome to the Pope for to
be absolved of hyr synnes...’) en de engel die het slapende Emmeken van haar ‘ringen’
verlost (houtsnede 9: ‘Hoe die enghel Gods Emmekens ringhen af dede van haren
halse ende handen’ en ‘Howe a Aungell cam fro heven and put of the yron rynges
fro Emmekyn’). In D ontbreekt een hoofdstuktitel bij houtsnede 1 (A: ‘Hoe heer
Ghijsbrecht Mariken zijnder nichten tot Nimmeghen ghesonden heeft’), in A bij
houtsnede 3 (D: ‘Howe the dyvell cam lyke a man unto mary when that she sat under
nethe the hegge’)8. Van enkele houtsneden lijkt de keuze en plaatsing in D
oorspronkelijker te zijn. Zo heeft men eerder al op houtsneden 7 en 8 gewezen: ‘Op
de ene zien we Mariken en haar oom voor hun vertrek naar Keulen in een gesprek
gewikkeld. Dit gesprek ontbreekt in A, maar in D staat het wel. Evenzo ontbreekt in
A de mededeling dat Mariken en de paus gaan zitten, wat wel in het Engels wordt
vermeld. Op de prent van Mariken en de paus is de

8

In D illustreert een combinatie van twee houtsneden die niet tot de eigenlijke M.v.N.-reeks
behoren nog het kapittel met de titel ‘Howe Emmekyn wolde goo see hyr fryndes in the lande
of Gelder’ (in A ‘ontbreekt’ deze titel). De uitspraak dat deze twee houtsneden niet bij de
tekst passen (Kronenberg, ‘De houtsneden..’, p. 181 en Naar de Letter 1, p. 20) moet
genuanceerd worden: zij illustreren Emmekens verzoek aan de duivel om haar vrienden in
Gelderland te mogen bezoeken. Links zien we een heerschap met puntschoenen, rechts, naar
hem toegewend, een dame die een kniebuiging maakt. Deze houtsneden zijn ook in andere
drukken van Van Doesborch te vinden: Naar de Letter 1, pp. 15 en 20.
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laatste zittend uitgebeeld, Mariken knielt voor hem’9. Ik noem hier ook houtsnede
2: deze stelt een afscheidsscène voor aangezien dit prentje met Moeye en Mariken
slechts een variant is van houtsnede 1, de afscheidsscène met de oom en Mariken.
Welnu: in A is houtsnede 2 boven het hoofdstuk ‘Hoe Mariken seer schandelijcken
toe ghesproken wert van haerder moeyen’ geplaatst, niet, zoals in D, bij de vier
bladzijden verder gedrukte titel ‘Hoe Mariken van haerder moeyen schiet ende wt
Nieumeghen ghinck’. Houtsneden 5 en 6 hebben we nog niet vermeld: de ene stelt
de duivel voor die met Emmeken in de lucht vliegt en drie mensen die verbaasd
toekijken, de andere, naar de beschrijving van Beuken: ‘de duivel in de lucht, toornig
gebarende naar de oom die, zijn linkerhand opgeheven, met een ander persoon
verbaasd naar boven kijkt, terwijl Emmeken op de grond ligt’10. Dat aan Emmekens
‘vlucht en val’ twee houtsneden worden gewijd, is m.i. alleen vanuit D, niet vanuit
A te verklaren. In A heeft de drukker met deze twee prentjes niet goed weg geweten:
ze zijn wat lukraak en abnormaal dicht bij elkaar afgedrukt, houtsnede 5 na v. 892
‘Her her ghi moet mede in die lucht’, houtsnede 6 onder de titel ‘Hoe Moenen
Emmeken van boven neder werp ende hoese haer oom wert kennende’. In D is niet
houtsnede 6, maar 5 de illustratie bij ‘Howe Satan toke Emmekyn and bore hyr up
into the ayer and caste hyr downe and howe that hyr unkyll sawe it’. Houtsnede 6
komt pas drie bladzijden verder, onder de titel ‘Howe the dyvell spake to syr
Ghijsbriche’ en dat is wat deze houtsnede ook verbeeldt: niet mensen om het
neerliggende Emmeken geschaard en de oom die haar ‘wert kennende’ (vgl. ook het
veel beter bij houtsnede 5 passende ‘and howe hyr unkyll sawe it’), maar de oom en
een ander heerschap die zich naar de duivel hebben toegewend. De afzonderlijke
vermelding ‘Howe the dyvell spake to syr Ghijsbriche’ is in A niet meer te vinden.
Het gegeven is er met wat voorafgaat in één scène verwerkt. Eén houtsnede was voor
A dan ook voldoende geweest.

9
10

Naar de Letter 1, p. 22.
Ed. Beuken (1972), p. 94.
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Al zijn de houtsneden van D, ook naar keuze en plaatsing, oorspronkelijker dan die
van A, toch is A onze oudste M.v.N.-druk. Aan de hand van houtsnede 3 die ook in
een andere Vorsterman-editie voorkomt, namelijk in de Historie van Margarieten
van Limborch, verschenen op 1 oktober 1516, kon de datering van A, aanvankelijk
op ca 1518 gesteld, nader omschreven worden tot omstreeks 151511. D wordt op
grond van het drukkersmerk en de twee ‘vreemde’ houtsneden die ook nog in andere
Doesborch-drukken voorkomen (zie noot 8), omstreeks 1518 gesitueerd12. Omdat
niet A, maar D de oorspronkelijke houtsneden heeft, mag men veronderstellen dat
aan A nog wel een oudere Nederlandse M.v.N.-druk is voorafgegaan, mét de
oorspronkelijke houtsneden (van D)... en dus ook met de oorspronkelijke schikking
ervan.
Over de latere overlevering kunnen we kort zijn. Uit de zestiende eeuw is verder
niets bewaard. Eerst uit de vroege zeventiende eeuw kwamen nog drie drukken tot
ons. Ze gaan langs om- en kronkelwegen terug op ‘A’:
1 U: Utrecht, Herman van Borculo, 1608 ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
190 C 30): ontroomste versie. In de geest van de hervorming is Maria vervangen
door God of Christus en worden de mis en het H. Sacrament niet genoemd13.
2 S: Antwerpen, Pauwels Stroobant, 1615 (Gent, Universiteitsbibliotheek R 681)14.
3 Str: nadruk van S. (Gent, Universiteitsbibliotheek R 1279)15.
Op 16 april 1621 werd M.v.N. met andere volksboeken als Parthenoples, Malegijs,
Het Bagijnken van Parijs, Robrecht de Duyvel en Uilenspiegel door de bisschop van
Antwerpen voor school- én privé-gebruik verboden. De bezwaren hadden vooral
betrekking op de krasse taal van de Moeye (o.m. haar allusie op incest) en de

11
12
13
14
15

Kronenberg in Het Boek 31 (1952-4), p. 133 en ed. Debaene, p. 6, noot 1.
Kronenberg, ‘De houtsneden...’, pp. 185-6; Naar de Letter 1, p. 20.
Naar de Letter 1, pp. 10-11 en 24-25.
Ibid., pp. 11-12 en 25-26.
Ibid., pp. 12 en 27-28.
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vreemde penitentie die door de paus aan Mariken wordt opgelegd16.
In twee laat-achttiende eeuwse drukjes is ook een lied van 106 strofen overgeleverd:
Een schoone Historie van Mayken van Nimmegen, gedrukt te Amsterdam, resp. bij
B. Koene, ca. 1775/8 en bij H. Rynders, ca. 178517. Het ontbreken van elke allusie
op Mariadevotie, heiligenverering, mis of H. Sacrament plaatst dit lied in de traditie
van U.
Tenslotte werd in de eerste helft van de negentiende eeuw in Antwerpen nog een
M.v.N.-verhaal uit de volksmond opgetekend: het verhaal is er geheel in Antwerpen
(niet meer in Nijmegen) gesitueerd en mist het bijzondere biecht- en
penitentieprobleem (de biecht in Keulen en Rome en de boeteringen)18.

Verhaal en betekenis
De historie van M.v.N. wordt door A berichtend en scenisch in een afwisseling van
proza en verzen verteld en overzichtelijk in kapittels met een samenvattende titel
verdeeld. Rekening houdend met deze kapittelindeling en met de innerlijke samenhang
van verschillende tekstgedeelten, kunnen we, naast de ‘Prologhe’ en de ‘epiloog’,
vijftien hoofdstukken onderscheiden19:

16
17
18

19

Wolthuis, Duivelskunsten, pp. 45-46.
Naar de Letter 1, pp. 12-13 en 30-33. Opgenomen in edities Leendertz, pp. 473-487, Beuken,
pp. 115-128 en Kruyskamp, pp. 81-96.
Opgetekend door E. van den Plassche: nr. 453 van J.W. Wolfs Niederländische Sagen...,
Leipzig 1843, p. 550. Zie ook Leendertz, p. lxxviii; Wolthuis, Duivelskunsten, p. 46 en
P.F.J.M. Eligh, ‘Enige opmerkingen bij de marktscène in Mariken van Nieumeghen’ in De
Nieuwe Taalgids (verder NTg.) 72 (1979), p. 197. Dit verhaal is een typische volksvertelling
waarin niet berouw, biecht en boete van het hoofdpersonage de beslissende momenten zijn,
maar wel de overwinning van de oom op de duivel. Over ‘Teufelsmärchen und Teufelssagen’
leze men Lutz Röhrich, Sage und Märchen..., Freiburg 1976, pp. 252-272.
Vgl. ook H. Pleij, ‘De bestudering der prozaromans na Debaenes standaardwerk (1951) en
de Utrechtse catalogus van 1608’ in Spektator 1 (1971-2), p. 34.
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Prologhe (situering in tijd en ruimte):
in de tijd toen hertog Arnold van Gelre door zijn zoon Adolf gevangen werd
genomen, woonde er op drie mijlen van Nijmegen een vrome priester, Heer
Ghijsbrecht. Zijn nichtje Mariken, een weeskind, woonde bij hem in en beredderde
er het huishouden.
I
Oom Ghijsbrecht stuurt Mariken voor boodschappen naar Nijmegen. Als ze niet
voor het donker thuis kan geraken, moet ze maar bij haar tante overnachten.
II
Nadat ze haar boodschappen heeft gedaan, zoekt Mariken haar tante op en vraagt
haar een onderdak voor de nacht. De tante is echter zo door een discussie over de
politieke toestand van het land verhit, dat ze haar nichtje alleen op gemene
scheldwoorden en verwijten trakteert.
III
Geheel onthutst loopt Mariken van haar tante weg, de stad uit: ze zal de nacht
buiten doorbrengen. Onder een dikke haag gezeten en door wanhoop overmand,
geeft ze zich onverschillig over aan God of de duivel.
IV
De duivel, in mensengedaante, maar met een oog dat uitgezworen lijkt, benadert
Mariken en wil haar troosten: als ‘cavalier’ zal hij haar bijstaan, als ‘meester vol
consten’ haar alles leren (de zeven vrije kunsten en vreemde talen, alleen niet de
‘nigermantie’, die is te gevaarlijk) en als ‘goede gezel’ haar een rijk en vrolijk leven
bezorgen. Dat alles als ze met hem, Moenen, meegaat en geen kruisteken meer maakt
en haar naam ‘Mariken’ laat varen. Alleen dit laatste wil Mariken niet. Een
compromis-voorstel van Moenen overwint tenslotte haar weerstand op dit punt: ze
mag de eerste letter van haar naam behouden en zal voortaan Emmeken heten. Ze
vertrekken samen naar 's-Hertogenbosch waar ze enkele dagen zullen blijven om
daarna naar Antwerpen door te reizen.
V
(het verhaal van Emmeken en Moenen wordt onderbroken) Ongerust over het
uitblijven van Mariken, bezoekt Oom Ghijsbrecht
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zijn zuster te Nijmegen, die hem schamper zijn bezorgdheid verwijt: zijn nichtje zal
zich wel kostelijk in de kroegen amuseren!
VI
Razend en nijdig over de vrijlating van Arnold, pleegt de tante die met de jonge
hertog sympathiseerde, zelfmoord: ze steekt zich een mes door de keel en verspeelt
zo haar ziel aan de duivel.
VII
(herbergscène) Emmeken en Moenen komen in Antwerpen aan en gaan drinken
in de herberg ‘De Gulden Boom’. Twee drinkgezellen die op Emmeken verlekkerd
zijn, komen bij hen zitten en horen dat zij geometrisch zou weten te berekenen hoeveel
druppels wijn er in een kan kunnen gaan. Zij vragen haar iets van haar kunsten te
tonen en Emmeken draagt, onder een toeloop van volk, een refrein over de Retorica
voor. Moenen sticht onder het publiek zoveel verwarring dat er twee worden gedood.
Zo gaat het verschillende dagen, tot groot genoegen van Moenen die besluit in de
‘Gulden Boom’ te blijven en als kwakzalver en waarzegger nog meer mensen in de
val te laten lopen.
VIII
Emmeken beseft dat Moenen niet beter dan een duivel is en dat zij zich zelf reeds
zo aan een boos en zondig leven heeft overgegeven, dat een weg terug niet meer
mogelijk is. Zij gaat weer zitten drinken en klinken zodat er door toedoen van Moenen
weer twee het leven laten, waarna hij zijn tevredenheid over zijn succes als
waarzegger, kwakzalver en schatvinder uitspreekt.
IX
Na een verblijf van ongeveer zes jaar te Antwerpen zou Emmeken graag haar oom
en vrienden en verwanten in Gelderland zien. Moenen stemt toe. Ze vertrekken de
volgende dag naar Nijmegen.
X
Emmeken en Moenen komen in Nijmegen aan. Ter gelegenheid van de Ommegang
wordt er het Wagenspel van Masscheroen gespeeld. Moenen staat Emmeken toe het
spel te zien. Dit grijpt haar echter zo sterk aan dat ze berouw over haar zondig leven
krijgt en niet meer met hem mee wil. Ten einde raad sleept Moenen die nu
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alle menselijke schijn heeft afgelegd, haar mee de lucht in.
XI
Moenen werpt Emmeken van zeer hoog neer om haar de nek te breken. Oom
Ghijsbrecht en anderen die ook naar het spel hadden gekeken, troepen samen rond
het gevallen meisje. Oom Ghijsbrecht herkent zijn nichtje. Als Emmeken tot
bewustzijn komt, herkent ook zij haar oom en vertelt hem haar wedervaren. Met een
exorcisme jaagt Oom Ghijsbrecht de duivel van haar weg en brengt haar bij de deken.
Geen enkele priester in Nijmegen echter durft Emmeken absolveren.
XII
Met het H. Sacrament tegen de duivel gewapend, trekken Oom Ghijsbrecht en
Emmeken naar Keulen. Maar ook de bisschop weet geen raad.
XIII
Van Keulen trekken zij naar Rome. Ook de paus kan Emmeken geen kwijtschelding
van zonden verzekeren. Als penitentie zal ze echter drie ijzeren ringen om hals en
armen dragen: eerst als die op miraculeuze wijze zullen afvallen, zullen haar zonden
vergeven zijn.
XIV
Oom Ghijsbrecht en Emmeken keren uit Rome terug. In Maastricht treedt Emmeken
in het klooster van de Bekeerde Zondaressen. Oom Ghijsbrecht leeft hierna nog 24
jaar.
XV
Emmeken doet in het klooster zware boete. Op een nacht komt een engel haar
tijdens haar slaap van de ringen bevrijden. Wakker geworden ontdekt zij haar
verlossing en looft Gods macht.
XVI (Epiloog)
Het verhaal is echt gebeurd. Emmekens graf en ringen zijn nog te Maastricht te
zien. Na haar begenadiging leefde Emmeken nog twee jaar.
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Hoewel Mariken volgens de historie niet van Nijmegen is, er althans niet woont20,
wordt zij in de titel van het boek toch terecht ‘Mariken van Nieumeghen’ genoemd.
In Nijmegen immers hebben de twee momenten plaats die haar leven ten diepste
hebben getekend: daar maakt de tante haar rijp voor de duivel en daar wordt het spel
opgevoerd dat haar de kracht geeft zich van de duivel te bevrijden. De duivel, daar
draait het dus om. En om Mariken, haar zonde en berouw, haar val en opstanding,
paradoxaal verbeeld in haar opstaan van onder de haag om Moenen te volgen die
haar ‘der vrouwen vrauwe’ zal maken en haar val tegen de straatstenen waarmee
Moenen haar de nek wou breken. Om val en opstanding, zonde en berouw gaat het
in Mariken: daardoor krijgt haar historie voor de westerse mens ook symboolwaarde
en exemplarische betekenis. Met de begrippen zonde en berouw is immers de
fundamentele dualiteit van het westers-christelijke mens- en wereldbeeld gegeven.
Daarin komt het berouw altijd na de zonde. Mens en wereld zijn er immers bij
voorbaat al tegenover God schuldig en zondig verklaard. 's Mensen historie begint
met zijn val. Zo ook in Mariken: haar geschiedenis kan pas beginnen nadat ze is
uitgestuurd in een wereld waarin ‘die boeverie’ ‘menigerhande’ is (de tante is er de
belichaming van) en begint ook pas als haar eigen geschiedenis met de beslissende
roep: God óf de duivel. Als God hier gekomen was, zou het verhaal geen verhaal
zijn geweest, zou het zijn betekenis hebben verloren. Neen, niet God maar de duivel
komt eerst. Mariken moet eerst, zes jaren lang, met de duivel door een zondig leven
heen: dan pas komt het berouw en dan Gods genade. In een wereld en bij mensen
die tegenover God zondig zijn verklaard, vindt Gods genade immers zijn
aanknopingspunt eerst in 's mensen berouw en bekering. Eerst aan de berouwvolle
zondaar doet zich Gods genade kennen. Terecht mag met Oom Ghijsbrecht worden
gezegd:
Om te verwerven Gods glorie puere
Niet voer een heerlijc berou ter lester huere (v. 1019-1020).

20

Vgl. Aantekeningen Prologhe. Op dri milen.... Wel zegt het Historielied dat ‘Mayken’ ‘te
Nimmegen gebooren’ is.

Mariken van Nieumeghen

20
Het proces van zonde, berouw en genade heeft in M.v.N een radicale en typisch
laat-middeleeuws-katholieke vorm aangenomen. De zonde is er demonisch, de genade
eschatologisch aangescherpt. De zonde van Mariken is zwaar: ze heeft zeven jaar
lang met de duivel verkeerd! Men zwakke dit niet af door het verhaal te romantiseren
en Moenen te vermenselijken tot een Don Juan21: als ‘verleider’ is het hem niet om
een plezierreisje of wat gescharrel met Mariken begonnen, maar om haar ziel. Zijn
menselijk voorkomen is slechts een middel om zijn duivelse doel te bereiken. Wanneer
het menens wordt en hij haar echt de nek probeert te breken, valt het menselijke
masker geheel van hem af. Zo is Moenen het produkt van het middeleeuwse
demonologische denken dat de duivel als een levende werkelijkheid zag, een concreet
schepsel dat, verborgen in de gedaante van mens of dier, de mens zeer dicht en lijfelijk
wist te benaderen. Moenen is ook geen lagere of mindere duivel. Als dienaar van
Lucifer is hij volkomen serieus te nemen: de historie spreekt van de ‘viant’ en de
Engelse tekst vertaalt de algemene duivelnaam Moenen door Satan22.
M.v.N. is ontstaan eind vijftiende, begin zestiende eeuw: het verhaal zelf is
gesitueerd tussen 1465 en 150023, de tijd waarin paus Innocentius VIII met de bul
Summis desiderantes (1484) de strijd tegen en daarmee het geloof aan duivels, heksen
en tovenaars flink aanwakkerde en door de dominikaner-inquisiteurs Hendrik Institoris
en Jacob Sprenger de zgn. Heksenhamer, de Malleus Maleficarum (1486/7) werd
samengesteld, het handboek dat voor de volgende driehonderd jaar de opvattingen
over en de maatregelen tegen

21

22
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‘Hij heeft opgehouden een duivel te zijn’ zegt Van Mierlo zelfs in ‘“Mariken van
Nieumeghen” als typisch vroeg-renaissance-spel’ in Lode Baekelmans ter eere 1945,
Antwerpen 1946, dl. II, p. 175. De zo menselijke verschijning van de duivel is misschien
bijzonder en modern op het toneel (vgl. E.J. Haslinghuis, De duivel in het drama der
Middeleeuwen, Leiden 1912, pp. 130-131), maar in legenden is dit heel gewoon.
Vgl. Aantekeningen bij v. 210. Ook de opvatting dat een incubus alleen in de laagste klasse
der duivels thuishoorde (vgl. Wolthuis, Duivelskunsten, p. 122), was niet algemeen en werd
hoofdzakelijk door latere demonologen gehuldigd: Rossell Hope Robbins, The Encyclopedia
of Witchcraft and Demonology, New York 1959, p. 258.
Zie Aantekeningen Prologhe. Inden tijde.
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heksen en hekserij zou bepalen. Toch is M.v.N. niet het produkt van de beruchte
‘heksenwaan’ (die Europa trouwens pas later, in de zestiende en vooral in de
zeventiende eeuw heeft geteisterd), maar wel van het middeleeuwse duivelgeloof
waar deze heksenwaan is uit ontstaan. Het demonologische vloertje waarop de
heksenleer en -casuïstiek verderbouwt, is het geloof in de mogelijkheid van vaste
omgang of een pakt met de duivel. Mariken heeft zich aan de duivel overgegeven
en er zijn afspraken gemaakt24. Dit is strikt genomen voldoende om haar van hekserij
te beschuldigen. De verteller had echter aan het demonologische basisgegeven van
‘omgang met de duivel’ genoeg en heeft Emmeken niet verder ‘heksenkundig’
uitgewerkt. Juist daardoor blijft zij sympathiek. Bij haar overgave aan de duivel is
van bewuste of agressieve vijandigheid tegenover God, Kerk of mensen geen sprake.
Integendeel: men zie haar bezwaren tegen de naamsverandering. In ruil voor haar
omgang met de duivel leert zij geen geheimzinnige, zwarte kunsten. Integendeel:
juist de ‘nigermantie’ zal haar niet worden geleerd, wel de zeven vrije kunsten,
waaronder Retorica die een gave is van de H. Geest (v. 513)! Niet Emmeken, maar
Moenen beoefent ten nadele van velen waarzeggerij, schatvinderij en kwakzalverij25.
Dat er in Antwerpen omwille van Emmeken meer dan tweehonderd mensen worden
vermoord, gebeurt niet op haar initiatief: het was Moenen die deze ‘maleficia’ bedacht
en bewerkte. En ook van andere typische heksentoeren vernemen we niets: geen
heksensabbath, geen alternatieve liturgie, geen gevlieg in de lucht op een bezemsteel
(Emmeken en Moenen reizen heel gewoon van Nijmegen naar Antwerpen en van
Antwerpen weer naar Nijmegen terug). Neen, als een heks is Emmeken niet getekend.
Wel heeft ze met de duivel geleefd en dat is erg genoeg, want de duivel is
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Wolthuis (Duivelskunsten, p. 137) spreekt van een ‘pactum tacitum’ of ‘implicitum’; P.
Maximilianus vindt dat in M.v.N. van een eigenlijk pakt geen sprake is: ‘Nigromancie in
Mariken van Nieumeghen’ in Tijdschr. voor Nedl. Taal- en Lett. (verder T.N.T.L.) 68 (1951),
pp. 251-252.
Over Moenen als vagant o.m. D.Th. Enklaar, Varende Luyden, Assen 1937, pp. 17-18 en
98; Wolthuis, Duivelskunsten, p. 50; D. Bax, ‘Heeft Mariken van Nieumeghen werkelijk
geleefd?’ in NTg. 38 (1944), pp. 116-119 en H. Pleij, ‘Hoe interpreteer je een
middelnederlandse tekst?’ in Spektator 6 (1976-7), p. 348.
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de ‘viant’ der mensen, de bewerker van 's mensen ellende, bestaande uit zonde en
straf. Tegen de alomdreigende macht van de Boze is alleen de Kerk ter dege
gewapend. Voor wie deze vlucht-heuvel mist, dreigen de netten en strikken van de
duivel, zoals Mariken ondervond toen zij de veilige geborgenheid van haar
oom-priester verliet. Later is de oom echter weer present met zijn exorcisme en op
reis naar Keulen en Rome houdt hij de duivel met het H. Sacrament op afstand.
Trouwens ook tijdens het zondige leven van Emmeken werkte het gebed van de oom
tot Maria als een stille kracht op Moenen in: het belette hem Emmeken de nek te
breken om zo haar zondige ziel eeuwig in de hel te doen branden. Dit is inderdaad
de ‘genade’ zoals die in M.v.N. en de late Middeleeuwen vaak werd verstaan: Maria
houdt de duivel en dus Gods straffende gerechtigheid tegen. Als bewerker van zonde
en straf is de duivel immers niet alleen de vijand der mensen zonder meer, maar
vooral hun aanklager bij God én de uitvoerder van zijn gerechtvaardigde toorn. De
complexe verhouding van de duivel tegenover God blijkt in M.v.N. uit verschillende
terzijdes en monologen van Moenen én uit het Wagenspel van Masscheroen. De
mensen zondigen maar raak, ze verdienen te worden gestraft: Masscheroen heeft
gelijk. God zal zijn strenge zwaard ‘van iusticien’ op hen neer laten komen en zal
daartoe dood en hel in zijn dienst gebruiken (v. 780-785 en 822-835). Maar daar
smeekt Maria
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om genade. Deze roep om genade is dus getekend door het dreigende zwaard, door
de eschatologische dreiging van dood, oordeel en hel26. Intens is er in de late
Middeleeuwen om een goed einde gebeden. Als waakzame schutse in moeilijke en
apocalyptische tijden werd vooral Maria als een beschuttende hand tegen de Dood
om bijstand aangeroepen: dat de dood en het oordeel toch niet te vlug en onvoorzien
mogen komen, dat men toch nog de kans mag hebben voor de laatste reis door de
sacramenten te worden gesterkt27. In het Spel van Masscheroen vraagt Maria dan ook
om uitstel: zij doet daarbij een beroep op Christus' menselijke natuur en zijn
lankmoedigheid. ‘Laet den menschen doch noch wat met vreden wesen... Si selen...
bi aventueren die sonden laten’, ‘O sone, die menschen sullen hem beteren van als,
En wilt niet te haeste u punicie toogen’, zo luidt haar gebed (v. 788, 794, 836-7). Dat
is nu ook wat aan het berouwvolle Emmeken in Nijmegen blijkt: de straf die Moenen
haar wil laten ondergaan door haar de nek te breken, wordt door goddelijke genade
doorkruist. Zij valt niet dood, want ‘god and our Lady wolde nat suffer it’ zegt de
Engelse tekst. De genade die aan haar blijkt is dus eschatologisch van aard: het is
uitstel van dood en oordeel om zich te kunnen beteren, om zich door boete en
penitentie van zondeschuld te bevrijden. Zo schept de begenadiging bij Emmekens
val ruimte voor haar biecht en boete. De zonden van Emmeken blijken echter zo
ongewoon zwaar en demonisch te zijn dat de gewone biecht- en boetepraktijk geen
voldoening schenkt. Eerst een wonder zal na jaren boete en penitentie betuigen dat
haar zonden vergeven zijn.

M.v.N. als Marialegende
In het voorgaande hebben we de exemplarische betekenis van het duivel- en
wonderverhaal M.v.N. blootgelegd. Emmeken zelf besluit haar ‘legende’ met de
vermaning dat de ‘mensche vol ghebreken ende vol sonden’ aan haar (historie)
‘exempele’ nemen
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Vgl. bijv. ook uit Mariagedichten van Anna Bijns (ed. Bogaers en Van Helten, Rotterdam
1875): ‘Gods rechtveerdich sweert dreycht, dat ons hinderen sal, Dies wij in uwen schoot...
vluchten’, ‘Al waert dat Gods plaghen over ons hoot hingen, Deur u bede sal hy tsweert in
schee steken’ (Boek 2, refr. I, p. 96, c 3-4 en p. 97, d 9-10); ‘Ic bidde u mij voor Davids toren
behoet, En als mijn ziele naer van hier moet scheyen, Soo wiltse door uwe bijstant gheleyen,
Dat tsweert der rechtveerdicheyt haer niet en snijde’ (Boek 2, refr. XII, p. 264, h 14-17);
‘Milt schermschilt, wilt uwen sone toogen u borsten... Ghij weert Godts sweert...’ (refr. XIII,
p. 266, d 12-13 en e 7); ‘Lof Princersse... Die tsweert der rechtveerdicheyt doet steken in
schee’ (refr. XIV, p. 268, b 4-5); ‘Advocata nostra, die den viant af taelde, Godt versoent,
den mensch verbidt en plaghen mineert... Die Gods wrake verbidt, die soude gheschien’
(refr. XVI, p. 276, b 9-10, p. 277, d 14); ‘Behoet ons van plaghen, die over ons hangen’ (refr.
XVII, p. 280, e 14). Zie ook legende nr. CCXXXIII in G.G.N. de Vooys, Middelnederlandse
Marialegenden, Leiden s.d., dl. 2, p. 40. Over de ‘Maria Apocalyptica’ nog L. Peeters, ‘Het
Wagenspel van Masscheroen’ in NTg. 64 (1971), p. 98 en 110.
Jan Vanderheijden, Het thema en de uitbeelding van den dood..., Ledeberg/Gent s.d., pp.
108-109, 127, 130, 268-269.
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kan (v. 1121-22). De dichter van A betrekt dit alleen op Emmekens dankbaarheid
en lofprijzing na het wonder, maar D weet veel beter waar het in dit verhaal voor de
zondige mens om gaat: ‘(Emmekyn... sayd:) O all ye people take a ensample of me
and whyle that ye have laysure & space do pennaunce for your synnes & amend your
wretched lyvyng whyle ye maye have laysure for nowe may ye see howe mercyfull
that god is by me & therfore do pennaunce and pray unto our blessed lady that she
may pray for you that ye may come unto the ioy that is without endynge...’. Terecht
laat de Engelse tekst hier ook de bijzondere rol van Maria uitkomen. De wonderlijke
historie van Mariken en Moenen is immers in de eerste plaats een Marialegende en
is als verhaal dan ook het best te vergelijken met exempelen waarin Maria en de
duivel elkaars tegenspelers zijn.
Uit deze algemene tegenstelling is het heel eigen motief van de naamsverandering
te verstaan. Wil Mariken met Moenen ‘in ionsten versamen’, dan moet ze haar naam
veranderen. De vrees van de duivel voor de naam van de ‘verwoesteresse der hel’ is
begrijpelijk en stereotiep. In een aantal legenden ziet men hoe ook een ridder,
kardinaal of klerk afziet van sexueel verkeer met een meisje omdat haar naam Maria
blijkt te zijn28. Hier schrikken mensen voor een onzuivere relatie met een of ander
‘Mariken’ terug uit eerbied voor Maria, niet, zoals de duivel, uit ergernis en vrees.
Maar ook voor het kruisteken siddert en beeft de duivel. Terwijl Mariken echter
onmiddellijk op Moenens verzoek het ‘seghenen’ laat, weigert ze uit vrome eerbied
voor Maria haar naam te verloochenen. Vergelijkbare situaties treft men aan in
legenden waarin de duivel een verarmde en bedroefde ridder grote rijkdom belooft
als hij God en zijn geloof wil verzaken, een verzaking waartoe men maar al te graag
bereid blijkt te zijn. Als de duivel echter nog vraagt: ‘ghi moet lochenen die moeder
gods’, komt al gauw het beslissende antwoord: ‘Die lieve moeder gods en wil ic
nymmermeer

28

Vgl. nrs. LVI, CLXXIII, CCCVIII en CCCXIII in De Vooys' Middelnedl. Marialegenden,
dl. 1, p. 108, 384; dl. 2, p. 121 en 132 (zie nog dl. 2, p. lii).
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versaken Ja om alle dat guet vander wider werlt...’29. Er is hier overeenkomst en
verschil. Overeenkomst in de reactie op de vraag van de duivel: aan Maria tornt men
niet; verschil in de aard van het verzoek: tegenover een radicaal en expliciet afzweren
van God, geloof en Maria is het verzoek van Moenen veeleer mild en gematigd:
Mariken hoeft slechts haar naam te veranderen. Dit leidt uiteindelijk dan ook tot het
Emmeken-compromis. Moenen is daarmee van de voor hem vervelende naam Maria
af en Mariken behoudt de eerste letter van haar naam. ‘Emmeken’ komt dus toch
niet geheel los van Maria. Heeft dit met haar latere redding te maken? Anders dan
Beatrijs laat Emmeken tijdens haar zondig leven ook haar Maria-devotie varen (vgl.
v. 606-608). De smalle band waarmee zij symbolisch met Maria verbonden blijft,
kan dus niet effectief uit Emmekens eigen blijvende trouw worden verklaard. De
band die in Emmeken met Maria blijft, moet veeleer forensisch van buiten af en
buiten Emmeken om, vanuit Maria zelf worden verstaan: Maria laat ook haar ontrouwe
dienares niet los, zij blijft ook over Emmeken waken. Dit is dan ook het raak- en
aanknopingspunt voor Oom Ghijsbrechts gebed. Zijn dagelijks gebed tot Maria maakt
het Moenen onmogelijk ‘Emmeken’ de nek te breken. In verschillende legenden
wordt een gelijkaardig effect beschreven, maar daar gaat het dan wel altijd om de
bescherming van de Mariavereerder zelf: zoals in M.v.N. heeft de duivel er zich
gewoonlijk als knecht of als echtgenote zeer nauw aan zijn verhoopte slachtoffer
weten te binden. Ondanks zijn zondige leven blijft 's duivels meester of man Maria
dagelijks met een gebed vereren. Bij zijn ontmaskering moet de duivel bekennen dat
juist dit gebed hem verhinderde de zondige Maria-vereerder te doden of ‘den hals’
te breken. Eén enkel verzuim en de duivel had toegeslagen30.
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Vgl. nr. CXCV in De Vooys' Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 434, r. 11-17. Vgl. nog
nrs. IV, CXCV, CCXXXII en CCCXXIV: Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 27, 433; dl.
2, p. 39 en 133. In III (Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 25) verzaakt een verarmde ‘clerc’
Maria, maar niet zonder aarzeling. Zo ook in bepaalde lezingen van Theophilus: vgl.
Theophilus, Mittelniederdeutsches Drama in drei Fassungen, her. von Robert Petsch,
Heidelberg 1908, p. 18, v. 207-226; p. 52, v. 393-409; p. 98, v. 687-708. Vgl. nog Wolthuis,
Duivelskunsten, pp. 165-166.
Nr. VIII in Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 32, r. 13-15. Vgl. nog nrs. VII en CL (dl.
1, p. 31 en 315). Over de kracht van het Ave Maria nog: nrs. V, XXXV, CLXXIX, CLXXXV,
CCXIII, CCXXXIV, CCCXXII in dl. 1, p. 29, 79, 393, 421; dl. 2, p. 24, 196 en 148. Vgl.
nog De Vooys' Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, p. 42 en Wolthuis,
Duivelskunsten, p. 166, noot 3.
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Verschillende elementen uit M.v.N. blijken dus aan motieven uit andere Marialegenden
verwant te zijn. Toch zijn deze gegevens op een heel eigen manier verwerkt want
verankerd in het unieke en oorspronkelijke ‘Emmeken’-motief31.
Naar functie en betekenis is M.v.N. wel het meest verwant met een aantal
eschatologische Marialegenden die men de legenden van het uitgestelde oordeel zou
kunnen noemen. Net als in het Wagenspel van Masscheroen weet Maria tegenover
de gemotiveerde aanklacht van de duivel bij haar Zoon genade voor de mens, meer
bepaald uitstel van oordeel en strafte verkrijgen, zodat de beklaagde zich kan ‘beteren’
en nog ‘inder tijt’ penitentie kan doen32. Anders dan in M.v.N. is het ‘proces’ in deze
legenden geen ‘spel’ over de mens(heid) in het algemeen, maar individuele
werkelijkheid, de persoonlijke ervaring dus van een personage dat getuige is van zijn
eigen proces. Voor een nog levende zondaar is dit de inhoud van een waarschuwend
visioen, voor een overledene actuele werkelijkheid. Maria's verzoek om uitstel van
oordeel en straf gaat in deze legenden inderdaad dikwijls zo ver dat ook de ziel van
een reeds gestorven mens van vóór het oordeel Gods naar het lichaam wordt
teruggebracht. De beklaagde, nu gewaarschuwd, staat op uit de dood en kwijt zich
berouwvol, door middel van biecht en penitentie, van de nog uitstaande schuld. Ook
de mislukking van Moenens poging om Emmeken de nek te breken moet in dit
perspectief worden gezien. Het fatale einde van dood, oordeel en straf wordt
opgeheven, niet op grond van of als beloning voor

31
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Wolthuis, Duivelskunsten, p. 135 en 166.
Nr. LXIV van De Vooys' Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 126, r. 3 en verder: nrs. XXII,
XXXVIII, XLVIII, CXXIII, CXLIX, CLI, CLV, CLVII (dl. 1, p. 66, 84, 96, 262, 312, 320,
339 en 343) en CCLXXVIII, CCLXXXV, CCCIX, CCCXII, CCCXVIII, CCCXXVIII,
CCCXLII, CCCXLVIII en CCCLII (dl. 2, p. 86, 92, 124, 129, 141, 163, 212, 225, 230). Ook
in De Wre vander doot van Jan van den Dale krijgt de ‘auteur’ dank zij Maria een uur respijt:
zie Jan van den Dale, Gekende werken..., door G. Degroote, Antwerpen 1944, pp. 93-4, v.
491-532.
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Emmekens berouw, maar met het oog op dit berouw. Uit de eerste woorden na haar
val blijkt dit duidelijk:
Ay mi, wats mijns?
Waer heb ick gheweest of waer ben ic nu?
O Heere, sta ic ooc noch in die gracie van u
Dat ic ter ghenaden soude moghen comen?
Ja ick, want haddi mi hier niet ghenomen
In uwer bewaernesse alles machtich,
Ick ware in deewighe pine onsachtich
Met siele, met live eewich versteken
Uut tsheeren rijcke (v. 932-940).

Te veel heeft men Emmekens berouw en bekering van haar biecht en penitentie
gescheiden en op grond daarvan de eenheid en eenvoud van het verhaal geweld
aangedaan33. Zo zou het gedeelte dat volgt op Emmekens redding uit de klauwen van
de duivel later toegevoegd zijn. Het oorspronkelijke verhaal met als ideaal slot de
woorden van Oom Ghijsbrecht in v. 1016-20 (... niet voer een heerlijc berou ter lester
huere) zou te zeer de nadruk op de genoegzaamheid van het berouw hebben gelegd
en daarom uitgebreid en theologisch gecorrigeerd zijn met de reis naar Keulen, de
bedevaart naar Rome, de biecht bij de paus en het ringmirakel, een relaas waarin,
tegenover het oorspronkelijke berouw, nu biecht en penitentie centraal staan. Wie
de woorden van de Oom in v. 1016-20 als een ideaal slot beschouwt, vergeet dat
deze verzen slechts de bevestiging zijn van de berouwvolle woorden van Emmeken
in v. 1012-16:
Ick ben willich te liden tien dusent mael
Meer dan pennen souden connen ghescriven,
Mach Gods ontfermen aen mi becliven.
Mi en ruect wat ic doe, mach ic eens troost
Verwerven ende gracie.

33

Zie Wolthuis, Duivelskunsten, p. 159; P. Brachin, ‘En marge de Mariken van Nieumeghen’
in Etudes Germaniques 17 (1962), p. 316, noot 1; R.L.J. Bromberg, ‘De plaats van Moeyes
dood in de Mariken van Nieumeghen’ in NTg. 71 (1978), p. 42 en 47, maar vooral F.W.
Willemsen, ‘Mariken van Nieumeghen’ in Spektator 2 (1972-3), pp. 349-359.
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Men kan hier met Willemsen niet zeggen dat Emmekens redding in het toegevoegde
deel nog maar eens door de engel wordt ‘overgedaan’. Met haar berouw is Emmeken
wel ‘gered’, van de duivel (vgl. ook nog v. 979-980), maar juist in dat berouw ziet
zij uit naar Gods ontferming, naar troost en gratie. Die heeft ze dus nog niet. Ze zal
die moeten ‘verwerven’ en blijkbaar heeft dat met ‘liden’ te maken, met andere
woorden met boete en penitentie. Het is dus in dit berouw, een berouw dat vanzelfde
weg van boete en penitentie gaat, dat Emmeken door haar oom wordt getroost en
gesterkt (v. 1016: Blijft in dat propoost...). Dat blijkt ook metterdaad wanneer hij
zijn nichtje naar Keulen, Rome en Maastricht begeleidt. De verzen 1010-20 zijn dus
niet te beschouwen als een ideaal slot, maar integendeel als een zeer geschikte
overgang van de bekerings- naar de biecht- en penitentiefase van Emmeken.
M.v.N. is dus, zowel in het Mariaal-eschatologische basisgegeven der legende als
in de concreet-tekstuele uitwerking daarvan in de Historie, op boete en penitentie
aangelegd. ‘Do pennaunce for your synnes’ is trouwens ook volgens D de boodschap
van M.v.N. als exempel. Niet de biecht- en penitentiefase zelf, maar wel de manier
waarop deze is uitgewerkt en ingevuld kan ‘secundair’ worden genoemd voor zover
de biechtcomplicatie en het wonder der ringen niet rechtstreeks en inhoudelijk met
het Mariologische kerngegeven der Historie verbonden zijn: Mariamotieven zijn dit
op zichzelf niet meer en men zou zich in plaats van de ringen nog wel andere vormen
van penitentie kunnen voorstellen. Zo heeft men M.v.N. wel eens met het lied van
Tannhäuser en Heer Danielken vergeleken34. Na zeven jaar met Vrouw Venus te
hebben geleefd, krijgt Tannhäuser van de paus een dorre staf: zijn zonden zullen
vergeven zijn, als aan de staf rozen ontspruiten. Hoeveel nauwer zijn de ringen die
Emmeken aan hals en armen draagt dan toch weer met het oorspronkelijke motief
van boete en penitentie verbonden. Als penitentie is het aan ringen of ketens gebonden
zijn

34

Leendertz, p. CLXX; Muller, ‘Een en ander...’, p. 245 en Wolthuis, Duivelskunsten, p. 161.
‘Van heer Danielken’ in Een Schoon Liedekens-Boeck... door W.Gs. Hellinga, 's-Gravenhage
1941, p. 105-108, nr. CLX.
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dan ook beter met de zware boetedoeningen van Jan van Beverly of Robrecht de
Duyvel te vergelijken die als wildeman of nar eveneens een uiterlijk als mens gefnuikt
en in hun lichaam verminkt bestaan gingen leiden. Zoals in M.v.N. is trouwens ook
Jan van Beverley's lot met een biechtcomplicatie verbonden: de zonden van de
heremiet waren zo groot dat zelfs de paus ‘gheenen raet’ kon vinden welke penitentie
hij hem zou ‘setten’35. Secundair zijn de biechtcomplicatie en het wonder der ringen
echter niet in die zin dat ze zonder meer gemist zouden kunnen worden. Integendeel.
De biechtcomplicatie, uitlopend op een wonder, is een voor de aard en structuur van
het verhaal noodzakelijk gegeven. Dat Mariken met de duivel heeft geleefd en dus
zwaar heeft gezondigd, krijgt pas betekenis in het licht van de latere biechtcomplicatie:
zonder dit klemmende probleem reduceert men de Historie tot de onevenwichtige
geschiedenis van een meisje dat zeven jaar met de duivel heeft geleefd en... daar
berouw over krijgt. Als verhaal heeft deze geschiedenis een eigen aparte spanning
en complicatie in de afwikkeling nodig. Zoals Beatrijs Beatrijs niet is zonder het
‘probleem’ van de terugkeer naar het klooster na haar berouw, of zoals Theophilus
Theophilus niet is zonder het probleem van het duivelspakt na zijn bekering, zo is
Mariken Mariken niet zonder de biechtcomplicatie na haar bevrijding van Moenen.
Zoals in Beatrijs en Theophilus het directe ingrijpen van Maria de berouwvolle
zondaar uit de impasse haalt, zo wordt ook in M.v.N. het biecht- en penitentieprobleem
opgelost door het miraculeuze ingrijpen van een engel die haar van de ringen verlost36.
Zonder deze elementen veralgemeent en vervaagt de bijzondere legende van Mariken
van Nieumeghen tot niets meer en niets anders dan een soort Verloren-Zoon
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Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt Sint Jan van Beverley, ed. G.J.
Boekenoogen, Leiden 1903, p. 23 en Robrecht de duyvel, uitg. door Rob Resoort, Muiderberg
1980, pp. 86-91. Voor andere biechtcomplicaties zie men nrs. CXXXII en CLXXXIII in De
Vooys' Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 280 en 419 en Middelnedl. stichtelijke exempelen,
pp. 25 en 76-77.
Vgl. nog L.C. Michels, ‘Het spel van den sacramente vander Nyeuwer vaert’ in Ts. voor
Taal en Letteren 19(1931), pp. 94-97 en vooral G. Stuiveling, ‘De zonden van Theophilus’
in NTg. 56 (1963), pp. 1-9. De ‘biecht’ M.v.N. dus wel een heel andere functie (vóór het
wonder) dan in de Beatrijs (na het wonder).
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(hier: dochter)-allegorie waarin, moreel-psychologisch, het bekeringsmoment centraal
is gesteld. Het happy-end van legenden als Beatrijs, Theophilus én Mariken van
Nieumeghen is echter niet het menselijk berouw over de zonde zonder meer, maar,
typisch middeleeuws en katholiek, de miraculeuze bevestiging van de door gebed
en boete verkregen genade en vergiffenis.
Tenslotte moet hier ook nog een ander bijzonder M.v.N.-ingrediënt worden
genoemd: het zgn. Faustmotief. In het hierboven geschetste verband waarin alles
vanuit ‘Maria’ kon worden belicht en begrepen, is dit een eerder los en toevallig
gegeven. Het heeft dan ook alles met de duivel, niets met Maria en niet zo heel veel
met Mariken te maken. De structuur van het verhaal en de zonde van Emmeken
zouden niet wezenlijk zijn veranderd als van verlokkende kennis en wetenschap geen
sprake was geweest. Dit geldt niet voor de menselijke verschijning van Moenen die
constant als een ‘meester vol consten’ is getekend. Na de herbergscène horen we van
Emmekens kunsten niets meer, terwijl Moenen als kwakzalver en waarzegger bezig
blijft. Het motief van kennis en wetenschap moet dan ook voor alles vanuit Moenen
worden bezien. Het is daarom onjuist Mariken te karakteriseren als een vrouwelijke
Faust37. Zij wordt niet, zoals Faust, tot de duivel gedreven uit zucht naar
(bovennatuurlijke) kennis en inzicht. Eerst nadat Moenen zichzelf heeft voorgesteld
als ‘een meester vol consten’ (v. 196) en hij haar zelf het leren der zeven artes als
een bijzonder eerbare zaak heeft voorgesteld (en aangepraat) (v. 200-203) komt, en
dan nog niet direct, Marikens reactie: ‘Ghi sullet mi al leeren,
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Vgl. tegenover Luise von Plönnies, Reise-Erinnerungen aus Belgien, Berlin 1845, kap. XI;
Leendertz, p. clxxi; Muller, ‘Een en ander... ’, pp. 245-246; Wolthuis, Duivelskunsten, pp.
166-7, 171-180; Heinz Haerten, Vondel und der deutsche Barock, Nijmegen 1934 (te verg.
met M. de Jong, ‘Gefrustreerd Marieken’ in Raam 52 (2. 1969), p. 2) en Th. van Stockum,
‘Marieken van Nieumeghen en de Faustsage’ in Hand. 19e Nederl. Philologen-Congres,
Groningen 1946, pp. 53-54: Ed. A. Serrarens, ‘Mariken en Lucifer’ in Ts. voor Taal en
Letteren 23 (1935), pp. 175-185; P. Brachin, ‘En marge...’, pp. 316-7; J.C. Kannemeyer,
‘Tradisie en vernuwing in Mariken van Nieumeghen’ in Skanse teen die Tyd. Bundel aangebied
aan W.E.G. Louw... 1968, p. 37 en Brachin, ‘Un chef-d' oeuvre du théâtre médiéval: Mariette
de Nimègue’ in Actes des Journées du Néerlandais... 1974 (Université de Lille III. Sciences
humaines, Lettres et Arts), pp. 32-33.
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suldi?’ (v. 230). Bij dat leren stelt Mariken zich ook weinig concreets voor (vgl. v.
262). Alleen de ‘nigermantie’ van haar oom spreekt haar persoonlijk aan, maar juist
deze kunst zal de duivel haar niet willen of kunnen leren. Moenens vrees voor de
nigermantie anticipeert natuurlijk op het moment waarop hij werkelijk het slachtoffer
van Ooms nigermantie zal worden. Juist langs de vermelding van een niet door de
duivel aan te leren kunst wordt het motief van kunsten en wetenschappen door de
hulp van de duivel dus met een later moment in het verhaal verbonden en zo
ingeschakeld in het grotere verband. Maar ook dan blijft het direct op Moenen
betrokken. Verder functioneert dit motief voor Emmeken alleen nog in de
herbergscène waar ze met haar geometrische truuk en haar refrein de aandacht van
velen trekt, waaruit Moenen dan weer zijn voordeel haalt. Later, in het relaas aan
haar oom en in de biecht bij de paus is van enige zucht naar kennis of wetenschap
niets te bekennen. Veel meer functioneel dan in M.v.N. is het motief van kennis en
wetenschap door de hulp van de duivel dan ook in het spel van Frau Jutte38. Daar
staan studie, kennis en wetenschap immers in dienst van Jutte's eerzucht om een
hogere plaats in de maatschappij te bereiken, een plaats die ze als pausin Johanna
ook effectief verwerft!

M.v.N. als tekst en vertelling
In het voorgaande hebben we M.v.N. naar inhoud en functie als een exempel of
legende beschreven. Exempelen en legenden behoren
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Vgl. Leendertz, pp. clxx-clxxi; Haslinghuis, De duivel..., p. 108 en Wolthuis, Duivelskunsten,
p. 168. Voor simpele zielen die dank zij de duivel plots geletterd of zeer geleerd worden zie
men nog De Vooys' Middelnedl. stichtelijke exempelen, p. 114 en H. Pleij, ‘Mariken van
Nieumeghen en de doperij’ in Spektator 3 (1973-4), pp. 232-3. In nr. CXIV van De Vooys'
Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, pp. 233-4 leert een ongeletterde door Christus en Maria
schrijven, lezen en alle talen spreken. Voor de duivel als ‘gheleerden doctoer, tot den lieden
segghende dat hi alle secrete ende verborghen dinghen wiste te condighen’ zie men Den
triumphe ende tpalleersel vanden vrouwen van Thomas van der Noot (Brussel 1514), fol. m
2v (kap XX). Zelfde legende in De Vooys' Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 341, nr.
CLVI en p. 372, nr. CLXX (de duivel ‘versciep hem inder manyeren van enen gheleerden
wisen man’, p. 374, r. 16-17).
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traditioneel tot de middeleeuwse prozaliteratuur39. De door C.G.N. de Vooys als
legenden verzamelde prozastukken zijn soms korte, anekdotische vertellingen, soms
langere, naar inhoud en verteltrant complexere verhalen. In deze langere ‘histories’
zijn typische legendemotieven vaak gecombineerd met meer romantische en
avontuurlijke elementen, terwijl de verteller de teugels ook minder strak houdt, de
personages meer zelf in de directe rede, in monoloog en dialoog, aan het woord laat,
met andere woorden zijn episch-berichtend vertellen met scenische voorstellingen
en uitbreidingen ‘dramatisch’ verbreedt en verruimt. Zo komt de lezer langs inleidende
en verbindende actiemomenten van de ene gesprekssituatie in de andere terecht.
Deze merkwaardige verteltrant, met zijn vlugge, slechts schetsmatig meegedeelde
actiemomenten die leiden tot rustige, verbaal breder uitgewerkte dialogen en
monologen, is niet alleen kenmerkend voor de meer uitgebreide legenden en
exempelen, maar is vooral ook dé typische verteltrant van onze laat-middeleeuwse
prozaromans. In deze laatste wordt het typische situatie-aan-situatie-schakelend
vertellen nog door de verdeling in hoofdstukken met korte, samenvattende, gewoonlijk
met ‘Hoe...’ beginnende titels geaccentueerd40. Op deze manier nu is ook in de ons
overgeleverde versies, de Nederlandse en de Engelse, de historie van M.v.N. verteld.
Alleen is in A het scenische vertellen volledig berijmd en daardoor formeel en
dramatisch verzelfstandigd ten opzichte van het meer berichtende dat proza gebleven
is. Naar rijmtrant en verwoording zijn de verzen in A duidelijk het
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De ondertitel van De Vooys' studie Middelnederlandse legenden en exempelen
(Groningen/Den Haag 19262) luidt: ‘Bijdrage tot de kennis van de proza-litteratuur en het
volksgeloof der Middeleeuwen’.
Een legende in deze vorm is nr. CCCXXIX in De Vooys' Middelnedl. Marialegenden, dl.
2, pp. 164-185 (14 kapittels). Langere legenden met veel directe-rededelen en een
aaneenschakeling van inquit-formules zijn bijv. nog nrs. I (dl. 1, p. 3), CCCXXXI, CCCXXXV
en CCCXLIV (dl. 2, p. 185, 197, 217). Vgl. nog de Middelnedl. stichtelijke exempelen, pp.
59, 71-72, 112-113.
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werk van een rederijker41. Ook dit past geheel in de algemenere praktijk waarbij de
tekst van Nederlandse prozaromans niet alleen maar met rederijkersverzen is
aangevuld en opgesierd, maar waarin ook oorspronkelijke tekstgedeelten van scenische
aard, monologen of dialogen, tot rederijkersverzen zijn omgewerkt42. Zo wordt op
een eenvoudige, organische en genetische wijze de eigenaardige ‘gemengde’ vorm
van M.v.N. verklaard. Deze gemengde vorm kan dus formeel als bestaande uit ‘proza’
en ‘verzen’ worden omschreven, maar ook, meer inhoudelijk en functioneel, als
episch en dramatisch vertellen. Het ‘dramatische’ nu, hoezeer in A ook tot ‘scènes’
verzelfstandigd, blijft in M.v.N. ondergeschikt aan een verhaal dat volledig volgens
de logica en economie van een episch-historisch gebeuren is opgebouwd. De berijmde
gedeelten in A zijn als de bewerkte delen van een bas-reliëf: ze zijn gevormd uit en
worden gedragen door een grondlaag die in M.v.N. principieel episch van aard blijkt
te zijn43.
Zo begint M.v.N. al direct met een inhoudelijk nochtans niet noodzakelijke situering
van het gebeuren in een historisch tijdsverband: ‘Inden tijde dat hertoghe Arent van
Ghelre te Grave ghevanghen wert gheset...’. Aan een dergelijke externe verwijzing
heeft het actuele hier en nu van een dramatisch gebeuren op zichzelf geen behoefte.
In M.v.N. is dit historische kader echter primair:
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Over strofische vormen in M.v.N.: A. Nijhof, ‘De strofische vormen in de Mariken van
Nieumeghen’ in Levende Talen 1965, pp. 368-370 en R.L.J. Bromberg, ‘N.a.v. het “sonnet”
in de Mariken van Nieumeghen’ in Levende Talen 1969, pp. 657-659; ook nog: ‘De plaats
van Moeyes dood...’, p. 41. Over de taal ook: Muller, ‘Een en ander...’, pp. 235-6 en Van
Mierlo, ‘Over vorm en dichter van Mariken van Nieumeghen’ in VMA 1949, p. 73 e.v.
Bijv. in Van heer Frederick van Jenuen (vgl. ed. W.L. Braekman, Sint-Niklaas 1980, p. 8),
Die Historie van Peeter van Provencen (vgl. Pierre Vinck in Jaarboek De Fonteine 1976-7,
deel I, p. 29), De historie van Jan van Beverley, Buevijn van Austoen en de Destructie van
Troyen. Over beide laatste: W.M.H. Hummelen, Versdialogen in prozaromans, intreerede
Nijmegen, 21 okt. 1971. Vgl. nog A. de Maeyer, ‘Volksboeken en dramatische poëzie’ in
Wetenschapp. Tijdingen 15 (1955), kol. 6-10.
Vgl. de beschrijving van J. Koopmans (ed. 1917): ‘De verteller houdt, bij wijze van spreken,
de draad vast. Nu en dan laat hij “halen”; de voorhang gaat open en evenveel malen wordt
een stukje van de “wonderlicke historie” in beeld vertoond door de spelers. Dan sluit hij het
“toneel” en neemt zijn verhaal weer op’ (vgl. D.C. Tinbergen in NTg. 12 (1918), p. 220 en
Wolthuis, Duivelskunsten, p. 69).

Mariken van Nieumeghen

34
bepaalde verzen uit het dramatische gedeelte verwijzen ernaar en zouden hun volle
betekenis verliezen wanneer het episch-historische uitgangs- en referentiepunt van
het berichtende proza ontbrak. Men zie v. 35, 409-413, 420-421, 427-428, 435-436
en 439. Vanuit het gegeven historische kader beweegt het gebeuren zich dan verder
ook in een opeenvolging van kortere en langere scènes geheel logisch-lineair van
een begin- naar een eindpunt toe. Juist vanwege deze rechtlijnigheid in de
opeenvolging van handelingen en gebeurtenissen, zo geheel verschillend van de
breedtewerking van het dramatische vertellen dat zich in de groepering van scènes
en personages rond bepaalde spanningsmomenten meer concentrisch-ruimtelijk
ontplooit44, ervaren lezer en verteller het nevenverhaal van de oom die zijn zuster
bezoekt en de zelfmoord van de tante als een onderbreking van het verhaal. Men zie
de woorden van de verteller: ‘Nu sellen wy een luttel swighen van Emmeken ende
Moenen...’ (kap. V). Deze onderbreking komt wel op het narratief meest geschikte
moment, de periode namelijk tussen Emmekens vertrek met Moenen uit Nijmegen
en hun aankomst in Antwerpen, een ‘dode’ tijd waarvan de verteller alleen vermeldt
dat ze verschillende dagen in 's-Hertogenbosch verbleven, er lustig op los leefden
en voor iedereen die met hen kwam eten en drinken betaalden. ‘'s-Hertogenbosch’
is verder echter niet scenisch uitgewerkt en is dramatisch dus niet relevant. Dat dit
voor het dramatische gebeuren geheel overbodige 's-Hertogenbosch dan toch nog in
vers 318 van A als tussenstation tussen Nijmegen en Antwerpen wordt genoemd,
wijst ook hier op de ondergeschiktheid van het scenische aan het berichtende
prozarelaas. Een meer zelfstandige dramatisering had het oorspronkelijke verhaal
hier zeer waarschijnlijk afgekort en het niet functionele, enigszins hinderlijke en
vertragende 's-Hertogenbosch weggelaten. Dat ook de berijmer in A geneigd was
het oorspronkelijke gegeven dramatisch te verkorten,
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In het rederijkerstoneel bijv. door de techniek van het verschuivend perspectief: zie W.M.H.
Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, Groningen 1958, pp. 217-238. Hoe ‘anders’
M.v.N. is, beseft men wanneer men deze historie vergelijkt met geheel tot zelfstandig
rederijkerstoneel gedramatiseerde legenden als het spel Van den Sacramente vander Nyeuwer
vaert of C. Everaerts Spel van Maria Hoedeken.
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blijkt uit het feit dat v. 318-9 geen verblijf te 's-Hertogenbosch, maar veeleer een
vlugge doortocht suggereren45. Het proza spreekt nochtans van ‘sommighe dagen’
en D van ‘a great whyle’. Dit laatste is ook logischer want het is tijdens deze periode
dat Emmeken de zeven artes leert46.
Afgezien van de onderbreking met de oom en de zelfmoord van de Moeye volgt
de historie de ontwikkelingsgang van Mariken op de voet. Andere of nieuwe
personages en situaties duiken slechts op voor zover zij en op het moment waarop
zij voor de voortgang van dit relaas strikt noodzakelijk zijn. Zo treedt Moenen alleen
op, niet geassisteerd door andere duivels of een helper waarmee hij eventueel ook
al vóór het narratief-noodzakelijke moment van Marikens wanhoop had kunnen
overleggen om het brave, onschuldige en dus kwetsbare meisje op een zwak moment
te betrappen; ook de tante zien we niet in een afzonderlijke scène met buurvrouwen
discussiëren47. We geven hier slechts twee mogelijkheden voor een dramaturg om,
anticiperend, het gebeuren met dramatische spanning te laden. Deze scènes
‘ontbreken’ omdat A berijming geeft van gespreks- en spreeksituaties die heel logisch
en economisch passen in het schema van een episch-rechtlijnig M.v.N.-verhaal. Deze
gesprekssituaties zijn dan ook niet altijd dramatisch even relevant. Zo besteedt de
berijmer van A in kapittel IX een hele scène aan Emmekens verzoek ‘om haeren
oom ende haer ander vriendekens inden lande van Ghelre te besoecken’. Narratief
is dit element niet onbelangrijk aangezien het een nieuwe wending in het verhaal
verklaart: het vertrek van Emmeken naar Nijmegen. Dramatisch gezien is dit simpele
gegeven echter van weinig betekenis. Dat A er dan toch een hele scène mee vult, is
alleen te verklaren uit het feit dat de oorspronkelijke verteller het verzoek van
Emmeken in gespreksvorm heeft verteld. Hoezeer het dramatische in A aan dergelijke
gespreks- en spreeksituaties gebonden blijft, blijkt vooral treffend uit kapittel XV.
Dit laatste hoofdstuk beschrijft het verlossende
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Vgl. Aantekeningen bij v. 318-320.
Vgl. v. 226-8, 322-4 (men zie hier de weinig logische opeenvolging van v. 318-320 die
snelheid suggereren en ‘Eer dat wi daer comen’) en v. 491-6.
Vgl. Aantekeningen bij v. 64-5 (Kruyskamp).
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wonder van de engel die Emmeken van haar boeteringen bevrijdt. Wat dramatisch
een heerlijke apotheose had moeten zijn, blijft hier beperkt tot een enkele monoloog
waarin Emmeken ontdekt dat haar ringen afgenomen zijn en, in een paar verzen
slechts, nog even gauw God dank betuigt. Wat had een zelfstandige dramatisering
van dit gegeven niet kunnen maken? De engel had bij het verrichten van zijn opdracht
wat moois kunnen zeggen en Emmeken had er na haar ontwaken getuigen bij kunnen
roepen die dan, na van hun verwondering te zijn bekomen, afwisselend of in koor
God uitvoerig lof en dank hadden kunnen zingen. Niets van dit alles in A. Waarom
niet? Omdat ook de verteller genoeg had aan de wonderlijke handeling van de engel
die berichtend werd beschreven en de dankbare reactie van Emmeken daarop in de
directe rede.
Een zekere afhankelijkheid van het dramatische ten opzichte van de wisselende
gang der historie kan men in A eventueel nog zien in de benoeming van enkele
personages. Deze is niet vast zoals dat bij de rolverdeling voor het toneel om
praktische redenen meestal wel het geval is. Dat Mariken eerst Mariken en daarna
Emmeken wordt genoemd, is normaal: deze naamsverandering is een belangrijk en
oorspronkelijk motief van de historie zelf. Het personage ‘Moenen’ wordt echter
eerst (kap. IV) in het proza ‘die viant’ en in het dramatische gedeelte ‘die duvel’
genoemd. Pas nadat het berichtende proza hem als ‘Moenen’ kent (proza na v. 328
e.v.), wordt deze benaming ook als aanduiding voor het toneelpersonage gebruikt.
Als ‘die duvel’ verwarre men Moenen uit kap. IV dan weer niet met ‘die duvel’ in
kap. VI. De tante van Mariken wordt in het dramatische gedeelte van kap. II telkens
‘die moeye’ genoemd; later, in kap. V, wordt zij daar eerst, hoewel een oude bekende,
als ‘die suster, Marikens moeye’ aangeduid (na v. 349), duidelijk een echo van het
voorafgaande waarin vermeld wordt dat ‘heer Ghijsbrecht’ zijn ‘zuster’ ging bezoeken.
In kap. VI wordt ‘die moeye’ tenslotte als ‘Emmekens moeye’ sprekend ingevoerd,
blijkbaar een aanpassing van ‘Marikens moeye’ uit de titel van het kapittel en het
voorafgaande proza. Vermelden we nog dat Oom Ghijsbrecht die als toneelpersonage
overal ‘die Oom’ wordt
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genoemd, midden in de scène van kap. XI (na v. 940) plots ook even als ‘Emmekens
Oom’ tot ‘Emmeken’ spreekt.
Uit het voorgaande is al wel voldoende gebleken dat ik het proza in A als
oorspronkelijker dan de verzen, want deze laatste als het resultaat van een retoricale
bewerking beschouw. In de discussie over de zgn. ‘oorspronkelijke vorm’ van M.v.N.
is dit het standpunt dat ook (voor het eerst) door mej. M.E. Kronenberg en (later)
door W.A.F. Janssen werd verdedigd, maar nooit algemeen werd aanvaard48. Toch
meen ik dat deze voorstelling de meest eenvoudige en natuurlijke verklaring voor
de ‘gemengde’ vorm van het volksboek biedt. Hoe weinig logisch is trouwens het
alternatief. Volgens deze opvatting was M.v.N. als toneelspel bedoeld en bestond de
ons overgeleverde A-tekst oorspronkelijk alleen of volledig uit verzen. Het proza
wordt dan als secundair beschouwd. De meest verdedigde opvatting in deze zin is
dat de oorspronkelijke toneeltekst geheel in het verzengedeelte van A is overgeleverd
en het proza door de drukker is toe- en tussengevoegd om van het oorspronkelijke
spel een leesboek te maken. Om de tekst in zijn oorspronkelijke staat te herstellen,
verwees Leendertz in zijn standaardeditie het proza dan ook naar de voetnoten49. De
argumentatie die deze opvatting en werkwijze moet verdedigen is echter uiterst zwak:
het proza, zo zegt men, herhaalt slechts wat ook al in de verzen staat of voegt slechts
overbodige, niet onmisbare dingen
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Kronenberg, ‘Het mirakelspel van Mariken van Nieumeghen en het Engelsche volksboek’
in NTg. 23 (1929), pp. 24-43 (samengevat door C.P. Burger jr., ‘Een nieuwe studie over
Mariken van Nieumeghen’ in Het Boek 18 (1929), pp. 104-110) en W.A.F. Janssen, ‘Studies
over Mariken van Nieumeghen’ in Leuvense Bijdragen 56 (1967), pp. 2-39. Tegen Kronenberg
schreven vooral A.J. Barnouw, ‘Mary of Nimmegen’ in The Germanic Review 6 (1931), pp.
69-84; W.H. Beuken, ‘Mariken's eerherstel’ in Ts. Taal en Letteren 19 (1931), pp. 111-122
en Wolthuis, Duivelskunsten, pp. 52-60. Na Janssen zie men de edities Kruyskamp, p. xxx;
Beuken, pp. 26-31 en Debaene, pp. 22-3.
Leendertz veranderde ook de titel van het boek: ‘Een scoon spel van Mariken...’ (p. 277).
Niet ten onrechte riep Van Mierlo uit: ‘Wat heeft de uitgave van Leendertz al kwaads gesticht!’
(‘Aantekeningen bij Mariken van Nieumeghen’ in VMA 1951, p. 176).
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toe50. Het próza herhaalt, zegt men. Maar waarom zou het proza reeds in de verzen
gegeven zaken nog eens toe gaan voegen? Is het niet veel zinvoller te stellen dat de
verzen proza-elementen herhalen, dat sommige gegevens uit het proza-bericht in de
berijming nog eens zijn opgenomen ter verzelfstandiging van bepaalde scènes?
Tot de ‘overbodige’ dingen die zijn toegevoegd behoren onder meer de naam van
de oom die alleen in het proza heer Ghijsbrecht heet, het historische kader (waarop
de zelfmoord van de Moeye aansluit), de discussie van de Moeye met haar
buurvrouwen (die nochtans een verklaring biedt voor haar woede bij de aankomst
van Mariken; kap. II), de herrie die Moenen na Emmekens voordracht van een refrein
in de herberg doet ontstaan, waarbij er twee het leven laten (waarop m.i. nochtans
de verzen 556-560 aansluiten: vgl. Wat wonder con ic bedriven...), de dubbele moord
als overgang van v. 617 naar 618, het feit dat er in Nijmegen geen priester te vinden
is die Emmeken kan absolveren (na v. 1021), de reis naar Keulen en de biecht bij de
bisschop (het hele kap. XII), de reis naar Rome (kap. XIII), het aanleggen van de
ringen (na v. 1102), de reis terug, Emmekens intrede in het klooster in Maastricht,
de mededeling dat de oom hierna nog 24 jaren leeft en zijn nichtje tijdens zijn leven
ieder jaar bezocht (kap. XIV) en tenslotte de komst van een engel die het slapende
Emmeken van haar ringen verlost (kap. XV). Dit alles wordt o.m. door Wolthuis
afgedaan als ‘de onbenullige inhoud en overbodigheid der verhalende gedeelten’51.
Nu, als al deze elementen werkelijk ‘overbodig’ zouden zijn, wijst deze overbodigheid
toch veeleer op hun oorspronkelijkheid. Waarom zou men immers aan een op zichzelf
verstaanbaar geheel ‘overbodige’ elementen toe gaan voegen en waar zou de
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Leendertz, pp. cxxiii-cxxvii; J.L. Walch, ‘Nog eens: het proza in Mariken van Nieumeghen’
in T.N.T.L. 40 (1921), pp. 220-231; Wolthuis, Duivelskunsten, pp. 74-77; P. Maximilianus,
‘Over vorm en auteur van Mariken van Nieumeghen’ in T.N.T.L. 68 (1951), pp. 171-2, ook
‘En eerst, vanden besten, Mariken van Nieumeghen vs 460-1’ in Leuv. Bijdr. 41 (1951), pp.
45-6 en L. Strengholt, ‘Iets over het proza in Mariken van Nieumeghen’ in NTg. 50 (1957),
pp. 159-160.
Duivelskunsten, p. 78.
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drukker deze zo concrete gegevens vandaan hebben gehaald? De enige reden die
voor het toevoegen van zgn. overbodigheden en herhalingen kan worden aangevoerd
is louter van formele aard: er is toegevoegd omdat het oorspronkelijke toneelstuk in
verzen moest worden omgewerkt tot een leesboek... met proza. Maar dit, de gemengde
vorm van A met proza en verzen, is juist wat verklaard moest worden. Zo komt men
met de argumentatie der ‘overbodigheid’ hopeloos in allerlei kringredeneringen
terecht die telkens weer cirkelen rond de vooropgezette mening dat de verzen
oorspronkelijk een op zichzelf staande toneeltekst hebben gevormd. We spreken dan
nog niet van de grof-kwantitatieve aanpak waarmee hier alles in A gereduceerd wordt
tot ‘verstaanbaarheid’ en geformuleerd is in termen van al of niet onmisbaarheid. De
verzen kunnen zonder het proza worden begrepen, ze zijn dus overbodig en dus
secundair, zo luidt de simpele redenering. Hoeveel kan zo niet uit een moderne roman
worden geschrapt zonder een min of meer verstaanbaar minimum over te houden?
Het is echter duidelijk dat de oorspronkelijke ‘kwaliteit’ van elke tekst op die manier
geweld wordt aangedaan. In ieder geval verminkt men door een radicale scheiding
van proza en verzen ten koste van het proza de organische eenheid en eenvoud van
de historie in A. Wat voor een spel houdt men na de verwijdering van het proza
trouwens over? Een spel waarin sommige korte scènes en monologen elkaar
onmiddellijk opvolgen zonder de aanduiding van hun verschillende distantie in de
tijd of hun concreet-materiële verband, aanduidingen die voor een goed begrip van
het verhaal nochtans noodzakelijk zijn. Zo volgt de zelfmoordscène van de tante
(kap. VI) onmiddellijk op haar gesprek met de oom (kap. V) en volgen na de
herbergscène drie monologen waarvan de tweede en de derde (kap. VIII) niet zo
maar als het onmiddellijke vervolg van resp. de eerste en de tweede beschouwd
kunnen worden. Zonder het proza komt de toeschouwer ook zonder verklaring ineens
van de deken te Nijmegen (vgl. de aanmaning van de oom in v. 1006-7 ‘Ga wi,
Mariken nichte, ic sal u gaen leeden, Hier totten deken een vier doen stoken’) bij de
paus in Rome terecht en weet hij bij het zien van Emmekens ontwaken na het
ringmirakel niet eens dat Emmeken zich als penitente
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in het klooster der bekeerde zondaressen te Maastricht bevindt.
Een mildere voorstelling van zaken bewaart dan ook de gegevens uit het proza,
maar deze zouden oorspronkelijk in verzen beschreven zijn geweest52. Omdat men
zich deze berichtende gedeelten wel moeilijk gedialogiseerd kan voorstellen, dacht
Barnouw dan ook aan inleidende en verbindende mededelingen in verzen. Deze
zienswijze erkent dus een oorspronkelijke tweevoudigheid van historisch-berichtend
en scenisch-dramatisch vertellen, maar wil het berichtende gedeelte per se in verzen
zien en het proza in A als het resultaat van een ontrijming daarvan. Deze opvatting
die geen enkel tekstueel aanknopingspunt heeft, blijft verder zuiver speculatief. Waar
we, zoals in de verzen van A, een rederijker herkennen, ligt het toch voor de hand
dat er eerder berijmd dan ontrijmd is geworden.
De mening van J. van Mierlo tenslotte is dat de ‘gemengde vorm’ van A
oorspronkelijk is. M.v.N. zou geschreven zijn zoals het in A is overgeleverd, als een
leesboek met afwisseling van proza en verzen. Deze opvatting is de niet noodzakelijke
conclusie van een op zichzelf verantwoord betoog over de ‘onmisbaarheid’ van het
proza, de formele afgerondheid van de berijmde taferelen (geen weesverzen) en een
vergelijking met Jan van Beverly en De Verloren Sone53. Van Mierlo's voorstelling
werd vooral door het concreet-linguïstische en historische onderzoek van Janssen
tegengesproken. Volgens Janssen vertoont M.v.N. wel degelijk sporen van een dubbele
redactie: het proza is grammaticaal meer verzorgd dan de verzen en lijkt ook beter
van de geschiedenis van Gelderland op de hoogte te zijn54. Zijn conclusie over de
verhouding tussen beide

52

53
54

De edities van De Saint-Genois en Van Vloten; J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en
van het tooneel in Nederland, Groningen 1904, dl. 1, pp. 37-40 en Barnouw, ‘Mary of
Nimmegen’, pp. 77-84 (daartegen Wolthuis, Duivelskunsten, pp. 71-74). Vgl. ook (in vragende
vorm) G. Kalff, ‘Het proza in Marieken van Nimweghen’ in T.N.T.L. 39 (1920), p. 134.
Van Mierlo, ‘Over vorm en dichter...’, pp. 57-69.
Janssen, ‘Studies...’, pp. 2-11 en 18-34. De taalkundige conclusie van Janssen werd door
Beuken gerelativeerd in ‘Taalacribie in twee postincunabels van Willem Vorsterman’ in
Leuv. Bijdr. 61 (1972), pp. 149-152.
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gedeelten blijft echter theoretisch: het proza moet volgens Janssen oorspronkelijk
zijn omdat in het omgekeerde geval de beter-wetende auteur van het proza de ‘fouten’
die de dichter tegen de Gelderse historie maakte, verbeterd zou hebben. Een
bevestiging van deze conclusie door middel van een vergelijking van A met het
Engelse prozaverhaal dat beschouwd kan worden als de vertaling van een nauw aan
de oorspronkelijke (proza-)redactie van A verwante tekst, heeft Janssen niet meer
kunnen voltooien.
Ook Kronenberg was naar aanleiding van de Engelse prozatekst tot de conclusie
gekomen dat het proza in A tot de oorspronkelijke redactie behoort, een redactie
waarvan D de Engelse vertaling is55. Terecht waardeerde zij de Engelse tekst als een
veel logischer en zuiverder vertelling dan A. Zij illustreerde deze opvatting aan de
hand van enkele geïsoleerde parallelplaatsen waarvan sommige toch maar op het
vlak van de vertaling en niet inhoudelijk naar de interne logica van dialoog of
handeling van elkaar verschilden (vgl. verklaring bij v. 90). De critici van Kronenbergs
conclusies zijn slechts aan deze geïsoleerde voorbeelden blijven hangen en hebben
beide teksten niet verder systematisch vergeleken56.
Los van D hebben wij ons hiervoor op grond van het genre, de traditie en de
structuur van M.v.N. een voorstelling over de oorspronkelijke vorm van deze tekst
gevormd die met de opvatting van Kronenberg en Janssen samenvalt. De gemengde
vorm van A zien we als het resultaat van een gedeeltelijke berijming en
verzelfstandiging tot toneelscènes van een oorspronkelijke proza-vertelling. Deze
voorstelling van zaken vraagt om een systematische vergelijking van A met D, te
meer omdat beide Histories tekstueel, ja woordelijk zo nauw aan elkaar verwant
blijken te zijn dat de ene ‘versie’ zeker direct met de andere te maken heeft. Misschien,
zo kan men zich afvragen, is de Engelse prozatekst de vertaling van het
oorspronkelijke Nederlandse proza waarnaar A is berijmd. En inderdaad, als men de
Engelse tekst hypothetisch als onderlegger van A gebruikt en beide teksten claus na
claus met elkaar vergelijkt,
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Zie noot 48.
Vgl. Janssen, ‘Studies...’, pp. 39-57.
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tekenen zich in A onmiskenbaar allerlei oneffenheden en tegenstrijdigheden af die
duidelijk secundair zijn ten opzichte van D en die niet anders dan uit ‘rijmnood’ of
uit de behoefte aan ‘dramatisering’ en verzelfstandiging van in ‘D’ gegeven scènes
en dialogen, kunnen zijn ontstaan. Voor de vele in context, gedachtengang en situatie
ongepaste uitspraken, overbodige herhalingen, omslachtige constructies en zinledige
versvullingen die in A konden worden gesignaleerd maar afwezig zijn in D of daar
beantwoorden aan uitspraken, handelingen, situaties en formuleringen die
eenvoudiger, logischer, concreter en preciezer zijn, zie men de Aantekeningen bij v.
14-22, 64-65, 148, 186-189, 190-195, 198-199, 222-223, 239-241, 254-261, 263-267,
268-269, 280-285, 290-292, 296-305, 314, 315-317, 318-320, 352-353, 405, 450-454,
462-487, 597-600, 613-614, 654-655 (667-668), 672-684, 688-689 (693-697), 727,
816-821, 872 (871), 893-903 (912-3, 917-9), 990-992 (zie nog de tekstverklaring bij
v. 168, 326 en 1034 en bij v. 1121-1126 wat hiervoor is gezegd over de exemplarische
betekenis van de Historie). In A ontbreken ook enkele kleinere details van D zoals
het opstaan van Mariken na haar gesprek met Moenen (vgl. Aant. bij v. 134), het
zweven van Moenen (aant. bij v. 884-885) en het knielen van de biddende paus (aant.
bij v. 1059-1064), handelingen die bij de berijming van gesproken tekst moeilijker
te pas konden worden gebracht.
Van enkele toevoegingen en uitbreidingen kan men in A nog de naden zien: in A
en D begint het verhaal met de berichtende mededeling dat heer Ghijsbrecht zijn
nichtje eens naar Nijmegen om boodschappen stuurde. In A herhalen de verzen dit
gegeven en breiden het uit: de oom roept zijn nichtje en somt op wat ze aan ‘proviand’
moet gaan halen. Daarop volgt Marikens plechtige antwoord ‘Heer oom, tot uwer
onderdanicheit Kent mi bereet’ (v. 12-3) én de opmerking van de oom dat zij die dag
niet meer thuis kan geraken (v. 14-17, een opmerking die in tegenspraak is met de
onmiddellijk volgende verzen: zie Aant. 14-22). Dit alles vinden we niet in D. Op
de mededeling ‘It befell on a tyme that syr ghijsbryche sent mary to Nemmegen to
the merket to bye that he neded and sayde’ volgt de aanmaning die overeenkomt met
v. 18 e.v. van A:

Mariken van Nieumeghen

43
‘the dayes be shorte (wel nog verwerkt in v. 15) if it be late or (before) ye have done
abyde with your aunte...’. Welnu, de tekst die A in deze scène meer heeft dan D staat
tussen de verzen 2 en 18 geklemd die allebei met de woorden ‘Hoort kint’ beginnen.
Met deze om aandacht vragende formule begint in A in v. 18 geen nieuwe mededeling
van de oom, maar sluit de dichter weer bij zijn bron aan waar het wel om een nieuw
gegeven gaat. Zo vult het incest-motief in het gesprek van Mariken met de Moeye
in A één enkele claus (v. 98-103) die keurig is ingelijst door de verzen 96-97 en
104-107 waarin Mariken twee keer hetzelfde zegt: men zie vooral de herhaling van
de woorden ‘sonder schult’ en ‘verdraghen’. In D vinden we deze herhaling niet,
want ook het incest-motief ontbreekt er. Dit laatste is duidelijk secundair: waarom
zou de tante deze zware beschuldiging anders alleen hier in een enkele geïsoleerde
claus en niet reeds eerder in de scène te pas hebben gebracht? Een gelijkaardige
herhaling binnen het verzengedeelte van A met daartussen secundaire gegevens kan
men nog vinden in v. 178-195, waar de minder oorspronkelijke clausen van Mariken
en de ‘duvel’ met hetzelfde voorstel van de duivel zijn omlijst: v. 178 e.v. ‘Schoon
kint...’ en v. 194 ‘Scoon kint, noch vraech ick u...’.
Verschillende ongerijmdheden en herhalingen in het verzengedeelte van A kunnen
dus gemakkelijk vanuit D als uitbreidingen en toevoegingen worden verstaan. Toch
is de Nederlandse tekst waarnaar D is vertaald waarschijnlijk niet de directe Vorlage
van A geweest, maar wel een variant daarvan met tenminste één minder oorspronkelijk
detail: in plaats van ‘seghenen’ (A, v. 292-295) heeft D eenvoudig ‘zeggen’, een
minder juiste lezing die niet zonder meer een vertaalfout kan zijn. Ook in het latere
Historielied vraagt Moenen trouwens dat Mariken ‘het niemant seggen’ zal57.
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Vgl. Aantekeningen bij v. 294-5. Niet zuiver is in D ook Satans verzoek aan Emmeken om
de ‘good fellowes’ in de herberg te tonen hoeveel druppels wijn er in de kan zijn ‘as ye dyd
promyse them for to do yesterday’ (fol. B 3): vgl. in A vers 482? Vgl. nog aant. bij v. 449.
In D ‘ontbreekt’ ook Moenens ‘garantie’ voor één jaar (v. 278 en 317; zie aant. bij v. 278)
en de vermelding van ooms gewoonte om het wagenspel te gaan zien: aant. bij v. 712.

Mariken van Nieumeghen

44
De berijming van A is duidelijk het werk van een rederijker. Zijn taal is overwegend
Brabants en in het gebruik van ‘ionste’ of ‘in ionsten versamen’ in v. 195, 227, 533
en 1143 heeft men wel eens allusies op de zinspreuk ‘Uut jonsten versaemt’ van de
Antwerpse rederijkerskamer De Violieren willen zien58. In ieder geval kan de dichter
van A niet meer, zoals de auteur van het prozaverhaal, ‘the fyrst maker of this boke’
worden genoemd59. Als rederijker ontpopt hij zich niet alleen door zijn gebruik van
rederijkersjargon en typische strofevormen, maar ook door de manier waarop hij
bepaalde gedeelten uit zijn bron tot zelfstandige toneelscènes heeft gedramatiseerd.
Zoals in het rederijkerstoneel gebruikelijk is, worden vele scènes ook hier met een
epigrammatisch of spreukmatig vers besloten: men zie v. 44, 124, 328 (herinnert aan
typische, anticiperende slotverzen van sommige sinnekens-scènes), 347, 402, 432,
589, 684, 1020, 1102 en 1126, Twee scènes beginnen met een stereotiep
openingsrondeel: v. 348-355 en 648-655. De auteur heeft het begin van de dialoog
hier volgens het rijmpatroon en het terugkerend ‘refrain’ van het rondeel (ABaAabAB)
uit moeten rekken over vijf clausen waarvan de eerste, vierde en vijfde uit twee
verzen, de tweede en derde uit één vers bestaan. De dichter heeft zich bij het invullen
van deze clausen toch niet geheel kunnen beheersen en loopt al te zeer op de bedoeling
en gedachtengang van het gesprek vooruit: zie Aantekeningen bij v. 352-353 en
654-655. Bovendien heeft hij bij deze bewerking nog andere steken laten vallen: het
gaat in de eerste dialoog immers niet om ‘niets weten’ of het niet gezien hebben van
Emmeken (vgl. Aant. bij Proza na v. 347 en v. 358), maar om de vraag naar waar
ze kan zijn gegaan, terwijl in het tweede rondeel ‘Venlo’ is toegevoegd (v. 652), een
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Vgl. Janssen, ‘Studies...’, pp. 18-19; Leendertz, p. cxxxviii en Jan Gessler, ‘Over het
Antwerpsch karaktker en den mogelijken Antwerpschen oorsprong van Mariken van
Nieumeghen’ in De Gulden Passer N.R. 5 (1927), pp. 79-88; Wolthuis, Duivelskunsten, pp.
17-18 en 49, noot 1. Over Van Mierlo's pleidooi voor het auteurschap van Anna Bijns en de
weerlegging daarvan zie men vooral L. Roose, Anna Bijns. Een rederijkster uit de
hervormingstijd, Gent 1963, pp. 145-159.
Zo noemt de auteur zich in de epiloog van D. Ook de Engelse vertaling is het werk van een
Nederlander, niet van een Engelsman: zie Janssen, ‘Studies...’, pp. 57-79.
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plaatsnaam die in tegenspraak is met alle andere gegevens over de woonplaats van
de oom (vgl. aant. bij Prologhe, Op drie milen)60.
De omwerking van meer scenische gedeelten tot zelfstandige taferelen gaf ook
aanleiding tot ingrepen in de meer berichtende gedeelten. Ook het proza in A is dus
niet geheel oorspronkelijk! De bewerker van A heeft het ingekort en heeft er in functie
van de gesproken tekst in verzen ook systematisch de directe rede uit weggewerkt.
Dit is het geval in het proza vóór v. 348, vóór v. 618, in kap. XII, het inleidende
proza van XIII en kap. XIV. Het resultaat is vaak een minder duidelijke of precieze
tekst. Globaal en kwalitatief gezien bevatte de oorspronkelijke prozatekst dus meer
directe rede dan wat er in A van overblijft61. Het vanwege dialoog en directe rede
oorspronkelijk meer scenische karakter van kap. XII en XIV verklaart trouwens
waarom ook aan de biecht in Keulen en aan Emmekens intrede in het klooster
afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd.
Anderzijds heeft de dichter in het berijmde gedeelte vooral de dramatische
momenten expressief en theatraal uitgebreid. Men zie onder andere de razende
woorden van de tante (we noemden al het incest-motief, maar ook de woorden van
v. 112 tot 124 met het al te beate vers van Mariken ‘Moeie, ghi hebt groot onghelijck’
zijn toegevoegd) of de in de context volkomen ongepaste jeremiade van
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Heel anders waardeert Strengholt deze rondelen en scènes in ‘Iets over het proza...’, pp.
159-160. Voor de plotselinge overgang in D van de indirecte rede naar de directe rede in
‘Than desyred she Satan that he wold goo with hyr to the lande of Gelder for to se howe that
my unkyll and my aunte...’ zie Janssen, ‘Studies...’, pp. 55-57 (in het Middelnederlands een
herhaaldelijk voorkomend verschijnsel). Vgl. nog uit Frederick van jenuen: ‘Doe so stont
ian voorscreven ende seyde alle die geschiedenisse/hoe datter tot Parijs vier coopluyden
versaemt waren daer ic een af was/ende ic...’ en ‘Ende hi seyde voort alle die maniere die hi
ghedaen hadde/maer die coopman dede daer om dooden zijn eygen wijf dat mi meest deert...’
(fol. D 2v).
Zo is ook de uitspraak ‘Alleen de gedeelten die met het proza van de gemengde tekst
corresponderen, zijn in D soms uitvoeriger’ (Naarde Letter 1, p. 20) niet juist. D is bijv.
uitgebreider of bevat meer ‘dialoog’ op de plaatsen die overeenkomen met A, v. 444-451,
het gesprek in de herberg, 871-7, 885-7, 978-981, 1024-1034 e.v., 1048-1050 enz...
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de oom in kap. XI62. Tot de dramatische verbreding van de tekst dragen vooral
bepaalde monologen bij die aan het begin of het einde van sommige scènes zijn
toegevoegd. Door deze toevoegingen groeien de scènes echter uit hun voegen en
passen niet meer geheel in de oorspronkelijke, door hoofdstuktitels en inleidende of
begeleidende prozafragmenten gemarkeerde geleding der Historie. Dat hoofdstuktitels
en prozafragmenten desondanks bewaard bleven, wijst op hun oorspronkelijkheid.
Eén hoofdstuktitel is duidelijk onder de druk van de dramatische verbreding bezweken.
De zeer belangrijke scène waarin Moenen voor het eerst met Mariken praat, heeft
geen eigen titel. Dit gesprek valt onder het opschrift van het voorafgaande hoofdstuk
‘Hoe Mariken van haerder moeyen schiet ende uut Nieumeghen ghinck’ (III), een
vlag die toch niet de hele lading dekt. Wat oorspronkelijk onder dit opschrift viel is
in A in twee monologen berijmd, waarvan de eerste echter niet na, maar vóór de titel
van kap. III is geplaatst, als slot namelijk van kap. II (v. 125-136)63. Opschrift en
proza van kap. III komen dan ook ten opzichte van de voorafgaande verzen te laat.
De tweede klacht van Mariken valt wel onder de genoemde titel en op deze klacht
nu sluit het eerste optreden van de duivel aan. Over de verschijning van de duivel
als mens wordt ons in D een en ander berichtend meegedeeld. Deze gegevens zijn
in A tot een monoloog verwerkt en in de mond van de duivel zelf gelegd (in D spreekt
de duivel pas vanaf v. 166 ‘Nu... ’ tot zichzelf). Op die manier zijn het klagende
Mariken (van kap. III) en de als mens verschijnende duivel (van kap. IV) dramatisch
zozeer verzelfstandigd en naar elkaar toegegroeid dat zij de oorspronkelijk verhalende
titel die in D nog luidde ‘Howe the dyvell cam lyke a man unto mary when that she
sat under nethe the hegge’ als overbodige en hinderlijke onderbreking hebben
uitgestoten.
In kap. II vindt het inleidende proza en in V het proza na v. 402

62
63

Vgl. aant. bij v. 893-903 en Vanderheijden, Het thema..., p. 221 over ‘de zoo nare roep om
verlossing van den anders zoo vrome heeroom’.
Dat ook de dichter de scène oorspronkelijk met de woorden van de tante afgesloten zag,
blijkt uit het met de verzen 123-4 voltooide rijm.
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door de monoloog van de oom na het vertrek van Mariken (v. 32-44) en na zijn
vertrek van de Moeye (v. 387-402) geen onmiddellijk aanknopingspunt meer met
het voorafgaande: het proza komt er als het ware te laat. Door de monoloog van
Mariken bij de aanvang van kap. II (v. 45-61) is ook de titel van dit hoofdstuk verder
van wat volgt komen af te staan. Ook in kap. VIII trekt de toegevoegde monoloog
van Moenen (v. 618-646) de oorspronkelijke verhoudingen scheef. Het gaat hier
immers om Emmeken die zich van haar zondig leven bewust wordt (veel duidelijker
in D: vgl. aant. bij v. 597-600), maar in het kwade volhardt, een voor de schuldvraag
in M.v.N. niet onbelangrijke passage64. Na haar klacht gaat Emmeken weer met
vrolijke gezellen zitten drinken zodat er door toedoen van Moenen weer twee het
leven laten. Hier knoopt A dan een monoloog van Moenen aan vast, een langere
alleenspraak zelfs dan de klacht van Emmeken, zodat het hoofdstuk als geheel niet
meer beantwoordt aan de oorspronkelijke bedoeling die in de titel wordt omschreven
als: ‘Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht’.
Tot de belangrijkste uitbreidingen van de berijmer in A behoren tenslotte
Emmekens refrein en het Wagenspel van Masscheroen. Typisch het werk van een
rederijker is het refrein over de Retorica, niet alleen vanwege vorm en inhoud, maar
ook vanwege de plaats waar het is toegevoegd, in de herbergscène namelijk die op
het rederijkerstoneel wel vaker met een lyrisch-retoricale apotheose werd besloten.
Op die manier concurreert Emmekens voordracht echter met de geometrische truc
waarmee ze oorspronkelijk de aandacht van de herbergbezoekers trok. Bovendien
past haar lofzang op de Retorica als een gave van de H. Geest moeilijk in de gegeven
situatie. In D ontbreken lofzang en refrein, maar wel maant Emmeken vóór ze zal
gaan vertellen hoeveel druppels wijn er in de kan zijn, het gezelschap aan tot stilte,
‘for rethoryke wyll be hard’. Men kan deze vermelding zien als een restant van een
tekst waarin uitgebreid over de retorica werd gehandeld65, maar

64
65

Over Emmekens schuld o.m.: K. Iwema, ‘Kanttekeningen bij “Mariken van Nieumeghen”’
in Spiegel der Letteren 20 (1976), pp. 273-8.
Vgl. bij Janssen, ‘Studies...’, pp. 52-5.
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ook, en dit lijkt in deze context waarschijnlijker, als het oorspronkelijke
aanknopingspunt voor een latere retoricale uitbreiding door een dichter-rederijker.
Op de oorspronkelijke en centrale betekenis van het Wagenspel is hier reeds
gewezen. In met M.v.N. vergelijkbare legenden heeft het aanschouwde ‘proces’
dezelfde, tot berouw en bekering leidende functie, maar is er wel meer op het
individuele lot van het hoofdpersonage betrokken. Dit schijnt ook in D (nog) het
geval te zijn: het Wagenspel wordt er althans omschreven als een spel dat ‘was of
synfyll lyvynge and there she sawe hyr lyvyng played before hyr face...’. ‘Than she
began to be sory and take repentance’ vervolgt de tekst. In het Spel van Masscheroen
gaat het om het oordeel over de mens in het algemeen, maar het effect is voor
Emmeken even persoonlijk. De keuze van het spel - een proces waarin het oordeel
over de mens wordt opgeschort - getuigt van een zeer juist inzicht in de
oorspronkelijke betekenis en bedoeling van de M.v.N.-legende66. Toch heeft de
berijmer door het invlechten van een op zichzelf afgerond geheel in A het verhaal
even geforceerd en meer bepaald Moenen tot een minder verantwoorde beslissing
gedwongen (zie aant. bij v. 816-821).
We besluiten: de berijmer die verantwoordelijk is voor de gemengde vorm van A
heeft de oorspronkelijke tekst en dialoog
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Over het eschatologische perspectief van het Wagenspel van Masscheroen zie men L. Peeters,
‘Het Wagenspel van Masscheroen’ in NTg. 64 (1971), pp. 90-111. In andere legenden brengt
het zien van het oordeel in een visioen (vgl. noot 32), lektuur daarover (Theophilus: De
Vooys' Middelnedl. Marialegenden, dl. 1, p. 9) of een sermoen (De Vooys' Middelnedl.
stichtelijke exempelen, p. 15), de zondaar tot bekering. Vgl. hetzelfde effect van een ‘dispuut
der deugden’ in E.G.A. Galama, Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door
Robert Lawet, Utrecht/Nijmegen 1941, p. 100 e.v. O. van den Daele en Fr. van Veerdeghem,
De Roode Roos. Zinnespelen en andere tooneelstukken der zestiende eeuw..., Bergen 1899,
pp. 171-3 en 233-4... en het Spel van de wellustige mens, ed. C. Kruyskamp, Dichten en
spelen van Jan van den Berghe, Antwerpen 1950, p. 132 e.v. Van een jaarlijkse opvoering
van een spel van Masscheroen te Nijmegen is niets bekend. Wel werd in 1475 door gezellen
van Petegem en in 1518 te Antwerpen een spel van Masscheroen opgevoerd: Peeters, ‘Het
Wagenspel...’, p. 103.

Mariken van Nieumeghen

49
zeker niet psychologisch verdiept67. Integendeel: zijn toevoegingen en aanpassingen
zijn de oorspronkelijke eenvoud en logica van het verhaal niet altijd ten goede
gekomen. Gelukkig bleef zijn bewerking ondergeschikt aan de Historie. De
dramatisering van ‘Mariken van Nieumeghen’ tot een geheel zelfstandig
rederijkersspel zou het ‘verhaal’ zeker veel abstracter en ingewikkelder hebben
gemaakt (men zie nu al het allegorisch-reflecterende van de toegevoegde monologen).
Nu heeft de Nederlandse tekst nog veel van de simpele rechtlijnigheid en concreetheid
van de oorspronkelijke legende bewaard. Toch heeft de bewerking van de dichter en
rederijker ook aan het verhaal meer retoricale zwier gegeven en de tekst dramatisch
verbreed. Aan deze twee kwaliteiten nu, aan zijn epische concreetheid en zijn
dramatische levendigheid, aan zijn ‘gemengde vorm’ dus, heeft de Historie van
Mariken van Nieumeghen zijn vooraanstaande plaats in de hedendaagse waardering
van onze oudere literatuur te danken.

Verantwoording
De hierna volgende uitgave is diplomatisch naar A; u/v en i/j zijn aangepast aan het
huidige gebruik; ook het gebruik der hoofdletters is genormaliseerd. Ontbrekende
letters zijn tussen haakjes ingevuld en andere conjecturen zijn in het Tekstkritisch
commentaar verantwoord, vaak met verwijzing naar Leendertz. De interpunctie, de
versnummering en de nummering van de hoofdstukken (romeinse cijfers van I tot
XVI) is door ons aangebracht. De reproductie van de houtsneden is niet op de ware
grootte: de houtsneden 1 tot 9 zijn groter, het drukkersmerk is kleiner afgedrukt. Hun
werkelijke omtrek is ong. 8,2 x 8,5 en 8,5 x 12 cm.
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Men zie bijv. nog hoe veel meer psychologisch verantwoord de duivel en Mariken bij hun
eerste ontmoeting met elkaar omgaan in D: vgl. de uitspraken die overeenkomen met v.
178-182, 184 en 196 in A (Mariken gebruikt er niet zo gauw het woordje ‘vrient’).
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Titelblad van Mariken van Nieumeghen, omstr. 1515 door Willem Vorsterman te Antwerpen gedrukt.
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[A 1r] Die waerachige ende Een seer
wonderlijcke historie van Mariken van
Nieumeghen die meer dan seven iaren metten
duvel woende ende verkeerde
Titel

houtsnede 1

Titel zie Aantekeningen.
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1
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[A 2r] Die prologhe
(I)nden tijde dat hertoghe Arent van Gheldre te Grave ghevanghen wert gheset van
sijnen sone hertoghe Olof ende sijnen medepleghers, so woende op dri milen na
Nieumeghen een devoet priester gheheeten heer Ghijsbrecht ende met hem woende
een schoon ionghe maecht gheheeten Mariken, zijnder suster dochter, wiens moeder
doot was. Dese voerscreven maecht regeerde haers ooms huys, hem zijn gherief wel
eerlijck ende neerstelijck doende.Proza, Prologhe

I Hoe heer Ghijsbrecht Mariken zijnder nichten tot Nimmeghen
ghesonden heeft.
houtsnede 1
[A 2v] Het ghebuerde dat des heer Ghijsbrecht Mariken zijnder nichten seynden
wilde in die stadt van Nieumeghen om daer te coopen tghene dat si behoefden, tot
haer seggende aldus:
(Mariken!)

Proza, Inden tijde...: Arnold zat gevangen van jan. 1465 tot 1471 (zie Aantekeningen); medepleghers:
Prologhe medeplichtigen; op drie milen...: zie Aantekeningen; na: bij; regeerde: beredderde; hem zijn
gherief doende: voor hem zorgende; zijnder nichten: genitiefvorm in accusatieffunctie van
verwantschapsnamen.
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*
MARIKEN
Wat ghelieft u heer oom?

5

10

DIE OOM
Hoort kint, slaet mijnder woorden goom:2
Ghi moet nae Nimmeghen nemen u vertreck
Om ons provande te halen, wi hebbens ghebreck4
Van keersen, van olie in die lampe te doene,
Van azine, van soute ende van enzoene6
Ende van solferpriemen soe ghi selve ontcnoopt.7
Daer zijn acht stuvers; gaet henen, coopt8
Te Nimmeghen van dies wi hebben breke.9
Tesser nu iuyst mertdach vander weke,10
Te bat suldi vinden al dat u ghereyt.11
MARIKEN
Heer oom, tot uwer onderdanicheit
Kent mi bereet in alder (mate).
DIE OOM
Om tavont weder thuys te sine werdet te late14-22

12 A: onderdanscheit.
13 U: Kenne ic my altijt bereyt, S: Kenne ic my altoos bereit (in U en S dus overlopend rijm).
A:... in alder onderdanicheyt (dittografie). Leendertz (p. 278) vulde aan: b. ick wil gaen
mijnder strate, Van Mierlo stelde voor: in alder mate (ed. Verhofstede, pp. 10-11, noot 32
en VMA 1951, p. 161).
2 slaet... goom: let wel op mijn woorden.
4 wi hebbens (hebben es) ghebreck van...: we hebben er gebrek aan (nl. aan proviand) wat
betreft...
6 enzoene: ui.
7 solferpriemen: zwavelstokjes; so ghi selve ontcnoopt: naar je zelf verklaart (Mariken immers
bereddert het huishouden).
8 Daer: versta hier.
9 van dies... breke: dat waar we behoefte aan hebben, wat ons ontbreekt.
10 nu... vander weke: nu (vandaag) juist marktdag van de week, dus: de wekelijkse marktdag
(vgl. Mak in NTg. 48,-p. 272).
11 te bat: te eerder; ghereyt: kan dienen, van pas komt.
14-22 Om tavont...: zie Aantekeningen.

*
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*
15

Want die daghen zijn seer cort nu ter wilen15
Ende tes van hier te Nieumeghen twe groote milen
Ende tes nu tien uren of daer toe bet.17
Hoort kint, eest dat ghier so lange let18
Dat u dunct dat ghi met schonen daghe
Niet gheraken en sout tuwen behaghe,20
Blijft daer vri te nacht, ick werts te gherustere21
[A 3r] Ende gaet slapen tot uwer moeyen, mijnder suster(e),
Die en sal u om eenen nacht niet ontsegghen.23
Ick hebt liever dan dat ghi doer haeghen ende heggen
Thuys by doncker sout comen alleene,
Want den wech en es van bo(e)ven niet alte reene,
Ende ghi sijt een schone, ionghe lustighe maecht,27
Men soude u lichtelijck aenspreken.

20

25

MARIKEN
Heer oom, soot u behaecht,
So sal ick alle dinghen doen, ende niet el.29
DIE OOM
Groet mi u moeye, mijn suster ende vaert wel.
Coopt al dat ons ghebrect, bi mate ende bi gewichte.

30

*
15
17
18
20
21
23
27
29

30 A: Geoet.
31 A: gewichten.
nu ter wilen: in deze tijd (van het jaar).
of daer toe bet: of later nog.
let: toeft.
tuwen behaghe: tot wat of waar je verlangt (bedoeld is wel: klaar geraken met boodschappen
én thuis kunnen komen). Leendertz (p. 565) vulde aan (naar U): Niet thuys gheraken...
vri: gerust; ick... gherustere: ik zal er zoveel geruster door zijn.
ontsegghen: weigeren.
lustighe: aardige. In U ontbreekt ‘lustighe’ (vgl. Prologhe: een schoon ionghe maecht), in
S ‘ionghe’: Van Mierlo in VMA 1951, pp. 161-2.
niet el: niet anders.
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MARIKEN
Ick sal heer oom, adieu!
DIE OOM
Adieu, Mariken, nichte,
Gods gratie moet u eenpaer wesen.33
Heere Godt, hoe mach mi therte so swaer wesen?
Eest dattet lant hier so tweedrachtich si,
Of eest om dat mijn nichte daer scheyt van mi?
Ontbeyt, hoe coem ic aldus swaer, dits vreemt bediet.37
Met dat meysken daer van mi schiet38
Wert ic te moede recht ick en weet hoe.
Ick duchte haer oft mi sal wat comen toe;40
Ick wilde dat icse thuys hadde ghehouwen,
Tes dwaesheit ionghe meyskens of vrouwen
Alleene te laten gaen achter lande,43
Want die boeverie der werelt is menigerhande.

35

40

[A 3v]houtsnede 2

II Hoe Mariken seer schandelijcken toe ghesproken wert van haerder
moeyen.
Aldus es Mariken van haer heer oom ghescheiden ende tot Nieumeghen gegaen, daer
si cochte van als dat haer

33
37
38
40
43

moet: moge; u eenpaer wesen: bestendig bij u blijven.
Ontbeyt: hél hoe... swaer: vanwaar plots die zwaarmoedigheid; bediet: zaak.
met dat: door dat het, tegelijk dat het; schiet: scheidde.
comen toe: overkomen.
achter lande: op straten en wegen, weg van huis.
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* oft haren oom nootelijc wesen mochte. Ende opten selven dach dat si te Nimmeghen

comen was so hadde haer moeye teghens vier oft vijf vrouwen ghekeven om des
hertoghen Adolf wille, die sijnen vader hadde doen vanghen, als dat si bat scheen
dul oft een verwoede duyvelinne te sine dan een kersten mensche, want si metten
ionghen hertoge pertijde ende vermoorde na- [A 4r] maels haer selven doen si hoorde
dat dye oude hertoghe uuter ghevanckenissen verlost was bij toedone van den
casteleyn vanden Grave, ghelijck ghi hier na horen sult. Mariken, siende dat biden
avonde was als si haer dinghen al ghedaen hadde daer si om comen was, seide tot
haer selven aldus:Proza II
45

50

Nu heb ic van als dat ons ghebrack45
Doen weghen ende meten naer mijn ghemack46
Ende daer na ghecocht ende wel betaelt.
Maer mi dunct dat ic hier so langhe heb gedraelt
Dat ghinder die nacht compt op gheresen.
Daer sie ick eenen wiser; wat macht wesen50
Aenden dach? Tes alre tusschen vieren ende viven!
Nu moet ic tavont int stede bliven;
Ten es noch maer een ure dach
Ende in drie uren dat ict nauwelijck gaen en mach54

Proza II: A: des hertoghen adlof wille en doe si om comen was (vgl. Tinbergen in NTg. 12,
p. 220).
48 A: hebt.
Proza II als: alles; als dat: zodat; bat: eer; pertijde: dweepte; casteleyn vanden Grave: zie Prologhe,
Aantekeningen.
45 als: alles.
46 ghemack: zin, behoef.
50 wiser: zonnewijzer; wat: hoe laat...
54 dat: expletief; en: versterkende ontkenning na nauwelijck.
*
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*
55

60

65

70

Van hier tot mijns ooms. Neen, tes beter ghebleven.55
Mijn moeye die woent recht hier neven;
Ick wil haer gaen bidden datse mi een bedde decke,57
Ende morghen, also vroech als ick ontwecke,58
Soe mach ic mi nae huys snel ten labuere s(l)aen.59
Ick sie mijn moeye voer haer dore staen;
Soot wel betaemt, wil icse gaen groeten.
Moeye, Cristus wil al u leet versoeten62
Ende alle die ghi lief hebt hoeden van gequelle.63
DIE MOEYE
Ke, willecome duvel, hoe staget in die helle?64-6564
Wel ioncfrouwe, wat hebdi nu hier te doene?
MARIKEN
Mijn oom sant mi omtrent der noene
[A 4v] Om keersen, om mostaert, om azijn, om veriuys,67
Ende om al datter ghebreck was tonsent in huys;
Ende eer ick van deen totten anderen heb connen loopen
Ende alledinck heb connen vinden ende coopen,
So eest sus late worden, ende luttel grievet u,71
Dat ghi mi te nacht een bedde decket, ghelievet u.
Ic soude immer noch thuys gaen, maer metter nacht73

59 A: saen. Conjectuur van Leendertz, p. 280 (vgl. nog Van Mierlo in VMA 1951, pp. 162-3):
U: snel labueren saen, S: int labuer gaen.
55 tot mijns ooms (huis): elliptische genitief.
57 bidden: vragen.
58 ontwecke: ontwaak.
59 mi (snel) slaen: me (snel) begeven. Vgl. uit het Spel van den ontrouwen rentmeester: ‘Dus
ter labueringhe ick my altyt spoene’ (De Roode Roos, ed. O. van den Daele en F. van
Veerdeghem, Bergen 1899, p. 161, v. 934).
62 wil: moge; versoeten: verzachten.
63 gequelle: leed.
64-65 Ke, willecome duvel...: zie Aantekeningen.
64 Ke: uitroep, verbasterd uit Kerst (Christus), vgl. Here jee! staget: staat het (Brabantse
dialectvorm).
67 veriuys: sap van onrijpe druiven, vanwege zijn scherpe smaak gebruikt om een pikante smaak
aan saus en eten te geven.
71 sus: zo; grievet: moge het u hinderen.
73 immer: wel, beslist, in ieder (ander) geval.

*
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*
75

80

Wort somtijts een maechdeken bespiet ende gewacht,74
Onteert, vercracht, te haren verwite,75
Ende daer voer sorghe ick.
DIE MOEYE
Wachermen, tijte!76
Sorchdi nu so seere voor uwen ma(e)chdom, godwouds!77
Ke, lieve nichte, ghi weet doch van oudts78-79
Hoe ghi ghewonnen waert, al ghelaeti u dus inge. 79
Ghi en hebt hier sint der noenen met uwen dinge
Niet besich gheweest, laet ic mi dincken.81
MARIKEN
Ick doe seker, moeye.
DIE MOEYE
Ja, oft sitten drincken82
Iewers int heimelijke, nae uus herten willeken.83
Ke, nichte, te lande waert, Cleyken ende Gilleken84

77 A: vdor uwen.
81 A: duncken.
74 gewacht: opgewacht.
75 verwite: schande.
76 sorghe ick: pas ik voor op; Wachermen: ocharme; tijte: kuiken. Waarsch. spottend-klagend
bedoeld (vgl. C. de Baere in Wetenschapp. Tijdingen 11 (1951), kol. 177-8).
77 godwouds: God beter't.
78-79 ghi weet... Hoe ghi ghewonnen (verwekt) waert: je bent toch al lang niet meer onschuldig,
je weet toch al lang van het ‘leven’ af. Vgl. Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht
(s.l., 1569, fol A4v): ‘die werelt is so verargert ende verdorven/ dat ionge maechdekens van
acht oft negen jaren wel weten deur wat middel datse inde werelt gheraeckt oft ghecomen
zijn’.
79 ghelaeti u: hou je je, doe je; dus inge: zo eng, zo preuts.
81 laet ic mi dincken: zou ik zo denken.
82 Ick doe seker: toch wel.
83 iewers: ergens.
84 te lande waert: op het (platte)land; Cleyken ende Gilleken: Klaasje en Gillisje, algemeen
gangbare mansnamen.

*
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Connen alte wel dese meyskens int coren leyden,
Ende alse ten avontspele gaen onder hem beyden,86
Hoe wort Lijse dan van Hannen ghetoeft!87
Ke, nichte, ghi hebtet al wel gheproeft,
Want touwent woont so menich frisch gheselleken.89

90

MARIKEN
Twy segdi dat, moeye?

95

[A 5r] DIE MOEYE
Ey, dobbel velleken,90
Al en dooch die waerheyt niet gheseyt,91
Ghy hebt menighen rey ghereyt92
Daer die pijper geen vijf groote en wan.93
Ende al gaetmen langhe af ende an,94
Tes al maecht tot dat den buyck op rijst.95

86
87

89
90

91
92
93
94
95

avontspele: avondvermaak, danspartij (K. Stallaert, Gloss. van verouderde rechtstermen...,
Leiden 1890, dl. l, p. 107).
Lijse (lies) en Hannen (Jan): stereotiepe namen van meid en knecht, meestal in erotisch
verband (vgl. B.H. Erné, Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel, Groningen 1934, p. 87);
ghetoeft: geknuffeld.
touwent: (ten uwent) bij jullie.
Twy: waarom; dobbel velleken: schijnheilige, dubbelhartige slet (De Vooys in NTg. 26 (1932),
p. 99). D heeft, minder oorspr., ‘dobell tonge’ (vgl. Barnouw in The Germanic Review 6
(1931), p. 73 en Muller in T.N.T.L. 52 (1933), pp. 143-7; daartegenover: Kronenberg in NTg.
23 (1929), pp. 34-5 en Janssen in Leuv. Bijdr. 56 (1967), pp. 41 en 48).
al en dooch: al betaamt het niet dat...
reij ghereyt: rondedans gedanst, hier ter omschrijving van geslachtelijk verkeer.
Daer... wan: waar de fluitspeler geen vijf groten (halve stuivers) aan verdiende; het gaat hier
dus om een stille bruiloft.
af ende an: op en neer, heen en weer.
Tes al...: spreekwoordelijk, vgl. De refreinenbundel van Jan van Doesborch, uitg. C.
Kruyskamp, Leiden 1940, dl. 1, p. 44 en dl. 2, refr. CXXXI, pp. 237-8.
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MARIKEN
Dat ghi mi dese scande bewijst!96
Sonder schult eest mi te hert om verdraghen.

100

105

DIE MO(E)YE
Ick hebbe lieden ghesproken dye u lestent saghen98
Met uwen eygenen oom ligghen so ontscamelijck,99
Dat mi te segghen waer ombetamelijck.100
Onteeren blamelijck doedi al ons geslachte!99-101
Tfij moet u worden, onsalighe drachte;102
Ick en mach u niet sien te mijnen goede.103
MARIKEN
Here God, hoe wee wert mi te moede!
Hoe ontstelt van bloede105
Werdt mijn gheheel lichaem soudeynich,
Die smedige woorden, dit verwijt vileynich,106
Te hoorene ende te verdragen sonder schult.
Nu moeye, segt oft ghi mi een bedde decken sult,
Desen nacht, ende niet langher.
DIE MOEYE
Ghi laecht mi liever in die Maze109

96
98
99
100
99-101
102
103
105
106
109

bewijst: aandoet.
lestent: onlangs, 98-101: Ick hebbe lieden ghesproken...: zie Aantekeningen.
ontscamelijck: schaamteloos.
Dat: dat het.
vgl. het voor de kijvende tante wel zeer expressieve eind- en overlopend rijm op -amelijck.
Tfij moet u worden: schande kome over u (fij: gesubstantiveerd tussenwerpsel); drachte:
schepsel.
te mijnen goede: mij ten goede, zodat het goed voor mij is.
soudeynich: plotseling.
smedige: smadelijke; vileynich: gemeen.
die Maze: zie Aantekeningen.
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110

Alsoe diepe als dit huys hooch is, tot eenen aze
Van alle die visschen dier inne vlieten.
Dus vertrect van hier oft het sal u verdrieten.
[A 5v] Van thoorne sta ick als een loof en beve.113
MARIKEN
Moeye, ghi hebt groot onghelijck.

115

120

*
113
114
116
117

118-119
119
120
123
124

DIE MOEYE
Ontbeyt, dese verhide teve114
En sal mi niet laten onghequelt!?
Moeten die tuyten wat zijn verstelt?116
Ja, si beghint mi den worm int hoot te roerene.117
Ick stae quaet ghenoch om den duvel te snoerene118-119
Oft om op een cussen te binden al waer hi kintsch. 119
Ic stae wel soe spijtelijcken en winsch,120
Ic en weet nauwe of ic op mijn hoot sta of mijn voeten.
Alle die mi desen dach ontmoeten,
Die sal ick antwoerden, dwelck mi dit beroer doet,123
Alleens ghelijck die duvel zijn moer doet.124

120 A: wensch.
sta... beve: sta ik te beven als een blad.
Ontbeyt: wat! wel!? verhide (van hiën): vervloekte.
tuyten: haren, lokken; verstelt: door elkaar geschud.
si begint mi...: ze maakt me nog dol. Krankzinnigheid werd vaak toegeschreven aan een
vreemd voorwerp in de hersenen of het hoofd: hier een worm, elders een kei (vgl. de kei
leutert hem).
den duvel...binden: zie Aantekeningen.
al: alsof; kintsch: weerloos als een kind.
spijtelijcken: woedend; winsch: verdraaid, ontsteld.
beroer: beroering, ontsteltenis.
alleens: geheel als; v. 122-124: vgl. aant. bij v. 64-65. De ‘duivel en zijn moe(de)r’ vormen
in de volkstaal een stereotiep stel. Voor 's duivels moer op het toneel: E.J. Haslinghuis, De
duivel in het drama der Middeleeuwen, Leiden 1912, pp. 153-5.
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125

130

135

MARIKEN
O bedructe, nu is u lijden naest.125
Ick blive staende wel so beraest126
Dat ick van miselven en weet hoe noch wat.
Met eenen dullen hoofde loop ic noch uuter stat,
Ontsiende boeven, noch daer toe roovers.129
Ic scatte ic mijn bedde make onder die loovers;130
Ic en vrage na niemant die nu levende si.131
Al quaem die baerlijcke duvel tot mi,132
Ic ben nu als die nieghers nae en vraghe.133
Nu gae ic sitten onder dese haghe,134
Mi selven bevelende inden handen
Van Gode of alle die helsche vianden.136

III Hoe Mariken van haerder Moeyen schiet ende uut Nieumeghen
ghinck.
[A 6r] Aldus es die ionghe maecht Mariken van haerder Moeyen gescheyden ende
al weenende seer mestroestich metten donckeren avont uuter stadt van Nieumeghen
ghegaen, so langhe dat si quam nevens een groote, dicke haghe, daer si met grooten
drucke onder ghinck sitten weenen ende screyen, haer selven den viant seer dicwils
overghevende met droever herten, tot haer selven segghende aldus:

125
126
129
130
131
132
133
134
136

naest: zeer nabij.
beraest: verdwaasd, buiten zinnen.
ontsiende: vrezende.
scatte: denk.
Ic en vrage na niemant: ik trek me van (niets of) niemand nog wat aan, (alles en) iedereen
laat me onverschillig, kome wat komt (vgl. ook v. 133).
die baerlijcke duvel: de duivel zelf.
nieghers: nergens (zie v. 131).
sitten onder dese haghe: zie Aantekeningen; haghe: struikgewas, bosje.
helsche vianden: helse duivels.
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140

145

150

155

*
137-156
137
139
141
142
143
144
145
148
150
152
153
156

Weemi, suchten, crijsschen ende hantghewrinck,137-156137
Mi selven hetende vermalendijt,
Dats nu mijn solaes ende anders gheen dinck139
Doer mijns moeyen scand(i)ch verwijt.
Eest onrecht dattet mi spijt141
Sonder cause sulcken woorden te lijden?142
Neent vri. In mi groeit sulcken nijt143
Daer therte in wast nu talder tijt,144
Dat ic quaet ghenoech sitte in dit berijt145
Om mi selven eewich te vermalendi(d)en.
Hulpe, welcken temptacie comt mi bespringhen?
Wil ic mi selven verhanghen oft craghen?148
O ioncheyt, suldi u connen bedwinghen
Oft en wildi nae gheen reden vraghen?150
Wie soude oock alsulcken woorden verdraghen
Sonder schult? Hi en is niet levende, ic meens,152
Diese sonder verdiente wel soude behaghen.153
Dies segick in wanhopen die mi comt belagen:
Comt nu tot mi ende (helpt) mi beclaghen,
God of die duvel, tes mi alleleens.156

155 naar U en S (Leendertz, p. 283).
: klacht in de vorm van twee balladestrofen op het rijmschema ababbcbbbc.
crijsschen: weeklagen; hantghewrinck: als uiting van smart.
solaes: troost.
onrecht: ten onrechte; spijt: grieft.
cause: reden, schuld.
neent vri: waarlijk niet; nijt: verbittering.
Daer therte...: waar het hart nu steeds meer van vervuld wordt.
berijt: benauwenis.
craghen: kelen, worgen; zie ook Aantekeningen.
reden: redelijkheid; vraghen: vgl. v. 131 en 133.
meens: (meene es) meen ik, geloof ik.
verdiente: schuld.
alleleens: om het even.
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[A 6v] houtsnede 3

IV
Die viant die altijt zijn stricken ende netten spreit, haeckende nae die verdoemenis
der sielen, dese woorden hoorende, seyde tot hem selven aldus:Proza IV

160

165

Dat woert werdt mi die siele weerdich!157
Ick hebbe mi selven toeghemaect rechtveerdich158158-9
Al waer ick een mensche ende al bi Gods ghedooghe.159
Tes al te passe, sonder mijn een oghe,160160-161
Die is of si mi uut waer ghesworen.
Wi gheesten en hebben dye macht niet, dats verloren,162
Ons te volmakene doer gheen bespreck.163
Altoos es aen ons eenich ghebreck,
Tsi aen thoot, aen handen oft aen voeten.165
[B 1r] Nu willick mijn voiseken wat gaen versoeten166
Ende spreken so welvallende ende met beschede167
Dat ick mijnen boel niet en verleede;168
Ten eersten salmen die vrouwen soetelijc overgaen.169

166 A: versoeken.
168 naar U en S; A: bloe en verseede.
169 A: die die.
Proza IV viant: duivel.
157 Dat woert...: dat woord (de godslastering in v. 156) maakt dat de ziel mij waardig wordt,
door dat woord wordt haar ziel voor mij waardevol (vgl. Van Mierlo in VMA 1951, pp.
163-4). Vgl. v. 188-194 en 414-418. Zie ook Aantekeningen.
158 toeghemaect: opgemaakt, het voorkomen gegeven.
158-9 rechtveerdich al: juist alsof.
159 ende al...: en dat geheel met Gods toestemming. Zie Aantekeningen.
160 te passe: in orde; sonder: behalve.
160-161 Tes al te passe...: zie Aantekeningen.
162 dats verloren: daar is niets aan te doen.
163 doer gheen bespreck: onder geen beding, of, met geen toverformule (bespreken: ‘een
toverformulier uitspreken’, Tinbergen in NTg. 12 (1918), p. 220).
165 thoot: het hoofd (Brabantse vorm).
166 voiseken: stemmetje.
167 welvallende: welgevallig; met beschede: betamelijk.
168 boel: liefje; verleede: mishaag. D heeft eenvoudiger: ‘that I desplease hyr nat’.
169 ten eersten: bij een eerste kennismaking; overgaen: benaderen, aanspreken.
*
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170

Schoon kint, hoe sitti dus belaen?170
Heeft u yemant mesdaen
Sonder redene ofte recht?
Dat sal ick wreken als een goet knecht.172
Ghi dunct mi slecht
Ende daer omme scick ick173
Hier tuwen trooste.

175

MARIKEN
Hulp God, hoe verscrick ick!
Wat mijns, ick en weet van mi selven nauwelijck,175
Met dat ick dien mensche ben aensch(o)uwelijck,
Hulpe, hoe flauwelijck vervalt mi therte!177

180

DIE DUVEL
Schoon kint, en vreest grief noch smerte,178
Ick en sal u hindere, grief noch quaet doen,
Maer ick ghelove u, wildi na mijnen raet doen180
Ende met mi gaen, wilt dit onthouden nauwe,181
Ick make u eer lanc der vrouwen vrauwe.
. . . . . . . .183

185

*
170
172
173
175
177
178
180
181
183
184
185

MARIKEN
Vrient, ick sitte nu rechs also ghesint,184
So beroert ende soo ontstelt van engienen185

170 naar S; A en U: beschaemt.
173 A: sicick.
belaen: bedrukt.
als een goet knecht: als een ridderlijk persoon (die graag optreedt ter bescherming van de
onschuldige en zwakkere vrouw).
slecht: eenvoudig, onschuldig; scick: kom.
wat mijns: wat overkomt me?
hoe flauwelijck vervalt: hoe zwak, hoe klein wordt.
grief: leed.
ghelove: beloof.
nauwe: goed, nauwkeurig.
zie Aantekeningen.
rechs: juist.
beroert: in de war; engienen: geest, zinnen.
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Doer die schimpighe woerden die ic sonder verdienen186-189
Heb moeten lijden: hoere, schueke ende teve,187
Dies ic mi alsoe lief den viant overgheve188
Als Gode, want ick sitte half sonder sin.

190

195

[B 1v] DIE DUVEL
Bi Lucifer, tes noch al ghewin!190-195
Si heeft de beroerte te deghe op ghesopen;191
Si sit noch even versteent in wanhopen.192
Nu soudic hopen, te min so claech ic nu,193
Dat ic niet missen en sal. Scoon kint, noch vraech ick u,194
Oft ghi met mi versamen wilt in ionsten?195
MARIKEN
Wie sidi, vrient?
DIE DUVEL
Een meester vol consten,196
Nieuwers af falende wes ic besta.197
MARIKEN
Tcomt mi alleleens met wien dat ick ga,198
Also lief gae ic metten quaetsten als metten besten.199

*
186-189
187
188
190-195
191
192
193
194
195
196
197
198
199

191 (Leendertz, p. 285) A: ghespogen.
Doer die schimpighe woerden...: zie Aantekeningen.
schueke: slet.
dies: waarom, daarom.
Bi Lucifer...: zie Aantekeningen.
Si heeft...: zij heeft de beroering wel zeer in zich opgenomen, ze heeft het warempel lelijk
te pakken.
versteent: verstard.
te...nu: daarom is er nu helemaal geen reden tot klagen (let wel op overlopend, rijm op -open).
noch: nogmaals
versamen in ionsten een liefdesrelatie aangaan.
meester vol consten: te vergelijken met de academische titel ‘magister artium’ (vgl. v. 202).
Nieuwers af falende...: nergens in falende, aan wat ik ook maar begin.
Tcomt mi alleleens...: 't is me om het even. Zie aantekeningen.
quaetsten: slechtste.
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200

205

DIE DUVEL
Wildi u liefde te mi werts vesten,200
Ick sal u consten leeren sonder ghelijcke,
Die seven vrie consten: rethorijcke, musijcke,202
Logica, gramatica ende geometrie,
Aristmatica ende alkenie,
Dwelc al consten sijn seer curable.205
Noyt vrouwe en leefde op eerde so able206
Als ic u maken sal.
MARIKEN
So moetti wel zijn een constich man.207
Wie sidi dan?

210

DIE DUVEL
Wat leyt u daer an?208
Wie ick ben en soudi met rechte vraghen niet.209
[B 2r] Ick en ben die beste van mijnen maghen niet,210
Maer u dat ic nemmermeer niet dan ionste en toge.211
MARIKEN
Hoe heeti, vrient?

200
202
205
206
207
208
209
210
211

te miwerts vesten: op mij richten.
die seven vrie consten: zie Aantekeningen.
curable: achtbaar.
able: knap.
constich: geleerd.
wat... daer an: wat is u daaraan gelegen?
met rechte: met reden.
Ick en ben...: zie Aantekeningen.
emmer meer: in elk geval, voor altijd; ionste...toge: genegenheid betoon.

Mariken van Nieumeghen

71

DIE DUVEL
Moenen metter eender ooghe,212
Die wel bekent es met veel goede ghesellen.213
MARIKEN
Ghi sijt die viant vander hellen.

215

DIE DUVEL
Wie ick ben, ic ben emmer gheionstich tot u.215
MARIKEN
Ick en hebbe oeck van u ancxt, vrese noch gru;216
Al quame Luycefer selve uuter helscher ghewelt,217
Ick en souder niet af vervaert sijn, so ben ic gestelt;
Ick ben onghequelt van allen anxten.219

220

225

212
213
215
216
217
219
220
221
222-223

DIE DUVEL
Ja, scoen kint, dits tcorste ende dlancxte:220
Wildi met my gaen ende mijnen raet doen sonder veysen,221
Al dat ghi dincken moecht oft peysen222-223
Sal ick u leeren, soe ick u eerst vertelde.
Van goede, van iuwelen noch van ghelde
En suldi ooc nemmermeer hebben ghebrec.

Moenen: zie Aantekeningen.
goede ghesellen: vrolijke kwanten, jongens van de vlakte.
emmer in elk geval; gheionistich: genegen.
gru: gruw, afkeer.
ghewelt: (machts)gebied.
onghequelt: vrij.
dits... dlancxste: kort en goed.
sonder veysen (veinzen): eerlijk, oprecht.
Al dat ghi...: zie Aantekeningen.
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230

MARIKEN
Tes wel gheseyt, maer nae deerste bespreck,226
Eer ghi met mi sult versamen in ionsten,
Suldi mi leeren die seven vrie consten,
Want in alle dinghen te leeren verfray ick.229
Ghi sullet mi al leeren, suldi?
[B 2v] DIE DUVEL
Wat trouwen, ia ick.230
Ick sal u leeren al dat wel voechlijck is.

235

MARIKEN
Nigremansie, dats een const die ghenoechelijck es.232
Mijn oom es daer af fraey ende cloeck.233
Hy maect wonder somtijts; hi heefter af eenen boeck,234
Ick wane hi hem in node noyt en faelde.235
Hi soude door die ooghe van eender naelde
Den viant wel doen cruypen teghen sinen danck.236-7237
Die conste moetti mi oock leeren.

227 A: iu ionsten.
233 (Leendertz, p. 287) A: vael ende cloeck.
226 bespreck: afspraak, overeenkomst.
229 verfray ick: schep ik genoegen.
230 wat trouwen: zeker, op m'n woord.
232 nigremansie: zwarte kunst, vervorming van ‘necromantie’, de kunst om geesten te bezweren,
waarbij hier in het bijzonder aan duivels (v. 236-7 en 254-7) en de priesterlijke gave van het
exorcisme is gedacht (v. 233-4 en 991-4).
233 fraey: knap; cloeck: verstandig, sterk.
234 boeck: waarsch. is een liber exorcismorum, een rituale met exorcismenformules bedoeld; zie
P. Maximilianus in T.N.T.L. 68 (1950), pp. 246-7.
235 wane: meen.
236-7 : vgl. Mark. 10: 25.
237 danck: zin, wil.

*
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240

245

250

255

DIE DUVEL
O aenschijn blanck,
Al wes ick can, u selven verf(r)oyt,239-241239
Es al om u, maer ick en leerde noyt240
Niegermansie daer veele aencleeft,241
Tes een conste die veel moyten heeft242
Ende daer oock vele sorghen inne steeck(t).
Als ghi nigermansie begint ende u ontbreeckt
Een woort oft een letter, schoon rode mondt,
Ende ghi den gheest die ghi roept ter stont
Niet en cont bevelen of te passe spreken,247
Hi soude u ter stont den necke breken.
Dus leiter groot grief inne, scoon edel blomme.249
MARIKEN
Eest so, soe en gheef icker dan niet omme.
Ick en wil niet leeren daer ic bi sou moghen sneven.251
DIE DUVEL
Ha, ha, dat heb ic haer ontgheven.252
Wat sou si nighermancie begheeren te leerne
[B 3r] Cost si nighermancie, twaer om te verseerne254-261
Ende tot haren accoort te keerne

247 A: niet en cout.
249 A: bloeme.
253 A: leeren.
239-241 Al wes ick can...: zie Aantekeningen.
239 wes: wat (genitief); u selven verfroyt: wees blij.
240 om u: voor u, tot uw dienst.
241 cleeft: vastzit.
242 die... heeft: waaraan veel bezwaren verbonden zijn.
247 te passe spreken: passend toespreken.
249 leiter groot grief (gevaar) in: is het heel gevaarlijk, riskant (vgl. J.J. Mak in NTg. 48 (1955),
p. 271).
251 niet: niets; sneven: ongelukkig worden, ten onder gaan.
252 ontgheven: uit het hoofd gepraat.
254-261 Cost si nighermancie...: leed te berokkenen (vw. die gheheel helle).
*
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260

Die gheheel helle ende te brenghen in laste,255
Ende tware om mi te bedwinghen alst haer paste
Oft mi yewers te legghen vaste
Daer ic en soude moghen noch wech noch van.257
Haer nighermancie te leeren, daer en come ic niet an.
So ick best can
Sal ick haer dat houden uuten sinne.
Hoort wat ic u noch leeren sal, mijn schoone minne,
Om dat ghi die nighermancie sout laten varen.261
MARIKEN
Wat suldi noch leeren?

265

DIE DUVEL
Dat sal ick u verclaren:
Alle die talen der werelt sal ick u leeren.263-267
So sal u alle die werelt verheffen ende eeren,
Want alle die talen te connen, ghi en weet niet wat si.265
Ende dan die seven vri consten daer bi,
Tes om van elcken verheven te sijn seer excellentelijc.
MARIKEN
Daenhoren versach(t) minen druck tormentelijck,268
Gheheel obedientelijck
Stel ick mi touwen wille ende ghijt so doet.268-269269

255
257
261
263-267
265
268
268-269
269

tot... keerne: naar haar hand te zetten.
van: vandaan.
om dat: opdat.
Alle die talen...: zie Aantekeningen.
wat: wat het.
druck tormentelijck: pijnigende droefheid.
Gheheel obedientelijck...: zie Aantekeningen.
obedientelijck: onderdanig; touwen: te uwen; ende: indien.

Mariken van Nieumeghen

75
*

270

DIE DUVEL
Maer een bede sal ic aen u begheren, beelde soet;270
En ghi mi dit doet, het sal u wel baten.271
MARIKEN
Wat beden es datte?

275

*
270
271
274
275
278
279

[B 3v] DIE DUVEL
Dat ghi uwen naem soudt willen laten
Ende geven u selven eenen anderen naem van nu aen voort.
Mariken es voer mi een ombequaem woort.274
Bi eender Marien ic ende mijn geselscap sulc grief hebben275
Dat wi nemmermeer dien naem en sullen lief hebben.
Doet doch u selven Lijnken, Grietken of Lijsken noemen,
Ick belove u, eer dat iaer lijt, het sal u vromen278
Meer dan ghi noyt hadt van vrienden oft magen.279

273 A: nu voort aen.
aen: van; beelde soet: lief kind.
en: als.
ombequaem: lastig.
bi eender: door een zekere; grief, narigheid.
dat: dat het; lijt: voorbijgaat (dus: binnen het jaar); vromen: voordeel brengen. Zie ook
Aantekeningen.
noyt: ooit.
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280

285

290

MARIKEN
Ey lacen, twi mach u dien naem meshaghen?280-285280
Tes doch den edelsten ende den soetsten naeme
Van alle der werelt ende elcken bequame.282
Mariken oft Maria, hoe moechdi dien naem veten?283
Om al dat leeft en wille ic anders niet heten;
Mi dunct men mach dien naem niet versoeten.285
DIE DUVEL
Ey ey, nu es mijn werck weder al onder die voeten286
Can ick desen naem niet doen veranderen.
Hoort lief, willen wi wandelen met malcanderen,288
Soe moetti uwen naem veranderen, al deret u seer,
Oft wi moeten scheyden. Ende voort noch meer290-292290
Moetti mi beloven; peyst, belofte es schult.
MARIKEN
Wat sal ick beloven?
DIE DUVEL
Dat ghi u nemmermeer seghenen en sult.292
Wat dat u toe compt oft pijnt te deerne,293
Ghi en moecht u niet seghenen.

283 (Leendertz, p. 289) A: weten.
Ey lacen, twi mach u...: zie Aantekeningen.
twi mach: hoe kan.
elcken bequame: aangenaam voor iedereen.
veten: vijandig gezind zijn (of meten: hoog genoeg schatten? Janssen in Leuv. Bijdr. 56
(1967), p. 85).
285 men... versoeten: die naam is niet in zoetheid, liefelijkheid te overtreffen.
286 al onder die voeten: geheel te niet.
288 wandelen met malcanderen: samen met elkaar optrekken.
290-292 Oft wi moeten scheijden...: zie Aantekeningen.
290 voort: verder.
292 sal: moet; u seghenen: een kruisteken maken.
293 toe compt: overkomt; pijnt: dreigt.
*
280-285
280
282
283
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295

300

305

310

[B 4r] MARIKEN
Dat belove ick u gheerne.294-295
Aent seghenen en leyt mi niet veel an,
Maer minen naem ick qualic gheloechenen can,296-305
Want Maria daer ic naer hete, dats alle mijn troost,
Mijn hope, want alsi mi yet grief(t) of noost,298
Roep ic ter stont op haer om een bevredinghe.299
Oeck dien icxse daghelicx met eender bedinghe300
Die ic van ioncx hebbe gheleert.
Maria die wert van mi gheeert302
Also lange als ic kennisse hebbe, des niet en fael ic.303
Al sla ic int wilde of al regeer ic mi qualic,304
Haer te loven en mach niet zijn vergheten.
DIE DUVEL
Nu, om dat ghi so seer sijt vervleten306
Op dien name, hoort, ic sal u noch begheren nettere.307
Ick ben te vreden dat ghi hout deerste lettere
Van uwen name, vrou ongheblaemt fijn,
Dats de M; dus suldi Emmeken genaemt sijn.
In u lant sijn doch veel maechden ende vrouwen
Die Emmeken ghenaemt sijn.

295 A: segghen.
303 (Leendertz, p. 290) A: faelt (zonder ic).
304 naar Str. (Leendertz, p. 290) A: milde.
308 naar S (Leendertz, p. 290) A: settere.
294-295 Ghi en moecht u niet seghenen...: zie Aantekeningen.
296-305 Maer minen naem...: zie Aantekeningen.
298 yet... noost: iets kwelt of hindert.
299 bevredinghe: vertroosting, hulp.
300 bedinghe: gebed.
302 wert: wordt.
303 kennisse hebbe: besef heb, tot de jaren des verstands gekomen ben; des niet en fael ic: daarin
schiet ik niet te kort.
304 sla ic int wilde: dwaal ik door onbeheerst gedrag van de rechte weg af; regeer ic mi qualic:
weet ik mij niet goed te gedragen.
306 vervleten: verslingerd, gesteld.
307 begheren nettere: u mijn verzoek meer genuanceerd, preciezer omschrijven.
*
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315

320

325

MARIKEN
Nu wel, Moenen, mach ic niet behouwen
Minen rechten name, lyever dan wi scheeden souwen,
So ben ic metter eerster letter te vreden:313
Emmeken sal ic heeten tallen steden,314
Nochtans en doe icx niet gheerne.
DIE DUVEL
Sijt, segt, ghepayt,315-317315
Ent niet al op uwen duym en drayt316
[B 4v] Eer een iaer, doeges mi verwijt.317
Gae wi na tShertoghen bossche sonder respijt,318-320318
Ende van daer en werd ons gheen ruste
Wi en commen tAntwerpen na onsen luste.320
Daer wert een wonder van ons begonnen.321
Eer wi daer comen, suldi alle die talen connen
Die ghi begheert te leerene, soe ick u seyde,
Ende die zeven vrije consten tot uwen gereyde.324
Bastaert, maleveseye wert uwen eertschen dranck.325
Cond(i) mijn vrientscap houden ende minen danck,326
Tes wonder wat ghi noch sult bedrijven,

324 (Leendertz, p. 291) A: tot uwen geeste.
rechten: echte, ware.
tallen steden: altijd en overal: zie ook Aantekeningen.
Sijt, segt, ghepayt...: zie Aantekeningen.
icx (ic es): ik het; Sijt... gepayt: wees gerust, zeg.
ent: indien het; op ... drayt: naar uw wens gaat.
eer een iaer: binnen het jaar (één jaar garantie dus); doeges mi verwijt: doe er me een verwijt
van.
318-320 sonder respijt...: zie Aantekeningen.
318 respijt: uitstel.
320 wi en comen: tot we komen.
321 een wonder: wonderlijke dingen.
324 tot uwen gereyde: tot uw beschikking, onder de knie.
325 Bastaert: gewone, zoete wijn; maleveseye: Griekse zoete wijn; eertschen: gewone, dagelijkse
(zoete dranken werden beschouwd als specifiek voor vrouwen bestemd).
326 danck: gunst; sympathieker in D: ‘And also if that ye wyll abyde with me any tyme’.
*

313
314
315-317
315
316
317
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Maer ten eynde, hope ick, salder u siele bliven.328

Nae dese woorden zijn Emmeken ende Moenen nae des Hertoghen bossche ghereyst,
daer si sommighe dagen bleven, teerende seer rijckelijc, voer een yegelijcken
betalende die met hem lyeden quam eten oft drincken.

V
Nu sellen wy een luttel swighen van Emmeken ende Moenen ende bescriven van
heer Ghijsbrecht, Emmekens oom.Proza V
Na dat Mariken, dyemen nu Emmeken noemt, sommighe daghen wech gheweest
hadde, soe was heer Ghijsbrecht, haer oom, seer verwonderdt van haer langhe bliven,
seggende tot hem selven aldus:
330

335

*
328
Proza V
329-347
329
331
333
334
337
338
339

O murmeracie die mi al even stranghe creyt,329-347329
Hoe ontstelt ghi hert, sin ende verstant
Om dat Mariken, mijn nichte, soe langhe beyt,331
Die ick om provande te Nimmeghen sant.
Ick seyde haer nochtan, quaem die nacht op hant333
Ofte datse haer vervaerde in eenigher wijs,334
Dat si tot mijns susters soude gaen slapen, want
[C 1r] Als ick te Nimmeghen come, dats altoos mijn logijs.
Ick en hebbe hert, sin noch avijs,337
Ick en moet weten hoet met haer staet.338
Mesquaem haer iet doer eenich afgrijs,339

Proza vóór V: A: wiijs.
(terzijde) salder... bliven: zal er uw ziel door verloren gaan.
bescriven: schrijven.
: klacht in de vorm van een balladestrofe op het schema ababbcbccdcddedeeff.
murmeracie: onrust, angst; al even: voortdurend; stranghe: hevig; creyt: kwelt.
beyt: wegblijft.
quaem... op hant: als de nacht inviel.
haer vervaerde: zich niet meer veilig voelde.
avijs: raad.
ick en: of ik.
mesquaem: zou haar iets overkomen; eenich afgrijs: iets verschrikkelijks.
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340

345

Ick storve sonder hope of raet,
Want tmeysken is alle mijn toeverlaet
Ende van ioncx heb icse op ghehouwen,342
Dus soude icker aensien node eenich quaet.
Maer seer lichte vertwifeltmen ionge vrouwen.344
Dit es nae Nimmeghen sonder vercouwen,345
Om van haer te hooren recht bescheet.346
Sulck hoort somtijts tes hem om hooren leet.347

Nae desen woorden is heer Ghijsbrecht tot zijns susters huys gegaen, haer vragende
na Mariken haerder beyder nichte, dye welcke seer straffelijck andtwoerde dat si van
haer niet en wiste, waerom hi seer droeve was tot haer seggende aldus:Proza
Ey lazen, suster, ghi beguyt mi,348-355348
Dat ghi segt dat gi van Maeyken niet en weet.

350

DIE SUSTER, Marikens moeye
Ey neen ick, seker, goey Ian Duyt ghi.350
DIE OOM
Ey lazen, suster, ghi beguyt mi.

340 (Leendertz, p. 292) A: hope of troost.
350 naar S (Leendertz, p. 292) A: dunct mi.
342 op ghehouwen: opgevoed.
344 vertwijfelt men: brengt men in de war, in verleiding.
345 Dit es nae: nu op naar; vercouwen: dralen, uitstel.
346 recht bescheet: ware toedracht.
347 Sulck: menigeen; tes... leet: wat voor hem pijnlijk is (om te horen).
Proza straffelijck: bits; dat si van haer niet en wiste: zie Aantekeningen.
348-355 vormen een rondeel op het schema ABaAabAB.
348 beguyt mi: houdt me voor de gek, maakt me wat wijs.
350 goey Jan Duyt ghi: jij onnozele sukkel toch (meewarig, spottend), vgl. C. de Baere, ‘Van
voornaam tot schimp- en spotnaam’ in Album Dr Jan Lindemans, Brussel 1951, pp. 135-136.
*
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DIE MOEYE
Ick schat si yevers in een camer ghemuyt si,352-353352
Daermen sulken tijtkens om een grootken speet.353

355

360

365

*
352-353
352
353

356
359
362
363

DIE OOM
Ey lazen, suster, ghi beguyt mi,
Dat ghi segt dat ghi van haer niet en weet.
Ghi ghelaet u verstoort ende seer tonvreet356
[C 1v] Om dat ic u come vraghen met woerden saechtich
Oft ghise niet ghesien en hebt.
DIE MOEYE
Dats seker warachtich,
En ghelaet u al had icse te bewarene ghenomen.359
Tes acht oft tien daghen leden dat si hier was comen,
Segghende: ‘Moeye, dect mi een bedde desen nacht.
Ic en derre niet thuys gaen, oft ic ware gewacht362
Van boeven dye ma(e)chdekens geerne mesverghen’.363
Doen seide ic haer dat si sou gaen ter herberghen
Daer si al den dach had sitten drincken ende scincken.

352 (Leendertz, p. 292) A: ghemuyst.
Ick schat...: zie Aantekeningen.
schat: denk; ghemuyt: opgesloten (‘in een camer ghemuyt’: vgl. ‘camercat’, v. 565).
tijtkens: kippetjes; grootken: halve stuiver; speet: aan 't spit steekt, hier sexueel bedoeld (vgl.
‘men moet somtijts een kiecxken na den eijs speten’: Tspel van de Cristenkercke, ed. G.A.
Brands, Utrecht 1921, p. 18, v. 413).
ghelaet u: gedraagt je; tonvreet: ontstemd.
En ghelaet u al: doe nu niet alsof...
derre: durf; oft ic ware: uit vrees dat...; gewacht: opgewacht.
mesverghen: geweld aandoen.
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DIE OOM
Hoe? Hadse al den dach sitten drincken?

370

375

DIE MOEYE
Dat moechdi wel dincken,
Dat si gheweest hadde daert haer niet en verdroot.
Si quam hier met een kinnebacken also root
Als een eersgat met vuysten ghesleghen.
Ende om dat ic daer wat seyde teghen,
Tscheen datsi mi gheten sou hebben metten mostaerde.371
Al vloeckende ende al tierende lyepse haerder vaerde372
Ende noyt sint en heb ick mijn ioncfrouwe ghesien.
DYE OOM
Ey lazen, wat sal mijns dan gheschien?
O Godheyt in drien,
Waer sal dmeysen ghevaren zijn?375
DYE MOEYE
Ey goey, yewers inden droeven of claren wijn,376
Daer si vergarende zijn
Die de goey ghesellen deersgat leenen.377
[C 2r] DYE OOM
Ey lasen, suster, ghi doet mi weenen,
Dat u alsulcke woerden ontvloten.

371
372
375
376
377

gheten: opgegeten; metten mostaerde: als met mosterd smakelijk gekruid, dus: gretig.
haerder vaerde: haars weegs.
godheyt in drien: drieënige God.
goey: beste vriend; yewers ... wijn: ergens in een of ander wijnhuis (droeven: troebele, De
Vooys in NTg. 26 (1932), p. 99).
goey ghesellen: zie v. 213.

Mariken van Nieumeghen

83

380

385

390

381
382
383
384
385
386

386
388

390

391
392

DIE MO(E)YE
Haddise in een cofferken ghesloten,
So haddi moghen dit grief beweeren.381
Keren, lief man, wat salt haer deeren?382
Al machse wat ghebruycken haers willen,383
Ten sal haer een enckel mite niet schillen.384
Si en sals oeck niet te nauwer zijn een stro,385
Si en salder niet manck af gaen.
DYE OOM
Och, ick hoore dit so no386386
Dat mi therte dunct in vieren spliten.
Ick moet omme keeren ende minen oghen witen,388
Want die tranen ontvallen mi lancx die caken.
O Moeder ons Heeren, die ick binnen Aken390
Alle iaer besoecke met ionsten devotelijck,391
Staet mi nu bi, het is mi notelijck;392

grief: smart, ongeluk; beweeren: voorkomen, afweren.
Keren: bastaardvloek, vgl. Ke.
ghebruycken haers willen: haar zin doen.
mite: munt van zeer geringe waarde; schillen: schelen. Het maakt voor haar hoegenaamd
niets uit.
niet... een stro: (nauwe: karig, sober, schriel) ze zal het er ook geen stro (geen haar) slechter
om hebben.
manck: vgl. ‘Ghi siet datter niemant manck af en gaet’ in v. 50 van refr. CXXIX op de stok
‘tquaetste datter af comt zijn barvoete kinderen’ (De refreinenbundel van Jan van Doesborch,
uitg. C. Kruyskamp, Leiden 1940, dl. 2, p. 234).
no: ongaarne.
witen: gewoonlijk als (ver)wijten, klagen verklaard. Vgl. echter ook ‘Ic wijt mijnen oogen
en zwijghe stille’ (Nieuwe refereinen van Anna Bijns..., uitg. W.J.A. Jonckbloet en W.L. van
Helten, Gent 1886, p. 255, str. c, v. 4).
Aken: als Maria-oord werd de Akense munsterkerk vooral bezocht omwille van zijn
Mariaschrijn van 1237 met als grote reliquieën o.a. het onderkleed van Maria en de windselen
van het Kind Jezus: P. Maximilianus in NTg. 44 (1951), p. 92.
met... devotelijck: met vrome genegenheid.
notelijck: van node.
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395

400

Ende ghi sinte Servaes, rustende binnen Maestricht,
Die van mi tsiaers menich scoon licht394
Uut devocien wert ghestelt,
Mi hoepic dat ghi niet beswijcken en selt.396
Ter noot salmen troost aen vrienden soecken.397
Ic wil gaen vernemen ende doen vernemen in alle hoeken
Ofter yemant af heeft ghehoort.
Al ben ic ghestoort,400
Ten es gheen wondere dat mi tderven grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi liefheeft.

[C 2v] Na desen is heer Ghijsbrecht van sijnder susteren ghescheyden met droeven
moede, om dat hij geen tijdinghe van Mariken zijn nichte en verhoorde.

houtsnede 4

VI Hoe Marikens Moeye haer selven dye kele afstack.
Binnen desen middelen tijde heeft die casteleyn vanden Grave den ouden hertoge
Arent uuten ghevanckenisse

394

396
397

400

Die: aan wie; tsiaers: jaarlijks, misschien op 13 mei, de sterfdag van St. Servaas, de dag ook
waarop jaarlijks in het heiligdom te Maastricht zijn relieken werden getoond: P. Maximilianus
in NTg. 44 (1951), p. 92; licht: kaars (Maximilianus, p. 93, denkt bij ‘schoon licht’ aan een
grote kaars die bij een pelgrimstocht geofferd wordt, ‘zo iets als de liturgische paaskaars’.
Er staat echter wel: ‘menich scoon licht’).
beswijcken: in de steek laten.
spreekwoord: ‘in der noot besoect men vrienden’, reeds in Proverbia seriosa of communia
(oudst bekende druk ca. 1480), nr. 430: uitg. Richard Jente, Proverbia Communia. A fifteenth
century collection of Dutch proverbs..., Bloomington 1947. Ook H. von Fallersleben in Horae
Belgicae IX, Hannover 1854, p. 27.
ghestoort: ontsteld.
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ghelaten, hem leedende in die stadt van Shertoghen bossche, daer hi seer feestelijc
ontfanghen was vanden heeren vander selver stadt. Dwelcke dese Marikens moeye
horende, wert daer om so toornich in haer fenijnich herdt, dat si naelicx gheborsten
hadde van quaetheden, seggende:Proza VI

405

410

415

[C 3r] Hulpe, leveren, longeren ende milten,403-416403-4
Tanden, hoofden, wat ic al leets ghewinne!404
Den spijt sal mi doen bersten of smilten,405
Want ic swelle van quaetheyt als een spinne.
Verwoet, dul werdt ic ende buyten sinne407
Doer die nieumere die ic daer hebbe verstaen.408
Doude dief die te Grave opt slot lach in die rinne,409
Die is verlost ende laten gaen.
Och, nu es alle mijnen troost ghedaen,411
Want ons ionghe hertoghe, bi wien ic blive,412
Sal nu, ducht ick, zijn hant opt bloote slaen.413
Ick bender so inne beroert, dat ic mi saen414
Overgheven soude, met siele, met live,
Ende roepen alle duvels te mijnen verstive.416

Proza VI zie Aantekeningen Prologhe; casteleyn: kasteelheer; vanden Grave: van het stadje Grave;
naelicx: bijna.
403-416 : klacht in de vorm van een balladestrofe op het schema ababbcbccdccdd (waarbij het laatste
vers door overlopend rijm verbonden is met v. 417).
403-4 longeren: longen; over het zweren en vloeken bij lichaamsdelen (van Christus), zie C. de
Baere, Krachtpatsers in de Nederlandsche volkstaal, Antwerpen 1940, pp. 103-9.
404 leets: partitieve genitief; ghewinne: te verduren krijg.
405 spijt: gramschap; smilten: zie Aantekeningen.
407 dul: razend.
408 nieumere: tijding; verstaen: vernomen.
409 Doude dief...: zie Aantekeningen Prologhe; rinne: kerker.
411 troost: levensvreugde.
412 bi... blive: die ik trouw blijf.
413 zijn... slaen: er zijn eer bij inschieten, aan 't kortste eind trekken.
414 saen: al gauw.
416 verstive: hulp.
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DIE DUVEL
Ha ha, van dien bedrive
Soudic profijt hebben!417417-8
Die siele es mijn, mach ic den tijt hebben
Van een half ure ontrent haer te sine.419

420

EMMEKENS MOEYE
Eest oock niet spijtich?
DIE DUVEL
Jaet ende grote pijne420
Voer den gene die den iongen hertoge hout zijn.421

425

417
417-8
419
420
421
422
422-3
423
425
426
427
429

EMMEKENS MOEYE
Om waer segghen, wie sout zijn422422-3
Hi en soude ghenoechte in sulcken gheselle maken?423
Al soude icker eewelijc om in die helle blaken,
So sal ick mi selven die kele afsteken uut spijte,425
So werdic van deser ongenoechten quijte.426
[C 3v] Och, adieu, orlof ionghelinck ghepresen,427
Moechdi hier na noch hertoghe wesen!
Ic en achts niet dat ic mi dleven corte.429

Die duvel: zie Aantekeningen.
: vgl. v. 157.
ontrent haer: in haar nabijheid.
spijtich: ergerlijk.
hout: genegen.
waer: de waarheid.
wie... soude: wie zou er niet.
ghenoechte... maken: behagen scheppen; gheselle: jonge kerel.
so: toch.
quijte van: verlost van; ongenoechte: verdriet.
orlof: vaarwel.
achts niet: geef er niet om.
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430

435

440

*
430
431
432
433-440
433
434

436
438
439
440

Daer met steeck ic dien opsteker in mijn storte,430
Met dien horte
Dat ick mi verniele.431
Paertiscap verdoempt menighe siele.432
DIE DUVEL
Ten helschen ghecriele
In een eewich verseeren433-440433
Wil ic die siele onder Luycifer broen!434
Wat dwasen menschen, dat si om princen oft heeren,
Oft uut partiscap hem selven verdoen!436
Al onse, al onse, die in dit opinioen
Hem selven houden so versteent!438
Partie ende nidicheyt baet der hellen menich millioen439
Van zielen, eert iaer lijt, wie dat beweent.440

436 A: hem seleen.
daermet: en nu, zodoende; opsteker: dolk; storte: keel.
horte: stoot.
Paertiscap...: zie Aantekeningen; paertiscap: politiek fanatisme.
vormen achtregelige strofe op het schema ababbcbc.
ghecriele: gekrioel; verseeren: lijden, pijn.
onder: in de macht van, maar ook letterlijk: vgl. ‘int diepste der hellen onder Lucifers schijtgat’
(R. Lawet, Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele..., uitg. L. Scharpé, Leuven/Amsterdam
1906, p. 30, v. 592) of ‘onder Nobis' of Lucifers staart zitten’ (J.W. Muller, ‘Over eenige
oude benamingen der hel’ in Album Dr. H. Kern, Leiden 1903, pp. 259-61); broen (broeyen):
(gaan) roosteren.
hem verdoen: zich van kant maken.
versteent: verhard, hardnekkig.
partie: partijdigheid; nidicheit: haat, vijandschap; baet: levert op.
eert... lijt: vgl. v. 278; wie dat beweent: wie (hoe men) er ook om treurt, tot spijt van wie 't
benijdt.
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VII Hoe Emmeken ende Moenen na Antwerpen reisden, daer veel
quaets doer hemlieden ghebuerde.
(D)oen Emmeken ende Moenen sommighe dagen tSherthogenbossche gheweest
hadden, so reysden si nae Antwerpen, daer si corts quamen. Ende Moenen seyde tot
Emmeken aldus.Proza VII
Nu zijn wi tAntwerpen na u begheeren.
Nu willen wi triumpheren ende costelijc teeren!442
Gaen wi inden Boom om een pintken romenye(n).443
EMMEKEN
Inden Boom, segdi?

445

MOENEN
Ja troost, daer suldi sien444
[C 4r] Alle die quistgoeykens die hem qualijc regieren,445
Alle die vroukens vanden leven, alle die putyeren446
Diet van tienen van vieren
Stellent int wilde.447

Proza VII corts: spoedig.
442 triumpheren: pret maken; costelijc teeren: royaal leven.
443 Inden Boom: zie Aantekeningen; romenyen: zoete Griekse wijn, genoemd naar de stad Napoli
de Romania op Morea.
444 troost: liefje.
445 quistgoeykens: zij die hun goed verkwisten; die... regieren: zich slecht gedragen.
446 vroukens van den leven: lichte vrouwen; putyeren: hoerenjagers.
447 van tienen... stellen: er alles door lappen (over deze uitdrukking: Wolthuis, Duivelskunsten...,
pp. 103-4 en R. Gaspar, ‘Bij een vers uit Mariken van Nieumeghen’ in Levende Talen 1956,
pp. 136-8. Vgl. ook nog E.G.A. Galama, Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren
zoone door Robert Lawet, Utrecht/Nijmegen 1941, p. 298, aant. 65); int. wilde: onbezorgd.
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Boven sitten die borghers, beneden die ghilde448
Diet liever nemen dan gheven souden.449

450

455

EMMEKEN
Daer verhuech ic mi inne, als ick sulc leven scouwe.
Gheen dinck en es mi bequamere.451
MOENEN
Wi moeten daer noch drincken op die gulden camere,452-453452
Eer dat wi scheyden, en ghijt begheert.453
Sit neder, troost. Ja, (e)en eerst, heer weert!454
Twer iammer versuerdet binnen den vate.455
DIE CNAPE
Wat wijn belieft u, goet man?
MOENEN
Een pintken garnaten456
Ende een pintken ypocras om mijn wijf,457
Ende een pintken romenien, die verwermet dlijf;458
Courage gheeft hi, al wa(e)rmen flou.459

448
449
451
452-453
452
453
454
455
456
457
458
459

die ghilde: (misschien: ghilden?) de vrolijke gezellen.
Diet liever...: zie Aantekeningen.
Gheen... bequamere: niets wat ik leuker vind.
Wi moeten daer...: zie Aantekeningen.
die gulden camere: kamer voor gilde-maaltijden of gildekamer.
en: indien.
een eerst: zie Aantekeningen.
Twer: het ware; cnape: bediende.
gatnaten: witte zoete wijn.
ypocras: naar Hippocrates genoemde kruidenwijn; om: voor.
romenien: zie v. 443.
courage: kracht.
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460

DIE CNAPE
Dats emmer waer. Een eerst! Ou! Een eerst! Ou!460-461460
Vanden besten, vanden besten, met volle kitten!461
EEN BANCK GHESELLE
Siet, Heinsone, watschoonder wijf compt ginder sitten!462-487
DANDER GHESELLE
Dats waer, ende wat leckerder druyt van eenen manne!463

465

DEEN GHESELLE
Willen wier ons bi scicken met onser canne,
[C 4v] Ende hooren wi dat maer zijn meysen en es,465
Wi sullense hem nemen.
DANDER GHESELLE
Hi moet tavont aent mes,
Want tes eenen leeliken loeten.467

460-461
460
461
462-487
463
465
467

Een eerst! Ou...: zie Aantekeningen.
emmer: beslist.
kitten: kannen; banckgheselle: drink-gezel.
Siet, Heinsone...: zie Aantekeningen.
lecker: blufferige, hovaardige, parmantige (ook: wellustig uitziende); druyt: kwant.
meysen: liefje (niet z'n vrouw: ook v. 469).
loeten: lomperd.
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470

(DEEN GHESELLE)
Ende tvrouken en es niet om versoeten,468
Die es tavont mijn, eest maer sijn meysen.
Suldier niet toe helpen?470
DANDER GHESELLE
Biden storten, ia ick, dat moechdi wel peysen,
Ende daer af minen voet biden uwen stellen.471
God segene u, brasser!
MOENEN
Comt drincken, ghesellen!472
DANDER GHESELLE
Neen brasser, wi hebben vanden selven,473
Maer mogen wi hier bi u sitten?

475

MOENEN
Ja ghi, al waert totten elven.474
Goet gheselscap en mach mi niet verleeden.475
DEEN GHESELLE
Bi oerlove, waen sidi onder u beeden?476

468
470
471
472
473
474
475
476

en... versoeten: is allerliefst.
biden storten (stort, keel): krachtterm, vgl. v. 403.
minen... stellen: je terzijde staan.
brasser: drinkebroer.
vanden selven: van dezelfde wijn.
al waert totten elven: elf uur is een laat sluitingsuur: vgl. B.H.D. Hermesdorf, De herberg
in de Nederlanden..., Assen 1957, pp. 159-161.
verleeden: verdrieten.
Bi oerlove: met uw verlof, als ik vragen mag; waen: vanwaar; onder u beeden: met u beiden.
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MOENEN
Vanden Bossche of uuter Meyerie.477

480

EMMEKEN
Moenen lief, en waert niet geometrie
Dat ic ons wiste te seggene int clare479
Hoe vele dropelen wijns dat in een canne ware?
MOENEN
Jaet lief, hebdi die conste noch wel onthouwen?
[C 5r] Die conste leerde ick u ghisteren.
EMMEKEN
Dats waer, en trouwen,482
Logicam leerde ghi mi oeck daer naer,
Die hebbe ic ooc vaste.

485

*
477
479
482
484
485

EEN GHESELLE vraechde Moenen
Brasser, wat seyt u vrouwe daer?484
Sousi wel weten te sommeren gheringhe485
Hoe veel dropelen wijns in dien pot ghinghe?
Van vreemder dinghen en hoordic noyt scriven.

481 A: onthouden.
Meyerie: streek daarrond.
int clare: duidelijk.
en trouwen: inderdaad.
vaste: te pakken, beet.
sommeren: uitrekenen; gheringhe: zomaar, gauw.
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490

495

MOENEN
Si soude noch al meer wonders bedriven!
Haers ghelijcke en saechdi nie binnen uwen levene.
Die vrije consten can si alle sevene,490
Astronomie ende geometrica,
Aristmetica, logica ende gramatica,
Musijcke ende rethorijcke, dalder houtste.493
Si soude derren staen teghen den alder stoutste494
Clerck die in Parijs oft in Loevene studeert.495
DANDER GHESELLE
Goey brasser, ic bid u dat ghi haer consenteert
Dat wi van haer wat sien moghen oft hooren.

500

DEEN GHESELLE
Ja doch, ic meet een paer winen te voren,498
Ende, biden rebben, wilt u yemant hinderen oft vercorten,499
Wi willen ons bloet voer u storten,
Ende ghi yewers aen onghenoechte gheraectet.501
MOENEN
Dat refereynken dat ghi ghisteren maectet
Doen wi ons noenmael deden te Hoochstraten,
[C 5v] Segt hem lieden datte.

*

490
493
494
495
498
499
501

489 (Leendertz, p. 299) A: Hacxs ghelijcke.
497 A: Dander gheselle.
498 A: ic weet.
e.v. vrije consten: vgl. v. 202 (astronomie in plaats van alchemie).
dalder houtste: zie Aantekeningen.
derren staen: het in een disputatio durven opnemen tegen.
clerck: student, geleerde; Parijs oft... Loevene: toen de beroemdste universiteiten in
West-Europa.
meet... te voren: ik laat bij voorbaat al een paar glazen wijn vullen, ik trakteer met een paar
glazen wijn.
biden rebben (ribben): krachtterm, vgl. v. 403; vercorten: te kort doen.
Ende: indien; yewers: ergens, op een of andere manier; onghenoechte: vgl. v. 426.
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505

510

515

EMMEKEN
Willes mi doch verlaten.504
In rethorijcken slacht ic al den slechten scolieren.505
Al soudic gheerne rethorijcke hantieren506
Om die seven vri consten daer met te vermeerene,507
Rethorijcke en is met crachte niet te leerene,508508-513
Tes een conste die van selfs comen moet.
Alle dander consten, alsmen daer neersticheit toe doet,
Die zijn te leerene met sien, met wisene,511
Maer rethorijcke es boven al te prisene,
Tes een gave vanden Heylighen Gheeste.
Al vijndtmen menighe onbekende beeste514
Diese versteken, tes grote smerte515
Voer diese beminnen.
DANDER GHESELLE
Ey, goey herte,
Moet u soe seer zijn ghebeden?

520

504
505
506
507
508
508-513
511
514
515
518
519

DEEN GHESELLE
Segt ons doch yet, wi zijn te vreden518
Met dat ghi cont, ey, om gheselscaps wille.519
Ick sal oeck wat segghen.

willes... verlaten: stel mij daar toch vrij van.
slacht ic: ben ik als; slechten scolieren: simpele leerlingen.
hantieren: beoefenen.
om... vermeerene: om zo iets tot de (beoefening der) zeven vrije kunsten bij te dragen.
crachte: inspanning.
Rethorijcke en is...: zie Aantekeningen.
wisene: onderwijzen, voordoen.
onbekende: onkundige; beeste: lomperd.
versteken: verwerpen, verachten.
Segt: draag... voor.
om... wille: voor de gezelligheid.
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EMMEKEN
Nu swijcht dan stille.
Na mijn beste sal u een duenken ghedaen zijn,521
Want rethorijcke wilt ghehoort ende verstaen zijn.522
Dus en laet van couten gheen vermaen zijn.

525

530

535

O Rethorijcke, auctentijcke, conste lieflijcke,524-555524
Ic claghe met wanhaghe, die di eerst maecte,525
Datmen di haet
[C 6r] Ende versmaet.
Den sinnen die u beminnen, vallet seer grieflijcke.527
Hem tfi, die di als dongheraecte528
Gheen gade en slaet.
Tfi, sulcken daet
Ick puer versmade.
Maer al eest scade
Ende leet hem alleene die dit aenhoren,
Doer donconstighe gaet die conste verloren.
Conste maect ionste, steltmen in een parable.533
Voer fabele houdic dat woert ende niet waer.
Laet daer een constenaer comen notable,535
Donable, van consten niet wetende een haer,536
Sal claer ghehoort zijn, hier ende over al (daer).537

527 A: grieffelijc.
537 Leendertz, p. 301.
521 sal u... ghedaen zijn: zal u wat ten gehore worden gebracht.
522 Want rethorijcke...: zie Aantekeningen.
524-555 : refrein: zie Aantekeningen.
524 auctentijcke: vermaarde, aanzienlijke.
525 wanhaghe: mishagen, verdriet; Ic... die di eerst maecte: ik, die u boven alles stelde... (vgl.
Van Mierlo in VMA 1951, pp. 172-3). Zie Aantekeningen.
527 den sinnen: voor de geesten, mensen; grieflijcke: pijnlijk, smartelijk.
528 hem tfi (tfi: foei): schande over hem; als dongheraecte: (bijw.) plompweg.
533 maect ionste: doet (vreugdevolle) genegenheid ontstaan, maakt bemind; parable: spreekwoord,
devies.
535 notable: voortreffelijk.
536 donable: de onbekwamen (vgl. v. 206).
537 claer: duidelijk.
*
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540

Welnaer sal dye constighe van armoeden versmoren.538
Vercoren es die loeftutere allet iaer.539
Maer emmer, al hebbens die selcke thoren,540
Doer donconstighe gaet die conste verloren.

550

Tfy alle botte, plompe, slechte sinnen,542
Die conste sout stellen in u verstant! Want543
Reyn conste sal elck met rechte minnen,544
Conste eerst ghemaect aen elcken cant, want545
Conste hout in weelden menich playsant lant.546
Eere gheschie hem allen die consten orboren.547
Tfy donconstighe die de const vander hant plant.548
Te dier causen stel ic den reghel van voren:549
Doer donconstighe gaet die conste verloren.

555

[C 6v] Princelijc wil ick tot consten keeren551-553551
Ende nae mijn macht altoos consten leeren,
Want niemant en es metter consten gheboren,
Maer tes alle constenaers een verseeren554
Dat donconstige die consten so luttel eeren.

545

welnaer: haast; versmoren: omkomen.
loeftutere: loftuiter, vleier.
emmer: vooral; die selcke: menigeen; al hebbens... thoren: verdriet het.
slechte: simpele.
Die conste...: die meent van kunst verstand te hebben (dit hoeft nog niet, zoals meestal wordt
verondersteld, te betekenen dat ze die ook willen beoefenen: ze matigen er zich wel een
negatief oordeel over aan en dit in tegenstelling tot wat verwacht mag worden, want ‘reyn
conste sal elck met rechte minnen’, v. 544; vgl. ook v. 548).
544 sal: behoort... te.
545 eerst ghemaect: op de eerste plaats (gesteld), hoogst verheven, bovenal (geacht); aen elcken
cant: overal.
546 hout in weelden: verschaft (geestelijk) genot, doet wel varen; playsant: schoon. Zie
Aantekeningen.
547 orboren: beoefenen.
548 vander hant plant: afwijst, verguist.
549 te dier causen: daarom; stel... voren: stel ik voorop; den reghel: de stokregel.
551-553 Princelijc wil ick...: zie Aantekeningen.
551 Princelijc: stereotiep begin voor de slotstrofe van een refrein, die oorspronkelijk een opdracht
aan de prins van de kamer bevatte en daarom de titel ‘prince’ droeg of met een daarvan
afgeleide term werd ingeleid.
554 verseeren: verdriet.
538
539
540
542
543
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sijnen aert ende stichte daer selken roere datter een vanden geselscape doot ghesteken
wert, ende diet dede den hals af geslaghen. Aldus woenden Emmeken ende Moenen
tAntwerpen inden Guldenen Boom op die merct, daer daghelicx bi zijn toedoen veel
moorden ende dootslaghen met meer ander quaets gheschiede, waer in hi hem zeer
verblide, seggende tot hem selven aldus:Proza

560

565

570

Wat wonder con ic bedriven!
Die helle sals, hope ick, becliven557
Wat profijts.
Regneeric hier noch een luttel tijts,
Daer salder noch meer haren mont in schieten.560
Twaer quaet dat wi dese herberghe lieten,
Want al dat int wilde leyt sinen tijt,562
......
Tuysschers, vechters, onghetijdige puytieren,564
Coppelersen, camercatten of sulken dieren,565
Vandien vintmen hier altoos planteyt,566
Ende dats al volcxken daer mijn profijt aen leyt,
Dus moet ick mi hier in dit huys ontdraghen.568
Ick wil den weert terstont gaen vragen
Wat hi hebben wil van onser beyer cost.570
Lig icker thuys, soe mach ick na minen lost571

564 Leendertz (p. 302) vulde in: Ende bi ongestadicheden soeckt sijn profijt.
569 A: naen vragen.
Proza roere: opschudding.
557 sals... becliven: zal erdoor verwerven (vgl. Mak in NTg. 48 (1955), p. 271).
560 mont: de mond van de hel, op het toneel en andere plastische voorstellingen dikwijls als een
drakenmuil voorgesteld.
562 int wilde leyt: losbandig doorbrengt (vgl. v. 304).
564 Tuysschers: (kans)spelers, dobbelaars; onghetijdige: roekeloze; puytieren: zie v. 446.
565 camercatten: bijzitten; dieren: vrouwtjes.
566 planteyt: overvloed.
568 ontdraghen: ophouden.
570 van: voor.
571 na minen lost: naar hartelust.

*
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575

580

585

Altoos hier ontrent te mijnen ghere sijn,572
[D 1r] Ende alser wat schuylt in die weere sijn573
Om int verwaerde te stellen hier ende daer.574
Ick doer noch hondert dootsteken int iaer,
Soe crijcht Lucifer tsine int helsche estere576
.....
Als een kijcpisse, dies staet mi elck te prijsene.578
Ick sal oock verloren schat weten te wisene,
Die sal ick oock weten te seggen iuyst.
Voort alle die saken die den mensce overgegaen sijn,581
Die sal ick oock weten te seggen iuyst.
Mi sal volcx naeloopen meer dan duyst,583
Eer een maent, doer mijn practijke.584
Oock sal ick scats winnen sonder ghelijcke.
Mijn lief Emmeken en sal mi maer beminnen te bet.586
Ent mi die Opperste niet en belet,587
Ick sal, eer een iaer, meer dan duysent sielen verlacken,588
Maer alst hem belieft, so heb ick uut ghebacken.589

VIII Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht.
Emmeken aldus tAntwerpen wonende ende merkende dat si een seer quaet sondich
leven leyde, want om haren wille bi toedoen van Moenen wonderlijke veel quaets
daghelicx gheschiede, seide tot haer selven aldus:Proza VIII

577 Leendertz (p. 303) vulde in: Ick sal mi ghelaten als een bequaem meestere.
ontrent: in de buurt; ghere: begeren, wens.
schuylt: dreigt te gebeuren.
int verwaerde te stellen: verwarring te stichten.
(e)estere:: plantsoen, tuin.
kijcpisse: piskijker, wonderdokter; dies... prijsene: daarom zal ieder mij willen prijzen.
overgegaen: overkomen.
duyst: duizend.
practijke: list.
en sal...: zal er mij zoveel te meer om liefhebben.
Ent: indien het; zie Aantekeningen bij v. 159.
verlacken: strikken.
so... uutghebacken: dan heb ik uitgediend (volgens Maximilianus waarsch. met scatologische
bijbetekenis: NTg. 44 (1951), p. 19).
Proza VIII want: omdat.
*

572
573
574
576
578
581
583
584
586
587
588
589
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590

595

600

605

610

*
590(603)-(604)617
590
591
593
594
597-600
597
598
599
600
602
603
605

O memorie, verstandenisse, waerdi dinckende590(603)-(604)617590
Op dleven daer ick mi nu in ontdraghe,591
Het soude u duncken sondich ende stinckende.
Ghi laet die claerheyt der hemelen blinckende593
Ende gaet den wech der hellen, vol meshage.594
Ick sie ende mercke meest alle daghe
Es hier yemant om mi ghequetst of doot
[D 1v] Ende ick weet wel, desen Moenen, dat es de plaghe,597-600597
En es vanden besten niet, dit es den noot.598
Ic ghevoelt wel, al en seyt hijs niet al bloot,599
Dat een viant moet wesen of niet veel betere.600
O moeye, moeye, u fel verwiten groot,
Sal mi maken een verdoemt sletere,602
Eewelijc uuter gracien vanden hoochsten wetere.603
Ey lasen, al eest voor mi wat claghelijcx,
Ick ben te verre, al woudick mi te keeren pooghen.605
Ic plach ooc Maria te dienen daghelijcx
Met bedinghen oft anders iet behagelijcx,
Ende die devocie es oec al vervloghen,
Ende oec en wil (hi) se mi niet ghedoghen,
Ende dat ic mi seghenen soude en gedoecht hi ooc niet.
Daerbi soumen oec ghevoelen moghen
Dat hi quaet es, omdat hi tseghenen vliet.

609 hi: naar S.
vormen twee balladestrofen van elk 14 regels op het schema abaabbcbccdcdd.
memorie: rede, denkvermogen.
daer... ontdraghe: waar ik me nu aan vergooi.
laet: verlaat, versmaadt.
meshage: ellende, verdriet.
Ende ick weet wel...: zie Aantekeningen.
plaghe: narigheid.
En es vanden besten niet: (vgl. v. 210) eufemistisch voor: hij is boos, slecht, vgl. in
omgekeerde zin ‘hij is de kwaadste niet’.
al bloot: openlijk.
viant: duivel.
sletere: slet.
den hoochsten wetere: hij die alles doorgrondt: God.
keeren: bekeren, terugkeren.
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615

Wat wil ic ooc achterdencken, besiet doch, siet,613-614613
Tes nu te verre comen om achterdincken.614
Hola, ic hebber ghinder twee bespiet615
Die ic ghisteren dach stelde om scincken ende drincken;
Daer wil ic mijn keelken laten clincken.

Na desen esse weder gaen sitten drincken metten ghesellen, daer Moenen soe wracht
als datter weder een doot bleef. Ende diet dede wert van Moenen geleit buyten der
stadt, daer hi noch een vermoerde bij rade van Moenen die hem wijs ghemaect hadde
dat die ghene die daer vermoort wert veel ghelts had, om dat hien vermoorden soude,
waerom Moenen seer verblide, seggende:Proza

620

[D 2r] Hulpe, Lucifers kagie ende helscaps clove,618
Hoe ic hier tvolc daghelijcx verdove!619
Men gheeft mi ghelove
Voor een groot cadet.620
Ick weet al te segghen wat die lieden let,621

618 (Leendertz, p. 304) A: kaengie; helsalps.
Wat wil ic ooc...: zie Aantekeningen.
achterdencken: piekeren.
achterdincken: zich iets te beklagen, berouw te hebben.
hola: hé; bespiet: bemerkt. J.B. Drewes vertaalt ‘Hé, daar heb je twee lui met wie...’ of ‘Daar
zie ik twee lui’: ‘Hola, ic hebber ghinder twee bespiet...’ in NTg. 48 (1955), p. 318, waar
ook andere voorbeelden van ‘hola’ in een gelijkaardig verband.
Proza Aantekeningen; had: bij zich had; om dat hien: op dat hij hem.
618 kagie: kooi, gevangenis; helscap: hellegezelschap; clove: kloof, afgrond, ook: knip, val,
(duivelse) strik (vgl. kagie) (Tinbergen in NTg. 12 (1918), p. 221). Kruys-kamp (ed. Mariken,
p. 43) verstaat (ik meen terecht) ‘kagie’ als ‘achterste’ en ‘clove’ als ‘aarskerf’ en het hele
vers dus als een gewone bezwering bij (duivelse) lichaamsdelen (vgl. met v. 403, 722 en
816). De aandacht voor juist deze lichaamsdelen is voor de middeleeuwse toneelduivel
stereotiep.
619 verdove: het hoofd op hol breng, verdwaas.
620 gheeft... voor: houdt mij voor; groot cadet: groot sinjeur, hele meneer.
621 let: scheelt.

*
613-614
613
614
615

Mariken van Nieumeghen

102
*

625

630

635

640

*
622
625
626
627
629
630
632
633
634
638
640
642
643

Ende daer omme te bet
Volchtmen mi naer.622
Ic weet raet te gheven, net ende claer,
So ic desen vrouwen wijs maec met minen blasene
Om die mans na hem lieden te doen rasene.625
Ic doe hemlieden den mans sulcken broeken gheven,626
Datser gheen acht daghen naer en leven.627
Ic hebbe dat hier bedreven
Meer dan eens,
Ende daer en verliest Lucifer niet aen, ic meens.629
Ende dan beghin ic mi ooc tonderwindene630
Om tvolc verborghen schat te doen vindene.
Dat heeft alree ghisteren (eenen) dlijf ghecost.632
Ic wees hem daer eenen scat lach quansuys vermost633
In eenen peertstal, al onder eenen post,
Daer den peertstal al geheele op stont.634
Ic seyde, hi moeste delven tot inden gront,
Hi sou daer menich pont
Vinden van verborghen scatte.
Ter stont ghinc hi delven datte,
Maer also saen als hi so verre quam638
Dat hi den pilare sijn fondament benam
Ende sinen stant daer hi op stont,640
Den pilaer sanck tot inden grondt,
Ende daer versmoorde mijn oomken ondre.642
[D 2v] Ick sal voort stellen dmeeste wondere,643

632 eenen: Leendertz, p. 305.
641 A: gronde.
te bet: te meer; volcht men mi naer: loopt men mij na.
blasene: ingeving, inblazen; rasene: razend (verliefd) te doen zijn.
sulcken... gheven: zoveel te verwerken, te verduwen geven (de vrouwen weten de mannen
zodanig uit te putten, dat ze...).
naer: na.
ic meens: zou ik zo denken.
tonderwindene: erop toe te leggen.
dlijf: het leven.
lach... vermost: die daar zogenaamd beschimmeld lag.
post: deurstijl.
also saen als: zodra.
stant: steunpunt.
versmoorde: liet het leven; mijn oomken: onze vriend.
voort stellen: verrichten, op touw zetten, vertonen (De Vooys in NTg. 26 (1932), p. 99 en
Mak in NTg. 48 (1955), p. 271); dmeeste wondere: de wonderlijkste, gekste dingen.
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645

Comet gheen belet van boven.644
Men sal noch als een god aen mi ghelooven,
So voer ickse met hoopen ten helschen suchte.646
......

IX.
Nadat Emmeken ende Moenen omtrent vi. iaren tHantwerpen ghewoent hadden
inden Gulden Boom, daer uutermaten veel quaets doer hem luden ghebuerde, soe
wert Emmeken verlangende om haeren oom ende haer ander vriendekens inden lande
van Ghelre te besoeken, Moenen biddende dat hi haer consenteren ende met haer
reysen wilde, waer op hi seyde aldus:Proza IX
Emmeken, u bede ontsegge ick u no,648-655648
Wildi, segdi, eens tot uwen vrienden varen?649

650

EMMEKEN
Ick soudt u bidden, waert u believen alsoe.
MOENEN
U bede, lief, ontseg ick u no.
EMMEKEN
Mijn moeye te Nyeumeghen, mijn oom te Venlo652
En sach (ic niet) in ses och in seven iaren.653

648 A: u nu.
653 ic niet: Leendertz, p. 306.
644 Comet...: zie Aantekeningen bij v. 159.
646 suchte: gezucht, geween; zie Aantekeningen.
Proza IX vriendekens: bekenden, verwanten.
648-655 : vormen een rondeel op het schema ABaAabAB.
648 no: node.
649 varen: gaan.
652 Venlo: zie Aantekeningen Prologhe, Op drie milen...
653 och: of.
*
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655

MOEN(EN)
Daeromme ontsegghe ick u die bede no.654-655
Ick belove u, wi sullen tuwen vrienden varen.
EMMEKEN
Si en weten niet alle die mi bestaende waren,656
Waer ick ben ghevaren,
Niet te meer dan oft ick waer ghesoncken in deerde.
Ende mijn oom hadde mi in so grooter weerde,
Ic weet wel dat hi menigen traen om mi geweent heeft.

660

665

[D 3r] MOENEN
Des plackaerts bedinghe dat mi verbeent heeft660
Dicwils als ic haer die leden waende vercroken.661
Ick hadse langhe den hals ghebroken,662
Maer zijn bede totten wive metten witten663
Die doetse mi altoos ontsitten.664
Ick en cans niet ghenitten
Dat ic eens pas hadde nae mijn gherief.665
EMMEKEN
Wat segdi, Moenen?

654-655 Daeromme...: zie Aantekeningen.
656 alle... waren: mijn verwanten.
660 plackaert: zinspeling op de kaalgeschoren kruin van de priester (tonsuur), ‘kaalkop’ (vgl.
‘herr plettner’ in M.J. Rudwin, Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen des
Mittelalters..., Göttingen 1915, p. 152); in D: ‘this polle shorne pryste’ (vgl. Janssen in Leuv.
Bijdr. 56 (1967), p. 73); bedinghe: gebed; verbeent: verschalkt.
661 vercroken: breken.
662 Ick hadse langhe...: zie Aantekeningen.
663 wive metten witten: zie Aantekeningen.
664 ontsitten: ontkomen, ontsnappen; ghenitten: (van genieten?) gedaan krijgen, of misschien
drukfout voor ghevitten: klaarspelen (De Vooys in NTg. 26 (1932), p. 99).
665 pas: gepaste gelegenheid.
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670

MOENEN
Niet, Emmeken lief.
Ick geve u oerlof, ghelijck dat ghi begheert
U vrienden tsiene, ende dat u deert.668
So gaet, rekent teghen den weert
Daer wi gheleghen hebben inden Boom,669
Ende morghen willen wi naer uwen oom
Oft naer u ander vrienden, daer ghi mi leet.671
Ick ben bereet.
EMMEKEN
Ick gae halen bescheet,672-684672
Weten watter noch achter staet int briefken673
Ende al betalen.

675

680

MOENEN
So doet, mijn liefken.
Betaelt vri opelijc en siet op een oneffen mite niet.675
Vri, ten wert te mijnen onprofite niet676
Dat wi reisen tot haren oom, den pape.
Mach icken eens op zijn blote betrape(n)678
Ende ick minen wille mach ghebruycken,
[D 3v] Ick sal dien pleccaert den hals verstuycken.680
Waer hi wech, dmeysen waer mijne, sonder foute.
Maer dat ic veel scicke oft coute,

671 A: vreinden.
672 (Leendertz, p. 307) A: bescheet halen.
668 ende: indien.
669 rekent teghen: reken af met; gheleghen: gelogeerd.
671 leet: leidt.
672-684 Ick gae halen bescheet...: zie Aantekeningen.
672 bescheet halen: navraag doen.
673 achter staet: te betalen is; int briefken: volgens de nota.
675 vri opelijc: gerust, royaal; en siet op... niet (mite: kleine koperen munt): rond maar naar boven
af als het getal ‘oneffen’, niet rond, is.
676 Vri: waarlijk.
678 op... betrape: onverhoeds overval.
680 verstuycken: breken, vgl. v. 662.
*
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Tes al niet en mi die Opperst warachtich
Gheen volle consent en gheeft eendrachtich.
Boven Hem en ben ic niet een haer te verwerven machtich.684

X Hoe Emmeken ende Moenen na Nieumegen reysden.
Aldus zijn Emmeken ende Moenen na Nieumeghen ghereyst, daer si quamen op den
ommeganckdach, des Emmeken seer blide was ende Moenen seide tot haer aldus:Proza
X

685

690

Nu Emmeken, naer u bede aen mi versocht,
So zijn wi emmer hier gherocht686
Te Nieumeghen. Oec eester heden ommegancdach.
Ghi segt dat u moeye hier te wonen plach,688-689
Wildise niet gaen besien?
EMMEKEN
Ick mach gaen tot daer,689
Maer als om te begeeren aen haer690
Herberghe of eenich eten of drincken,
Dat en sal ic niet dincken.
Si mochte mi schincken
Scandelike woorden, wreet onbetamelijck,
Also si eens dede ontscamelijc.694

684 en: indien; eendrachtich: welwillend.
Proza X ommeganckdach: processiedag. Op Beloken (eerste zondag na) Pinksteren werd te Nijmegen
in een plechtige ommegang een Mariabeeld van de parochiekerk van de heiligen Maria en
Stephanus naar het terrein van de oude kerk buiten de muren gedragen: Michels in Tijdschr.
voor Taal en Letteren 15 (1927), p. 7; des: waarover.
686 emmer: nu dan; gherocht: aangekomen.
688-689 Ghi segt dat u moeye...: zie Aantekeningen.
689 mach: kan wel, wil wel.
690 als om: zoveel als te...; aen: van.
694 ontscamelijc: schandelijk.
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695

700

Haer onwetende woorden onverstandelijck695
Brochten mi eerst int dleven scandelijck
Daer ic mi nu in ondraghe, eylaes.697
MOENEN
Ick soude gheloven, mijn lief, mijn solaes,698
Als daer te gane dats u ghenen noot es.699
[D 4r] Weet dat u moeye wel drie iaer doot es.
EMMEKEN
Wat dinghe, doot?
MOENEN
Ja, liefste greyn.701
EMMEKEN
Hoe weeti dat, Moenen?
MOENEN
Ick weet serteyn.
EMMEKEN
Dats mi groot hindere.703

695
697
698
699
701
703

onwetende: onverantwoorde, domme.
daer... ondraghe: dat ik nu leid.
solaes: troost.
Als daer te gane...: dat je er geen behoefte aan hebt daar te gaan.
Wat dinghe: wat? hoe nu? greyn (pit, kern, 't beste): schat.
Dats mi groot hindere: dat spijt me erg.
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MOENEN
Tes nochtans so.

705

EMMEKEN
Ontbeit, wat sie ic ghindere?704
Laet ons dat vernemen eer wi van hier scheen.705
Siet, siet, daer vergadert veel volcx over een.706
Scuylter wat? Wilt yemant vraghen snel.707
MOENEN
Neen troost, men salder gaen spelen een waghenspel,708
Dats alle iaer op desen dach te doene.709

710

*
704
705
706
707
708

709
710
711
712

EMMEKEN
Als icker om peyse, tes tspel van Masscheroene.710
Die weerdicheit van dien spele en es niet te sommen.711
Mijn oom pleecher om hier te com(m)en.712
Ke, Moenen, laet ons gaen hooren.

709 A: eerste vers van Emmekens claus (zie Aant.).
Ontbeit: hé!
scheen: weggaan.
over een: bijeen.
Scuylter wat: is er wat aan de hand?
waghenspel: vertoning op een stilstaande wagen, hier waarsch. een wagen die in de processie
met een tableau-vivant is rondgereden (‘Over Wagenspelen’: B.H. Erné in T.N.T.L. 50 (1931),
pp. 223-235).
Dats alle iaer...: zie Aantekeningen.
Als... peyse: nu ik eraan denk; Masscheroen: zie Aantekeningen.
weerdicheit: waarde; sommen: beschrijven.
Mijn oom pleecher...: zie Aantekeningen.
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715

720

725

MOENEN
Tes een soete snabbelinghe.713
Lust u te hoorene sulcken brabbelinghe?714
Ke, ga wi biden roost ende biden wine.715
[D 4v] EMMEKEN
Ey Moenen, het pleech so goet sine.
Ic heb mijnen oom hooren seggen op ander saiso(e)nen717
Dat dit spel beter is dan sommige sermoenen.
Daer zijn goede exempelen somtijts in (s)elcke spelen,
Dus troost, en liettijs u niet vervelen,720
Ick sout wel willen sien.
MOENEN
Ic en consenteers niet gheerne.
Ic heb al vreese, bi Lucifers achterqueerne,722
Oft si int spel iet hoorde van deghe723
Daer si berou oft achterdencken bi ghecreghe.724
Bi Lucifer, so waer mijn hoghe vermet niet.725
EMMEKEN
Ey Moenen, laet mi hooren.

*
713
714
715
717
720
722
723
724
725

719 selcke: naar U en S (Leendertz, p. 309).
Ke: toe nu; snabbelinghe: kletskoek, leuterpraat.
brabbelinghe: geleuter.
roost: gebraad.
op ander saisoenen: vroeger, destijds.
en... vervelen: als het u niet te veel is.
achterqueerne: achterste (queerne: molen).
van deghe: iets goeds, deugdelijks.
achterdencken: berouw.
hoghe vermet: stout plan; niet: niets.
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MOENEN
Nu wel, maer en let niet726
Langher dan ic u en roepe, oft ic vererre.727

Emmeken quelde Moenen so langhe om dit spel te hooren dat hijt haer te lesten
consenteerde, maer hi deet seer node ghelijck ghi ghehoort hebt. Ende dat spel begonst
aldus:

730

735

740

*
726
727
728

729
730
734
737
739
740
741

MASSCHEROEN
Bre, hierioh, (ic) Masscheroen, advocaet van Luciferre,728
Wil gaen appelleren mijn ghedinghe729
Teghen den oppersten iuge gheringhe,730
Waerom dat hi dmenschelijke geslachte misdadich
Meer ontfermt ende es ghenadich
Dan ons arme gheesten, eewich versmaet.
Al hadde een mensche alle die mesdaet734
[D 5r] Alleen ghedaen die men in die werelt doet,
Heeft hi eens hertelijck berou goet
Met goeder meyninghen, hi comt (t)er ghenaden.737
Ende wi, arme gheesten, die noyt niet en mesdaden
Dan met eenen ghepeyse cort,739
Sijn daeromme inden afgront ghehort,740
Sonder hope in eewighe pijne stuer.741

728 ic: Leendertz, p. 310.
741 A: stner.
let: toef, blijf.
vererre: word boos; zie Aantekeningen.
Bre, hierioh: duivelse uitroep. ‘Bre’ (volgens Leendertz, p. 573 te lezen als ‘bre’, niet als
‘bree’) is te vergelijken met het meer voorkomende ‘bor’ of ‘borre’; ‘hierioh’ misschien met
de Franse duivelkreet ‘harau’ (vgl. nog met het Engelse ‘harrow’ en het Duitse ‘oho, hoho’:
E.J. Haslinghuis, De duivel in het drama der Middeleeuwen, Leiden 1912, pp. 165-6).
appelleren mijn ghedinghe: mijn zaak in hoger beroep brengen.
Teghen: bij; iuge: rechter, gheringhe: dadelijk.
alle die mesdaet: alle misdaden.
met... meyninghen: oprecht, met goed voornemen.
ghepeyse: gedachte, nml. van hoogmoed.
ghehort: gestoten.
stuer: wreed.
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745

750

755

760

*
745
746
748
750
751
753
755
756
757
758
759
761
763

Ick, Mascheroen, Lusifers procuruer,
Vraech u noch eens, God der ontfermherticheyt,
Waerom dat ons meer ghenade es ontseyt
Dan den mensche die dagelicx sondicht onsprekelijck.745
GOD
Mijn ontfermherticheit en es niemant gebrekelijc746
Die berou heeft eer dat leven is gheynt,
Die in tijts met berouwe bekint748
Dat ic een God ben ontfermhertich ende rechtveerdich.
Maer die so versteent bliven in ercheden onweerdich750
Dat si nemmermeer en hebben achterdincken,751
Die moeten met Luycifer inden afgront sincken,
Daer niet en is dan hande wringhen.753
MASSCHEROEN
U gherechticheyt faelt in veel dinghen,
Al heetmen u rechtveerdich God in allen siden.755
In Abrahams, in Moyses, in Davids tijden,756
Doen mochtmen u rechtveerdich naemen,757
Doen sachmen u den menschen blamen ende beschamen758
Ende puneren om een onreyn ghedachte.759
Nu, al waert dattet kint die moeder vercrachte,
Oft dattet den vader torte oft smeete,761
Oft dat deen broeder dander verweete
[D 5v] Alle quaet dat ye was ghebrouwen,763

753 (Leendertz, p. 311) A: herde wringhen.
onsprekelijck: onnoemelijk.
es... gebrekelijc: wordt onthouden.
bekint: erkent.
ercheden: zonden, boosheid.
achterdincken: zie v. 724.
hande wringhen: zie v. 137.
in allen siden: alom.
In... tijden: onder de oude bedeling.
naemen: heten.
blamen: berispen.
puneren: straffen.
torte (van terden): trapte; smeete: sloeg.
ye: ooit.
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765

Heeft hi eens hertelijc berouwen,
Ter stont es uwe ontfermherticheit verworven.
GOD
Waerom ben ic die doot ghestorven766
Soo schandelijck, so smadelijc aen tscrucen hout,767
Dan om dat elc mensche, ionc ende oudt,768
Ter ghenaden soude staen van mijnen vadre?769

770

775

780

*

766
767
768
769
770
773
774
775
777
778
779

MASSCHEROEN
Dies hoordi te wesen te stranger ende te quadre770
Dan te voren, aengesien dat ghi naect hebt
Sulcken scandelijcken doot ghesmaect hebt,
Omdat ghi die mensche daer met sout reenen.773
Ende meer dan te voren dat si versteenen774
In onbetamelike sonden horribile,775
(Die) te becondighen of te verhalen waer impossibele,
Die redelike hem int overdincken vereysen.777
Datmen in doude wet niet en dorste peysen,778
Dat derren die menschen nu wel stoutelijken doen.779
GOD
Daer en liechdi niet, Masscheroen.
Het volck es nu in quaetdoen so verhert,

768 (Leendertz, p. 311) A: Dat om.
776 Die: Leendertz, p. 311.
780 A: leihdi.
ic: Jezus Christus.
tscrucen hout: kruishout.
om dat: opdat.
ter... staen: tot de genade (van mijn vader) zou komen, onder zijn genade zou staan.
Dies: derhalve; stranger: strenger.
Om dat: opdat; reenen: zuiveren (van zonde).
dat: expletief; versteenen: volharden, zich verharden.
becondighen: bekend maken.
die redelike: de rechtschapenen, rechtvaardigen; hem vereysen: gruwen.
in doude wet: onder het oude verbond.
derren: durven.
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785

790

795

Eest datter gheen beteringhe af en wert,
Ick sal mijn stranghe sweert van iusticien783
Moeten doen sniden met punicien
Ende mijn plaghen senden, quaet om verdraghen.
ONS LIEVE VROUWE
O kint, wijsdi den menschen plaghen,786
Dat moet mi wanhaghen. Mach u verbeden wesen,787
Laet den menschen doch noch wat met vreden wesen:
[D 6r] Sent hemlieden eerst teekenen oft v(o)erboden,
Alsoe ghi pleecht in sulcken noode,
Eertbevinghe, dobbel sonnen oft sterren met steerten,791-799791
Dat si bevroeden moghen met sulcke gheveerten792
Dat ghi ghestoort sijt uutermaten.793
Si selen dan bi aventueren die sonden laten794
Uut vreesen van meer gheplaecht te sijne.795
GOD
Neen, moeder, dats al verloren pijn(e).796
Ick heb dicwils soe veel teekenen ghebaert797

789 veerboden: Leendertz, p. 312.
van iusticien: strafrechtelijk.
wijsdi: veroordeelt gij tot.
wanhaghen: mishagen; Mach u verbeden wesen: indien u om iets mag worden gesmeekt,
hier meer in 't bijzonder om afwending van toorn.
791-799 Eertbevinghe, dobbel sonnen...: zie Aantekeningen.
791 dobbel sonnen: ‘het verschijnsel dat zich voordoet bij een halo. De lichtstralen van de zon
kaatsen en breken aan en in de ijskristallen van cirrostratus. Op of bij de horizontale kring
verschijnen er dan lichtplekken die men bijzonnen noemt’ (P. Maximilianus, ‘Aantekeningen
bij Mariken van Nieumeghen’ in NTg. 44 (1951), p. 89); sterren met steerten: kometen.
792 met: door; gheveerten: vreemde verschijnselen.
793 ghestoort: vertoornd.
794 bi aventuren: mogelijk.
795 meer gheplaecht: door ergere plagen (rampen) getroffen.
796 pijne: moeite.
797 ghebaert: getoond, geopenbaard.
*

783
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800

805

Daer si af behoorden te sijn vervaert,
Pestelencien, orloghen, dier tijden,799
Daermen met rechte voer soude vermiden
Die sonden die mijn Godheit verleden:801
Mer hoe si meer geplaecht sijn, hoe si meer wreden,802
Niet denckende op deewighe doot vol gheweens.803
Tes al: waer voor sorge ick, versucht ic ten lesten eens,804
Dontfermhertige God wert mijns ontfermende.

Emmeken, dit spel horende, wert haer sondich leuen bedinckende, met bedructer
herten in haer selven seggende:
Here God, hoe wert mijn bloet verwermende806
Int hooren van desen wagenspele!
Ick hoor dier redenen ende argumenten soe vele,808
Dat ick puer achterdincken crighe ende berou.809

810

*
799
801
802
803
804

806
808
809
810
811

MOENEN
Wel, sullen wi hier bliven staende? Ou, seg, ou,810
Wat wildi aen dese brabbelinge hooren?811
Gaen wi doch minne.

805 A: ontfermmende.
dier tijden: hongersnood.
verleden: beledigen, krenken.
wreden: woeden, razen (Mak in NTg. 48 (1955), p. 272).
deewighe doot vol gheweens: omschrijving van de hellestraf, de eeuwige verdoemenis.
Tes al: allen zeggen, 't is altijd maar...; waer voor sorge ick: wat zou ik me zorgen maken;
versucht ic: laat ik maar even een zucht van berouw; ten lesten: op het eind van mijn leven,
bij 't sterven. Zie ook Aantekeningen.
wert... verwermende: verwarmt (als gevolg en teken van emotionele spanning).
dier: partitieve genitief bij ‘vele’.
puer: waarlijk.
ou, seg, ou: hei, hei (drukt verveling en ongeduld uit).
brabbelinghe: zie v. 714.
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815

820

[D 6v] EMMEKEN
Neen, tes verloren812
Gheroepen, ghetrocken of ghesluert.
Also langhe als dit spel duert
En crijchdi mi van hier niet, gaen die willen.
Tes beter dan een sermoen.
MOENEN
Hulpe, Lucifers billen!816-821816
Dat si hier blijft staende, des versuchte ick.817
Si sal hier achterdencken crighen, duchte ick,
Doer die prasinghe die si daer staet en hoort.819
Ick sal noch wat beyden, maer comse dan niet voort,820
Ick salse wel met vuysten van hier doen trenten.821

Aldus hadde Moenen gheerne dat spel belet te horen, maer si bleeft hoorende, oft hy
wilde oft en wilde. Dwelck aldus voorts luyde.

825

812
816-821
816
817
819
820
821
822
823
825
827

MASSCHEROEN
O beleeder der hemelen ende der elementen,822
God inder rechtveerdicheyt in die hochste segh(i)e,823
Soudi Lucifer ende die helsche collegie
Gheen consent willen grieven ende gehinghen825
Dat wi die mensche wat castien ghingen
Van haren mesdaden ende van haerder quaetheyt?827

verloren: tevergeefs.
Hulpe, Lucifers billen...: zie Aantekeningen.
Lucifers billen: vgl. v. 403-4 en 618.
des: daarom.
prasinghe: geleuter; staet en hoort: staat aan te horen.
beyden: wachten.
trenten: gaan.
beleeder: bestuurder; elementen: elementen der stoffelijke wereld (aarde, water, lucht en
vuur).
seghie: zetel.
gehinghen: toestaan.
van: om.
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830

835

840

845

*
828
829
831
832
834
836
837
838-839
841
843
844
846
847

Anders en crijchdijs nemmermeer verlaetheit828
Vanden vervaertheit die si plien.829
V hant van iusticien moetse castien,
Suldi nu onder menschen die bekinde wesen.831
GOD
Masscheroen, het sal moeten int inde wesen832
Dat ic consent sal gheven tvolck te plaghen,
Want met gheenen dinghen en sijn si te versagen834
[E 1r] Voer si den slach hebben op den hals.
ONS LIEVE VROUWE
O sone, die menschen sullen hem beteren van als,836
En wilt niet te haeste u punicie toogen.837
Denckt om die borstkens die ghi hebt ghesoghen,838-839
Denckt om dat buixken daer ghi inne gelegen hebt,
Dinckt om die passie die ghi gheleden hebt,
Dinckt om alle dbloet dat ghi stortet in ghescille.841
Waert niet al om smenschen wille,
Om dat si thuus vaders genaden souden geraken.843
Ghi hebt stelve ghesproken, wat wildi maken,844
Al hadde een mensche alle die sonden alleene
Ghedaen van alle die werelt ghemeene,846
Riep hi eens hertelijck op u ontfermen,847

832 (Leendertz, p. 314) A: int eynde.
verlaetheit: stilstand, rust, ophouden, dus: anders komt er nooit een einde aan...
vervaertheit: gruweldaden; plien: plegen.
die bekinde wesen: erkend worden.
int inde: tenslotte.
te versagen: af te schrikken.
hem: zich; van als: in alles.
toogen: doen blijken.
Denckt om die borstkens: zie Aantekeningen.
in ghescille: in het rumoer en de opschudding rond Jezus'proces en kruisiging. Beuken (ed.
Mariken, p. 91) verklaart ‘ter verzoening’.
thuus: tot uws.
maken: eraan doen, veranderen.
alle... ghemeene: de gehele wereld.
riep hi... op: deed hij een beroep op, riep hij... in.
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Hi soude ontfanghen sijn met openen armen.
Dits u woort, menich mensche es vroedere.849

850

855

GOD
Ick sprac ende ten es mi niet leet, vrou moedere,
Ende noch seg ic, al hadde een mensche alle die sonden
Ghedaen diemen soude connen gronden,852
Kent hi mi met berou, hi sal vercoren sijn.853
Ende liever dan een siele soude verloren sijn,
Ick soude noch eer alle die pijne dobbel lijden
Die mi die ioden deden in voerleden tijden.
O mensche, hier om behoordi te dincken(e).

Hoe Emmeken dit spel langher hoorde, so si haer sonden meer overdenckende wert,
seggende aldus:
860

865

*
849
852
853
859
860
867
868
869

Nu eerst beghinnen mi die tranen tontsinckene
Even ghedichte over mijn wanghen claer.859
Och, welcke wroeghen heb ick ontfanghen daer860
[E 1v] Int hooren dier woerden! O, Heere der heeren,
Waert ooc moghelijc, woudic mi bekeeren,
Dat ic ter genaden soude comen van u?
Noyt en had ic achterdencken dan nu.
Waert ooc moghelijck? Ick duchte neent,
Ick hebbe mijn consente te verre verleent,
Sonder redene mijn voernemen ghebruyckende,867
Och, eerde, ontdoet u ende zijt mi beluyckende,868
Want ic en ben niet weerdich dat ic u beterde.869

848 A: sonde.
869 A: betrede.
es vroedere (es: es des): weet dit.
gronden: peilen.
Kent: erkent; vercoren: gered.
Even ghedichte: zeer overvloedig; claer (stopwoord): duidelijk, zoals blijkt.
wroegen: wroeging.
Sonder redene: onberaden; voernemen ghebruyckende: mijn zin doende.
ontdoet u: open u; zijt mi beluyckende: omsluit mij, begraaf mij.
beterde: betreed.
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870

875

880

MOENEN
Hulpe, Modicack, hoe ick blaecooghende werde!870
Dit meysen crijcht berou den balch al vul.871
. . . . . .872
Ga wi yewers int scoonste vander ste(den)
Een kanne wijns meten.
EMMEKEN
Laet mi met vreden874-877874
Ende vliet van mi, fel viant boos!
Weemi, dat ic u oyt verkoos
Ende aenriep u, verghetende die Godheit ontfermhertelic.
Och, och, ick crighe sulcken berouwen hertelijc
Dat nu therte sal besluyten. Och, ic beswilte,879
Mijn cracht faelgeert mi.
MOENEN
Hulpe, Lucifers leveren, longheren ende milte,880
Nu mach ic wel borlen, blaecooghen ende huylen.881
Mijn meeninghe wil hier al vuylen.882
Onder die helsche guylen

871 (Leendertz, p. 315) A black.
879 A: al besluyten (corr.: H. Pleij in Spektator 1 (1971-2), p. 35; Leendertz, p. 315: Dat mi..
.sal).
A: beswelte.
870 Modicack (ook v. 998): scatologische duivelnaam, waarsch. omzetting van cac(o)daemo(n);
zie Maximilianus in NTg. 44 (1951), p. 18 en Michels in Tijdschr. voor Taal en Letteren 15
(1927), p. 17. ‘Modecac’ was ook de naam van een Kortrijkse rederijkernar: M. Vandecasteele,
‘Letterkundig Leven te Gent van 1500 tot 1539’ Jb. de Fonteine 1966, p. 48; blaecooghen:
vonken met de ogen schieten.
871 den balch al vul (balch: buik): over haar hele lichaam, geheel en al.
872 : zie Aantekeningen.
874-877 Laet mi met vreden...: zie Aantekeningen.
874 meten: drinken.
879 besluyten: doen sluiten, ineen doen krimpen; beswilte: bezwijm.
880 faelgeert: begeeft; Hulpe...: zie v. 403.
881 borlen: brullen, schreeuwen.
882 meeninghe: opzet; wil: dreigt; vuylen: vernietigd te worden, te mislukken.
*
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885

Wert nu mijn daet van cleender vramen.883
Rijst, in alder duvel namen,884-885884
[E 2r] Oft ic draech u ghecoust, ghescoeyt in Cacabo!885
EMMEKEN
O Heere, ontfermt u mijns!

890

MOENEN
Ja, eest also?886-887
Nu hoor ic wel dat achterdencken in haer gaet cnaghen.
Tot in t(s)werck der wolcken wil icse draghen,
Toornen hooghe ende worpense van boven neder.
Coemtse dan te haer selven weder,890
So heeftse gheluck, die leelijcke vrucht.891
Her, her, ghi moet mede in die lucht!892

houtsnede 5

885 A: ic droech.
886 A: Ju eest also.
889 A: worpenle.
883 guylen: boeven, slempers; wert van cleender vramen: brengt weinig baat, weinig voordeel.
884-885 Rijst, in alder duvel namen...: zie Aantekeningen.
884 Rijst: sta op (Emmeken is immers met de woorden van v. 879-80 neergezegen).
885 ghecoust, ghescoeyt: zonder meer, zoals je hier staat, direct, of met huid en haar, geheel (vgl.
v. 984) (vgl. de uitdrukking ‘met kousen en schoenen in de hemel komen’: F.A. Stoett,
Nederlandsche Spreekwijzen..., Zutphen 1943, dl. 1, pp. 504-5, nr. 1263 en L.M. van Dis,
Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw, Antwerpen s.d.
(1937), p. 247, n. 17); Cacabo: de helleketel, volgens Maximilianus geassocieerd met ‘cacken’:
NTg. 44 (1951), p. 18.
886-887 O Heere, ontfermt u mijns...: zie Aantekeningen.
890 te haer selven weder: tot zichzelf, tot bewustzijn.
891 vrucht: schepsel.
892 Her: hier, vooruit. Voor andere verhalen waarin iemand door de duivel in de lucht wordt
gevoerd en neergeworpen, in 't bijzonder in Caesarius van Heisterbachs Dialogus
Miraculorum, zie L. Peeters in NTg. 64 (1971), p. 102.
*
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* [E 2v] (N)ae dese woorden heeft Moenen die duvel Emmeken hoogher dan eenich

huys ofte kerke in die locht ghedraghen, dat haer oom ende alle die lyeden saghen,
dwelck hem allen seer verwonderde, niet wetende wat dat bedieden mochte.

XI Hoe Moenen Emmeken van boven neder werp ende hoese haer
oom wert kennende.
houtsnede 6
(A)ls Moenen die duvel Emmeken boven alle huisen hooghe ghedragen hadde, werp
hij se van boven neder opter straten, haer also meenende den hals te breken, waer af
die lieden seer verscrickten. Ende heer Ghijs-[E 3r] brecht, haer oom, die dat self
spel oec horende was, verwonderde wat dat bediede ende wye dat wesen mochte dye
van so hoghe viel, seggende ende vraghende eenen die neven hem stont aldus:Proza XI

895

Heeftse den hals niet ontwee, so heeftse gheluc vry!893-903893
Mijn herte crijchter onsprekelijcken druc bi894
Dat ic dit liden aen eenich mensche scouwe.
Kendise niet? Wie es die vrouwe?
EEN BORGHER
Ick sout gheerne sien oft icse kende,
Maer tvolc staet hier so en dringt over ende898

*
Proza XI
893-903
893
894
898

Proza van XI: A: ghedragen hande en nnde wye.
werp: wierp; self: zelfde.
Heeftse den hals niet ontwee...: zie Aantekeningen.
ontwee: (in tweeën) gebroken; vry: waarlijk.
druc: benauwenis, droefheid; bi: door.
staet... en dringt: staat te dringen; over ende: ‘wanordelijk’ (Mak in NTg. 48 (1955), p. 272)
of buitensporig (vgl. overentich: overtollig).
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900

905

910

Datmer niet en can bi gheraken.
Coemt achter mi heer, ic sal ons een gat maken.
Dwaes es hi die mi int dringhen slom acht.901
Siet heere, tvrouken leet in onmacht,
Si leyt al van haer selven.
DIE OOM
Dat en es gheen wondre.
Helpt! Al dbloet mijns lichaems van boven tot ondre
Vercruypt mi, ic soudt wel betoghen.905
Die tranen schieten mi uuten oghen,
Mijn aderen versterven, mijn coluer wert bleec,907
Noyt en ghevoelde ic mi so weeck.
Och vrient, slaet mijns gade, ic bids u seere.909
DIE BORGHER
Ontbeyt, wat let u heere?910
Ghi verandert al waerdi puer een doot mensche!911
DIE OOM
Om sterven dat ic in deser noot wensch(e),912
Och Antropos, coem en doerschiet mi lichte.913
[E 3v] DIE BORGHERE
Hoe meslaet di u aldus?

*
901
905
907
909
910
911
912
913

907 (Leendertz, p. 317) A: Mijn anderen.
slom: onhandig.
vercruypt mi: trekt in me weg; ic... betoghen: dat mag ik wel zeggen (stoplap).
versterven: worden krachteloos.
slaet mijns gade: let op me, help me.
Ontbeyt: hé? let: scheelt.
verandert: verandert van gelaatskleur, wordt bleek; puer: geheel.
dat: expletief.
Antropos: zie Aantekeningen; lichte: snel.
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915

920

DIE OOM
Och, het es mijn nichte!914
Dies ic therte vol leets ghenoch hebbe.
Dit esse die ic wel seven iaer ghesocht hebbe.
Ey lasen, nu leyt si hier den hals verstuyct.
Och eerde, ontdoet u ende mi beluyct,918
Ick en wille niet langher ruste ghewinnen.919
DIE BORGHER
Weetti wel dat sijt es?
DIE OOM
En soudicse niet kennen?
Oft meendi dat ic mijn sinnen misse?

925

914
918
919
922
925
929

MOENEN
Hulpe, melcflessen van corten blisse,922
Minen steert ic bepisse
Van rechter quaetheden!
Nu en weet icker gheenen raet teghen.
Dit is haer oom, hoe sal ict nu coken?925
Ick hadde haer langhe den hals ghebroken,
Maer die bede van desen pape heylich
Maect mi den wech onveylich.
Had icker macht aen, ic souden ter stont ter hellen voeren.929

meslaet di u: maakt gij misbaar.
Och eerde...: vgl. v. 868.
wille: zal; ghewinnen: krijgen.
melcflessen van corten blisse: zie Aantekeningen.
coken: klaarspelen.
aen: over; souden: zou hem.
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930

DIE BORGHERE
Siet heere, ic siese noch roeren.930
DIE OOM
Verroeren? Dat waer boete voer vele ghepijns!931
Tes waer, si roert sekere.

935

940

945

*
930
931
932
937
938
939
945

[E 4r] EMMEKEN
Ay mi, wats mijns?932
Waer heb ick gheweest of waer ben ic nu?
O Heere, sta ic ooc noch in die gracie van u
Dat ic ter ghenaden soude moghen comen?
Ja ick, want haddi mi hier niet ghenomen
In uwer bewaernesse alles machtich,937
Ick ware in deewighe pine onsachtich938
Met siele, met live eewich versteken939
Uut tsheeren rijcke.
EMMEKENS OOM
Condi noch spreken
Mariken nichte, so spreect teghen mi,
Die so menich suchten om di
Ghesucht heeft ende so menich claghen gheclaecht,
Ende tallen canten so menich vraghen ghevra(e)cht,
Ende nu vindic u hier onder dit ghedroom945
In desen soberen puente.

938 A: onsashtich.
roeren: verroeren.
boete voer: vergoeding voor, leniging van; ghepijn(s): (doorstane) smart.
wats mijns: wat is er met mij (aan de hand)? Wat is me overkomen?
bewaernesse: bewaring, hoede; alles machtich: almachtig.
onsachtich: vreselijk.
versteken: verstoten.
ghedroom: gedrang (van volk).
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950

955

960

946
947
948
949
951
953
955
956
958
959
962

EMMEKEN
Och, sidi dit, heer oom?946
Och, ghehingde God dat ic op dit pas947
Ware inden selven puncte dat ic was948
Doen ic u leste sach, sonder dese reyse.949
Och, als ic mi selver overpeyse,
Ic ducht dat ic eewich verdoempt ben.
DIE OOM
Nichte, ghi sneeft.951
Ten es niemant verloren dan die hem verloren gheeft.
Hoe soudi so verdoempt sijn? Dat waer te deerne.953
Maer, hoe coemdi hier? Dat wistic gheerne.
[E 4v] En ghi waert vlues in die lucht so hooghe?!955
Segghet mi doch, bi uwen ghedooghe.956
Ick en sach noyt mensche so hoghe dat ic weet.
EMMEKEN
Heer oom, het waer mi onghereet958
Dat ic u alle mijn aventuere soude verhalen bescedelijc.959
Ic hebbe mi den viant eens overgegheven geheelijc
Ende nae dien ontrent seven iaren met hem gegaen.
Ick en cans u niet al doen vermaen.962

desen soberen puente: deze treurige toestand (sober: treurig, ongelukkig).
ghehingde: stond God toe; op dit pas: nu.
puncte: toestand, staat (morele staat, staat van genade); 947-949: vgl. D: ‘unkyll I wolde that
I were in the same case that I was in when that I dwelt with you but nowe I am dampned’.
sonder dese reyse: zonder deze reis(ervaring).
sneeft: dwaalt, vergist u.
te deerne: deerniswekkend, te beklagen.
vlues: zo even.
bi uwen ghedoghe: als je wil.
onghereet: moeilijk, bezwaarlijk.
bescedelijc: nauwkeurig, gedetailleerd.
doen vermaen: vertellen; metten cortsten: zo kort mogelijk; overslaen: door- of overlopen.
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965

970

975

Ick wilt metten cortsten overslaen,
Binnen dien seven iaren mijn regiment ende ons bedriven,963
Men souder wel boecken af scriven.
Gheen quaet en mach tegent mijne clicken.965
Ten eynde van alle dese vreemde sticken966
Quam ic hier int lant om mijn vrienden te visiterene
Ende met dat wi hier doer meenden te passerene
Ende ter merct quamen, so saghic staen spelen daer
Tspel van Masscheroen. Ic hoorder naer
Emmer in die woorden die ic hoorde,971
Creech ic sulcken achterdincken, dats hem stoorde972-3
Hi die bi mi was ende droech mi daert volck sach,973
Hooghe in die locht.
DIE OOM
Ey lacen, o wach!
Hoe, nichte, was die viant bi u?
EMMEKEN
Jay, heer oom, ende es ontrent seven iaer nu976
Dat ick mi voechde onder sijn ghebot977
Ende met hem ghewandelt hebbe.

963
965
966
971
972-3
973
976
977

regiment: levenswijze.
clicken teghen: halen bij.
sticken: dingen, handelingen.
Emmer: en juist.
dats hem stoorde Hi...: dat hij er verstoord om was...
daer: daar waar, terwijl.
Iay: ja (h)i.
ghebot: gezag.
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980

985

[F 1r] DIE OOM
Hulpe, almoghende God!
Daenhoren doet mi al dlijf vergruwen.979
Dien gast moeten wi van u stuwen,980
Soudi ghewinnen Gods rijcke hueghelijck.981
MOENEN
Ey, pleckaert, dat en es niet mueghelijc,982
Dat ghi mi van haer sout vervremen.983
Alst mi past, ic salse met huye, met haer nemen984
Ende draeghense daermen selden solfer of pec spaert.985
DIE OOM
Soudi, fel gheest?

990

979
980
981
982
983
984
985
986
988
990-992
990

MOENEN
Ja ick, hoeresoon, pleckaert,986
Si es mine, si heeft haer selven overghegheven,
Den Oppersten af ghegaen ende mi bi ghebleven.988
Daer om moetsi ten helschen gloede blaken.
Ende, hoeresone, soudise mi meinen tongoede maken,990-992990
Ick soude u hals ende beenen verpletten.

vergruwen: ijzen, huiveren.
gast: kerel; stuwen: verdrijven.
Soudi ghewinnen: indien gij wilt verwerven; hueghelijck: zalig.
pleckaert: zie v. 660.
vervremen: scheiden, aftrekken.
huye: huid.
daermen... spaert: de hel (selden: litotes voor nooit).
fel: wrede, kwaadaardige.
afghegaen: verloochend, verraden.
Ende, hoeresone...: zie Aantekeningen.
tongoede: afhandig.
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995

DIE OOM
Fel gheest, dat sal ic u wel beletten!
Ick hebbe hier, meen ick, in minen brevier
Acht oft tien regulen in een papier.994
Si selen u schier doen anders wrimpen.995

MOENEN
Och, och, mijn borstelen risen, mijn haren crimpen996
Mits dat hi daer leest. Wat sal ick verkiesen?997
Bi Modicack, moete ic dese verliesen,998
Hoe sal ic doergoyt zijn met gloeyende wappers!999
1000 Van quaetheyden so bijt ic mijn knappers,1000
[F 1v] Uut ooren, uut bachuse blasick helsche spercken.1001
Hier aen mi machmen nu mercken,
Als ons opset den oppersten Here verdriet,
So es ons (dinghen) min dan niet.1004
1005 Ick ducht, ic van deser sielen sal moeten scheeden.

*

994
995
996

997
998
999
1000
1001
1004

995 naar U en S; A: u vlues (schier wrsch. oorspr. vanwege overlopend rijm, vgl. Leendertz,
p. 321).
1000 (Leendertz, p. 321) A: so bid.
1004 naar U en S (Leendertz, p. 321): daar echter ook ‘So sijn ons(e) d.’.
Acht oft tien regulen: zie Aantekeningen.
schier: vlug; wrimpen: grijnzen, gezicht trekken.
borstelen: stekelharen; crimpen: trekken zich samen (worden hard en gaan rechtop staan:
‘risen’). Vgl. dezelfde uitroep van Satan in het spel van de Becooringe des duvels: ‘Och mijn
borstelen rysen, mijn aren krimpen’ (citaat in W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het
rederijkersdrama, Groningen 1958, p. 339).
Mits dat: door wat; verkiesen: beginnen.
Modicack: zie v. 870.
doergoyt: afgeranseld; wapper: geselriem (leren riem met loden bal).
knappers: tanden.
spercken: vonken.
dinghen: ondernemen, streven (vgl. ‘vermet’ in v. 725) of ding, zaak (Van Mierlo in VMA
1951, pp. 181-3); min dan niet: minder dan niets (waard).
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DIE OOM
Ga wi, Mariken nichte, ic sal u gaen leeden,1006
Hier totten deken een vier doen stoken.
Ic dencke wel u leden zijn u al ghebroken1008
Mits dat hi u so op vuerde ende weder liet vallen.1009
1010 Ghi moet seer ghequets(t) zijn.
EMMEKEN
Ick en achs niet medallen1010
Dit liden, heer oom; dies gheen verhael.1011
Ick ben willich te liden tien dusent mael
Meer dan pennen souden connen ghescriven,1013
Mach Gods ontfermen aen mi becliven.1014
1015 Mi en ruect wat ic doe, mach ic eens troost1015
Verwerven ende gracie.
DIE OOM
Blijft in dat propoost.1016
Ick verseker u Gods rijcke tuwer kueren.1017
Wi lesent deghelijcx in die scriftueren:1018
Om te verwerven Gods glorie puere,
1020 Niet voer een heerlijc berou ter lester huere.1020

1006
1008
1009
1010
1011
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1020

leeden: brengen.
al: geheel.
Mits dat: doordat.
achs niet medallen: geef er in 't geheel niet om.
dies gheen verhael: daarover hoeft niet (meer) te worden gesproken.
ghescriven: uitschrijven.
aen mi becliven: mij toekomen, gegeven worden.
Mi en ruect: ik geef er niet om; eens: eenmaal.
propoost: voornemen.
tuwer kueren: zoals gij wenst, of: naar uw keus (Gods rijk staat ter beschikking: het hangt
alleen van uw keuze, uw beslissing af).
deghelijcx: dagelijks.
Niet voor: (gaat er) niets boven; heerlijc: eerlijk, oprecht; ter lester huere: tenslotte, op het
laatst (vóór het sterven).
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Na desen es heer Ghijsbrecht met zijnder nichte gegaen tot alle den gheleersten
priester vander stat van Nimmegen, maer gheen priester, hoe hoge gheleert, hoe
expert, hoe heilich oft hoe devoet, alsi tstuc verstonden, [F 2r] en dorste hem
gheensins onderwinden haer te absolveren oft eenige penitencie te setten van haren
sonden die seer anxtelijck ende onmenschelijc waren, waer om dat is alle bedruct
waren.Proza

XII Hoe heer Ghijsbrecht na Colen reisde met zijnder nichten
houtsnede 7
Des ander daechs smorghens wel vroech, bereede hem heer Ghijsbrecht alleens oft
hi hadde misse willen celebreren, nemende dat weerde gebenedide heylich sacrament
in zijn hant ende heeft hem also met Emmeken zijnder nichten op die reise gestelt
na Cuelen. Ende Moen, die duvel, es hemlieden van vers ghevolcht, maer hi en dorste
hem lieden niet bi comen noch Em-[F 2v] meken eenichsins genaecken doer dye
crachten des heilighen sacraments. Nochtans werp hi som tijt half eyken ende ander
boomen van boven na hemlieden om hem beyden den hals te brekene. Mer Ons Lieve
Heere en wildes niet ghehinghen, want si dachlijcx een ghebeken plach te lesen ter
eeren van Onser Liever Vrouwen.

Proza tot... priester(s of-en): naar al de geleerdste priesters (misschien is ‘priester’ zonder uitgang
de nominatief en accusatief meervoudsvorm, hier als datief meervoud gebruikt: Mak in NTg.
48 (1955), p. 272); expert: deskundig; stuc: zaak; verstonden: vernamen; hem onderwinden:
het wagen; setten: op te leggen; anxtelijck: beangstigend, gruwelijk.
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Aldus hebben si soe langhe ende veel ghereyst, dat si tot Cuelen quamen, daer si
haer tegen den bisschop biechte. Maer si en wisten haers gheenen raet, want die
sonde so onmenschelijck ende groot was, dat hi gheen macht en hadde daer af te
absolverene.Proza XII

XIII Hoe Emmeken ende haer oom na Rome reisden ende hoe
Emmeken haer biechte teghen den paus.
houtsnede 8
[F 3r] Na desen zijn Emmeken ende haer oom vanden bisschop ghescheiden ende
uut Colen ghegaen na Rome, daer si nae veel reysens met grooten arbeide quamen.
Ende Emmeken heeft haer biechte ghesproken teghen den paus, met weenenden
ooghen seggende:Proza XIII
O stadthouder van Gode,
Ja God op deerde, somen ons ghewaecht,1021
Gheen sondigher dan mi deerde en draecht,
Eewich ghesloten, duchtic, uutter hemelscher balie.1023
DIE PAUS
Waer om dat, kint?

Proza XII zie Aantekeningen; bereede hem: maakte zich klaar, kleedde zich; alleens: geheel alsof;
gestelt: begeven; vers: verre; ghelinghen: toestaan; si: ‘men’, waarsch. de bisschop en diens
juridische raadgevers (zie Aantekeningen); haers: voor haar; hi: de bisschop.
Proza XIII zie Aantekeningen; arbeide: moeite.
1021 God op deerde: versta: plaatsvervanger van God (Christus) op aarde (‘En benic niet die
ertsche God’ zegt ook de paus in Van enen paus die hem selven penitencie sette: C.G.N. de
Vooys, Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, pp. 76-77); somen ons
ghewaecht: naar men ons leert.
1023 balie (balië, baelgie): rijk, rechtsgebied.

Mariken van Nieumeghen

134

8

Mariken van Nieumeghen

135

EMMEKEN
Ic ben sduvels amie,1024
1025 Ende gheweest hebbe bat dan seven iaren,1025
Met hem gewandelt, ghegaen, ghevaren,1026
Daert ons beliefde, zijt dit bedrijf vroet,1027
Met hem ghedaen so man ende wijf doet.
Maghic mi dan niet wel ontstellen?
DIE PAUS
1030 Watdinge kint, met den viant vander hellen?1030
EMMEKEN
Ja, vader lofsaem.
DIE PAUS
Ende wistet ghi wel, als hi bi u quam,
Dat die viant was?
EMMEKEN
Och ia ick, dat doet mi claghen.
DIE PAUS
Hoe condi ghi u metten viant ontdraghen,1033
Als ghi wist dat hijt was?

1024
1025
1026
1027
1030
1033

amie: lief, vriendin.
bat: meer.
gewandelt: verkeerd; ghevaren: gereisd, opgetrokken.
zijt... vroet: weet, besef de aard van (stoplap).
Watdinge: wat? lofsaem: eerwaardig.
ontdraghen: ophouden.
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[F 3v] EMMEKEN
Vadre, die goede daghen,1034
1035 Tgrote ghelt ende tgrote goet1035
Dat hi mi dede hebben, zijt des wel vroet,1036
Dat deet mi doen, al doet mi nu vereysen.
Ic en conde ghedincken noch ghepeysen,
Hi en deet mi hebben te mijnen behoeve.1039
1040 Ende noch dat alder meeste daer ic mi om bedroeve,
Ende dat mi int herte den meesten toren gheeft,1041
Dats dat so menich mensche dlijf verloren heeft1042
Ter plaetsen daer wi hebben verkeert.
Over die twe hondert, vadre gheeert,
1045 Sijnder om minen wille vermoort ende doot bleven,
Als voer ende naer.
DIE PAUS
Hulpe, Godheyt verheven!1046
Doer sulcke stucken moechdi wel leven onhuegelic.1047
EMMEKEN
O vader, soect mi raet, eest moghelijc,
Ende stelt mi penitencie, eer wi verporren.1049
1050 Mi en ruect hoe stranghe si es.

*
1034
1035
1036
1039
1041
1042
1046
1047
1049

1044 A: vadre gheteet.
goede daghen: het goede leven, in D wordt dit omschreven als: ‘the pleasure that I had with
hym dayly bothe in daunsyng and playinge’.
Tgrote: het vele.
zijt des wel vroet: weet het wel (vgl. v. 1027).
Hi en: of hij.
toren: verdriet.
dlijf: het leven.
Als voer ende naer (als: expletief): voor en na, telkens (op verschillende momenten).
stucken: misdaden; onhuegelic: in droefheid.
verporren: weggaan.
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DIE PAUS
Ick en sal nau dorren1050
So diep tasten in di(e) ontfermherticheit ons Heeren.1051
Wat? Soudi biden viant verkeeren?
Sulcken sonden en quam mi noyt voren in biechten
Ende dan noch voort doer dijn bedriechten1054
1055 So menighen dlijf verliesen!
Ic en weet wat penitencie kiesen
Stranghe ghenoech teghen sulcken wercken sondelijc.
[F 4r] Bi den viant te sine, tes te hondelijc!1058
O Godheyt (on)grondelijc vol ghenaden,1059-1064
1060 Wilt mi doch in dit stuc beraden,1060
Ic ben puer beladen in minen sin.1061
O rechter inder rechtveerdicheit, sent mi doch in
V inspiracie uut uwer hoochster glorie.
Hola, mi compt daer in mijn memorie...1064
1065 Mi waer leet, waerdi verdoemt.
Roept den priester die met u comt,
Dan suldi u penitencie hooren.
EMMEKEN
Waer sidi, heer oom?

*
1050
1051
1054
1058
1059-1064
1060
1061
1064

1059 ongrondelijc: Leendertz, p. 325.
Mi en ruect: zie v. 1015; nau: ternauwernood; dorren: durven.
tasten in: peilen, onderzoeken, een beroep doen op.
dan noch voort: bovendien; bedriechten: streken.
hondelijc: beestachtig, rampzalig.
O Godheyt ongrondelijc...: zie Aantekeningen.
stuc: zaak, aangelegenheid; beraden: raad geven.
puer: geheel en al; beladen... sin: in verlegenheid.
Hola: signaleert een plotseling invallende gedachte (zie J.B. Drewes, ‘Hola, ic hebber ghinder
twee bespiet...’ in NTg. 48 (1955), p. 320); mi... memorie: daar valt me iets in; memorie: zin,
gedachten.
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DIE OOM
Ic stae hier voren,1068
Vol drucx, vol ancxten, tot dat ic weet
1070 Hoe dat vergaen sal.
DIE PAUS
Nu hoort naer dbescheet.1070
Mi waer leet ende twaer ooc wel om deeren,1071
Dat yemant verloren ware, constment ontberen,1072
Ende God en soudts oock niet gheerne ghehinghen.1073
Siet, daer sijn drie yseren ringhen.1074-1081
1075 Den meesten suldi haer sluiten aenden hals,1075
Dander, sonder veel ghescals,1076
Sluyt die aen haer armen wel vast ende stranghe,1077
Ende die ringhen moet si draghen also langhe
Tot datse versleten sijn of datse van selfs af vallen.
1080 Dan werden haer sonden vergheven met dallen.1080
Niet eer en salsi los ende quijt sijn.1081
[F 4v] DIE OOM
Dat sal, duchtic, noch eenen langhen tijt zijn,
Eer si van selfs sullen sitten of,1083
Want si sijn so ruide, swaer ende grof,1084
1085 In hondert iaren en souden si so vele niet sliten
Als tvierendeel vander dicten.

1068
1070
1071
1072
1073
1074-1081
1075
1076
1077
1080
1081
1083
1084

hier voren: voor de deur.
bescheet: uitspraak.
om deeren: betreurenswaardig, jammer.
ontberen: vermijden.
ghehinghen: toestaan.
daer sijn drie yseren ringhen: zie Aantekeningen.
den meesten: de grootste.
sonder... ghescals: rustig, zonder tegenstribbelen.
stranghe: vast, nauwsluitend.
met dallen: geheel.
los ende quijt: van zondeschuld en -straf.
sitten of: afvallen.
ruide: ruw.
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DIE PAUS
Si mach haer so quiten,1086
In hertelike penitencie volstaende,1087
Dat si van selfs wel selen sijn afgaende
Vanden armen ende vanden halse.
1090 Maer doetser vast aensluyten.
DIE OOM
Wel vadre, ick salse
So vast daer aen doen sluiten ende so sterck,
Dat si nemmermeer en ontgaen ten waer Gods werck.1092
O priester ende clerck boven alle staten,1093
Bi uwer ghenaden willen wi u laten1094
1095 Ende reysen weder onser straten
Tonsen lande neder(e)1095
Van daer wi quamen.
DIE PAUS
Die hoochste bevredere1096
Die wille dijn liden maken so lancx so sochtere.1097
EMMEKEN
Adieu, heilighe vader.

*
1086
1087
1092
1093
1094
1095
1096
1097

1097 A: so sochten.
haer quiten: zich van zijn schuld kwijten, zich inspannen.
volstaende: volhardend.
ontgaen: losgaan.
clerck: geestelijke; boven alle staten (staten: standen): opperste.
Bi uwer ghenaden: met uw verlof; laten: verlaten.
nedere: stroomaf (langs de Rijn).
bevredere: beschermer, behoeder.
so lancx so: hoe langer hoe.
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DIE PAUS
Gaet in Gods hoeden, dochtere,
Ende blijft volstandich in u penitencie,1099
1100 Want hier boven in die hoochste excelencie1100
[F 5r] Es volstandighe penitencie seer ghepresen.
Boven alle dinghen daer wi af lesen
Mach penitencie veel griefs ghenesen.

Aldus heeft Emmeken haer penitencie ontfaen vanden paus, ende haer oom dede die
ringhen ter stont so vaste aen haren hals ende aen haer ermen maecken datse haer
leefdaghe niet af en mochten, ten ware bi ghehinghenisse ende mirakele van Onsen
Lieven Here.Proza

XIV Hoe Emmeken uut Rome reysde en hoe si nonne wert inder
bekeerder sondersen clooster te Tricht.
Nadat Emmeken die ringhen aen hadde ghelijc ghi gehoort hebt, so es si met haren
oom uuter stadt van Rome gegaen, die welcke so langhe reysden dat si te Maestricht
quamen, daer Emmeken inder bekeerder sonderssen cloostere nonne wert, tot welcken
haer oom behulpich was. Ende na dat hise daer in geholpen hadde, nam hi oerlof aen
haer ende reysde tot sinen lande, daer hi noch .xxiiij iaer leefde, na datti zijnder
nichten int clooster geholpen hadde, dye hi alle iare eens besochte, also langhe als
hi leefde.Proza XIV

1099
1100
Proza
Proza XIV

volstandich: volhardend.
die hoochste excelencie (excelencie: heerlijkheid): de hemel.
ghehinghenisse: toestemming.
zie Aantekeningen; oerlof van: afscheid van.
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XV Hoe die enghel Gods Emmekens ringhen af dede van haren halse
ende handen.
Emmeken in dit voerscreven clooster wonende, leefde so heylichlijck ende dede so
strangen penitencie, dat haer die ontfermhertige Christus al haer sonden verghaf,
sinen inghel tot haer seindende daer si lach en sliep, die welcke haer die ringhen af
dede, waer af Emmeken seer blide was, segghende:
[F 5v] houtsnede 9
Langhe nachten zijn selden den ghenen lief
Die druck int herte hebben, oft swaermoedicheit.
1105 Sijn slapen es grote onruste of, meerder grief,1105
Swaer droomen verscrickende of sulcken meskief.1106
Mi ghebuert vele alsulcken onspoedicheyt.1107
Wie sal mi segghen die rechte bevroedicheyt1108
Van minen droome, daer ick in heb gheleghen?
1110 Mi dochte ic was genomen uuter helscer gloedicheit1110
Ende van daer boven inden hemel ghedreghen.
Daer quamen mi vele witter duyven teghen,1112-1113
Die sloeghen mijn banden af met haren vlercken.1113
Ontbeyt, wat sie ic? O Godheyt vol seghen,1114
1115 [F 6r] Heb ic u hoghe ghenade vercreghen?1115-6, 1124, 1126
Och ia ic, mijn banden zijn af, somen mach mercken.1116

1105
1106
1107
1108
1110
1112-1113
1113
1114
1115-6, 1124,
1126
1116

meerder grief: nog groter kwelling.
verscrickende: angstaanjagend; meskief: narigheid.
onspoedicheyt: ongemak.
bevroedicheyt: betekenis.
gloedicheyt: gloed.
Daer quamen mi...: zie Aantekeningen.
banden: boeien.
Ontbeyt: maar!
herinneren aan Psalm 115 (6), v. 16-19; zie D. Th. Enklaar, ‘Kantteekeningen bij
middelnederlandsche lectuur’ in Bundel De Vooys 1940, pp. 131-2.
somen: zoals men.
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*
Si ligghen hier neven mi. O godlike wercken,
Wat crachtiger schermschilt sidi tegen tvercrancken!1118
Dies en can men u nemmermeer voldancken1119
1120 Te gheenen stonden.
O mensche vol ghebreken ende vol sonden,
Hier aen moechdi nemen exempele,1122
Ende ter eeren deser weerdicheit sonder gronden1123
Den almoghende God eewighen lof vermonden1124
1125 Naer u arm macht seer sempele.1125
Weldaet dient wel ghedaen in Gods tempele.1126

XVI
In deser manieren, Gods vrienden vercoren,1127
So es dit ghebuert hier te voren,
Sonder faute, al eest dat den menigen luegelijc dinct.1129
1130 Ende ghi noch te Maestricht in stede ghinct1130
Ten bekeerden sonderssen, daer soudi sien
Emmekens graf ende boven dien
Die drie ringhen hanghen boven haren grave,
Ende onder die ringhen ghescreven met letteren gave1134
1135 Haer regnacie ende penitencie die si besuerde,1135
Hoe ende wanneer dit ghebuerde.
Doer die teekenen houdic dit te bat voer waer.1137
Si leefde noch ontrent twee iaer
Na dat haer banden af spronghen, was mi geseyt,

*
1118
1119
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1129
1130
1134
1135
1137

1124 A: eemighen lof.
vercrancken: verloren gaan, verkwijnen.
Dies: daarom; voldancken: genoeg danken.
exempele: voorbeeld tot lering.
weerdicheit sonder gronden: grondeloze (ondoorgrondelijke) genade(blijk).
vermonden: verkondigen.
Naer u...: naar uw gering en zeer beperkt vermogen.
Weldaet: het goede, goede werken.
vercoren: geliefde.
Sonder faute: werkelijk, ongelogen; den menigen: menigeen; luegelijc. leugenachtig,
ongeloofwaardig.
Ende: indien.
gave: duidelijk geschreven.
regnacie: levenswijze; besuerde: doorstond.
te bat: te meer.
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1140 Altoos penitencie doende ende neersticheyt
Om den oppersten coninck te behaghene.
Neemt alle danckelick, sonder clagene,1142
Dit slecht bewijs; ionste deet bestaen1143
Op dat wi die hemelsche glorie moghen ontfaen.
Amen.

[F 6v] drukkersmerk

1142
1143

Neemt... danckelick: aanvaardt in dank; sonder clagene: (bepaling bij ‘danckelick’) welwillend.
dit slecht bewijs: deze eenvoudige les; ionste deet (deed het) bestaen: uit liefde of genegenheid
(voor de kunst, het onderwerp of de lezer) werd het gemaakt.
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Aantekeningen
Die waerachtige ende Een...: ‘harkerig aandoende’ titel, typografisch te verklaren
uit de combinatie van (1) de uit een houtblok gesneden en dus tot de vaste voorraad
van de drukker behorende reclame-tekst ‘die waerachtige ende’ en (2) de gezette en
waarschijnlijk oorspronkelijker titel ‘Een seer wonderlijcke historie...’; zie H. Pleij,
‘De bestudering der prozaromans na Debaenes standaardwerk (1951) en de Utrechtse
catalogus van 1608’ in Spektator 1 (1971-2), pp. 33-34. Om de hele zin glad te
krijgen, hoeft men maar het eerste lidwoord van de gezette titel (‘Een’) weg te laten.
Prologhe. Inden tijde...: verwijzing naar een der hoofdmomenten uit de jarenlange
partijstrijd tussen Arnold van Egmond (in 1423 als hertog van Gelderland erkend)
en zijn zoon Adolf, een strijd die zelf tot het voorspel behoort van de definitieve
inlijving van Gelderland bij de Bourgondische monarchie. Inspelend op de
Bourgondische expansiepolitiek van Filips de Goede en steunend op de binnenlandse
oppositie van ridderschap en steden (vooral Nijmegen!) tegen Arnolds financieel
beleid, nam Adolf zijn vader in de nacht van 9 op 10 januari 1465 in het slot te Grave
gevangen. Naarmate Adolf zijn gezag in Gelderland meer algemeen erkend zag,
maakte hij zich ook meer uit de Bourgondische invloedssfeer los, zodat in 1471 zijn
kansen keerden: in dat jaar kwam zijn vader vrij en werd hij nu zelf door Karel de
Stoute gevangen genomen. De steden bleven Adolf echter trouw, terwijl Arnold zijn
gezag voornamelijk tot Grave beperkt zag, waar hij, na Gelderland aan Bourgondië
te hebben verpand, in februari 1473 overleed. Met de dood van Karel de Stoute in
januari 1477 beschouwden de Gelderse ingezetenen hertog Adolf als hun rechtmatige
landsheer in zijn gezag hersteld. Deze zat echter nog in Gent gevangen en ook na
zijn bevrijding bleef hij in Vlaanderen en in dienst van Karels dochter, Maria van
Bourgondië. Nog in juni 1477 sneuvelde hij bij Kortrijk in de strijd tegen de Franse
koning Lodewijk XI. Kranig probeerde Adolfs zuster, Katharina, de zelfstandigheid
van Gelre tegenover Maximiliaan te bewaren, maar in 1481 zwichtte Gelderland
voor de Bourgondisch-Oostenrijkse macht. In 1492 werd Adolfs zoon, Karel van
Egmond, eindelijk uit zijn (sedert 1487 Franse) gevangenschap bevrijd en als
landsheer
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erkend en gehuldigd. Eerst in 1537 werd ook Gelderland onder Karel V definitief
bij de Bourgondische gewesten ingelijfd; zie o.m.: J.S. van Veen, De laatste
regeeringsjaren van Hertog Arnold (1456-1465)..., Arnhem 1920 en W. Jappe Alberts,
Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen,
's-Gravenhage 1966, pp. 106-132. Vergelijk nog: Mariken van Nieumeghen, uitg.
dr. C. Kruyskamp, Antwerpen 19787, pp. xi-xv (cit. uit Geld. Geschiedenissen (1654)
van Arend van Slichtenhorst) en W.A.F. Janssen, ‘Studies over Mariken van
Nieumeghen’ in Leuvense Bijdragen 56 (1967), pp. 21-22 en 25-31.
In de Prologhe, het inleidende proza van kap. II en VI en in de verzen 409-410
suggereert de tekst dat Arnold te Grave ook gevangen ‘wert gheset’ of ‘lach’ en in
1471 door de ‘casteleyn vanden Grave’ uit deze gevangenschap werd verlost. Dit is
niet geheel juist: na zijn gevangenneming werd de oude hertog eerst naar Lobith
gebracht en vervolgens in het slot van Buren opgesloten, zodat later dan ook niet de
slotbewaarder van Grave, maar die van Buren, Otto van Bijlant, de opdracht krijgt
om Arnold vrij te laten. Janssen die een tegenstelling tussen proza en verzen
construeert waarbij het proza onder meer van een grotere bekendheid met Gelderse
toestanden blijk zou geven, interpreteert ‘ghevanghen wert gheset’ uit de proloog
als ‘gevangen werd genomen’ (a.art., p. 27) en stelt in verband met de ‘casteleyn
vanden Grave’ het volgende voor (pp. 28-31): met de ‘casteleyn vanden Grave’ zou
Henricus van Horne, heer van Perwijs zijn bedoeld. Hij immers bracht de schriftelijke
opdracht tot vrijlating naar Buren, aan hem moest de oude hertog worden overgegeven
en met hem trok Arnold naar 's-Hertogenbosch waar zij met veel feestbetoon werden
ontvangen (vgl. inleidend proza van VI). Ook als de auteur (van het proza) aan
Henricus van Horne zou hebben gedacht, blijft de vraag of hij deze terecht ‘casteleyn’
(slotvoogd, maar eventueel ook ambtman of stadhouder van de ambtman) van Grave
heeft genoemd. Juist omtrent deze identificatie kon historisch geen uitsluitsel worden
gegeven. Wie de tekst ongedwongen leest, kan dan ook maar besluiten dat proza en
verzen het lot van de oude hertog voortdurend aan ‘Grave’ hebben gebonden, een
eenzijdige voorstelling die in haar eenvoudige rechtlijnigheid wel opgaat voor zijn
gevangenneming, maar niet voor zijn gevangenschap en vrijlating.
Voor de relatieve datering van het verhaal is alleen de vrijlating van Arnold in
februari 1471 een vast historisch referentiepunt. De verwijzing naar de
gevangenneming en/of gevangenschap van Arnold in de proloog belicht slechts in
temporele termen het ruimere kader (Inden tijde) van de situatie (so woende) waaruit
het verhaal zich ontrolt (Het ghebuerde...), een kader waarop vooral het gekijf van
de Moeye concrete aansluiting vindt. Het is ook de Moeye die uit reactie op Arnolds
vrijlating zelfmoord pleegt. Dat gebeurt dus in 1471. Nadat Emmeken en Moenen
‘omtrent’
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zeven jaar (titel meer dan seven iaren, inl. proza IX omtrent vi. iaren, v. 653 ses
och... seven iaren, v. 961 omtrent seven iaren, v. 1025 bat dan seven iaren) samen
zijn geweest, is de tante ‘wel drie iaer doot’ (v. 700). We schrijven dus 1474. Volgens
de chronologie van het verhaal heeft Mariken Moenen dan voor het eerst in 1467
ontmoet. Nadat Oom Ghijsbrecht en Mariken van hun reis naar Keulen en Rome zijn
teruggekeerd en Mariken in het klooster is gegaan, leeft de Oom nog 24 jaar. Trekt
men een jaar voor de bedevaart uit, dan zou de Oom in 1499 overleden zijn. Het
wonder der ringen, waarna Mariken nog twee jaar leeft (v. 1138) is zelf niet op een
datum betrokken. Toch heeft men de indruk dat Mariken eerst na haar Oom is
overleden (hij bezoekt haar immers ieder jaar ‘also langhe als hi leefde’), zodat het
eind van de historie ten minste het jaar 1500 bereikt. Besluit: het verhaal wordt door
de tekst zoals die in proza én verzen voor ons ligt, gesitueerd tussen 1467 en 1500
en dateert zijn vertelling in deze vorm dan ook in het begin van de zestiende eeuw.
Deze interne datering is gebaseerd op het jaar 1471 en de mededeling dat de tante
‘wel drie iaer doot’ is. De Engelse tekst (D) heeft echter ‘she is deed more than a
yere agoo’, zodat alles er twee jaar eerder plaatsvindt en het gebeuren precies in
1465, het jaar van de gevangenneming van Arnold, begint: vgl. M.E. Kronenberg in
Museum 39 (1932), p. 179.
Prologhe. Op dri milen na Nieumeghen: vgl. v. 16 twe groote milen en v. 54
ongeveer drie uren gaans. Volgens v. 652 woonde de Oom in Venlo dat echter geen
drie, maar twaalf uur gaans van Nijmegen verwijderd is. Bovendien is Venlo geen
dorp (vgl. daarentegen v. 84) en behoorde het tot een ander dekenaat en bisdom (nl.
Luik) dan Nijmegen (Keulen) (vgl. echter v. 1007, het proza na v. 1020 en de reis
naar Keulen). Daarom stelde Janssen de mogelijkheid voer dat hier oorspronkelijk
niet Venlo, maar ‘Balgoy’ zou zijn bedoeld, ‘de naam van een ongeveer tegenover
Grave aan de Maas gelegen zeer oude dorpsparochie, die tot het dekenaat Nijmegen
en het bisdom Keulen behoorde en vrijwel precies drie uur gaans van Nijmegen
verwijderd was’ (Leuv. Bijdr. 56 (1967), p. 22 en 35). Mijns inziens hoeft de terloopse
en afzonderlijke vermelding van Venlo in v. 652 (niet in D) niet zo nauw met de
initiële afstandsgegevens die heel doelgericht alleen op Nijmegen betrokken zijn,
verbonden te worden. In een enkele zin die onverwacht en gedwongen precies de
woonplaats van de Oom ten opzichte van die der tante onderscheidt, lijkt ‘Venlo’
eerder een secundair gegeven (ook in het inleidend proza van XIV keert de Oom,
geheel ongespecificeerd, ‘tot sinen lande’ weer). Het gedwongen karakter van deze
specificering is begrijpelijk binnen de formele structuur van het rondeel dat geheel
om het verzoek van Emmeken om haar verwanten ‘inden lande van Ghelre’ te gaan
bezoeken ‘draait’ (v. 648-655). Dat de dichter daarbij dan als rijmwoord op ‘no’ en
‘alsoe’ de naam van een bekende plaats in Opper-Gelre in de pen werd gegeven, is,
hoewel in de

Mariken van Nieumeghen

150
ruimere context ongepast, al even begrijpelijk.
14-22 Om tavont...: deze verzen bevatten een innerlijke tegenstrijdigheid. Eerst
stelt de Oom dat Mariken vanwege jaargetij en afstand niet voor het donker thuis
kan geraken (v. 14-17), daarna hangt het al of niet thuis kunnen komen slechts af
van de tijd die Mariken aan haar boodschappe besteedt (v. 18-22). De eerste
voorstelling van zaken is wel niet oorspronkelijk: de tekst houdt verder alleen met
de tweede rekening (v. 48-55 en 69-72) en ook D kent alleen de conditionele
voorstelling: ‘the dayes be shorte if it be late or (= before) ye have done abyde with
your aunte’ (zie ook Inleiding).
64-65 Ke, willecome duvel...: W.H. Beuken (ed. Mariken van Nieumeghen Zutphen
19723, p. 39, noot 64) ziet in vers 64 een toespeling op de latere verhouding tussen
de Moeye en de duivel (gedacht is waarschijnlijk aan de zelfmoordscène). De
tweevoudige ‘begroeting’ en in 't bijzonder v. 64 is voor C. Kruyskamp (ed. Mariken,
Antwerpen 19787, p. xxiv) zelfs aanleiding om zich hier een voorafgaand (later
weggewerkt) toneel voor te stellen ‘waarin de moei aan het kijven is met haar
buurvrouwen en waarin de duivel, hetzij alleen als inblazer of toeschouwer, hetzij
actief erin betrokken, een rol speelt’. De tante heeft zich daarbij zodanig opgewonden
dat zij zich, na het vertrek van de buurvrouwen en de aankomst van Mariken, niet
dadelijk realiseert wie haar aanspreekt en uitbarst in ‘Ke, willecome duvel...’ (v. 64),
‘al of niet direct tot de duivel gericht. Dat zij Mariken direct aldus zou hebben
aangesproken, lijkt niet plausibel. Dadelijk daarna echter herneemt zij zich; dan ziet
zij pas Mariken en begroet haar met het zeker ook niet al te vriendelijke’ vers 65 (zie
nog K. Iwema, ‘Kanttekeningen bij “Mariken van Nieumeghen”’ in Spiegel der
Letteren 20 (1978), p. 280). Vreemd toch dat men de eerste woorden van de Moeye
nooit in verband heeft gebracht met haar laatste in deze scène, nml.: ‘Alle die mi
desen dach ontmoeten/Die sal ick antwoerden.../Alleens ghelijck die duvel zijn moer
doet’ (v. 122-124). Zo wordt deze scène geheel door de woorden van de tante boos
en demonisch ingelijst. Na de titel is het de Moeye die de lezer voor het eerst met
het begrip ‘duyvel(inne)’ (inl. proza II) confronteert en de nog menselijke ‘boeverie
der werelt’ van de Oom (v. 44) demonisch vernauwt, zodat deze ontmoeting Mariken
niet enkel maar individueel-psychologisch in een ‘moeilijke’ situatie brengt, maar
haar ook al direct verplaatst in een duivelse sfeer en opneemt in een krachtveld van
woorden dat haar al gauw tot ‘die baerlijcke duvel’ (v. 132) drijft. Vers 64, ‘Ke,
willecome duvel, hoe staget in die helle’, vergelijke men nog met een zegswijze in
Reyer Gheurtz' Adagia ofte spreeckwoorden (1552, Gent, Univ. bibl. R 524 (2), fol.
23): ‘ke willecom quackele met platten vueten’. Gheurtz licht ons niet verder in over
de betekenis van deze zegswijze, maar waarsch. is die op te vatten als een schampere
of ironisch-grappige welkomstgroet.
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Voor het ‘probleem’ van de tweevoudige begroeting lijkt een vergelijking met D het
meest inzicht te bieden. De situatie is daar veel eenvoudiger en logischer. Mariken,
zo lezen we, ‘wente... unto hyr Aunte and praded hyr that she myght have a bed there
for the nyght/Than answered hyr aunte angerly what have ye here to do to tarey all
nyght here wherfore goo ye nat home agayne’. Hier dus: (1) geen begroeting. Die
is, anders dan in een gedramatiseerde versie, bij berichtend vertellen niet nodig. (2)
Mariken deelt de tante onmiddellijk de reden van haar bezoek (een bed voor de nacht)
mee, zodat (3) de vraag van de tante ‘what have ye here to do...’ in tegenstelling tot
v. 65 (‘Wel ioncfrouwe, wat hebdi nu hier te doene’) hier niet bij wijze van begroeting
of verwelkoming wordt gesteld, maar concreet naar de reden van haar verzoek
informeert. In A en D beantwoordt Mariken deze vraag op dezelfde manier, met dit
verschil dat zij in A daarbij nu ook voor het eerst haar verzoek formuleert (v. 71-72).
Zij doet dit, hoewel het de reden is van haar bezoek, in vrij stuntelige bewoordingen
en geheel terloops tussen twee verklaringen in (v. 66-71 en 73-76). Vgl. met D: ‘than
sayd Mary my unkyll sende me unto the merket to bye that he neded/And nowe
shulde I goo home but it is very late and often tymes by nyght is a mayde espyed
and tane & ravysshed & therfore am I afrayde to goo home/than sayd hyr Aunte alas
pore mayde ye nede nat to fere that for ye knowe well anoughe howe that ye shulde
lye’. Hoewel het verzoek om een bed in het gesprek van A voor de tante een nieuw
en concreet gegeven is, reageert zij dáár niet op, maar haakt, zoals de reeds eerder
geïnformeerde tante van D, gewoon op de laatste ‘verklaring’ van Mariken, haar
bezorgdheid (v. 76), in. Het komt me voor dat de gedachtengang van het gesprek in
D oorspronkelijker en zuiverder is en dat de tweevoudige begroeting in A dan ook
verklaard kan worden als het resultaat van een onhandige combinatie van een
oorspronkelijk gegeven (de vraag van de tante in v. 65) met nieuwere bewoordingen
waarin men ook de ontmoeting en begroeting van Mariken en Moeye gedramatiseerd
wilde zien (v. 60-64).
98-101 Ick hebbe lieden ghesproken...: Dit incest-motief ontbreekt in D. Het is
waarschijnlijk secundair: zie Inleiding.
109 die Maze: Nijmegen ligt aan de Waal. Dit kan wijzen op onvoldoende
topografische kennis van de auteur, maar een verwensing naar ‘die maze’ was
spreekwoordelijk, waarbij men dan wel in de eerste plaats aan ‘modder’ (MNW IV
1202-3) heeft gedacht. Vgl.: ‘Ick wilde sy saten... totten hals toe inde mase’ (Jan
van Stijevoorts Refereinenbundel..., ed. F. Lyna en W. van Eeghem, Antwerpen.
Deel 1, refr. LXXII, v. 39-40); elders: ‘Adieu, gestadich catolijck! Ick wensche u
totten ooren int slijck’ (J. Broeckaert, Rederijkersgedichten der zestiende eeuw, Gent
1893, p. xvi). Ook een verwensing in de Rijn komt echter voor: Veelderhande
Geneuchlijcke Dichten... (Leiden 1899), p. 39.
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118-119 den duvel... (op een cussen)... binden: als teken van tomeloze woede,
voornamelijk van een boos wijf. De voorstelling vindt haar oorsprong in de legende
van de H. Margareta en is later verbonden met de ‘dulle Griet’; zie tegenover P.
Maximilianus die in ‘Aantekeningen bij Mariken van Nieumeghen’ (NTg. 44 (1951),
pp. 20-24) het verband met de Margareta-legende ontkent, Jan Grauls, Volkstaal en
volksleven in het werk van Pieter Bruegel, Antw./Amst. 1957, pp. 32-35. P. Bruegel
de Oude heeft de zegswijze tweemaal in beeld gebracht: op zijn
Spreekwoordenschilderij (1559) en in zijn Dulle Griet (omstr. 1565). In 1462 werd
te Lübeck een spel vertoond ‘van den olden wyve, de den duvel banth’ (E.J.
Haslinghuis, De duivel in het drama der Middeleeuwen, Leiden 1912, p. 113 noot
1) en een rekeningpost van Deventer vermeldt in 1501-2 ‘gesellen die den duvel op
een kussen bonden’ (J.M. Hollaar en E.W.F, van den Elzen, ‘Toneelleven in Deventer
in de vijftiende en zestiende eeuw’ in NTg. 73 (1980), pp. 413-414).
134 sitten onder dese haghe: de volgende houtsnede die Mariken in gesprek met
Moenen laat zien, stelt haar dan ook zittend voor. In D lezen we op het eind van dit
gesprek: ‘and when that Satan had spoke these wordes/than was Emmekyns harte
glad and she arose and went with the dyvell to shertegenbossche warde...’. ‘And she
arose’! Volgens D - in A missen we dit detail - is Mariken dus het hele gesprek lang
blijven zitten. De titel van het hoofdstuk luidt er ook: ‘Howe the dyvell cam lyke a
man unto Mary when that she sat undernethe the hegge’. Aan het zitten ‘under a
hegge’ wordt in D (fol. C 1v) later nog gerefereerd wanneer Emmeken haar avontuur
aan Oom Ghijsbrecht vertelt (niet in A: vgl. v. 958 e.v.).
148 verhanghen oft craghen: D heeft, gewoner: ‘nowe care I nat whether that I
kyll my selfe or whether that I goo to drowne me’.
157 Dat woert...: G.W. Wolthuis (Duivelskunsten en sprookjesgestalten,
Amsterdam 1952, p. 122) stelt dat Mariken zich in v. 132, 135-6 en 155-6 driemaal
aan de duivel overgeeft en ziet in deze drievoudige aanroeping de toepassing van
een motief uit de middeleeuwse demonologie. Deze drievoudige aanroeping, zo
vervolgt de auteur, ‘zal wel berusten op de drievoudige verloochening van Christus
door Petrus’ en Wolthuis besluit: ‘Ook Mariken verloochent God driemaal, eer de
haan gekukuukt heeft’. Van een drievoudige verloochening van God kan mijns inziens
geen sprake zijn: in v. 132 wordt God niet genoemd. Bovendien is v. 132 geen
aanroeping van de duivel, maar de uitdrukking van Marikens harde onverschilligheid
tegenover alles wat komen mag (zij vreest boeven, rovers, ja, zelfs de duivel niet: v.
129, 132). Juist deze onverschilligheid is de gemoedsgesteldheid van waaruit zij zich
in v. 135-6 en 155-6 aan God of de duivel overgeeft (vgl. v. 184-189). Een
tweevoudige ‘aanroeping’ dus, waarbij verzen 134-6 dan nog beschouwd kunnen
worden als slechts de aanloop of
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het voorbereidend besluit (Nu gae ic sitten... Mi selven bevelende...) tot de
eigenlijk-dramatische daad der aanroeping in v. 155-6 zelf (Comt nu tot mi...). Het
proza in A (niet in D) beschrijft Mariken als ‘haer selven den viant seer dicwils
overghevende’. Toch vindt de tweevoudige, hoewel niet gelijkwaardige aanroeping
in de verzen haar formele verklaring waarschijnlijk in de dubbele monoloog. Zie
hierover de Inleiding.
159 al bi Gods ghedooghe: voor het besef van de uiteindelijk door Gods toelating
begrensde macht en mogelijkheden van de duivel zie men nog de verzen 587, 589,
644, 682-685 en 1002-1004. Deze theodicee bevrijdt de gelovige wel van de vrees
voor een geheel aan de willekeur en macht der demonen overgeleverde wereld, maar
belast het godsbeeld toch ook met een ethisch weinig bevredigende
coöperatie-gedachte.
160-1 Tes al te passe, sonder mijn een oghe...: op het toneel vertoont de
antropomorfe duivel wel vaker een lichamelijk gebrek: hij is mank, lam, heeft een
bochel of een buik (zie M.J. Rudwin, Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen
des Mittelalters und der Reformationszeit..., Göttingen 1915, pp. 104-6). Hier dus
maar één oog, ofjuister: één van beide ogen is niet ‘al te passe’, is, ‘of si... uut waer
ghesworen’. Van Vloten (ed. Marieken, 's-Gravenhage 1854, p. 52) zag in Moenens
eenogigheid een Odinstrek. L.C. Michels (in verband met Latijnse preek met
verwijzing naar 1 Kon. 11: ‘Mariken van Nieumeghen’ in Tijdschr. voor Taal en
Lett. 15 (1927), p. 12, noot 2) en K. Meeuwesse (‘Moenens ene oog’ in NTg. 49
(1956), p. 164-5) zochten een symbolische verklaring in de bijbels-theologische
sfeer: de duivel draagt zelf het teken van zijn bedoeling met de mens aan wie hij het
geestelijke, hemelse oog wil ontrukken, zodat deze nog slechts oog heeft voor
wereldse dingen. Wolthuis (Duivelskunsten..., p. 125) voegde daar een
aanknopingspunt uit de demonologie aan toe (Malleus Maleficarum II, c. 4): de ogen
van Satan zijn maar getekend, niet écht, want een duivel ziet, net als een engel, slechts
met het ene geestesoog. J.J. Mak verklaart Moenens éénogigheid geheel uit diens
menselijke verschijning als ‘jongen van de vlakte’ die in een of andere knokpartij
wel eens een veer (zo ook een oog) heeft moeten laten (‘Moenen metter eender ooghe’
in NTg. 50 (1957), pp. 175-6). In dit verband kunnen we nog wijzen op het gedicht
De Feeste van de Lichtmissen (1615) dat ondertekend is met: ‘Aucteur, meester
Herman, met een ooghe,/Die bekent is onder leeghe ende onder hooghe’, maar hier
is ‘de ook van elders bekende Harmen, ontvanger der verteerde kosten’ bedoeld (vgl.
C. Kruyskamp, ‘Lichtmis’ in T.N.T.L. 72 (1954), p. 121). Mak belichtte Moenens
éénogigheid geheel vanuit v. 212-3 waarin de duivel zich aan Mariken voorstelt als
‘Moenen metter eender ooghe, Die wel bekent is met veel goede ghesellen’. Daarmee
werd echter de eigen duivelse verklaring van v. 160-5 verwaarloosd: het ene oog is
het gevolg van 's duivels specifieke onmacht om zich een volmaakt menselijke
verschijning aan te meten. Juist voor dit gegeven
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kunnen we wijzen op een merkwaardige parallel in een der Kinder- und Hausmärchen
van de gebroeders Grimm, nml. nr. 11, ‘Brüderchen und Schwesterchen’. Het gaat
hier om het motief van de ‘unterschobene Braut’. Een verstoten stiefdochter (het
‘zusje’) wordt, na allerlei avonturen, de gelukkige echtgenote van de koning. De
boze stiefmoeder, een heks, probeert nu haar eigen lelijke dochter die maar één oog
heeft in de plaats van de koningin bij de koning in bed te smokkelen. Daartoe geeft
ze haar dochter helemaal de gestalte en het gezicht van de koningin, ‘nur das verlorene
Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben...’ (Joh. Bolte en Georg Polivka geven hierover
geen verdere kommentaar in hun Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen
der Brüder Grimm, Leipzig 1913, deel 1, pp. 79-96).
183 Blijkens het rijm ontbreekt hier een vers op int. De Engelse tekst heeft: ‘...
and if that ye wyll consent unto me I shall make you a woman above all other women
for I have more love unto you than I have to any other woman nowe lyvyng’. Barnouw
suggereerde daarom als aanvulling: ‘Want daer en leeft gheen vrouwe die ic bet
hebbe ghemint’ (‘Mary of Nimmegen’ in The Germanic Review 6 (1931), p. 82). Dit
kan eventueel korter, bijv.: ‘want boven al dat leeft heb ic u ghemint’. Andere
suggesties: ‘(die duvel:) Wildy my volghen? (Mariken:) Dat doe ic gheerne, vrint’
(Leendertz, p. 567), ‘Ende ic ware trouwe een paer aen u vint’ (Van Mierlo in ed.
Verhofstede, p. 29), ‘Wat ist, dat u so deert, schoon kint?’ (Van Mierlo,
‘Aantekeningen bij Mariken van Nieumeghen’ in VMA 1951, p. 167) en ‘(die duvel:)
Wildy met my versamen in ionsten? (Mariken:) Vrint ‘(Muller: ‘Nog een en ander
over Mariken van Nieumeghen’ in T.N.T.L. 52 (1933), p. 148).
186-189 Doer die schimpighe woerden...: alleen ‘teve’ vinden we letterlijk onder
de scheldwoorden van de Moeye terug (v. 114). In de verzen 184-9 is de tweevoudige
verklaring van Marikens wanhoop eigenaardig: ‘ick sitte nu rechs also ghesint... Dies
ic mi...’ (v. 184-8) en ‘want ick sitte half sonder sin’ (v. 189). D geeft, zonder
‘herhaling’ van ‘schimpighe woerden’, een eenvoudiger, minder anekdotische en
meer tragische beschrijving: ‘I syt here halfe mad & in dyspayer I care nat whether
that I gyve my selfe to god or to the dyvyll so that I were out of this traldome and
mysarye’. In A - voor D spreekt dit vanzelf - gaat de duivel op Marikens retrospectieve
verklaring niet verder in. Toch zou men dit normaal verwachten: Mariken maakt
immers gewag van fatale scheldwoorden, maar zegt er niet bij door wie en naar
aanleiding waarvan deze zijn uitgesproken. De claus 184-9 heeft dan ook weinig te
maken met de vraag en het voorstel van Moenen in v. 170-2 (ook in D) en lijkt
vanwege zijn onmiddellijke context (de volgende woorden van Moenen) tegenover
de Engelse tekst secundair.
190-195 Bi Lucifer...: Deze claus niet in D (vgl. het vreemde: ‘noch vraech
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ick u’ in A). Er was voor Moenen eigenlijk ook geen reden om aan haar wanhoop
en zijn succes te twijfelen.
198-199 Tcomt mi alleleens...: eigenaardige opmerking van Mariken. Na de zeer
gunstige kwalificatie ‘een meester vol consten, nieuwers af falende’ (v. 196-7),
verwacht men toch niet zo'n onverschillig antwoord als ‘tcomt mi alleleens met wien
dat ick ga’ (v. 198) of het weinig vleiende ‘also lief gae ick metten quaetsten als
metten besten’ (v. 199) (vgl. trouwens iets verder, v. 207: ‘So moetti wel zijn een
constich man’). Bovendien geeft Mariken zich pas in v. 268-9 aan de duivel over.
Deze ongepaste uitlating van Mariken is in D niet aanwezig.
202 Die seven vrie consten: of ‘artes liberales’ (oorspr. de klassieke wetenschappen
die een vrij man pasten) vormden samen de vakken van de middeleeuwse filosofische
faculteit. Zij werden verdeeld in een trivium (grammatica, rhetorica, dialectica) en
een quadrivium (arithmetica, musica, geometria, astronomia); zie Wolthuis,
Duivelskunsten..., pp. 181-7. ‘Dialectica’ is hier vervangen door ‘logica’, ‘astronomie’
door ‘alchemie’. In de traditionele middeleeuwse volgorde kwam grammatica eerst.
Vanaf de veertiende eeuw echter werd zij door rhetorica van deze plaats verdrongen.
Het is dus niet toevallig dat ‘rethorijcke’ hier eerst wordt genoemd, immers
‘rethorijcke es boven al te prisene’ leert v. 512; vgl. L. Roose, ‘Lof van retorica. De
poëtica der rederijkers. Een verkenning’ in Liber alumnorum Prof. dr. E. Rombauts,
Leuven 1968, pp. 115-6.
210 Ick en ben die beste... niet: Haslinghuis meent dat we op grond van deze regel
in Moenen niet een opperduivel, maar een lagere helse geest moeten zien (De duivel
in het drama..., p. 137). Beuken noteert daarentegen: ‘Hij is dus erger dan een gewone
duivel’ (ed. Mariken, p. 48, noot 210). Maximilianus rekent niet alleen de duivels,
maar de geesten in het algemeen tot de familie van Moenen, zodat in v. 210 dan
wordt aangegeven dat Moenen tegenover de getrouwe engelen, een mindere, want
een gevallen engel en dus een duivel is (‘Aantekeningen bij Mariken van Nieumeghen’
in NTg. 44 (1951), pp. 16-7; zie ook D. Th. Enklaar, ‘Watter noch achter staet int
briefken’ in NTg. 44 (1951), pp. 228-9). Mak wil deze uitspraak dan weer geheel op
de menselijke verschijning van Moenen betrokken zien en legt verband met v. 212-3
waarin Moenen zichzelf karakteriseert als iemand ‘die wel bekent is met veel goede
ghesellen’, ‘d.w.z. goed bekend bij de vrolijke jongens of jongens van de vlakte’
(‘Enkele opmerkingen bij de lectuur van Mariken van Nieumeghen’ in NTg. 48
(1955), p. 272 en ‘Moenen metter eender ooghe’ in NTg. 50 (1957). p. 176). Mijns
inziens maakt de onmiddellijke context voldoende duidelijk dat vers 210 niet eenzijdig
moralistisch op de duivelse natuur, maar ook niet alleen sociaal op de
maatschappelijke status van Moenen als mens betrokken moet worden. Als duivel
probeert Moenen aan de identiteitsvraag van Mariken te ontkomen (vgl. ook v. 196-7
en 214-5) door deze vraag voor te stellen als
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binnen hun (menselijke) relatie niet ter zake doende. Hij doet dit op een zeer
verantwoorde wijze door tegelijkertijd zijn dienstbaarheid aan Mariken te beklemtonen
(het gaat niet om hem, maar om (zijn liefde voor) haar) én eerlijke bescheidenheid
over zijn eigen persoon voor te wenden: zijn persoon en afkomst en dus ook de vraag
daarnaar, zijn niet zo belangrijk, want, ach, hij is nu ook niet bepaald ‘die beste’ van
zijn ‘maghen’. Vgl. nog uit een gesprek tussen een ridder en de duivel die in de
gedaante van een jonge gezel in 's ridders dienst was getreden: ‘Wie sijdij dan?’ Doe
seide die knape: ‘Ghij en hebt daer nae niet te vraghene. Ic ben hu knape’ (C.G.N.
de Vooys, Middelnederlandse legenden en exempelen, Groningen 1926, p. 165 of
Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, p. 6).
212 Moen(en) of Moon(ken): volkse naam voor de duivel (Jan van Stijevoorts
Refereinenbundel, refr. CIX, v. 14 en ‘Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns’ in
Leuv. Bijdr. 4 (1900-02), p. 231), naar de gewone mansnaam Moen (Stijevoort, refr.
XXXIX, v. 26) en waarsch. afgeleid van Simo(e)n, waarbij oorspronkelijk aan Simon
de Tovenaar kan zijn gedacht; zie MNW IV 1889, WNT IX 961 en J.J. Mak,
Rhetoricaal Glossarium, Assen 1959, p. 259; vooral ook: J.W. Muller, ‘Een en ander
over Mariken van Nieumeghen. Aanhangsel’ in Taal en Letteren 15 (1905), pp.
246-248; L.C. Michels, ‘Mariken van Nieumeghen’ in Tijdschr. voor Taal en Letteren
15 (1927), pp. 13-18; J.W. Muller, ‘Nog een en ander over Mariken van Nieumeghen’
in T.N.T.L. 52 (1933), p. 154; L. Willems, ‘Lexico-graphische sprokkelingen’ in
VMA 1937, pp. 171-3; J. van Mierlo, ‘Over vorm en dichter van Mariken van
Nieumeghen’ in VMA 1949, pp. 75-76; J.J. Mak, ‘Moenen metter eender ooghe’ in
NTg. 50 (1957), p. 176 en Wolthuis, Duivelskunsten, pp. 132-3. Kiliaen zag er een
afleiding van ‘daemon’ in en A. Hegmans (‘Conjecturen’ in VMA 1930, pp. 263-4)
een vervorming van het Franse ‘Mahon’ (via het mnl. ‘Mahoen’) voor Mohammed.
In M.v.N. is de mans- én duivelnaam Moen(en) voor het dubbelzinnige personage
van een duivel die zich achter een menselijk masker verbergt, wel zeer geschikt.
222-223 Al dat ghi...: D is hier logischer: ‘I shall teche unto you al the scyances
a fore sayde... (en) you shall have all your owne pleasure to do that thynge that ye
wyll desyre...’.
239-241 Al wes ick can...: D is hier logischer. Satan zegt er niet dat hij de
nigermantie niet kent of geleerd heeft, maar dat hij ze niet beoefent omdat ze te
gevaarlijk is. Mariken wordt hier dus niet al onmiddellijk door het onvermogen van
Satan in haar vrijheid beperkt: alleen raadt hij haar het leren van de nigermantie af
vanwege de gevaren die ermee verbonden zijn (‘than sayd the dyvell o fayer mayde
what ye desyre ye shall have but I occupy nat that scyence my selfe for it is so
daungerouse and therfore I counsayll you nat to lerne that scyence’).
254-261 Cost si nighermancie...: D is hier korter en concreter: ‘for if that
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she culde nygromancy then when she were angery with me then wolde she bynde
me therwith’. Daarna richt Satan zich onmiddellijk (dus zonder de weinig
diplomatische opmerking van v. 260-1 of het vraagje ‘wat suldi noch leeren’ en de
stoplap ‘dat sal ick u verclaren’) tot Mary met het voorstel haar al de talen te leren
die ze leren wil.
263-267 Alle die talen...: D heeft ‘ye shall speke all maner of langages that ye
wyll desyre’ en houdt dus meer rekening met Marikens eigen keuze (vgl. wél in v.
322-3 met ‘soe ick u seyde’!). Men merke op dat A in v. 263-4 en 265-7 twee keer
hetzelfde zegt: deze overbodige herhaling is in D niet aanwezig.
268-269 Gheheel obedientelijck...: met deze woorden geeft Mariken zich geheel
aan de duivel over. De relativerende ‘toevoeging’ ‘ende ghijt so doet’ is in D niet
aanwezig.
278 eer dat iaer lijt: deze garantie, ook in v. 317 uitgesproken, is in de
overeenkomstige plaatsen van D niet aanwezig.
280-285 Ey lacen, twi mach u...: de dichter valt hier in herhaling. Vers 283 herhaalt
v. 280, v. 285 herhaalt v. 281-2. Janssen (‘Studies...’ in Leuv. Bijdr. 56 (1967), p.
85) contrasteert hiermee de eenvoudige en logische motivering van D: ‘Than sayde
mary unto the dyvell what greveth you my name for mary commeth of maria (vgl.
het stuntelige: “Mariken oft Maria”) the sweteste name that can be/and for all the
good in the worlde wolde nat I chaunge my name nor be called other than mary For
of maria was our lorde borne’.
290-292 Oft wi moeten scheyden...: de dwingende woorden ‘oft wi moeten
scheyden’ en ‘peyst, belofte es schult’ (en nog twee maal ‘beloven’) zijn in D niet
aanwezig.
294-295 Ghi en moecht u niet seghenen: in vers 295 ‘segghen’ in plaats van
‘seghenen’. Ook D heeft hier ‘zeggen’ en verstaat de hele passage blijkbaar als een
overeenkomst tussen Satan en Mary om hun verbond geheim te houden: vgl. met v.
293-5, ‘& also what so ever ye here or se ye muste say no thynge or elles we two
muste nedes departe. Than sayd Mary to kepe your counsayll I am content...’. Ook
het latere Historielied van ‘Mayken van Nimmegen’ staat in deze traditie: strofe 29
luidt:
Hier in soo moet gy syn gedult,
En dat nog daer en boven,
Dat gy het niemant seggen sult,
Dat moet gy myn beloven.

Wanneer Mariken later in v. 610 klaagt dat zij zich niet meer ‘seghenen’ mag (ook
v. 612), verstaat D ‘zeggen’ hier als bidden tot Maria: vgl. ‘and also I was wonte to
worshyp our lady dayly with a prayer & nowe I have nat done it oflonge tyme/and
satan wyll nat also suffer me also that I shulde do it & therfore may I se well that he
is the dyvyll’. Over dit ‘zeggen’ nog Janssen (‘Studies...’ in Leuv. Bijdr. 56 (1967),
pp. 49-51 (niet geheel juist

Mariken van Nieumeghen

158
is de mededeling dat van het ‘seghenen’ uit v. 610-612 (bij hem v. 859-861) in de
Engelse tekst ‘geen woord te vinden is’). Het ‘seghenen’ in A is wel een
oorspronkelijk gegeven. De drukfout ‘segghen’ van v. 295 sluit er slechts ‘toevallig’
aan bij een (blijkens D reeds oude) traditie waarin dit motief is verduisterd. Geen
kruisteken meer maken is een gewone voorwaarde bij het sluiten van een contract
met de duivel (Wolthuis, Duivelskunsten, p. 133). Dit heeft niet zozeer te maken met
het inhoudelijk begrip van het kruisteken en dus met een bewuste verloochening van
God in zijn drievuldigheid, maar veeleer met de magische kracht van het kruisteken
als teken zelf, als handeling die de duivel angst en pijn doet ondergaan. Dat Mariken
het kruisteken in tegenstelling tot haar naam en Maria-devotie zo gemakkelijk laat
varen (v. 294 e.v.), is ook een bekend legende-motief. Zie Inleiding.
296-305 Maer minen naem...: deze claus is in D veel ongedwongener en
natuurlijker. Vers 296 (minen naem ick qualic gheloechenen can) is in D sterker:
‘but for to chaunge my name I wyll never whyle I lyve’. De opmerking van v. 298-9
waarvan in Marikens wanhoopssituatie van v. 125-156 niets is gebleken, is in D
afwezig. In D wordt het eren van Maria (v. 302) verbonden met het dagelijkse gebed
dat Mariken in haar jeugd heeft geleerd: ‘and therwith wyll I serve hyr as longe as I
lyve thowghe that I am here nowe in the wylde fylde syttynge here cumfordlesse’.
Marikens devotie wordt in D dus ook betrokken op de ellendige toestand waarin ze
zich nu (the wylde fylde) bevindt, niet, zoals in A, op een mogelijk ‘int wilde’ slaan
(v. 304).
314 tallen steden: geeft aan Marikens uitspraak, in tegenstrijd met v. 315, iets
triomfantelijks. Een ongelukkige versvulling, niet aanwezig in D.
315-317 Sijt, segt, ghepayt...: vgl. aant. bij v. 278. In v. 316-7 laat Moenen vreemd
genoeg de mogelijkheid bestaan dat het Emmeken ook niet geheel naar wens zou
kunnen gaan. Deze toegeving niet in D.
318-320 sonder respijt...: in D zijn Satan en Mary niet zo gehaast. Vgl. trouwens
ook A in het inleidend proza vóór V en van VII: ‘sommighe dagen’. (D: ‘abode there
a great whyle’ en ‘had dwelled a good whyle’).
Proza na v. 347, dat si van haer niet en wiste: vgl. ook v. 349 en 355. D heeft
preciezer: ‘his syster answered hym knappshelye I wot nere were she is’.
352-353 Ick schat si yevers...: deze grove woorden lopen vooruit op v. 364 e.v.
Oom Ghijsbrecht schijnt ze niet te horen: in v. 354 e.v. reageert hij nog even onnozel
als voorheen en pas in v. 366 schrikt hij: ‘Hoe! hadse al den dach sitten drincken?’.
D heeft deze uitspraak niet.
405 Den spijt sal mi...: de Moeye ‘swelt’ van nijd of ‘quaetheyt’ (v. 406). ‘Smilten’
is dan ook, naast het juistere ‘bersten’ (vgl. ook proza: dat si naelicx gheborsten
hadde), een minder gepaste versvulling vanwege het rijm. D heeft alleen: ‘and she
was so angery therwith that she swelled that she had almoste burste’.
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417 Die duvel: er is geen reden om ‘die duvel’ met Moenen te identificeren. Dat
Moenen later weet dat de Moeye ‘wel drie iaer doot es’ (v. 700), is voor een duivel
niet vreemd en hoeft niet historisch-causaal begrijpelijk te worden gemaakt. Over
de dialoog zonder ontmoeting tussen duivel en Moeye, zie K. Iwema, ‘Kanttekeningen
bij “Mariken van Nieumeghen”’ in Spiegel der Letteren 20 (1978), pp. 278-282 (ook
onze aant. bij v. 432). Over ‘De plaats van Moeyes dood in de Mariken van
Nieumeghen’: R.L.J. Bromberg in NTg. 71 (1978), pp. 39-47.
432 Paertiscap verdoempt menighe siele: volgens D.C. Tinbergen (NTg. 12, pp.
220-1) past dit vers beter in de mond van de duivel (vgl. v. 439-440) en zou het
oorspr. bij de volgende claus gehoord kunnen hebben. Ook Kruyskamp wijst op deze
mogelijkheid (ed. Mariken, Antwerpen 19787, p. 31). Toch sluit dit vers de claus en
het optreden van de tante keurig epigrammatisch af. De zelfmoordscène van de tante
is immers als een dialoog-zonder-ontmoeting te beschouwen, wat betekent dat de
verschillende clausen van de Moeye aaneensluiten tot één langere monoloog (de
vragen in v. 420 en 422-3 vergelijke men met v. 141-2 en 148-152 in Marikens
klacht), waarbij de opmerking van de duivel in v. 420-1 (v. 417-9 is een terzijde) als
een demonische influistering functioneert (hierover: K. Iwema, ‘Kanttekeningen bij
“Mariken van Nieumeghen”’ in Spiegel der Letteren 20 (1978), pp. 280-2; voor
andere voorbeelden van deze ‘kontaktscènes’ tussen mens en duivel, zie men: W.M.H.
Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, Groningen 1958, pp. 301-6). De
verzen 433-440 vormen dan een afzonderlijke monoloog van de duivel na de
zelfmoord van de Moeye, zoals trouwens ook uit de aparte rijmbehandeling blijkt
(ababbcbc). Juist vanwege dit rijm zou het ongepast zijn v. 432 naar de claus van de
duivel te verplaatsen. Ook de afwezigheid van de anders regelmatig toegepaste
rijmbreking in de opeenvolging der clausen bij v. 431-2 wijst niet op een oorspr.
andere plaats van v. 432. Integendeel. Men vergelijke in dezelfde scène, hier dan na
de bijzondere rijmbehandeling van v. 403-14 (ababbcbccdcd), de verzen 415-6 met,
zoals in v. 433, een overlopend rijm in het volgende vers 417.
443 inden Boom: in het proza na v. 555 de ‘Gulden Boom op die merct’ genoemd.
D heeft respectievelijk ‘the gylden tre on the market place’ en ‘the guylden tre at
Anwarpe beinge in the merket place’. Blijkens akten van 1543 en 1579 was er in de
zestiende eeuw te Antwerpen ‘op de noordzijde der Groote Markt, tusschen
Wisselstraat (West) en Schoenmakersstraatje (Oost), tusschen “De Simme” en “Den
Kemel”..., een huis, genaamd De gulden Boom. Dat het in de genoemde jaren een
herberg was blijkt uit de stukken echter niet...’ (J.W. Muller, ‘Nog een en ander over
Mariken van Nieumeghen’ in T.N.T.L. 52 (1933), p. 149). Muller suggereert dat met
‘boom’ ‘bodem’ en met de herbergnaam ‘de Gulden Boom’ een ‘paradijs van weelde’
is bedoeld (pp. 150-3). Maar ook een
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‘gulden boom’ als ‘boom’ (arbor aurea) kan toch groeiende en bloeiende rijkdom en
weelde verbeelden. Zo stond bijv. het steekspel tijdens de grootse viering van het
huwelijk van Karel van Bourgondië en Margaretha van York te Brugge in juli 1468
in het teken van een sprookjesachtige ‘Gulden Boom’: zie o.a. A. de Roovere's
beschrijving van De blyde jncompste van Vrauw Margriete van Yorck, ed. W.G. Brill
in Kronijk van het Historisch Genootschap... te Utrecht 22 (1866), pp. 34-39, 50,
55-56, 62-64 en A. van Zuylen van Nyevelt van de Haar, Scénario du Pas de l'Arbe
d'Or..., Brugge 1907.
449 Diet liever nemen...: uitdrukking voor ‘op oneerlijke wijze aan de kost komen
(stelen)’ of ‘inhalig zijn’ (vgl. ‘Die Rethoricam rellen in alle ghelaghen/Gheerne
vollen haer maghen, maer node gheven’ in Nieuwe Refereinen van Anna Bijns..., ed.
W.J.A. Jonckbloet en W.L. van Helten, Gent 1886, p. 284, str. d, v. 2-3). De tweede
betekenis past ook bij ‘die borghers’, zelfs beter nog dan bij ‘die ghilde’. D heeft,
na de vermelding van ‘theves and farers for moneye’, ‘above syt the Burgeses of the
towne that had lever take money than for to gyve money’. Vgl. nog Janssen in Leuv.
Bijdr. 56 (1967), p. 51.
452-453 Wi moeten daer...: in de soms verwarde discussie over de al of niet
oorspronkelijke en precieze betekenis van de ‘gulden camere’ heeft men onvoldoende
aandacht aan de context geschonken. (Kronenberg: oorspr. was de herberg ‘de Gulden
Boom’ bedoeld, maar de dichter heeft er een gulden ‘camere’ van gemaakt vanwege
het rijm met ‘bequamere’; zie ‘Het mirakelspel van Mariken van Nieumeghen en het
Engelsche volksboek’ in NTg. 23 (1929), pp. 35-6. Barnouw: een gildekamer (Guild
Room) in de herberg, blijkbaar een open bovenkamer ‘with a gallery all round, from
which one could look down upon the banqueters’, met verwijzing naar v. 448 (Boven
sitten die borghers, beneden die ghilde). Wanneer Barnouw onmiddellijk daarna
‘ghilde’ omschrijft als ‘fraternity of rogues and vagabonds’ schijnt de gildekamer
ineens naar beneden (boven zitten immers de ‘borghers’) gehaald en tot gildenkamer,
een ‘verblijf voor doordraaiers en zwervers’, gedegradeerd te worden: zie The
Germanic Review 6 (1931), pp. 74-75; zo althans verstaat Janssen (Leuv. Bijdr. 56
(1967), p. 51) Barnouws interpretatie. Muller en Janssen: kamer voor gilde
(maaltijden), resp. T.N.T.L. 52 (1933), pp. 149-150 en Leuv. Bijdr. 56 (1967), p. 51).
Moenen stelt voor: ‘Wi moeten daer noch drinken... Eer dat wi scheyden’. Beuken
en Kruyskamp tekenen niets bij dit ‘scheiden’ aan. Debaene heeft terecht ‘vertrekken’
(vgl. v. 705). Maar, hoe vreemd toch: zij komen nog maar net in, ja zelfs bij de
herberg aan en Moenen spreekt al van nog (even) iets voor hun vertrek te drinken.
Men zou kunnen denken dat in plaats van ‘(samen) vertrekken’, ‘uiteengaan, afscheid
van elkaar nemen’ is bedoeld, maar ook dat past weinig, nog minder zelfs in de gang
van het verhaal. In elk geval is niet de ‘gulden
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camere’ zelf, maar het hele verband waarin deze kamer te pas komt, niet pluis. De
Engelse tekst die dit voorstel van Moenen niet heeft, lijkt, ook met zijn geleidelijker
overgang, oorspronkelijker. Vgl. met v. 450-454: ‘Than sayde Emmekyn good Satan
let vs goo thyder and see that pastyme for that is the thynge that I reioyce moste in
and love beste to see Than sayde Satan to Emmeken with a good wyll/than departed
they to the gylden tre and when that they were come then sat they downe and called
for a pot of wyne’. Is de mededeling dat zij naar de herberg ‘(ver)trokken’ (‘departed’)
misschien verantwoordelijk voor het ‘scheyden’ in v. 453?
454 Een eerst: iets puiks, iets van de beste kwaliteit, of eerder nog: een eerste pint,
voorproef. MNW II 571 en Van Mierlo in VMA 1951, pp. 170-177. Zie ook aant. v.
460-1 en vgl. nog: ‘Hout daer, den eersten wyn’ (E.G.A. Galama, Twee
zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door Robert Lawet, Utrecht/Nijmegen
1941, p. 135, v. 990) en ‘Ick bringt u een droncxken groot metten smalle,/Maer u,
weerdinne, soo bringick deerste’ (Paul de Keyser, Het spel van sinnen van de Dolende
Mensche ende de Gratie Gods..., 1965, p. 55, v. 362-363).
460-461 Een eerst! Ou...: vgl. de roep van de Cnape met het roeprondeel van de
tavernier in C. Everaerts Spel van Maria Hoedeken (ed. J.W. Muller en L. Scharpé,
Leiden 1920, p. 9, v. 82-90) (al eerder gesignaleerd door P. Maximilianus in Leuv.
Bijdr. 41 (1951), p. 48):
Wat goeder wyn/wat goeder wyn au.
Ic hebbe hier Paylgette/Rynsch wyn Pittau
Een huenich dau/dat goet en fyn es.
Wat goeder wyn/wat goeder wyn au.
Dits in dHoude Ghewuente daer goet wyn es.
Een eerst stoop/een eerst stoop.
Den meesten hoop/neimpt hier den loop.
Een eerst stoop/een eerst stoop.
Goet wyn goetcoop/om vinneghe passers.

Verder v. 96-102:
Cleen:
... Wat wilt ghy dryncken?
Sober:
Vanden besten.
Quaet:
Dat muecht ghy wel dyncken.
Dus zonder myncken/spoet hu vp tseerste.
Wy hebben dorst.
Cleen:
Dats een eerste.
De rekenynghe es noch goet om sommen.
Sober:
Eist wat goets?
Cleen:
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Ic darfs my berommen.
Tes kuere van blommen...

Muller en Scharpé geven als verklaring voor eerst, met verwijzing naar M.v.N.: ‘een
eerste glas (kroes enz.) of dronk’ (p. 559).
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462-487 Siet, Heinsone...: D is in dit gedeelte concreter en logischer. Daar spreekt
slechts één bankgezel een andere toe. In plaats van de vage, algemene beschrijving
van Moenen in v. 463 en 467 wordt hier concreet op Satans meest opvallende kenmerk
gewezen: ‘se what a fayer woman syttethe over ageynste vs with a yong fellowe that
hath but one yee’. In A is de vraag van ‘dander gheselle’ in v. 470 na de opmerking
van ‘deen gheselle’ in v. 466 overbodig. Weinig passend in de mond van deze twee
belagers is de restrictie: als het maar ‘zijn meysen en es’ in v. 465 en 469. Deze
herhalingen en restricties zijn in D niet te vinden, evenmin als het radicale: ‘Hi moet
tavont aent mes, Want tes enen leeliken loeten’ (v. 466-7). Na de opmerking over
het ene oog volgt heel eenvoudig: ‘I merveyll what great fantasy that fayre mayde
hath unto hym we wyll goo take our pot and goo syt by hym/and also take hyr fro
hym’. De overbodige herhalingen in A zijn blijkbaar het gevolg van het feit dat de
uitspraak van de gezellen dialogisch over twee individuen werd verdeeld. In D gaat
het initiatief verder geheel van de ‘benche wystelers’ uit. Anders dan in A (v. 474
na v. 472) vragen zij eerst of ze bij Satan en Emmeken mogen zitten (‘by your leve
may we syt by you’), waarna Satan hen vraagt iets met hen te drinken (‘ye be welcome
take the pot and drynke with us I praye you’). De geforceerde omschrijving van v.
477 ‘Vanden Bossche of uuter Meyerie’ is wel ingegeven door het rijm met
‘geometrie’. In D wordt de vraag naar de plaats van herkomst niet gesteld. De verteller
deelt slechts bij wijze van overgang mee: ‘than as they were set and talked/than sayde
Emmekyn my love Satan were it nat gemetrye’ (vgl. v. 478). In D sluit de
verwondering van de drinkgezellen onmiddellijk bij deze claus (in A, v. 478-80) aan
en wordt dus niet, zoals in A, uitgesteld door Moenens antwoord of door Emmekens
parmantige opmerking dat ze ook nog ‘logica’ heeft geleerd (v. 481-484). Ook in A
trouwens blijft de belangstelling van de gezellen in v. 484-486 alleen op Emmekens
‘geometrie’ gericht. De afzonderlijke vermelding van ‘logica’ in v. 483 is trouwens
vreemd, aangezien Moenen al in v. 490 (dit ook in D!) kan meedelen dat ze alle
zeven kunsten kent.
493 dalder houtste: zo kan niet alleen retorica (vgl. Stijevoorts Refereinenbundel,
refr. CLXVI, v. 24: ‘Douste van seuene, by gode gheseten’), maar kunnen retorica
én musica worden gekwalificeerd. Matthijs de Castelein moet in zijn Const van
Rhetoriken (str. 127 en 128) bijv. toegeven ‘Dat van allen studien d' autste is musike’
en beschouwt beide kunsten als ‘ghezusters’ (vgl. J.J. Mak, De Rederijkers,
Amsterdam 1946, p. 134 en S.A.P.J.H. lansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins
Const van Rhetoriken, Assen 1971, pp. 234-5). E. de Dene noemt retorica ‘der andre
zes Liberale consten Clercgesse’ én ‘Musica zustere’ (ed. Testament Rhetoricael in
Jaarboek De Fonteine 1976-7, deel 2, p. 52, v. 30-1). Ook op het Antwerpse
landjuweel van 1561 werd Musica soms op dezelfde hoogte als Rhetorica
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geplaatst (L. Roose, ‘Dwelck den mensche aldermeest tot consten verwect. De poëtica
der Brabantse rederijkers in 1561’ in Hulde-album Prof. dr. J.F. Vanderheyden, p.
99).
508-513 Rethorijcke en is...: vgl.
Alle dat const genaemt wordt opder aerden,
machmen duer nerstigheydt leeren metter tyt;
maer Rethorica, seer hooge van waerden,
can niemant duer syns selfs crachte aenvaerden;
want tes een gave van Godt gebenedyt

(K. Ruelens, Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verz. en afgeschr.
door Jan de Bruyne, Antwerpen 1880, dl. 2, pp. 36-7, str. 3, v. 1-5 - refrein van
Amsterdamse red. Egbert Meynert) en:
Lesen/argueren/tellen munten singhen
Tfirmaments bedwinghen/swerlts omringhen
Crijchtmen duer arbeyt mer sonderlinghen
rethorica meest wt der naturen cracht
haren geest verpacht

(Stijevoorts Refereinenbundel, refr. CLXVI, v. 73-77. In de eerste verzen herkent
men achtereenvolgens: grammatica, dialectica, aristmetica, musica, astronomie en
geometrie: vgl. F. Kossmann, ‘Over enige vaktermen en begrippen bij Molinet en
De Casteleyn’ in T.N.T.L. 70 (1952), p. 164). Vgl. v. 512-3 nog met ‘dus concludeeric
voor alle sinnen/dat rethorica bloyt/Bouen alle consten... want goods geest laetse ons
ghewinnen’ (Stijev., refr. LVII, v. 71-4). De opvatting dat vooral retorica een gave
van de H. Geest is, was algemeen verspreid: vgl. Soens, ‘Onuitgegeven gedichten
van Anna Bijns’ in Leuv. Bijdr. 4 (1900-02), refr. XII, pp. 251-3 (vooral str. c, v. 3);
J.J. Mak, De gedichten van Anthonis de Roovere, Zwolle 1955, p. 132 (vooral v.
9-10); Stijev. refr. LVII (ed. Lyna en Van Eeghem, dl. 1, p. 108, v. 5-8; p. 110, v.
58, 74), refr. CLXVI (ed. dl. 2, p. 64, v. 29). Zie vooral L. Roose, ‘Lof van retorica.
De poëtica der rederijkers. Een verkenning’ in Liber Alumnorum Prof. dr. E.
Rombauts, Leuven 1968, p. 116 e.v.
522 Want rethorijcke...: deze regel ook in D: ‘whyle that I must nedes shewe unto
you that poynte of iemotrye than muste ye all kepe our pece & speke no more/for
rethoryke wyll be harde’. Verder blijft ‘rethoryke’ hier geheel aan het tonen van ‘that
poynte of iemotrye’ ondergeschikt.
524-555 O Rethorijcke...: refrein waarvan geen der drie strofen op dezelfde manier
gebouwd is (vgl. Van Mierlo in VMA 1951, p. 177): de eerste strofe heeft binnenrijm,
de tweede kettingrijm, de derde ‘dobbel steerten’ (verdubbeld b-rijm). De prince
heeft een afwijkende stokregel (zelfs ander rijmwoord!). De tweede en derde strofe
hebben hetzelfde rijmschema ababbcbcc. De eerste strofe is onregelmatig: abcabcdee.
Leendertz (p. 301) waagde de volgende reconstructie:
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O rethorijcke, auctentijcke conste lieflijck,
Ic claghe, met wanhaghe, dat men di haet.
Den sinnen, die u minnen, vallet seer grieflijck.
Hem tfi, die di geen gade en slaet,
Ende denghene, die di eerst maeckte, versmaet!
Ick puer versmade als dongheraecte selcke doren.
Maer al eest scade ende scande van selcker daet,
Ende leet hem alleene, die dit aenhoren:
Doer donconstighe gaet die conste verloren.

Het refrein klaagt over en vaart uit tegen ‘donconstighe’, dit zijn misschien eerder
de versmaders dan de slechte beoefenaars der kunst (vgl. noot bij v. 543), al sluiten
de eersten de laatsten niet uit, maar juist in. Omdat hun oordeel meer op prijs wordt
gesteld dan dat van de ‘constenaer’, gaat ‘doer donconstighe die conste verloren’.
Voor gelijkaardige refreinen tegen de versmaders van retorica, zie men: J.J. Mak,
De gedichten van Anthonis de Roovere, Zwolle 1955, pp. 131-3; W.J.A. Jonckbloet
en W.L. van Helten, Nieuwe refereinen van Anna Bijns, Gent 1886, refr. LXXVII,
pp. 282-4; L. Roose, ‘Oranje tegenover Midas. Een Antwerps lofdicht op Retorica’
in Jaarboek De Fonteine 1964-5, XIV-XV, pp. 5-8; K. Ruelens, Refereinen en andere
gedichten... Jan de Bruyne, Antwerpen 1880, dl. 2, pp. 35-38, refr. LI; Jan van
Stijevoorts Refereinenbundel..., ed. F. Lyna en W. van Eeghem, Antwerpen, dl. 2,
refr. CLXIII, pp. 57-59; E. De Dene, Testament Rhetoricael in Jaarboek De Fonteine
1976-77, dl. 2, pp. 50-52. Voor een spel ‘teghen de Verachters van Rethorycke’ zie
men N. van der Laan, ‘Rederijkersspelen in de bibliotheek van het Leidsche
gemeente-archief’ in T.N.T.L. 49 (1930), pp. 128-9.
525 die di eerst maecte: in de herschikking van Leendertz leest men: ‘Ende
denghene, die di eerst maecte, versmaet’. Hier zou met ‘die di eerst maecte’ dan de
H. Geest bedoeld kunnen zijn (vgl. dit ‘eerst’ in verschillende retorica-refreinen in
verband met de (goddelijke) oorsprong van de Const: Ruelens, Refereinen... De
Bruyne, dl. 2, refr. LI, p. 35, v. 2; p. 39; prince v. 11; Stijevoorts Refereinenbundel,
refr. LVII, p. 110, v. 58 en refr. CLXIII, p. 58, v. 17). Leendertz'vers is dan enigszins
te vergelijken met de stokregel van De Rooveres ‘Refereyn van Rethorica’:
‘Verstaet//diese haet//versmaet//Godts werck’.
546 Conste hout in weelden...: over Retorica's meervoudig vermogen in
zedelijk-maatschappelijke zin: Roose, ‘Lof van retorica...’, pp. 118-120; Roose,
‘Dwelck...’, pp. 100-102 en Ruelens, Refereinen... De Bruyne, dl. 2, refr. LI (str. 1
en prince) en Stijev., refr. CLXVI, v. 17, 33-35, 49-50.
551-553 Princelijc wil ick...: over de tegenstelling van deze verzen (retorica als
leervak) met v. 509-514 (retorica als scheppende kunst), zie o.a.: F. Kossmann, ‘Over
enige...’ in T.N.T.L. 70 (1952), p. 161-162, 165; W.L. Braekman, ‘Een nieuwe
interpretatie van Anthonis de Rooveres
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“Refereyn van Rethorica”’ in Jaarboek De Fonteine XVIII, 1968, pp. 111-3 en
Roose, ‘Lof van Retorica...’, pp. 121-2. Roose merkt op dat Emmeken ‘in het begin
alleen over retorica spreekt en op het einde over de “consten” in het meervoud, dus
over de zeven kunsten’.
597-600 Ende ick weet wel...: in D is Emmeken duidelijker: ‘nowe perseyve I well
that this Satan that is here with me is the dyvyll thowghe that he wolde never tell it
unto me’. Vgl. ook v. 612 met D: ‘therfore may I se well that he is the dyvyll’.
613-614 Wat wil ic ooc achterdencken...: twee maal ‘achterde(i)ncken’ en de
stoplap ‘besiet doch, siet’. Niet bepaald fraai. In D is de volgorde logischer en is
Emmekens besluit meer op de context betrokken (in v. 615 van A, los van het
voorgaande: ‘Hola,...’): 't is te laat om nog berouw te hebben, laat ik dan nu maar
alle zwaarmoedigheid laten varen, want daar zie ik... (and nowe is it to late for me
to take repentance/and nowe wyll I let all hevynes goo and make good chere for
yender I see cum...).
Proza na v. 617: men vergelijke dit ingewikkelde proza met D waarin duidelijk
wordt hoe het van vrolijk drinken tot een moord gekomen is (in D ook directe rede
van Satan): ‘& when they were come than went Emmekyn and Satan and sat downe
by them and made good chere & had forget all hyr hevynes & at the laste the fell at
wordes with other men so that one of the fellowes had stycked a man/and when that
was done sayde Satan to the fellowe that they two wolde goo without the towne and
so they dyd/and as they were without the towne the dyvell spyed a man comynge
than sayde the dyvell to the fellowe yender cometh a man with muche money let us
kyll hym and take the money fro hym & the dyvell temped hym so muche that he
consented and when the man was come/the fellowe toke a dager and styked hym
wherof the dyvell was glad and departed’.
646 So voer ickse...: de regel eindigt op een weesrijm. Waarschijnlijk ontbreekt
een oorspronkelijk, laatste vers. Ook de titel van het volgende kapitel ‘ontbreekt’. D
heeft hier: ‘Howe Emmekyn wolde goo see hyr fryndes in the lande of Gelder’ en
illustreert Emmekens verzoek aan Moenen met een combinatie van twee houtsneden:
links, een mooie, jonge, wat hooghartige edelman, rechts, naar hem toegewend, een
reverentie-makende edelvrouw. Zie ook Inleiding.
654-655 Daeromme ontsegghe ick u...: deze verzen (en in mindere mate ook de
andere rondeelverzen 648 en 651) lopen vooruit op Moenens beslissing in v. 667-668.
Ze maken het hele gesprek eigenlijk overbodig. In D functioneert de beslissende
uitspraak van v. 667-668 als een afdoend antwoord op de vraag ‘what saye you to
your selfe in that maner’ (vgl. v. 666): ‘I say no other thynge but as ye wyll so am I
contente to goo’. In A beweert Moenen boudweg dat hij niets heeft gezegd.
662 Ick hadse langhe...: Moenen wil Emmeken de nek breken om daarna
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haar in staat van doodzonde verkerende ziel naar de hel te voeren (vgl. v. 680,
inleidend proza XI, 926, 991 en inl. proza XII). P.F.J.M. Eligh noemt deze voorstelling
‘orthodox’ ter onderscheiding van de ‘folkloristische’ voorstelling volgens welke
Moenen Emmeken onmiddellijk met lichaam en ziel in de hel wil smijten (v. 885,
938-9, 984-5): ‘Enige opmerkingen bij de marktscène in Mariken van Nieumeghen’
in NTg. 72 (1979), p. 193 e.v.
663 wive metten witten: taboe-omschrijving voor Maria, met witte kleren (?).
Omdat Maria in de schilderkunst steeds in het blauw is afgebeeld, meent Enklaar dat
in v. 663 eerder aan de stralende lichtverschijning van de Maria Apocalyptica is
gedacht (Openb. 12 : 1, ‘een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar
voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd’), een voorstelling die in ‘the
woman all in whyte’ van D nog duidelijker uitkomt: D. Th. Enklaar, ‘Kantteekeningen
bij middelnederlandsche lectuur’ in Bundel... De Vooys 1940, p. 131. In verband met
het denigrerende ‘wive’ in 's duivels mond is ook de aantekening van de verteller
van legende CLXXIX in De Vooys' Middelnederlandse Marialegenden (Leiden, dl.
1, p. 395, r. 16-23) interessant: ‘Hoort hier hoe vermetel dat die duvel seit “dat wijf”
tot die waerde moeder haers sceppers Ende en noemtse niet biden naem der eren
want wijf is een naem der ghebreckelicheit ende der natueren Mer ioncfrouwe of
Maria of moeder gods dit sijn namen der eren ende der gloriën Die duvelen en sijn
also koen niet dien heilighen naem Maria te nomen mit horen onreynen monde Want
si sijns onwaerdich’.
672-684 Ick gae halen bescheet...: D heeft: ‘than payed Satan the hoste all theyr
costes so that the hoste was well content and thanked them hartely of theyr good
payment than toke Satan leve and departed to Nemmegen in the lande of Gelders’.
Hier betaalt niet Emmeken, maar Satan, wat logischer lijkt. In D zien we hem ook
betalen en afscheid nemen van de waard, een scenisch gegeven dat in A niet is
uitgewerkt. Daar vertrekken ze pas de volgende dag (v. 670), zodat deze scène
duidelijk afgescheiden kan worden van het volgende kapittel dat de titel draagt: ‘Hoe
Emmeken ende Moenen na Nieumegen reysden’ (niet in D: vgl. aant. 646). Het
weggaan van Emmeken om te betalen geeft Moenen ook de kans zijn toestemming
in een monoloog te verantwoorden (niet in D). De vraag is of deze verantwoording
geen te simpele voorstelling van zaken geeft: Moenen heeft in een terzijde zijn wrevel
over de oom uitgesproken die het hem door zijn gebed tot Maria onmogelijk maakt
Emmeken de nek te breken (v. 660-5: wel in D). Nu wil hij naar de oom reizen om
hém de nek te breken, want ‘waer hi wech, dmeysen waer mijne’ (v. 681). Moenen
wil dus zijn zwakheid ten opzichte van Emmeken te boven komen door juist de
oorzaak van deze zwakheid, de sterkte van Ooms gebed, uit te schakelen. Met welke
middelen, vraagt men zich af. Als het hem al niet lukt om
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Emmeken de nek te breken, hoe zal dat dan met de Oom moeten gaan? Vooral als
men denkt aan Moenens vrees voor het kruisteken, voor exorcisme, Mariagebed of
positief-morele invloeden op Emmeken (vgl. zijn vrees voor het Wagenspel in v.
721-5 en 816-21), lijkt Moenens verklaring voor zijn toestemming om naar de
priester-Oom te gaan toch wat onberedeneerd en willekeurig. Dat de auteur dit ook
zelf enigszins heeft aangevoeld, blijkt uit de relativerende verzen 682-5 over Gods
toestemming. Zij zwakken Moenens motivering nog verder af: hoe zou God het
immers toe kunnen laten dat Moenen de vrome priester de nek zou breken! Nog op
twee andere plaatsen in de Nederlandse tekst (nergens in D) denkt Moenen eraan
Oom Ghijsbrecht ‘ter hellen’ te voeren (v. 929 - men vraagt zich af wat de arme man
heeft misdaan) of hem ‘hals ende beenen’ te ‘verpletten’ (v. 991). Voor het laatste
geval kan waarschijnlijk worden gemaakt dat A secundair is ten opzichte van D (zie
aant. bij v. 990-1). Maar wat is dan de reden waarom Moenen Emmeken toestaat
naar haar Oom te gaan? Ik meen geen andere dan die waarom hij ook dat andere
voor hem vervelende verzoek inwilligt en haar het spel van Masscheroen laat zien:
hij kan en wil het haar eenvoudig niet weigeren.
688-689 Ghi segt dat u moeye...: vreemd toch dat Moenen deze vraag (cynisch?)
stelt en enkele ogenblikken later meedeelt dat de Moeye ‘wel drie iaer doot es’. D
is hier veel logischer: ‘& when they were within the Towne than sayde Emmekyn
to Satan, let us goo see howe my aunte dothe/than sayde Satan ye nede nat to go to
hyr for she is deed more than a yere a goo’. Hier is het Emmeken die bij haar aankomst
in Nijmegen de tante ter sprake brengt, waarna Moenen onmiddellijk het gepaste
antwoord geeft. Op die manier is in D ook de claus van Emmeken met de in dit
gesprek toch weinig passende retrospectief-moralistische verzen 693-697 afwezig.
Niet alleen v. 688-9 lijken secundair, ook het voorafgaande ‘Oec eester heden
ommegancdach’ past weinig op deze plaats in de mond van Moenen. Het is duidelijk
de herhaling van de in het inleidende prozagedeelte voorgestelde situatie. Als nuchtere
mededeling kon dit gegeven beter bij v. 708-9 te pas worden gebracht.
709 Dats alle iaer...: we verplaatsten v. 709, in A het eerste vers van Emmekens
claus, naar de claus van Moenen. Niet alleen wordt op die manier de gewone
rijmbreking tussen de clausen hersteld, maar ook de inhoud van het vers past volledig
bij de verklarende mededeling van Moenen, waarna Emmeken dan spontaan reageert:
dat moet het Spel van Masscheroen zijn! Ook D heeft deze schikking: ‘than sayde
the dyvell the play a play that is wont every yere to be played’.
710 Masscheroen: vanaf de dertiende eeuw treedt de duivel ‘Mascaron’ op in een
debat of proces waarin hij als advocaat en procureur de aanspraken van Lucifer op
de zielen der zondige mensen verdedigt. Door onwaardig gedrag of procedure-fouten
maakt hij zich echter belachelijk en bederft zijn
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zaak. Vandaar zijn naam ‘mascaron’, afgeleid van het Arabische ‘maskhara’, waarmee
een lachwekkende figuur, een hofnar of grappenmaker wordt aangeduid: L. Peeters,
‘Het Wagenspel van Masscheroen’ in NTg. 64 (1971), pp. 107-9.
712 Mijn oom pleecher...: dit vers, de logische verklaring voor Ooms aanwezigheid
later, missen we in D. Daar blijft het spel onbepaald: (vervolg van citaat uit aant.
709) ‘than sayde Emmekyn good love let us goo here it for I have harde my unkyll
say often tymes that a play were better than a sermant to some folke’. Verder wordt
nog van het spel gezegd: ‘and the playe was of synfull lyvynge and there she sawe
hyr lyvyng played before hyr face’.
727 oft ic vererre: deze (eerste!) onvriendelijkheid van Moenen niet in D. Het is
wel een secundaire versvulling in functie van het eerste vers van Masscheroen.
791-799 Eertbevinghe, dobbel sonnen...: L. Peeters (‘Het Wagenspel van
Masscheroen’ in NTg. 64 (1971), p. 97) wees op overeenstemming met de
apocalyptische tekenen in Jezus' Rede over de laatste dingen in Lucas 21: 9-11 (vgl.
ook Mattheus 24: 6-7): ‘En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo
wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden, maar nog is terstond
het einde niet. Toen zeide Hij tot hen: het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,
en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en daar zullen grote aardbevingen
wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; daar zullen ook
schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden’. Ten onrechte voegt
D. Th. Enklaar aan v. 799 ‘deewighe doot’ uit v. 803 toe en besluit dat hier de ruiters
van de Apocalyps (6: 2-8) worden bedoeld (‘Watter noch achter staet int briefken’
in NTg. 44 (1951), p. 227). Met ‘deewighe doot’ is niet aan het sterven, maar aan de
hel gedacht.
804 Tes al: waer voor...: vgl. die ‘God met eenen sucht wanen te paeyen ten ende’
(A. Bogaers en W.L. van Helten, Refereinen van Anna Bijns..., Rotterdam 1875, p.
162, str. e, v. 7) en M.v.N., v. 746-748. Over de stelling dat in de bijzondere situatie
van het stervensuur volmaakt berouw de mens rechtvaardigt zonder de werkelijke
ontvangst van het sacrament der biecht, zie L. Peeters, ‘Het Wagenspel van
Masscheroen’ in NTg. 64 (1971), pp. 96-7.
816-821 Hulpe, Lucifers billen...: het gedrag van Moenen is hier wel zeer onlogisch.
Het is heel begrijpelijk dat hij haar het spel niet verder wil laten horen (v. 810-2).
Ze zou er immers berouw door kunnen krijgen (v. 817-9): dat heeft ze trouwens al
(vgl. v. 806-9). Onbegrijpelijk is het echter dat Moenen, na zijn gerechtvaardigde
vrees te hebben uitgesproken, besluit nog wat te wachten en haar daarna eventueel
met ‘vuisten’ weg te doen gaan (v. 820-1). In D lezen we: ‘he wolde have hyr here
it nat oute’, waarna Emmekyn dan de woorden spreekt die overeenkomen met de
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verzen 860-9 in A, woorden na het tweede deel en dus het einde van het Spel.
Oorspronkelijk zijn wel Moenens onwil om Emmeken het spel uit te laten zien en
Emmekens weerstand. Daarom juist onderbreekt de dichter van A het spel van
Masscheroen. Niet oorspronkelijk, in ieder geval weinig logisch, is Moenens besluit
haar toch nog wat naar het spel te laten luisteren. In D is hiervan geen spoor te
bekennen. Men zie trouwens ook het verbindende proza tussen v. 821 en 822 in A:
‘Aldus hadde Moenen gheerne dat spel belet te horen Maer si bleeft hoorende oft hy
wilde oft en wilde Dwelck aldus voorts luyde’. Het waarom van Moenens uitstel in
v. 820-1 wordt daarmee duidelijk: de dichter wou het spel door Moenen wel laten
onderbreken, maar niet afbreken, om zo niet zozeer Emmeken, maar vooral de lezer
te laten horen hoe het spel van Masscheroen ‘voorts luyde’.
838-839 Denckt om die borstkens...: naar Lucas 11:27 ‘Zalig de schoot die u
gedragen heeft en de borsten die Gij hebt gezogen’. In de literatuur ontmoeten we
sedert de twaalfde eeuw ‘Maria op haar boezem wijzend, als de voorspraak, de
advocata van de zondige mens’: P. Maximilianus, ‘Aantekeningen bij Mariken van
Nieumeghen’ in NTg. 44 (1951), pp. 90-91. Vgl. ook L. Peeters, ‘Het Wagenspel
van Masscheroen’ in NTg. 64 (1971), p. 99, noot 2.
872 : Hier ontbreekt een vers dat rijmt op vul, een vers ook waarin Moenen zich
na een terzijde (v. 870-1) weer tot Emmeken richt. D heeft: ‘than sayde the dyvyll
to his selfe all my laboure is loste she take the unto hyr hole repentance and sayd
unto Emmekyn what ayle ye nowe be ye mad...’, zodat A.J. Barnouw terecht
veronderstelt dat het ontbrekende vers geëindigd kan zijn op ‘sidi dul?’ (‘Mary of
Nimmegen’ in The Germanic Review 6 (1931), p. 83; ook Wolthuis, Duivelskunsten...,
pp. 88-9; vgl. nog Van Mierlo: ‘Die brabbelinghe es al te dul’ in VMA 1951, p. 179).
Dat D hier het ontbrekende rijm woord levert, wettigt echter nog Barnouws conclusie
niet dat de vertaler naar een berijming en niet naar een prozatekst zou hebben gewerkt.
Het oorspronkelijke basiswoord kan immers ‘dul’ zijn geweest, waarvoor de
Nederlandse berijmer in v. 871 dan de kronkelige uitdrukking ‘dit meysen crijcht
berou den balch al vul’ construeerde ter omschrijving van wat in D, zonder herinnering
aan een ‘balch’ die ‘vul’ is, veel ernstiger met ‘she taketh unto hyr hole repentance’
wordt weergegeven (zonder dat rare ‘meysen’ en waarin ‘hole repentance’ wel voor
het theologische begrip ‘volmaakt berouw’ zal staan).
874-877 Laet mi met vreden...: in D zegt Emmekyn meer: ‘go fro me thou false
fynde woo be to the that ever thou cam to me and I repente me that ever I chose the
for my paramour...’.
884-885 Rijst, in alder duvel namen...: inv. 879-880 is Emmeken bezweken. Nu
vraagt Moenen haar, onder de bedreiging haar mee te slepen naar de hel, op te staan.
Wat is er aan dit opstaan gelegen? In D is de situatie heel
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anders: na Emmekens berouwvolle woorden, te vergelijken met v. 874-8 (zonder het
bezwijken), is het de duivel die verrijst (‘than arose the dyvyll fro the growne’) en
haar op die manier dreigend aanmaant haar berouwvol gejammer te staken (‘holde
your peace and be styll or elles I shall bere the with me to everlastynge payne’).
886-887 O Heere, ontfermt u mijns...: in D zegt Emmekyn, bedreigd door een om
en boven haar zwevende duivel, meer: ‘O good Lorde have mercy on me/and defende
me from the handes of the dyvyll that he do to me no harme’. Dit gebed zal dan ook
worden verhoord. In het volgende kapittel lezen we: ‘As Satan the Dyvyll had borne
Emmekyn up into the ayer than caste he hyr fro thense downe (m)enyng to have
broke hyr necke but god and our Lady wolde nat suffer it’ (niet in A!). Ook Moenens
uitspraak in v. 886-7 van A is veel zwakker en minder concreet dan die van Satan
in D. Dat ‘achterdencken’ in Emmeken gaat knagen, weet hij toch al lang. In D stelt
de duivel na het hiervoor geciteerde gebed gewoon vast dat Emmekyn in haar berouw
volhardt en weigert nog verder naar hem te luisteren: ‘Than sayde the dyvell unto
hyr I see it wyll be no better’ (vgl. ook aant. v. 884-5).
893-903 Heeftse den hals niet ontwee...: weinig geslaagde passage. Vers 893 is
wel een vreemd, mat vers. Als reactie op wat gebeurd is, is de uitspraak ‘Heeftse den
hals niet ontwee, so heeftse gheluc vry’, gewoon akelig. Het is dan ook slechts de
herhaling van Moenens woorden in v. 890-1 ‘Coemtse dan te haer selven weder/So
heeftse gheluck...’. De vraag die Oom Ghijsbrecht (als priester) bezighoudt, is
kennelijk niet ‘leeft ze nog, hoe is het met haar gesteld?’, maar ‘wie es die vrouwe?’.
Om hun nieuwsgierigheid te bevredigen (vgl. ook v. 897) gaat een ‘borgher’ voor
Oom Ghijsbrecht nu een ‘gat maken’ tussen het samengetroepte volk, want, zo meent
deze burger nog te moeten opmerken: ‘Dwaes es hi die mi int dringhen slom acht’
(v. 901). Daar ziet hij dan ‘tvrouken’ liggen. Ze ligt ‘in onmacht’, ‘al van haer selven’
zegt hij, waarop Oom Ghijsbrecht repliceert ‘Dat en es gheen wondre’ (v. 902-3).
‘Dat en es gheen wondre’!? Wie zegt nu zo iets? Natuurlijk is het geen wonder dat
ze na zo'n val ‘van haer selven’ ligt, maar hét wonder is toch dat ze nog leeft! Men
vergelijke D die hier alles veel beter heeft: Satan heeft Emmekyn de nek willen
breken, ‘but god and our Lady wolde nat suffer it’. Iedereen die haar heeft zien vallen,
vraagt zich af ‘if that hyr nacke were nat broke’. Een burger vraagt Oom Ghijsbrecht
(als priester) mee te gaan om te zien of ze nog leeft. Op de plaats van het ongeluk
aangekomen, vraagt de burger aan de omstaanders of ze ‘haar nek gebroken heeft’,
‘and they sayde no than sayd syr ghijssbryche that is a great mervayle let me come
see hyr...’, waarna Oom Ghijsbrecht zonder gedrang bij zijn nichtje komt. In A is de
mededeling dat Emmeken ‘in onmacht’ en ‘van haer selven’ ligt (wat toch
veronderstelt dat ze nog leeft) verder nog in flagrante tegenspraak met
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de wanhoop van de Oom in de verzen 912-3 en 917-9 (in v. 917 zegt hij zelfs: ‘Ey
lasen, nu leyt si hier den hals verstuyct’!) en de verrassing wanneer men haar toch
nog ziet ‘verroeren’ (v. 930-2). Van deze tegenstrijdigheden en de religieus weinig
verantwoorde wanhoopskreten van Oom Ghijsbrecht geen spoor in D: ‘than went
hyr unkyll to hyr and when that he sawe h y r he sayde alas it is my coseyne I have
sowght hyr by the space of vij. yere longe and never culde fynde hyr/and as Emmekyn
had layne a good space in a sownde/than began she a lyttell to come to hyr selfe...’.
913 Antropos: meer voorkomende vervorming van Atropos, de derde der
schikgodinnen die de door Klotho gesponnen en door Lachesis afgemeten levensdraad
doorsnijdt, hier voor de Dood met speer of pijl en boog: J. Vanderheijden, Het thema
en de uitbeelding van den dood..., Ledeberg/Gent s.d., pp. 259-261 en D. Th. Enklaar,
‘Watter noch achter staet int briefken’ in NTg. 44 (1951), p. 227. Ook: Wolthuis,
Duivelskunsten..., Amsterdam 1952, p. 126, n. 1.
922 melcflessen van corten blisse: komische duivelvloek waarvan de oorsprong
en betekenis nog niet afdoende zijn verklaard. Bij ‘melcflessen’ dacht A. Hegmans
aan een verbastering van ‘melefiessen’ uit ‘maleficium’ (hekserij, toverkracht);
‘corten blisse’ las hij (met het MNW III 1914 dat ‘Godes blixeme’ suggereert) als
‘corenblisse’ waarin ‘coren’ voor ‘koran’ kan staan, het (duivelse) boek der (heidense)
Mohammedanen. Hegmans vertaalt v. 922 dan als: ‘Ter hulp, toverkrachten van
koranbliksem’ (VMA 1930, pp. 265-7). In Die Belegeringhe van Samarien vond ik
de uitroep ‘Hem! hoy! melckflessen! hoe is dat geloepen!’, te vergelijken met een
volgende: ‘Hay hay! pannecoecken! Hoe begin ick te gaepen!’ (ed. C. Ceyssens,
Hasseltse ‘historiael’ spelen..., Leuven/Amsterdam 1907, p. 79, v. 163 en p. 80, v.
175). Cortenblisse is waarschijnlijk een verbastering van ‘Tortelblisse’ of
‘Torterblesse’, een meer voorkomende duivelnaam, misschien afgeleid van ‘Thor
de bliksemer’ (H.H. Knippenberg in Tijdschr. Taal en Lett. 19 (1931), p. 71; Beuken
in ed. M.v.N., p. 97 en Kruyskamp, ed. M.v.N., p. 63. Ook Wolthuis, Duivelskunsten...,
pp. 129-30).
990-992 Ende, hoeresone...: de bedoeling van Oom Ghijsbrecht met zijn exorcisme
is oorspronkelijk wel Moenen van Emmeken te verdrijven, dit wil zeggen, Moenens
dreigement in v. 987-9 te verijdelen (‘dat sal ic u wel beletten’, v. 992). De verzen
990-1 ‘voegen’ echter aan de oorspronkelijke bedreiging en afweer een dreigement
ten opzichte van Oom Ghijsbrecht toe (niet in D; vgl. aant. 672-684), zodat vers 992
nu geheel van zijn oorspronkelijke bedoeling is vervreemd. De lezer van A krijgt
immers de indruk dat het Oom Ghijsbrecht om de bescherming van zichzelf, niet om
de redding van Emmeken is begonnen.
994 Acht oft tien regulen...: Oom Ghijsbrecht had niet zijn exorcismenboek
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(zie v. 234) mee op reis, maar wel zijn brevier met daarin, op een losse strook papier,
een bezweringsformule om in alle gevallen tegen 's duivels listen en lagen gewapend
te zijn. In breviaria zelf waren immers geen exorcisme-formules te vinden: zie P.
Maximilianus, ‘Nigromancie in Mariken van Nieumeghen’ in T.N.T.L. 68 (1950),
pp. 246-251. Vgl. ook L. Peeters, ‘Het Wagenspel van Masscheroen’ in NTg. 64
(1971), p. 105, n. 2.
XII Proza: in D celebreert de Oom werkelijk een mis. De bijgaande houtsnede
stelt hem, Emmeken en de duivel dan ook in een kerkinterieur voor.
Maer si en wisten haers...: D heeft enkel ‘he’ en voert de bisschop sprekend in:
‘and when that he has harde all hyr confession he was sory for hyr and sayd A good
dawghter your synnes be so grevyouse that I darenat absolve you wherfore I am
sory’.
XIII Proza: in D gaat nog een verzoek om te biechten vooraf: ‘Then went Mary
and hyr unkyll to the Pope & when they were come before hym then kneled they
downe/& than desyred Emmekyn the pope for the love of god that she myght be
confessed of hym/& he answered with a good wyll than sat Emmekyn and the pope
downe (zie houtsnede)/than began Emmekyn for to showe unto the pope hyr synnes
& sayd...’.
1059-1064 O Godheyt ongrondelijc...: D deelt hier nog mee: ‘then kneled the pope
on his knees & prayed god that he wolde put in his mynde some penance that were
for hir synnes & when he had prayed a whyle than cam into his mynde a penaunce
for hyr wherof he was glad...’.
1074-1081 daer sijn drie yseren ringhen: het miraculeus afvallen of verbroken
worden van ringen en ketens die men als opgelegde boete draagt, is een stereotiep
legendemotief. Het prototype van dergelijke verhalen zal wel de bijbelse geschiedenis
van Sint Pieters banden (Hand. 12 : 7) zijn. Volgens Wolthuis is ook bij de engel in
M.v.N. (zie proza XV) aan de engel uit deze tekst gedacht: Wolthuis, Duivelskunsten...,
pp. 148-150 en J.J. Mak, ‘Het ringmirakel in Mariken van Nieumeghen’ in Levende
Talen 1964, pp. 190-1.
XIV Proza: over Emmekens intrede en Oom Ghijsbrechts hulp daarbij is D
uitvoeriger. We leren eruit dat deze intrede niet iets was dat al enigszins vooraf
gepland was (zoals A zou kunnen doen vermoeden), maar dat het Emmekens eigen
idee en persoonlijk verlangen was toen ze Maastricht bereikten: ‘... and went so longe
tyll that they cam unto the towne of mastryche where was a nonnery of Nonnes of
seynt Magdalens order called converted synners... in whyche place she desyred hyr
Unkyll that he wolde laboure for hyr that she myght be shorne in amonge them/and
hyr unkyll answered with a good wyll/then spake the unkyl unto the abbayse of the
place and entreated hyr that his coseyn myght be shorne in and made a none in hyr
place and he entreated hyr so much that at the laste
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she agreed then with in .ij. or .iij dayes was she shorne in by the helpe of hyr
unkyll/And when it was done than departed hyr unkyll into his owne lande’. In A is
Ooms activiteit verbleekt tot een omschrijving met éénmaal ‘behulpich’ zijn en twee
maal ‘geholpen hebben’.
Het clooster te Tricht: bedoeld is het klooster van de orde der Witte Vrouwen,
ook bekend als de ‘penitenten van de H. Magdalena’ die zich omstreeks 1230 te
Maastricht hadden gevestigd. Reeds in 1261 echter stapte het klooster van de
Magdelena-orde over naar de orde van St. Victor: van een orde van boetelingen
(‘bekeerde zondaressen’) met een zeer streng slot en een zware vastenpraktijk ging
men over naar een orde van ‘dames’ van goede, liefst adellijke komaf en een
deugdzame levenswandel, zonder streng slot en met een veel soepeler levenswijze.
M.v.N. is hier dan ook met de historische werkelijkheid in strijd. In de tweede helft
van de vijftiende eeuw was het klooster der Witte Vrouwen al lang geen boete-oord
voor ‘gevallen meisjes’ meer. Ook in verband met v. 1130-1137 uit de ‘Naeprologhe’
‘valt... op te merken, dat tot op heden in literatuur, bronnen of traditie geen enkel
spoor is gevonden van Mariekens graf met de drie ringen’: H. Th. M. Roosenboom,
‘Het “Clooster der Bekeerder Sonderssen”’ in De Maasgouw 90 (1971), kol. 167-184).
Het klooster bevond zich aan het Vrijthof te Maastricht en bestond tot aan de Franse
Revolutie. Kloostergebouw en -kerk werden later voor het grootste gedeelte
afgebroken (zie, naast Roosenboom, nog: Jef Notermans, ‘T'Klooster “ten bekeerden
sonderssen”’ in Tijdschr. Taal en Lett. 16 (1928), pp. 176-8).
1112-1113 Daer quamen mi...: Kruyskamp (ed. M.v.N., p. 78) noteerde bij ‘witter
duyven’: ‘als symbool van God de H. Geest’. Er staat echter ‘vele witter duyven’,
meervoud dus. Ik zie veeleer verband met de middeleeuwse voorstellingen van de
geredde ziel als een witte duif. Jan Vanderheijden citeert o.a. uit de Spieghel Historiael
(P. I, B. VII, cap. LXII, v. 36 e.v.) over verdronkenen in zee: getuigen zagen ‘uten
watre... comen/tortelduven wit ende scone die upwaert vloghen inden trone/Dat
hilden si over dat tekijn dat die verdronkene scare/te hemele voeren in dier ghelike’
(Het thema en de uitbeelding van den dood..., Ledeberg/Gent, p. 290, n. 3). Een paar
witte duiven kon ook als begeleider van de ten hemel varende ziel optreden,
waarschijnlijk een variant op het geleide der engelen: Vanderheijden, pp. 297-8 (zie
ook E.J. Haslinghuis, De duivel in het drama der Middeleeuwen, Leiden 1912, p.
41). In D wordt Emmeken trouwens ook in haar droom door een engel uit de hel in
de hemel gedragen: de verzen 1110-1111 in A maken daar geen melding van. De
droom maakt dus duidelijk dat Emmeken tot de schare der geredde zielen mag worden
gerekend, een situatie waarin de boeien als tekenen van zonde en straf niet langer
worden geduld.
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