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Voorbericht
De verschijning van dit boek, waarvan het manuscript mij in december 1964 op mijn
zestigste verjaardag werd aangeboden door allen die toen aan het Nederlands Instituut
te Groningen verbonden waren, stel ik op hoge prijs.
Het is een gemeenschappelijk werkstuk, waaraan Dr. A. Sassen, lector in de
Nederlandse taalkunde, en alle wetenschappelijke medewerkers van het instituut hun
bijdrage hebben geleverd. Het onderzoek betreffende de datering en de historische
achtergronden, beschreven in het eerste hoofdstuk, werd verricht door Dr. W.M.H.
Hummelen in samenwerking met Mevr. Drs. M. van Roijen. Van de hand van de
eerstgenoemde is ook de analyse en typering van het spel in het tweede en derde
hoofdstuk. In hoofdstuk IV beschrijft Dr. F. Jansonius de patronen van het rijm en
hun stilistische functies in de speldialogen, en de strofische versieringen. Dr. A.
Sassen bestudeert in het vijfde hoofdstuk in het bijzonder de techniek van de clausen
in de dialogen in verband met de overspringende responsierijmen. Het zesde en
zevende hoofdstuk, de beschrijving van het handschrift en de verantwoording van
de wijze van uitgeven, is geschreven door Drs. K. Iwema, die ook de tekst vaststelde.
De verklarende aantekeningen werden verzorgd door Drs. H.J. Polée, Dr. C. Schmidt
en Mej. Drs. W. Wiersema, in samenwerking met Drs. K. Iwema, Dr. F. Jansonius
en Dr. A. Sassen. De eindredactie ervan was in handen van Dr. C. Schmidt; hij stelde
ook het woordregister samen.
Door deze gevarieerde en onderling stimulerende samenwerking van letterkundigen,
taalkundigen en filologen kwam de publikatie tot stand van een van de vele nog
onbekende rederijkersspelen in Noord-Nederland, bedoeld als bijdrage tot het
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zich vernieuwende litterairhistorische onderzoek van het drama in de zestiende eeuw.
De auteurs willen daarmee niet zeggen, dat met hun inleiding op dit spel alle facetten
van dat onderzoek aan de orde zijn gesteld. Een diepergaande analyse van de
verstechniek, de taalbehandeling, de stilistische kwaliteiten, de dramatische compositie
en verwerking van het thema, en het onderzoek naar bronnen, auteurschap, de
onderlinge afhankelijkheid van toneelschrijvers en naar de uitbeelding op het toneel,
met alle daarmee samenhangende technische problemen van kleding, requisieten,
enscenering en toneelopbouw kunnen eerst goed op gang komen, wanneer er meer,
nu nog verscholen, tekstmateriaal ter vergelijking kan worden aangeboden. Na de
publicatie van de Pyramus- en Thisbespelen door hetzelfde Instituut is dit een tweede,
m.i. belangrijke, stap in de bedoelde richting. Ik hoop dan ook van harte, dat uit het
rijke arsenaal van fotocopieën van handschriften en oude drukken in het Nederlands
Instituut te Groningen spoedig meer gegevens openbaar zullen kunnen worden
gemaakt, die naar mijn verwachting een duidelijker en zuiverder beeld zullen helpen
vormen van de aard en de ontwikkeling van het rederijkerstoneel in de Nederlanden.
Dank zijn wij verschuldigd aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, die het
handschrift geruime tijd in de Universiteits-bibliotheek te Groningen ter bestudering
beschikbaar stelde en toestemming gaf tot de uitgave van het spel. Ten zeerste
waarderen wij de bereidheid van de uitgever en de redactie der Zwolse Drukken en
Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, deze tekst op te
nemen in hun reeks van filologische uitgaven.
Prof. Dr. C.A. Zaalberg en Prof. Dr. A. van Elslander, leden van genoemde redactie,
danken wij voor het nazien van de drukproeven, waardoor op het laatste moment
een aantal verbeteringen in de tekst konden worden aangebracht.
Groningen, december 1966
G.A. van Es.
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Inleiding
I. Ontstaansomstandigheden
In de z.g. spelende proloog die voorafgaat aan het eigenlijke esbattement van
sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit, treedt een burger van Gouda op, die
tijdens een wandeling buiten de wallen een vrouwtje ontmoet, dat helemaal uit Leiden
is komen lopen om getuige te kunnen zijn van een bijeenkomst van rederijkers ‘uijt
verscheijden contreijen’ (vs. 34). Uit het gesprek blijkt verder dat bij die bijeenkomst
een prijs is uitgeloofd voor het ‘schoonst incommen’ (vs. 49 en 54) en dat er ook
nog door de rederijkers gezongen en toneel gespeeld zal worden (vs. 76-77).
Vermoedens, door de plaats van herkomst van het vrouwtje gewekt, worden bevestigd
als we vervolgens in de lezende proloog het spel horen aanbieden namens ‘wij
accoleijen’ (vs. 155) en aan het slot van het spel horen afscheid nemen namens de
‘witte accoleijen’, nadat een vers eerder al de uitdrukking ‘lieft is tfundament’ is
gevallen (vs. 834). Dat zijn nl. de naam en de zinspreuk van de oudste en meest
gerenommeerde rederijkerskamer van Leiden. De hele wijze van inkleding van het
spel ín de spelende proloog zou zinloos zijn, wanneer er niet werkelijk een dergelijke
opvoering in het kader van een wedstrijd in Gouda zou hebben plaats gevonden. En
aangezien de spelende proloog, zoals nog nader aangetoond zal worden (zie blz. 56),
een onmisbaar deel van het spel als geheel uitmaakt, moet ons stuk dan ook wel
speciaal voor deze bijeenkomst in Gouda geschreven zijn, wellicht door de factor
van de Witte Acoleijen1. In de lezende proloog wordt nu voorts gebeden om Gods
zegen over
Marie gouvernante / over ons regente,
In die plaets Karoli ons regerende.
(vs. 142-143)

1

Zie ook blz. 106.
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Wanneer kan er in Gouda tijdens de regering van de landvoogdes Maria van
Hongarije, van 1531 tot 1555, een rederijkerswedstrijd geweest zijn? Er is uit die
periode maar één wedstrijd in Gouda bekend. Van Vloten1 heeft eens de volgende
post uit de Haarlemse Thesauriersrekening van 1546 opgediept2:
De regenten van de oude camere van rhetorica ende trou moet blijcken
bet(aald) de somme van twaelff ponden van XL groten vlaems tpont, ter
cause van gelijcke somme, hen by den burgermeesteren toegevonden tot
hulp ende assisten(tie) van sekere oncosten die zyl(ieden) hadden soe int
reijssen als int maecken van sekere preparementen, omme metten anderen
cameren van Hollant op St. Aelbertsdaege te wesen ende te speelen ter
Goude, omme aldaer tot eere deser stede pryse te gecrygen etc. Daeromme
hier als blijct by quitan(tie) van den vinders van denselve camere,
begripende ord(onnanti)e van den burgemeesteren de voors.
XII£.
Informaties, ingewonnen bij alle daarvoor in aanmerking komende3 archieven en
gemeente-secretariaten, hadden tot nog toe slechts in één geval positief resultaat:
een post in de stadsrekening van 1547 van Gouda-zelf luidt:
Item noch betaelt deselfde (Ghijsbert Thymenszoen) bij ordonnantie van
de camer van dat de Retorrijckers hier ter Goude geweest hebben int jaer
XLVI ende dat in minderinge van meerder somme blijckende bij quitantie
daer van wesende de some van
VII £ gr.4
Geeft de Goudse notitie niet meer dan een bevestiging van de Haarlemse, uit deze
laatste laat zich nog een en ander afleiden dat niet zonder meer blijkt uit ons spel. In
de eerste plaats de datum van de wedstrijd: St. Aelbertsdaege, d.w.z. 26 november.
Verder zal ‘metten anderen cameren van Hollant’ zo moeten worden verstaan, dat,
al zullen niet alle kamers verschenen zijn, de uitnodiging tot alle kamers binnen het
gebied van het graaf-

1

2
3
4

J. van Vloten, Onuitgegeven rederijkersspelen I; Levensbode V (1872), blz. 461 e.v.; geciteerd
wordt de volledige opgave, zoals die ons welwillend werd verstrekt door Mej. G.H. Kurtz,
gemeente-archivaris te Haarlem.
I, 299, fol. 78.
Op grond van hieronder nog te behandelen aanwijzingen dat de rederijkerskamer(s) ter plaatse
in Gouda aanwezig is (zijn) geweest.
fol. 73. Inlichtingen welwillend verstrekt door Mr. J.E. Geselschap, gemeente-archivaris
te Gouda.
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schap is uitgegaan. Tenslotte blijkt dat het zwaartepunt van de wedstrijd lag bij de
spelen, zoals trouwens te verwachten was. Het spel spreekt alleen in verband met
het ‘schoonst incommen’ van een prijs, maar dat is op dat moment ook nog maar het
enige onderdeel van de wedstrijd dat is afgesloten.
Is er iets tegen om aan te nemen dat ons spel op deze wedstrijd in 1546 gespeeld
is? De Vooys heeft in een studie over het rederijkersleven in Gouda1 verondersteld
dat we de z.g. questie zouden kennen, die op deze wedstrijd door middel van een
spel moest worden beantwoord. Er wordt in Haarlem in het archief van Trou Moet
Blijcken, de voormalige rederijkerskamer, een handschrift van een spel bewaard
(Boek A, no. 8), dat blijkens een toespeling aan het slot opgevoerd is op uitnodiging
van de ‘goutbloemkens’ (zo heet ook de kamer van Gouda) en waarvan de titel luidt:
een spel van sinnen op een questie wie haer hier in swerrelts foreest op den
toecomenden troost verlaeten aldermeest. Wie nu echter kennis neemt van de inhoud
van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit moet wel tot de conclusie komen
dat het laatstgenoemde spel onmogelijk als een antwoord op deze questie kan worden
opgevat. Toch handhaven wij onze datering, want er is - De Vooys wist dat niet voor het Haarlemse spel nog een alternatief. Ook in 1564 is er in Gouda een wedstrijd
geweest, waaraan verschillende kamers met hun spelen hebben deelgenomen. Deze
datum, negen jaar na de troonsafstand van Karel V, komt voor ons spel niet in
aanmerking; wel voor het Haarlemse, dat voor de datum van opvoering verder geen
enkele aanwijzing bevat. Handelde de questie van 1564 inderdaad over ‘op den
toecomenden troost verlaeten’, dan zou daarmee tevens een verklaring gegeven
kunnen zijn van de strubbelingen met het Hof van Holland en de landvoogdes, die
de wedstrijd aanvankelijk verboden, nadat reeds de caerte (uitnodiging) was
uitgezonden en grote onkosten

1

C.G.N. de Vooys, Rederijkersleven te Gouda in de zestiende en de zeventiende eeuw;
Oudheidkundige kring ‘Die Goude’, derde verzameling bijdragen, 1941, blz. 156 e.v. De
genoemde hypothese reeds eerder in zijn artikel Rederijkersspelen uit het archief van ‘Trou
moet blijcken’; Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. 47 (1928) blz. 161 e.v.
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waren gemaakt1. Immers, de op de caerte geformuleerde questie zal ongetwijfeld de
questie van de beruchte wedstrijd te Gent in 1539 in de herinnering hebben
opgeroepen: welc den mensche stervende meesten troost es? Wellicht was dit
voldoende om, ook zonder kennis van de inhoud der op te voeren spelen, een verbod
tot spelen uit te vaardigen. Koos de landvoogdes drie jaar eerder voor het landjuweel
in Antwerpen niet zorgvuldig de meest onschuldige onderwerpen uit de lijst van
voorgedragen questiën?2
Wanneer het dus niet nodig is om voor het door De Vooys aangewezen spel aan
een opvoering in 1546 vast te houden, vervalt daarmee het enige bezwaar dat tegen
een opvoering van ons spel in dat jaar is in te brengen. Met deze datering zijn de
ouderdom van het handschrift (zie blz. 97) en twee toespelingen op actuele
omstandigheden in het spel in overeenstemming. In de eerste van deze opmerkingen
gaat het om een bepaald soort ledikanten (vs. 755-756; zie verder blz. 49), in de
tweede wordt gesproken van het misbruiken van de Bijbel en het te schande maken
van de geestelijkheid door de rederijkers, maar
Buerman / dat is nu geheel ende al of.
...........
Want watmen speelt / tmûet gevisiteert // sijn
Bij dofficieers / ende expres geapprobeert // sijn,
Of tsoude gecorrigeert // sijn // in dien sij anders deden.
(vs. 109-112)

Met name het spreken over de ‘correctie’ doet hier denken aan de periode na 1539,
toen, mee naar aanleiding van de Gentse spelen, de pogingen van de overheid om
de stroom van de

1
2

Fr. Dalm van Heel O.F.M., Merkwaardige verslagen van Lindanus en van het Hof van
Holland; Haarlemsche Bijdragen 52 (1935) blz. 329 e.v.
P. van Duyse, De Rederijkkamers in Nederland; (Gent, 1900-1902) dl. I, blz. 79.
Dat de Leidse kamer ook bij de tweede Goudse wedstrijd op het appel verscheen, zou men
kunnen afleiden uit een ‘liedeken gesongen in den affscheyt ter Goude, 1564’, dat voorkomt
in een bundel met rederijkersliederen ‘van de kamer Liefd' is 't fondament’ (Inv. v.d. arch.
v.d. Gilden, de Beurzen en v.d. Rederijkerskamers no. 1473, Gemeente-archief Leiden;
inlichting ons welwillend verstrekt door Mej. Mr. A.J. Versprille, gemeente-archivaris).
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ketterij in te dammen door strenge plakkaten, waarin ook de activiteiten van de
rederijkers aan banden werden gelegd, pas goed begonnen. Juist in 1546 komt er nog
eens een vernieuwd en verscherpt plakkaat, deze keer met een Index erbij. In datzelfde
jaar werd in Leiden een landjuweel verboden1. Als onze datering juist is spreekt de
Leidse auteur hier dus wel uit ervaring! Trouwens, ook al in 1533 had de Witte
Acoleijen over het een of ander esbatement een conflict met de minderbroeders, dat
tenslotte uitliep op een verbod om te spelen2.
Ongeveer halverwege het spel begint een scène waarin sMenschen Sin met zijn
vriendin Verganckelijcke Schoonheit en de sinnekens Gewoonte en Maniere gaat
‘bancketteren’. Iedere lezer zal getroffen worden door de eigenaardigheid dat in dit
levendige toneeltje, waarin zo lustig geklonken en gezongen wordt, zoveel strofische
vormen voorkomen: rondelen, liedjes en een referein. Maar slechts hij die in de
uitdrukkingen ‘in lieft bluijende’ en ‘trow mûet blijcken’ meer ziet dan dat ze hier
zo volkomen toepasselijk zijn, komt op het spoor van het feit dat het in dit z.g.
herbergtoneel wemelt van de toespelingen op de namen en deviezen van allerlei
rederijkerskamers. In hoge mate misleidend is het dat termen als ‘liefde’ en ‘genûecht’,
die in de deviezen schering en inslag zijn, hier in hun erotische betekenis gebruikt
worden, maar dat is niet de enige reden waarom men er zo gemakkelijk overheen
leest. Om de wijze waarop de toespelingen voorkomen hier dan maar eerst af te
handelen, voor we nader op de inhoud ingaan: de toespelingen beginnen na vs. 530,
als eerst met het elkaar toedrinken van de sinnekens onderling en van de gelieven
onderling het herbergtoneel goed op gang is gekomen. De laatste toespeling vinden
we in vs. 688, acht verzen voor het einde van de hele scène. In het hier begrensde
gedeelte komen, opgenomen in de dialoog, vier liedstrofen, drie refereinstrofen en
drie rondelen

1

2

Vgl. J.J. Mak, De Rederijkers; (Amsterdam, 1944) blz. 147. Op zichzelf is van een gebod
om de stukken te doen visiteren en een verbod om de Bijbel erin te mengen al veel eerder
sprake, in Amsterdam bijv. reeds in 1533-'34. Vgl. J.A. Worp, Geschiedenis van den
Amsterdamschen Schouwburg; (Amsterdam, 1920) blz. 7, 8.
Vgl. v. Duyse, a.w. dl. II, blz. 238.;
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voor. Over deze vormen zijn de toespelingen als volgt verdeeld: de refereinstrofen,
vooral de tweede en de derde, bevatten met uitzondering van de stockregel uitsluitend
toespelingen op de namen van de kamers (vs. 552-569; 592-609; 635-652); de
deviezen zijn ingevlochten in de dialoog buiten de gedeelten in strofische vorm en
in het tweede rondeel (vs. 655-662) en de liedjes schijnen helemaal niet mee te doen.
Wat trouwens strookt met het feit dat ze ook wat het rijm betreft min of meer los in
de tekst staan (zie blz. 61/2). In de refereinen verstopt de auteur zijn toespelingen
door de bloemen en planten (-namen) waar het hier om gaat, te gebruiken als
versiering van een imaginair ‘prieel’ of als vergelijkingsmateriaal voor een imaginaire
geliefde. De deviezen verbergt hij door ze b.v. in een adem te laten uitspreken met
een platte uitdrukking, een soort mimicry dus:
trow mûet blijcken al sow bersten de steene!
(vs. 610)

of hij vermomt ze door een deel van het devies een nieuwe syntactische waarde te
geven:
ghij aensiet joncheit en die schoonheit van persone.
(vs. 572)

Het is virtuoos gedaan en in het vermaak dat de schok der herkenning ons vandaag
nog geeft, staan we zeker niet ver af van de toeschouwers van destijds. Het is ook
stellig een unieke demonstratie van technisch kunnen geweest. Buisman, die een
onderzoek heeft verricht hoofdzakelijk in bij wedstrijden opgevoerde spelen, kon
maar drie gevallen vinden waarin alle aan de wedstrijd deelnemende kamers werden
genoemd en dan op de geijkte plaats, aan het begin of het slot van het spel, en niet
verstopt1.

1

J.F. Buisman, De aanduiding der kamers in de zinnespelen; Nw. Taalgids 41 (1948) blz. 15
e.v. Aan de drie door hem geciteerde gevallen kan nog toegevoegd worden de spelende
proloog van het spel van sinnen in Der Geholpen Weesen schuldighe dancksegginghe ...
ghespeelt binnen Schiedam opten eersten Januarij 1604 ... Schiedam, z.j.
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De identificatie van de kamers waarop de toespelingen slaan levert niet bijzonder
veel moeilijkheden op1. De kamers buiten Holland lieten wij uiteraard buiten
beschouwing. Van een aantal kamers komt zowel de naam als het devies voor:
Amsterdam

de Bloeyende Eglantier (vs. 596) ‘In
liefde bloeyende’ (vs. 578).

Gouda

de Goudsbloem (vs. 556) ‘Uut ionsten
begrepen’ (vs. 569, 609, 652, 689).

's-Gravenhage

de Corenbloem (vs. 597) ‘Met
geneuchten’ (vs. 533).

's-Gravenzande

de Geele Violetten (vs. 601) ‘Sonder
bedroefde herten’ (vs. 664).

Haarlem

de Speelcoornen (vs. 640) ‘Trou moet
blycken’ (vs. 610).

Katwijk a.d. Rijn

de Corenaren (vs. 648) ‘Liefd' moet
blycken’ (vs. 665).

Katwijk a. zee

de Kempen (= klaver) bloem (vs. 602)
‘In liefden accoort’ (vs. 656, 662).

Leiden

de Witte Acoleijen (vs. 155, 636, 835,
841) ‘Lieft is tfondament’ (vs. 834, 837,
840).

Noordwijk

de Lelykens onder den doornen (vs. 638)
‘Uut liefde bestaen’ (vs. 660).

Schiedam

de Roode Roosen (vs. 594) ‘Aensiet de
jonckheit’(vs. 572).

Vlaardingen

de Aecker (= eike)boom (vs. 646)
‘Aensiet liefd'’ (vs. 665).

's-Gravenhage

de Groene Laurierspruit (vs. 644) ‘Laet
vaeren droefheit’ (vs. 537).

1

Wij gebruiken hiervoor: A. van Elslander, Lijst van Noord-Nederlandsche Rederijkerskamers
uit de XVe en XVIe eeuw; Jaarboek De Fonteyne 1945, blz. 24 e.v.; A. van Elslander, V.
Speeckaert en J. Vuyst, Lijst van Zuid-Nederlandsche Rederijkerskamers uit de XVe en XVIe
eeuw; Jaarboek De Fonteyne 1944, blz. 9 e.v.; G.D.J. Schotel, Geschiedenis der Rederijkers
in Nederland, (Rotterdam, 18712), dl. II, blz. 227 e.v. Voor de spelling van de ‘officiële’
namen en deviezen volgen wij Van Elslander, ev. Schotel.

Cornelis Meesz. van Hout, sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit

14
Een ereplaats krijgt het devies van de ontvangende kamer: in de viermaal herhaalde
stockregel van het referein. Wat de laatste twee kamers betreft, ook Honsholredijk
heeft een Laurierspruit (devies: Bedykt in vrede) en Katwijk aan Zee een Aensiet
Liefde (genaamd: Ackerbloemken). Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de auteur die
Vlaardingen en 's-Gravenhage bij hun unieke naam resp. devies noemt, Katwijk aan
Zee en Honsholredijk juist zou noemen bij een devies resp. naam die ze met een
andere kamer gemeen hebben. Het geval van de Groene Laurierspruit behoeft nog
een andere toelichting. Schotel geeft als zinspreuk van deze kamer: ‘Jeugd neemt
aen’1 en schrijft het devies ‘Laet vaeren droefheit’ toe aan de Madelieven van
Scheveningen2. Maar de Scheveningse kamer nam deze zinspreuk, in plaats van het
oorspronkelijke ‘Wy visschen geneucht’, pas in 1564 op last van de overheid aan,
nadat in 1562 de Groene Laurierspruit, eveneens op last van de overheid, was
opgegaan in de kamer de Corenbloem3.
De volgende kamers worden verder alleen door hun devies aangeduid:
Dordrecht

de Fonteyne ‘Reyn gheneucht’ (vs. 539).

Naaldwijk

de Bloem van Jericho ‘T'schiet uut lieft’
(vs. 621).

Rijnsburg

de Roode Angieren ‘'t Woort is crachtich’
(vs. 570).

Monster

de Blaauwe Wyngaertranck ‘Smaeckt
druyfs soetheid’ (vs. 668).

Van enkele andere kamers wordt alleen de naam gebruikt:
Delft

de Rapenbloem (vs. 642, 650) ‘Wy rapen
gheneucht’.

Rotterdam

de Blauwe Acoleyen (vs. 636) ‘Met
minnen versaemt’.

1
2
3

Schotel, a.w. dl. II, blz. 254.
Schotel, a.w. dl. II, blz. 284.
N.J. Pabon, Bijdragen over het godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk leven in den Haag
tot het einde der 16e eeuw; Die Haghe, Jaarboek 1936, blz. 110 e.v.
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Rijswijk

de Willige Rysen (vs. 603) ‘Wy reysen
geneucht’.

Schoonhoven

de Pensébloem (vs. 593) ‘Wy peynsen
deucht’.

Sommelsdijk

(.....) (vs. 595) ‘Hoe langer hoe liever’.

Wat Sommelsdijk betreft, de midden in een van de bloemrijke refereinstrofen
voorkomende volksnaam voor de klimplant Bitterzoet, ‘hoelangherlieverkens’, is
weliswaar niet als naam van deze anonieme kamer bekend maar vertoont voldoende
overeenkomst met de zinspreuk om hier tot een toespeling op deze kamer te
concluderen.
Een moeilijk probleem vormt de onmiskenbare toespeling ‘uijt jonsten versaemt’
(vs. 579) omdat er geen Hollandse kamer met die zinspreuk bekend is. Wel noemt
Van Elslander met dit devies de Violieren van Antwerpen, het Jenettebloemken van
Lier en de Roode Lelie van Brouwershaven. Van deze drie ligt Brouwershaven het
meest voor de hand. Het graafschap Holland strekte zich nog uit tot een zeer klein
gedeelte van het eiland Schouwen; ten westen daarvan, precies aan de andere zijde
van de grens met Zeeland, lag Brouwershaven. Dat kan de reden zijn geweest waarom
onder de ‘cameren van Hollant’ bij een rekkelijke opvatting ook Brouwershaven
gerekend kon worden1. Voor het devies ‘in liefden vuijrich’ (vs. 653) komen twee
kamers in aanmerking: de Korenairspruit van Katwijk a.d. Rijn en een Amsterdamse
kamer die alleen bij haar devies ‘in liefde vierich’ bekend is. De toespeling in het
spel zal wel op de laatstgenoemde kamer slaan; van haar is bekend dat ze reeds in
de eerste helft van de 16e eeuw actief was2, terwijl de kamer van Katwijk a.d. Rijn
blijkens haar naam de jongste is van de twee die daar gevestigd waren. Een moeilijk
geval is het met ‘sij laet horen twoort dat van drûefheit sware .... ontlast’ (vs. 619-620).
Als hier een devies in verstopt is, moet

1

2

Het statuut voor het landjuweel der Brabantse schutters maakt zo een uitzondering voor het
gilde van Maastricht en dat van de vrijheid Lumpnen. Gecit. G. Jo Steenbergen, De betekenis
van de benaming Landjuweel; Leuvensche Bijdragen 39 (1949) blz. 19.
Vgl. E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw; (Groningen,
1937) blz. 25 e.v.
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het ‘wilt hooren twoort’ van de Roode Angieren van Hoorn zijn, maar dan geeft het
spel de zinspreuk met een krasser afwijking van de officiële vorm dan bij de tot
dusver genoemde toespelingen op deviezen het geval was. Een sterk argument voor
identificatie met Hoorn geeft, dunkt ons, de positie van ‘laet horen twoort’ in de
tekst, nl. als prompte reactie van een van de sinnekens op een opmerking van een
van de gelieven, en als zodanig identiek met de positie van verschillende andere
onmiskenbare toespelingen (vgl. vs. 570, 610, 653). Is onze veronderstelling juist,
dan vinden we hierin tevens een voorbeeld ervan dat de schrijver twee kamers met
dezelfde naam (Hoorn en Rijnsburg) aanduidt met hun van elkaar verschillende
deviezen.
Omdat een afwijkende vorm optreedt in combinatie met een ongewone positie (nl.
in een liedje) zouden wij in ‘u vröchde mûet rijsen’ (vs. 675) geen toespeling op ‘tot
vreucht geresen’ van de Nardusbloem van Zwartewaal willen zien. De kwestie of
‘fonteijn’ in vs. 657 een toespeling is op de gelijknamige kamer van Dordrecht doet
weinig ter zake, nu we hierboven al een toespeling op het devies van deze kamer
konden signaleren. Met ‘de genuecht ist al’ (vs. 536) wordt, zoals ons bij nader
onderzoek is gebleken, vermoedelijk de Witte Acoleijen van Leiden onder de
zinspreuk ‘Liefd' is tfondament’ aangeduid.
Van Elslander noemt in zijn lijst een tweede Leidse kamer, naast de Witte
Acoleijen, waarvan alleen de zinspreuk ‘genucht u all’, en dat sinds 1572,
bekend zou zijn. Het is niet duidelijk, waar hij dat aan ontleent. Schotel
weet van deze tweede kamer te vertellen, dat zij ‘in de XVIe eeuw prijzen
te Dordrecht en te 's Hage behaalde, en van welke Pieter Adriaensz van
der Werff lid was’1. Hij ontleent dat aan een artikeltje van ‘Elsevier’ in de
Navorscher2, die voor zijn mededelingen verwijst naar stukken uit het
Leidse gemeente-archief, o.a. de tresoriersrekening van 1561. De daarin
(en in de eraan beantwoordende vroedschapsbesluiten) gebruikte
terminologie blijkt echter het bestaan van een andere kamer naast ‘Die
Genuecht ist al’ uit te sluiten. De vroed-

1
2

Schotel, a.w., niet in zijn lijst van kamers, maar in het hoofdstuk over de refereinfeesten
te Leiden, Gouda en Haarlem, deel II, blz. 1.
Navorscher 8 (1858) blz. 93 e.v.
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schap kent op 18 juli 1561 ‘den rhetorisijns deser stede’ een subsidie toe
voor hun reis naar Rotterdam ‘mit andere cameren van Hollant’1, welke
subsidie de laatste juli aan ‘die rethorysijnen van de camer Die Genuecht
ist al binnen deser stede’ wordt uitbetaald2. Onder verwijzing naar het
besluit van 18 juli 1561 wordt op 8 mei 1562 opnieuw door de vroedschap
een subsidie toegekend aan ‘die van den camere van rethorica deser stede,
genaempt Die Genuecht ist al’, deze keer voor een reis naar Noordwijk,
waar de kamer is ‘bescreven omme aldaer te coemen op den XVIIIen van
Meij’3. De negende mei wordt de subsidie uitbetaald aan ‘die camere van
retorica genoempt Die Ghenoecht ist al, binnen deser stede’4. Zoals men
ziet laten deze formuleringen geen ruimte voor een kamer naast ‘Die
Genuecht ist Al’; in het door deze kamer te Rotterdam gespeelde spel van
sinne is nu vervolgens het bewijs te vinden dat ‘Die Genuecht ist al’ en
de Witte Acoleijen identiek zijn. Aan het slot van het spel5 lezen we nl.
‘uut liefde quamen wij hier .... van Leyden varen .... wy witte Acoleijen
deur de ghenuecht ist al’. De Leidse kamer wordt voorts in het
intreyliedeken toegesproken met ‘d'accoleye ... de gheneucht ist al’. In het
blazoen van de kamer, boven het spel van sinne afgedrukt, komen naast
de zinspreuk Die Ghenoecht ist al (in een banderol) en een vrouw achter
een orgel met een man aan de blaasbalg ook onmiskenbare akeleien voor.
Toespelingen op de Witte Acoleijen ontbreken echter onder de Leidse
bijdragen aan de Drijerderley Refereynen (afgedrukt achter de Rotterdamse
spelen), waar we als kamerzinspreuk slechts ‘Die Genuecht ist al’ vinden.
Maar het hierboven op blz. 10 in noot 2 genoemde afscheidsliedeken van
1564, dat voorkomt in een bundel rederijkersliederen van de kamer ‘Liefd'
is tfondament’, eindigt met ‘'t wert u gejont door de genuecht is 't al’. En
tenslotte lezen we in een door Jan van Hout in 1593 opgestelde uitnodiging
voor een refereinwedstrijd op 18 augustus6:
zoo wert van U begaert
Van U, die de Genuecht is t al, pleecht te spreken,
Of die om 't fundament der Liefden waert geweken;
In vier vyftienen, cunstlic te zyn verclaert,

1

2
3
4
5
6

Vroedschapsboek 1554-1564 (arch. der secretarie 1254-1574, inv. nr. 385) fol. 123v.
De inlichtingen over deze besluiten en rekeningen werden ons welwillend verstrekt
door Mej. Mr. A.J. Versprille, gemeente-archivaris van Leiden.
Tres. rek. 1560-1561 (arch. der secretarie 1254-1574 inv. nr. 633) fol. 45v.
Vroedschapsboek 1554-1564 (arch. der secretarie 1254-1574 inv. nr. 385) fol. 136.
Tres. rek. 1561-1562 (arch. der secretarie 1254-1574 inv. nr. 634) fol. 41.
Spelen van Sinne vol schoone allegatien .... op de vraghe: Wie den meesten troost oyt
quam te baten die schenen te sijn van Godt verlaten .... Antwerpen .... 1564, blz. 4r.
Archieven van de Gilden, de Beurzen en van de Rederijkerskamers, inv. nr. 1470;
gepubliceerd in de Navorscher 8 (1858) blz. 92, waaraan wij de tekst ontleenden.

Cornelis Meesz. van Hout, sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit

18
Den alderbesten raet: Hoe men deez' bluemen waert
Best wacker maken zal? en hoe zi jaren, weken,
Alhier vast bliven zal? Toont u constrike treken,
En dat, spyt d'aerde straf en basticheyt verjaert,
D'Akoleinkens, zoo vermaert, noch crachtich zyn te spruiten.

De formulering mag niet helemaal ondubbelzinnig zijn, ze kan, zeker in
het licht van de andere gegevens, moeilijk anders geïnterpreteerd worden
dan als aanduiding van een en dezelfde kamer met ‘de Genuecht is t al’,
‘'t fundament der Liefden’ en ‘Akoleinkens’. Dit voor het begin der zestiger
jaren geboekstaafde gebruik is blijkbaar nog ten tijde van Van Hout in
zwang. Of achter de twee zinspreuken een versmelting van twee
oorspronkelijk gescheiden kamers schuil gaat, is niet uit te maken. Voor
de veronderstelling dat deze hypothetische versmelting ook nog tot stand
gekomen zou zijn tussen 1546 en 1561 zien wij geen enkele aanleiding reden waarom we voorshands aannemen dat de situatie in 1546 niet van
die in 1561 en daarna afweek. Alleen, in 1546 wordt de voorkeur aan de
ene, in 1561 aan de andere zinspreuk gegeven.1
Nu we hebben uitgezocht op welke kamers de toespelingen slaan, rijst de vraag welke
betekenis we aan het voorkomen ervan mogen hechten. Van lang niet alle Hollandse
kamers die bij Schotel genoemd worden, komt een naam of devies in het spel voor.
Het is echter ook van lang niet al deze ontbrekende kamers zeker dat ze voor 1546
gesticht of vrij erkend zijn. Van een enkele echter wel: 't Groen Lauwerier van
Alkmaar wordt al in 1527 genoemd en de z.g. jonge kamer van Haarlem, de
Wyngaertrancken, werd gesticht in 1504 (de oude kamer in 1503). Beide kamers
zijn, naar we mogen aannemen, wel uitgenodigd. Wanneer onze auteur dus bij het
invlechten van toespelingen blijkbaar een keuze uit de uitgenodigde kamers doet,
ligt het voor de hand te vermoeden dat die keuze bepaald werd door het al of niet
aanwezig zijn op de wedstrijd. De hierboven geciteerde notitie in de Haarlemse
thesauriersrekening bevestigt dit vermoeden. Aangezien daarin met geen woord over
de Wyngaertrancken wordt gerept en het blijkbaar de oude kamer (Trou Moet
Blijcken) is die de Haarlemse kleuren in Gouda zal verdedigen, moet men wel
concluderen dat de Wyngaertrancken inderdaad geen gehoor gegeven heeft aan

1

Zie nog het addendum op blz. 104.
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de Goudse uitnodiging. Dit dan in tegenstelling tot de kamers die door de auteur van
ons spel wèl genoemd zijn, en dat zijn er maar liefst drieëntwintig, de gastheren niet
meegerekend. Wanneer men weet dat in Antwerpen (1496), Gent (1539), Antwerpen
(1561), Rotterdam (1561), Schiedam (1603), Haarlem (1606) en Vlaardingen (1616)
resp. 28, 19, 14, 9, 7, 13 en 16 kamers kwamen, betekent dit dat er in Gouda een naar
verhouding zeer druk bezochte wedstrijd is geweest. Het was tot nog toe niet eens
bekend dat Holland in 1546 al zoveel kamers had; tot vóór 1546 gaan volgens Van
Elslander de gegevens alleen terug voor Alkmaar, Amsterdam (2×), Haarlem (2×),
Delft, Gouda, Leiden en Vlaardingen. De meeste andere kamers worden volgens
Van Elslander pas aan het einde van de 16e eeuw of zelfs in de 17e eeuw voor het
eerst vermeld. Dat wijst op een veel geanimeerder rederijkersleven in de noordelijke
Nederlanden gedurende de eerste helft van de 16e eeuw dan algemeen wordt
aangenomen, en het spel dat hier nu wordt uitgegeven toont dat de prestaties van
deze rederijkers op een zeer behoorlijk niveau konden liggen. Het lijkt in de
handboeken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis wel eens alsof de noordelijke
Nederlanden pas in de tweede helft van de eeuw goed mee gaan doen aan de
rederijkerij. Maar dat beeld is in sterke mate bepaald door enkele toevallige
omstandigheden zoals het kerkhistorisch belang van de Gentse spelen van 1539 en
de ongelofelijke pracht waarmee in 1561 in Antwerpen het landjuweel gehouden
werd. Een uitgave van Noordnederlandse spelen1 die de indruk wekt alsof er alleen
maar een keuze kan worden gedaan uit laat-zes-

1

N. van der Laan, Noordnederlandse rederijkersspelen; (Amsterdam, 1941). Een andere
aanwijzing voor het bestaan van vele Noordnederlandse kamers in de eerste helft van de 16e
eeuw wordt gevormd door een houtsnede in het Rijksprentenkabinet (afgeb. Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 1957, blz. 107; gedateerd ca. 1550). Men ziet Retorica tegen de
achtergrond van het blazoen der Dordrechtse kamer De Fonteyne, met Dordrechts stadswapen
en de zinspreuk ‘Reyn Ghenuecht’ eronder. Eromheen, van 6 uur af met de klok mee, de
wapens van Gheerberch, Scoenhoven, Hoern, Wesep, Leerdam, Naerden, Muiien, Memeblick,
Rootbroec, Monickendam, Enchuysen, Asperen, Huesden, Schiedam en Vlaerdingen.
Daaromheen nog weer o.a. de figuren Memorie, Musica en Eloquentia. Voor het ten wedstrijd
meevoeren van schilden met stadswapens (in plaats van kamerblazoenen) vindt men een
voorbeeld in de op blz. 20 in noot 2 vermelde caerte van Hulst.
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tiende-eeuws materiaal werkt een dergelijke voorstelling natuurlijk in de hand.
De wedstrijd in Gouda was, voorzover dat is na te gaan, een krachtmeting op
tenminste twee terreinen: dat van de incomste en dat van het spel. Misschien ook op
dat van het zingen van liedekens, in vs. 77 in een adem met het spelen genoemd. De
in ons spel gegeven voorstelling, dat er al toneel werd gespeeld op de middag van
de dag dat de incomste plaatsvond (vs. 52), is wel een dichterlijke vrijheid van de
auteur, die hij zich veroorlooft omdat het vrouwtje uit de spelende proloog zowel
moet arriveren vlak voor de opvoering van het spel als op het nippertje te laat komen
voor de intocht, waar het haar eigenlijk om te doen was. Wat hij daarmee voor heeft
komt bij de analyse van het spel (zie blz. 30) nog aan de orde. Merkwaardig is het,
dat ons spel helemaal niet als antwoord op een bepaalde questie schijnt te zijn
geschreven. De spelen uit de bij wedstrijden-met-een-questie uitgegeven bundels
maken vaak een veel doelgerichter indruk: in de hele opbouw komt het stellen van
een vraag en het toespitsen op een antwoord duidelijker tot uitdrukking. Maar in ons
spel is eigenlijk geen sprake van een bepaalde vraag, waarop door een andere kamer
een ander antwoord gegeven zou kunnen worden. Ook de Elckerlyc echter maakt
niet de indruk speciaal ter beantwoording van een questie geschreven te zijn, terwijl
er toch uitdrukkelijk van gezegd wordt: Anverpiae quondam in publico Civitatum
Brabanticarum conventu vulgariter acta, palmamque adepta1. Zijn er wedstrijden
geweest, waarbij de kamers wat hun spel betreft niet aan de beantwoording van een
questie gebonden waren? Inderdaad is dat het geval. In de caerte die de kamer De
Transfiguratie te Hulst in het jaar 1483 uitgaf2, worden de uitgenodigde kamers ten
aanzien van het spel van sinne wat de inhoud betreft uitdrukkelijk geheel en al
vrijgelaten; het moest alleen tussen vijfhonderd en zeshonderd regels lang zijn en
‘nieu ghemaect, noyt ghehoort ofte ghesien’. Voor het esbatement, dat blijkbaar meer
beoordeeld werd naar

1
2

Aldus op het titelblad van de Homulus (Keulen, 1534).
Gepubliceerd door J.F. Willems, Belgisch Museum 4 (1840) blz. 411 e.v.
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de manier waarop het werd gebracht, ontbreekt een dergelijke bepaling: een oud stuk
mocht blijkbaar ook1. Nemen we aan dat de caerte van Gouda in 1546 voor het spel
van sinne gelijkluidende bepalingen bevatte, dan zou daarmee verklaard zijn, waarom
ons spel enerzijds niet ter beantwoording van een questie, maar anderzijds wel speciaal
voor deze ene wedstrijd geschreven werd.

II. Inhoud
Als middel ter oriëntering bij de hierna volgende beschouwingen over het spel geven
wij hier eerst een recapitulatie van de inhoud.

(Spelende) Prologe
1 (vs. 1-31) Het spel opent met een monoloog van ‘een eerlijck rijcman met ringen
aen die hant’, een welgesteld burger van de stad Gouda, die op een mooie voorjaarsdag
een wandeling maakt buiten de wallen. Hij roemt het ‘grûijsaem en vruchtbaer’ weer
en de overvloedige rijkdom van de natuur die beide uitlokken tot allerlei activiteit:
de een gaat wandelen, de ander geeft zich in het groene kruid over aan de geneugten
van de liefde (‘ic wilt niet laecken, ick laetse in vreden’), ja het is een overvloed van
weldaden, waarvoor, en hier gaat de monoloog over in een rondeel, God door alle
schepselen gedankt moet worden. 2 (vs. 32-79) Daar verschijnt ‘een vrouken reijsbaer
tûegemaect’, dat hem vraagt hoever het nog naar de stad is. De burger informeert
naar het doel van de reis en dat blijkt de bijeenkomst van rederijkers ‘uijt verscheijden
contreijen’ in Gouda te zijn, waarvoor ze te voet helemaal van Leiden is gekomen.
De enigszins raillerende toon waarop de burger haar verder ondervraagt, is aan haar
verspild; trouwhartig legt zij uit hoe erg het haar spijt dat ze al te laat is voor

1

Vgl. ook E. de Bock, Het esbattement van de landjuwelen; Spiegel der Letteren 3 (1959)
blz. 33 e.v. Voor het misleidend gebruik van de term esbattement in de titel van ons spel vgl.
de noot op blz. 107.
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de ‘incomste’, hoe verzot ze op de ‘conste’ is en hoe ze wat haar man betreft haar
gang wel kan gaan, want die ‘heeft genûech als sijn buijck vol biers is’. Bij de poort
neemt ze afscheid en gaat de stad in; 3 (vs. 79-88) de burger verbaast zich
hoofdschuddend over een dergelijke verslaafdheid, maar ieder zijn meug: zelf houdt
hij het liever op ‘lose practijcke daer gûet en gelt af comt’. 4 vs. (89-132) Hij zal
juist de poort in gaan, als er een ‘buerman’ uit Gouda verschijnt, ‘een ander eerlijc
rijckman’ die - het is in verband met zijn rol in het spel van belang het te constateren
-, blijkbaar geen ringen aan de hand heeft. Ook deze burger, die we ter onderscheiding
van de beringde maar de sobere zullen noemen, is aan de wandel geweest, maar hij
haast zich nu stadwaarts om de opvoering van een spel door de rederijkers bij te
kunnen wonen. Een uitnodiging om mee te gaan wordt door de beringde burger
afgeslagen: sinds de rederijkers begonnen zich met de Bijbel te bemoeien en de
geestelijkheid aan te vallen is voor hem de aardigheid er af. De sobere burger
constateert nuchter dat aan alle misbruiken een eind is gekomen sinds de stukken
‘gevisiteert’ moeten worden, en keert terug tot zijn uitnodiging om samen het spel
te gaan zien. ‘Ic sie liever een croon de mijn is’ riposteert de beringde burger nogal
bruut, maar hij heeft geen weerwoord op de opmerking dat hij geld genoeg heeft in
zijn ‘cantoor’, en met de ironische conclusie, dat hij om van het gezeur af te zijn het
beste mee kan gaan, haast hij zich met zijn buurman naar binnen, de stad in, om nog
een goede plaats te krijgen, d.w.z. beide spelers dalen het podium af (‘zijgen’, vs.
128) en mengen zich onder het publiek. (Lezende Proloog). 5 (vs. 133-174) Een
proloogspreker leest een gedicht van twee strofen: in de eerste wordt Gods
bescherming afgesmeekt over Keizer Karel, de gouvernante Marie en alle lagere
overheden, de tweede noemt de Accoleijen (d.w.z. de Witte Acoleijen van Leiden)
als opvoerende kamer, vraagt bij voorbaat clementie, verzoekt stilte en waarschuwt
voor zakkenrollerij.
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(Spel)
6 (vs. 175-245) Het eigenlijke spel begint met een scène-apart van de sinnekens
Gewoonte en Maniere, een man en een vrouw, beide ‘rijckelijc’ gekleed, Maniere
zelfs als ‘een camerjoncfrou’. Met een parodistisch-amoureus oproeprondeel treden
ze te voorschijn en presenteren zich meteen als ‘regente des volcx’ en ‘de tvolck
putertier naer mijn hant can draijen’. Ieder doet immers wat gewoonte en manier
willen? Ze hebben het al zover dat iedereen tegenwoordig verzot is op rijkdom en
andere ‘substancie onduerlick’, dat 's mensen zin geheel gericht is op het
vergankelijke, maar nu gaat het er nog om dat sMenschen Sin als minnaar van
Verganckelijcke Schoonheit zijn geliefde eens helemaal tot zijn beschikking krijgt.
Geen twijfel, of ze krijgen dat voor elkaar:
GEWOONTE

Tvolcht ons al.
MANIER

Elc comt ons omtrent.
GEWOONT

Ist crepel, ist blent, // elc wil die gewoont // houwen
MANIER

En volgen die maniere sonder flouwen.
(vs. 238-40)

7 vs. 245-347 Kijk, daer komt sMenschen Sin zelf al aan. Met veel strijkages wordt
hij door de sinnekens begroet. Maar het is met sMenschen Sin niet zo goed gesteld
als zij hem toewensen: hem ontbreekt een liefje. Daar weten de sinnekens dan wel
raad op; ze overstromen hem prompt met loftuitingen over een ‘excellente venus’
die zij hem graag zullen verschaffen. De vraag naar haar naam wordt weggewuifd:
dat komt later, ze zijn over haar nog niet uitgepraat:
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Gheen scoonder befaemt // en isser ter werrelt.
GEWOONT

Sij is bebont en verchiert
MANIER

en ooc beperrelt,
GEWOONTE

Aen niemant verkerrelt // de ûpter eerden leeft.
MANIER

Sij is rijck van ghûet.
GEWOONTE

Voir waer sij heeft
(Ic segt ongesneeft) // een fraije hupse mûet.
MANIER

Sij is coragiös
GEWOONTE

en ooc van wesen sûet.
MANIERE

Der vröchden vlûet // machmen dör haer wesen // schouwen.
GEWOONTE

Ic seg, gheen jenter onder al die gepresen // vrouwen
De druck genesen // souwen // binnen swerlts limijten.
(vs. 271-79)

sMenschen Sin komt in de goede stemming en belooft dan ook grif verder te zullen
doen wat de sinnekens zeggen, als zij haar maar bij hem brengen. Er blijkt nog al
een en ander aan zijn uiterlijk te mankeren dat door de sinnekens verholpen moet
worden. In plaats van zijn ‘tabbaert’ krijgt hij ‘paltrock’ en ‘cappe’ aan, op zijn hoofd
een ‘bonette’ met ‘pluijme’ - want dat is de gewoonte -, gouden ringen aan wijsvinger
en pink, - want dat is de manier tegenwoordig -, ponjaard en rapier opzij en een beurs
vol geld aan de gordel. De sinnekens likkebaarden er zelf van en sMenschen
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Sin voelt zich helemaal een ander mens: ‘nu sie ic wel, de cleren maecken den man’
en hij neemt zich voor met zingen, musiceren (?) en voordragen van gedichten straks
het hart van de schone te winnen. De vermaning van de sinnekens zich alle sombere
gedachten verder uit het hoofd te zetten is haast overbodig. sMenschen Sin moet
binnen, ‘int prieel’, wachten, ‘ter stont sullen wij die coragiöse haelen’.
8 (vs. 348-393) Maar voor ze daartoe overgaan, maken de sinnekens eerst nog
even goed gebruik van de gelegenheid dat ze weer onder elkaar zijn en geen blad
voor de mond meer behoeven te nemen. Ze verkneuteren zich in het slagen van hun
opzet. Trouwens, wie danst er niet naar hun pijpen? Er heerst dank zij hun een
ongekende hovaardigheid, het loopt gewoon de spuigaten uit; ‘Godt mûetse plaegen
/ Hij en cant verdragen voortaen niet meere’. De sinnekens, die er zelf verontwaardigd
over raken, geven elkaar er voorbeelden van: ieder gedraagt zich maar als een
landsheer, banketteert als prins of vorst met grote verscheidenheid van spijzen en
dranken. Ieder bemint ‘sijn eijgen corpus’ en trekt zich geen zier aan van de
medemens. 't Zal hun nog wel duur komen te staan! Maar voor ze de tijd nu verpraten,
eerst aan het werk - hier komt de schone juist aan. 9 (vs. 394-456) Sierlijk wordt ze
begroet, zij die zich, zoals uit haar eigen woorden blijkt, als Vergankelijcke
Scnoonheit zeer wel bewust is van haar aantrekkelijkheid. De sinnekens vallen haar
van harte bij in haar eigendunk en ze weten ook een vrijer voor haar die precies bij
haar past. Op geen ander dan alleen op haar heeft hij zijn zinnen gezet. Ze hoeven
sMenschen Sin niet eens zo hoog op te hemelen of zo hartstochtelijk voor hem te
pleiten; Verganckelijcke Schoonheit stemt er al gauw mee in hem eens te ontmoeten,
immers ‘tot smenschen sins behûef is mijn substance puere’. De daad bij het woord
voegen is eenvoudig: ze hoeft maar mee naar binnen te gaan.
10 (vs. 457-697) Het inwendige van het prieel, waar sMenschen Sin zich in bevond,
wordt nu zichtbaar met aan
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de ene kant een gereedgezet banket. De grote lijn van de gebeurtenissen in de scène
die nu volgt - een z.g. herbergtoneel - is ongecompliceerd. Op aansporing van de
sinnekens, die zelf trouwens ook dapper meedoen, wordt er gedronken en gezongen.
sMenschen Sin steekt een briljante liefdesverklaring af en Verganckelijcke Schoonheit
bezwijkt geredelijk voor de aandrang: ‘ghij sult in recompense hebben certeene /
tgebruijck mijns lichams, getrou minnare’. Haastig zendt sMenschen Sin de sinnekens
weg met de resten van de maaltijd om alleen achter te blijven met zijn geliefde in de
‘camer’, waarvan het inwendige nu weer aan de ogen van het publiek onttrokken
wordt. Wat het herbergtoneel ingewikkeld maakt, is het feit dat het voor twee-derde
uit strofische vormen (rondelen, liederen en een referein) bestaat. Het is dan ook
langer dan men op grond van bovenstaande, niet eens zo summiere, beschrijving van
de inhoud verwachten zou: 240 verzen.
11 (vs. 697-796) Bijna honderd verzen vrij spel voor de sinnekens onder elkaar,
geopend met het stereotiepe rondeel. Eerst staan ze wat te ginnegappen over de twee
daar achter het gordijn, ze worden er zelf door aangestoken en beginnen ook al te
vrijen. Zo is het de gewoonte en manier tegenwoordig! Via algemene opmerkingen
komen ze tot een gedetailleerde beschrijving van allerlei modeartikelen en
modegedrag: zijden gordijnen met bellen, Jan en alleman laat zich maar portretteren,
‘antijcxse ledicanten met antijcxse stijlen’ moeten er komen, als je je voeten niet
veegt bij het binnenkomen, krijg je een uitbrander, niet één maîtresse houden ze er
op na - ‘een en waer gheen scheel’ - maar vier of vijf! Maar stil, vindt de een, het
wordt langzamerhand tijd zich weer met de gelieven te bemoeien. De ander houdt
het tegen: 't is nog te vroeg. Ze zullen ondertussen ‘tbecken metter lampette’ en een
‘handtdwael’ gaan halen. 12 (vs. 797-821) Als ze met de genoemde artikelen in de
hand terugkeren, blijkt dat ze daarmee niet veel zijn opgeschoten, want er is binnen
nog niets te horen, ook niet als ze na nogal
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wat aarzelen eens aankloppen. Maar per slot staat de zon nu al hoog aan de hemel
en moet het nu maar eens uit zijn: ze doen de deur open.
13 ‘Hier wert tprieel geopent en sMenschen Sin en Verganckelijcke Scoonheit
sitten bij malcander omhelst, ende de Doot sal bij haer staen met een doots hooft,
ofte straele pogende te werpen / maer damorösen sullen elcx daensicht gruwelijc
afkeeren van die Doot en elcx sal eene hant ûpgeheven houden / recht of sij die Doot
keeren wilden, ende aen tapijt sal gespelt sijn met grote letteren gescreven:
Ghij minnaers van verganckelijcke schoonheit,
Bemint dat ewich is / tzal u noot // sijn.
Neemt ter herten tghundt dat u dit verthoon // seijt,
Of tloon uws wercx sal alleen de doot // sijn.
(vs. 822-5)

De sinnekens sullen haer verschrict ende beanxt houwen / swijgende so lange datmen
den voirsz. tijtel wel sal gelesen hebben’.
14 (vs. 826-833) Hevige schrik bij de sinnekens, geuit in een rondeel dat uitsluitend
bestaat uit uitroepen van angst en in 31 clausjes is verdeeld. 15 (vs. 834-842) Waarna
ze meteen overgaan in een aischeidsrondeel aan het publiek.

Conclusie
16 (vs. 843-934) De beringde en de sobere burger ontmoeten elkaar na afloop van
de opvoering. Het is de laatstgenoemde bijster slecht bevallen: hij kon niets zien
want er stond een lange kerel voor zijn neus, niets verstaan want een stel vrouwen
in de buurt kwebbelden dwars door alles heen, en hij is bont en blauw van het gedrang.
De beringde burger daarentegen heeft niets van het spel gemist, is erg onder de indruk
en weet de zin van het vertoonde nauwkeurig samen te vatten:
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hûe de manier en gewoont smenschen sin
(Vaet dit bekin) stellen, setten, wenden en keeren,
Raedende dien verganckelijcke schoonheit te begheren,
Dwelck mûet verteren // tot slijme der aerden.
(vs. 868-71)

't Is niet onbegrijpelijk dat de sobere burger dat niet helemaal rijmen kan met al dat
‘werscappen, eten, drincken en slapen’ dat op het toneel te zien was, zodat de beringde
burger nog eens dieper op het stuk in moet gaan, de stelling ervan op zichzelf
betrekkend en voorbeelden aanhalend uit de naaste omgeving. De ander beaamt de
strekking van het betoog. God spare hen voor de verleiding door gewoonte en manier!
Met een rondeel op de kracht van het gebed sluiten beide burgers het spel af.

III. Analyse van het spel
Och hoe lustich staet den tijt nu int saijsoone:
Die vogelkens singhen nu avont en noone
En die looverkens groone conforteren mij nachten en dagen,
Die dierkens loopen soe sij sijn gewoone
Die viskens swemmen int water coone,
Even gedoene sijn sij, ick moets u gewaghen.
Die cruijdekens riecken naer elcx hert behaghen,
Ja, vrinden en maghen sijn bij een vrindelijck versaempt
En alle amorueskens, alsoe dat betaemt,
Vergaderen ongeblaemt alst pas geeft en tijt.
En ick vereet mij selven, des seker sijt,
Waer ick int werels crijt een lieff vercoren
Sal vinden, om mijn wellusthijt te orboren.

Een dergelijke lyrisch getinte, vrij schematische natuur-schildering, verbonden met
toespelingen op of aandringen tot het genieten van de liefde, is stereotiep voor vele
meiliederen en kan in sommige gevallen dienen als opening van een spel met een
amoureus thema1; het bovenstaande

1

Vgl. E. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers; (Antwerpen,
1958) blz. 84 e.v., die Mars ende Venus (overigens zonder toespeling op genieten van liefde)
en Leander ende Hero (pas aan het begin van het tweede spel) als voorbeelden noemt.
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voorbeeld is ontleend aan het spel van Amnon en Thamar1. Ongetwijfeld is het tegen
deze hanteringswijze van het motiefje, dat een inzet als die van ons spel aanleunt.
Met de religieuze uitspraak reeds in de vierde regel en de afronding met een
gebedsrondeel, wordt echter wel een zeer bepaalde wijze van behandeling van het
amoureuze thema aangekondigd, niet zozeer in de trant van Amnon en Thamar, Mars
en Venus of Leander en Hero, als wel in geest van spelen die door hun titel al duidelijk
gekenschetst worden: ‘een schoon gheestelick meyspel van treyne maecxsele ghezeyt
de ziele’ of ‘een meyspel van sinnen van menschelycke broosheit de met swerlts
ghenuechte triumpheert inden ghemeynen beyart’. Spelen die door De Bock met
recht als anti-meispelen zijn betiteld, omdat b.v. de aanvankelijke liefdesbetrekking
erin gebruikt wordt als beeld voor een negatief te waarderen relatie tussen de mens
en het aardse of wereldse2. Het verschil met de oorspronkelijke hantering van het
motief wordt in ons geval, behalve door het religieuze, ook bepaald door het
maatschappelijke standpunt van hem die hier aan het woord is. Dat is nl. geen minnaar,
integendeel, het is een nogal materialistisch ingestelde burgerman, die het mooie
weer in de eerste plaats in verband brengt met de stand van het gewas. Er steekt lichte
ironie in deze introductie; een stap verder en we zijn bij de opening van een klucht:
Wat schoonder weder ist nu int bevanck stranck,
De vogelkens singen elck sijnen ganck lanck,
De vruchten staen schoone als nu opt velt voort
Maer qualijck gestelt ben ick van gelt hoort3.

1

2

3

Het spel is afkomstig uit de collectie van De Roode Roos te Hasselt (B). Vgl. voor de inhoud
O. van den Daele en F. van Veerdeghem, De Roode Roos. Zinnespelen en andere toneelstukken
der zestiende eeuw; (Bergen, 1889) blz. 73 e.v.
De Bock, a.w. blz. 90. tReyne Maecxele (door Robert Lawet) is onder de geciteerde titel
uitgegeven door L. Scharpé (Leuven-Amsterdam, 1906); het Meyspel van menschelijcke
broosheit etc. wordt uitvoerig besproken in E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse
Rederijkersspelen in de zestiende eeuw; (Groningen, 1937) blz. 147 e.v. en bij De Bock, a.w.
blz. 91.
Aldus de eerste claus van het spel van Jan Fijnart uit de verzameling van Trou Moet Blijcken
te Haarlem, boek M. Vgl. W.M.H. Hummelen, Boek N-M uit het archief van ‘Trou moet
blijcken’; Jaarboek De Fonteine 1966, blz. 89 e.v. Zeer functioneel is de hantering van het
motiefje in het spel van De Vader die het volck sant om inden wijngaert te wercken (Hs. K.B.
Brussel no. II 129, fol 81r e.v.), waar het mooie weer aanleiding is om arbeiders in de
wijngaard te werk te stellen.
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Dat met de opkomst van het ‘vrouken reijsbaer tûegemaect’ de behandeling van het
amoureuze thema nog verre schijnt, mag dus niet verbazen. Er is voor haar
aanwezigheid op het toneel geen andere reden dan het gesprek dat zij met de beringde
burger voert, een gesprek dat de toeschouwers weliswaar enige informatie geeft over
de gebeurtenissen van de dag maar dat verder toch wel voornamelijk gelegenheid
schijnt te moeten scheppen om de ironische instelling van de beringde burger te
demonstreren. Het vrouken in kwestie geeft harerzijds tot deze een beetje
neerbuigende houding ook wel enige aanleiding. Een goedmoedig grapje als ‘coemt
ghijt gaende of coemt ghij te vûet?’ doorziet ze niet, naïef dist ze allerlei minder
frisse details op over het haar blijkbaar niet erg vertrouwde dragen van schoenen en
in haar liefde voor de const geeft ze niet bepaald blijk van veel
onderscheidingsvermogen door juist van een shownummer als het ‘incommen’ en
van het meer recreatief dan creatief ‘nieuwe jaer singen’ te reppen. Maar inderdaad,
ze hoopt de rederijkers ook nog te zien spelen en zingen. Overigens heeft ons vrouken
de burger - haars ondanks - er fraai laten inlopen wanneer hij serieus ingaat op haar
opmerking dat zij de hele nacht wel aan de ‘naervolging’ van de ‘conste’ besteedt.
Uit de eerste en vooral ook uit de tweede monoloog van de beringde burger blijkt
dat zijn ironische houding te herleiden is tot zijn standpunt van leven en laten leven.
Maar het is toch ook niet onverschillig wie er tegenover hem staat. Is dat zijn
‘buerman’, dan voelt hij opeens behoefte zijn afkeer van de rederijkerij te
rationaliseren. Met de formulering van zijn bezwaar is hij aanvankelijk niet erg
gelukkig en zodra hij dat verbeterd heeft, wordt het hele argument hem ook nog uit
de handen geslagen - waarna hij dan ook maar ronduit voor de waarheid uitkomt:
hij
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wordt er geen cent beter van. Dit, en het feit dat hij gedwongen werd ervoor uit te
komen, verklaart wel de weinig elegante manier waarop hij tenslotte de uitnodiging
van de sobere burger aanvaardt.
Het laatste woord over deze proloog kan pas gezegd worden als ook het spel en
de epiloog kunnen worden overzien ; willen wij daar niet op vooruit lopen, dan
moeten wij het hier wel bij een enkele constatering laten. Wat nu heel sterk opvalt,
is het buitengewoon realistisch karakter van deze proloog. Behalve de rake typering
van de personages, m.n. van de beringde burger, is een belangrijke bijdrage daartoe
de factor van de ruimtewerking, die ontstaat door het duidelijk betrokken-zijn van
de personages op de plaats van handeling. Verder wijzen wij op de merkwaardigheid
dat de auteur ons eerst, met de ironie als psychologische dwangmaatregel, aan de
kant van de beringde burger brengt tegenover het vrouken, om later tegenover de
sobere burger van de superioriteit van de beringde weer het nodige verloren te laten
gaan, zodat de toeschouwer bij de aanvang van het spel niet weet aan welke kant hij
nu eigenlijk staat. 5 Door een sprekende proloog vooraf te laten gaan aan het eigenlijke
spel, handhaaft de auteur de fictie van het spel in het spel consequent. Wat de inhoud
van de sprekende proloog betreft, die is in hoge mate stereotiep. Opvallend is alleen
de waarschuwing (vs. 165-170) dat wie last krijgt van het gedrang zich maar even
verwijderen moet. Misschien moet hier gedacht worden aan een voorbereiding van
de klachten over het gedrang onder het publiek, die in de epiloog door de sobere
burger geuit zullen worden. 6 Een optreden van de sinnekens vormt de eerste scène
van het eigenlijke spel, een heel gebruikelijke gang van zaken. Zodra het
oproeprondeel achter de rug is, beginnen ze zichzelf te kenschetsen in de vorm van
een wederzijds opsnijden over invloed en macht. We missen hier (en in de overige
scènes-apart) het elders zo veelvuldig gebruikte motief van de wederzijdse
beschuldigingen. De auteur ziet zo goed als geheel af van de gelegen-
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heid, op grond van de betekenis van de sinnekens een tegenstelling tussen hen te
scheppen. Dat komt ook uit in de vrijwel synonieme namen; wel schijnt de schrijver
blijkens vs. 184 ev. bij Gewoonte aan de traditie en bij Maniere meer aan de mode
te denken, maar elders gooit hij beide begrippen feitelijk op een hoop door het als
een soort refrein gebruikte ‘dats nu de gewoonte, dats nu de maniere’1. Natuurlijk
steekt er in wat de auteur de sinnekens zichzelf aan betekenis laat toeschrijven, een
stuk zedenkritiek, maar die is in deze scène nog zeer algemeen van formulering. Dat
moet ook wel met het oog op de overgang naar de in de allegorische opzet van het
spel gebruikte beeldspraak. Nu de sinnekens het spel openen in plaats van de
hoofdpersoon, is het ook aan ben het beeld van het spel te introduceren. Het begrip
‘smenschen sin’, in vs. 194 nog als begrip en identiek met ‘tvolck’ gebruikt, wordt
in vs. 203 een persoon: ‘dat hij als cadet mûet beminnende sijn / verganckelicheit’.
Verganckelicheit, in vs. 221 nog ‘verganckelicke dingen’, wordt een personage in
vs. 228 en even daarvoor is het beeld voor beider relatie al vast komen te staan: ‘ûp
dat hij vrij geheel alleene gewinne / en volcoemelijck minne verganckelicke scoonheit’
(vs. 226-7). Dan komt de rol van de sinnekens zelf aan de orde: intermediair zijn in
deze affaire. Triomfantelijk en zelfverzekerd pochend in rappe halve verzen, sluiten
ze de scène-apart af.
7 Aan het begin van de eerste contactscène tussen de sinnekens en de hoofdpersoon
van het spel stoten we op een innerlijke tegenstrijdigheid. Aan het slot van de vorige
scène is nog eens duidelijk van sMenschen Sin gezegd:
Om verganckelicke scoonheit hij dach ende nacht // singt,
Jae, sijn cracht dwingt // hem naer haer te hellen. (vs. 234-5)

en de eerste claus van sMenschen Sin in deze scène sluit daarbij aan:

1

In vs. 210, 304/312, 366, 709, 710, 775/777.
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(want) ic mûet ontberen // dien ic dör lieft bekinne.
........
Van rechter minne // en can ic haer vergheten.
(vs. 251-53)

Na behulpzame informatie waar deze geliefde zijn mag en belofte van alle mogelijke
hulp, bieden de sinnekens nu echter opeens aan ‘dexcellenste Venus te haelen’,
Ja, dat ghij haer eens saecht, ghij creecht gesontheit (vs. 262)

en
Die weten wij u te bestellen tot uwen wille,
Heijmelick en stille, // naer niemants behoorte. (vs. 266-7)

Daar valt toch niets anders uit op te maken dan dat Verganckelijcke Schoonheit wordt
aangeboden als remplaçante, anders hoefde sMenschen Sin haar naam niet te vragen
(vs. 269) en was er voor de sinnekens geen reden haar nog eens bijzonder aan te
prijzen. Op zichzelf zou men nog kunnen aannemen dat de sinnekens als remedie
tegen de minnesmart een erotisch avontuurtje aanbevelen, maar met de
remplaçante-idee is alles wat de sinnekens in de scène-apart hebben gezegd, in strijd.
Verder schijnt de terminologie van de sinnekens - Venus, heijmelick en stille - een
lager allooi te suggereren dan met de kwaliteit van Verganckelijcke Schoonheit,
zoals die in het vervolg van het spel zal blijken, overeenstemt.
De oorzaak van deze merkwaardige stand van zaken moet gezocht worden in een
conflict tussen een interne en een externe factor. De opzet van de verhouding tussen
sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit zoals die in de scène-apart van de
sinnekens wordt voorbereid, vloeit logisch voort uit het onderwerp van het spel. Een
obligaat nummer in het optreden van sinnekens is dat ze elkaar aan de hand van
concrete, vooral Oudtestamentische voorbeelden beschuldigen van het veroorzaken
van allerlei onheil. Maar wat Gewoonte en Maniere als negatieve machten in het
leven
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betekenen, laat zich nu eenmaal moeilijk met een serie aan het verleden, speciaal
aan de Bijbelse geschiedenis ontleende voorbeelden demonstreren. Uiteraard zijn
bovendien de satirische intenties van de auteur op het heden gericht en zo laat hij
Gewoonte en Maniere bij het uiteenzetten van hun invloed dan ook vooral uitspraken
doen die op de eigen tijd betrekking hebben. Bij de vertaling van zin in beeld levert
dat een reeds bestaande verliefdheid van sMenschen Sin op Verganckelijcke
Schoonheit op en, wat de sinnekens betreft, de beperkte taak om de verhouding tussen
beiden haar beslag te laten krijgen. In de contactscène vindt nu echter een contaminatie
plaats met een gang van zaken die de auteur bekend geweest zal zijn uit andere
explicatieve spelen, waarin eveneens de metafoor van herberg en amye voorkomt.
Het zijn dan nl. gewoonlijk de sinnekens, die aan de nog onbestemde gevoelens van
de hoofdpersoon richting en stuur geven door de aandacht op een bepaalde amye te
vestigen. Zo b.v. in het spel van de Wellustige Mensch:
QUAET GELOVE
Wij weten u een amoreuse melodije,
VLEIJSCHELIJCKE SIN
In swerrelts bevrije
QUAET GELOVE
Gheen schoonder Amije
VLEIJSCHELIJCKE SIN
Daer ghij melancolije deur möcht vergeten.
WELLUSTIGE MENSCH
Waer woont die schoonne?
(vs. 85-88)1

Van deze dus vrij stereotiepe gang van zaken moet dan wel een zekere dwingende
kracht als voorbeeld uitgaan, waaruit ook een contaminatie als hierboven beschreven,
verklaard kan worden. Dat dit inderdaad het geval is blijkt, wanneer we de sporen
van deze exemplarische werking zelfs buiten

1

In Dichten en spelen van Jan van den Berghe uitgegeven door C. Kruyskamp; ('s-Gravenhage,
1950) blz. 100.
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de sfeer van het explicatieve spel aantreffen. De op blz. 28 geciteerde openingsclaus
van Amnon en Thamar bevat aan het slot een klacht die, na herhaald te zijn tegenover
de sinnekens, als reactie uitlokt:
Heere, wij weeten u een en dat is voerwaer
Seer schoon en claer en daertoe seer plaijsant
(enz. enz.)

Waarop Amnon al gauw:
Seijt op, wie eest?

en de sinnekens:
Tes die excellenste en suijver Thamaer.

De ietwat overbodige opmerkingen van Gewoonte en Maniere ‘maect u quijt alle
fantasije’ (vs. 328) en ‘dan mûet van u strijcken.... alle melancolösheit’ (vs. 336) aan
het slot van de contactscène, kunnen in ditzelfde verband worden begrepen. Naarmate
de instigatie tot lichtzinnig gedrag meer voor rekening van de sinnekens komt, is er
voor hen ook meer aanleiding zich tegen alle gepieker en sombere gedachten te weer
te stellen. Zo ook in de Wellustige Mensch (zie het citaat hierboven), hoewel deze
op het ogenblik dat zij hun voorstellen doen in een zeer levenslustige stemming is.
Wanneer het aanbod van een amye van de kant van sinnekens komt, houdt dat ook
een zekere beschikbaarheid van die amye in en ligt een manier van spreken over haar
voor de hand, die een lichtekooi doet vermoeden. Maar anderzijds dwingt het
onderwerp van het spel de auteur juist op dit punt tot een belangrijke afwijking van
het traditionele. Hij heeft niet de aardsgezindheid van de mens in het algemeen op
het oog maar een bepaald aspect daarvan, en wel de hang naar het luxueuze en
modieuze. Het gaat hem niet om verganckelijckheit maar om verganckelijcke
Schoonheit. Evenzeer als dit een publiek ver-
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onderstelt, dat zich die schoonheid als luxe kan permitteren, kan ook de incarnatie
van die luxe niet iemand zijn die thuis hoort in de kring van de onmaatschappelijken.
Boven sitten die borghers, beneden die ghilde
Diet liever nemen dan gheven souden.
(vs. 644-5)

zegt Moenen tegen Mariken van Nieumeghen als ze samen de herberg Den Boom
betreden. Bevinden we ons met de Wellustige Mensch op de begane grond, sMenschen
Sin en Verganckelijcke Schoonheit speelt op de eerste verdieping. Welke de sociale
positie van Verganckelijcke Schoonheit nu precies is, wordt niet duidelijk, maar in
elk geval is die hier zo, dat er een hele scène besteed moet worden aan het verkrijgen
van haar instemming met een ontmoeting met sMenschen Sin. Het staat niet zonder
meer vast dat zij zal instemmen (vgl. vs. 390) en de sinnekens behandelen haar met
een hoffelijkheid die niet ironisch moet worden opgevat. Met argumenten als
Tis uws gelijcke.
Ghij mûet bij malcanderen!
(vs. 420)

en het romantische
Of anders sal hij mûeten // van liefde sterven.
(vs. 433)

komt men trouwens een lichtekooi niet aan boord.
Evenals de sociale positie van Verganckelijcke Schoonheit blijft ook de omgeving
waarin het banket plaatsvindt in het vage. In het verlengde van de omgang met een
lichtekooi zou een herberg als plaats van het feestgelag gelegen hebben, maar elke
suggestie in de richting van een dergelijk ordinair milieu is in ons spel
begrijpelijkerwijs zorgvuldig vermeden. De opvatting van het ‘herberg’-toneel sluit
hierbij aan; de dialoog tussen de gelieven, is zeer sterk gestileerd en tot het
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einde toe even hoofs en indirect van aanduiding; obscene toespelingen van de kant
van de sinnekens ontbreken geheel ondanks alle aanleiding daartoe in een scène die
helemaal is opgehangen aan het geleidelijk winnen van de toezegging van de minnares
om met de minnaar naar bed te gaan.
Nu de in het spel gebruikte beeldspraak in het bovenstaande al vrijwel volledig
ter sprake kwam, is het het beste nu ook nog even in te gaan op de tradities betreffende
de afloop. Gewoonlijk wordt het herbergtoneel op zijn hoogtepunt afgebroken door
het optreden van waarschuwende figuren, die er na kortere of langere discussie in
slagen de hoofdpersoon los te weken uit het verkeerde milieu en weer op het rechte
spoor te brengen. Daar staat tegenover een aantal gevallen waarin het herbergtoneel
uitmondt in een zich terugtrekken van de hoofdpersoon met een van de lichte vrouwen
voor het minnespel. Het typische is nu dat een hoofdpersoon die overspel heeft
gepleegd, alvorens hij door helpende figuren weer in rechte banen wordt geleid,
steeds wordt gestraft1. In dit licht moet het tableau vivant in ons spel gezien worden,
met de Dood die de gelieven overvalt. Het ontbreken van een vervolg voor sMenschen
Sin staat in verband met het karakter van proloog en conclusie; wij komen daar straks
nog op terug (zie blz. 55-56).
Om van de conclusie weer terug te keren naar het punt waar wij de draad van het
spel loslieten voor de bespreking van de beeldspraak: de sinnekens zijn voldoende
welbespraakt om in de kortste keren sMenschen Sin te doen verlekkeren op
Verganckelijcke Schoonheit. Aan alle voorwaarden wil hij graag voldoen en hij laat
ze rustig sollen met zijn kleren. In tegenstelling tot de vele verkleedpartijen in andere
explicatieve spelen, krijgen de kledingstukken hier geen allegorische betekenis; het
zeer rechtstreeks verband met de zin van het spel maakt dat overbodig. De aard en
de overvloedigheid van de kledingstukken en het commen-

1

Vgl. W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama; (Groningen, 1958) blz. 147
e.v.
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taar van de sinnekens erbij maken van dit toneeltje een fraai stukje satire op de
pronkerige herenmode van die dagen. Het schrijven van een dergelijke scène
veronderstelt bij de schrijver een scherp oog voor de uitdrukkingswaarde van kleding,
wat dan ook in elke toneelaanwijzing waarin de kleding beschreven wordt, tot uiting
komt. We wezen al op de subtiele onderscheiding van de twee burgers uit de proloog:
de van de rederijkerij afkerige wordt door het dragen van ringen (pluralis!) aangeduid
als iets ijdeler en materialistischer dan zijn ‘buerman’. Beide burgers worden
aangeduid als ‘eerlijc rijckman’, d.w.z. als degelijk geklede, welgestelde mannen.
Hetzelfde wordt gezegd van sMenschen Sin: ‘eerst eerlic als een rijckman’, maar
daar voegt de auteur nog aan toe: ‘niet uijtwendich maer met eenen tabbaert
gehabitueert’. De welgesteldheid van sMenschen Sin mag dus niet in uiterlijke opschik
tot uitdrukking komen. Het is niet duidelijk welke tegenstelling met het woordje
‘maer’ hier wordt bedoeld. De tabberd, het lange overkleed van de aanzienlijken, is
een kostbaar en deftig kledingstuk; het is mogelijk zowel om er mee te pronken als
om er - zeker wanneer men hem van voren sluit - het uiterlijk aspect van de gestalte
mee te versoberen. Zoals wij nog nader uiteen zullen zetten is er bovendien een
toneeltechnische reden om een tabberd te laten dragen; misschien was een palsrock1
hier meer voor de hand liggend en vormt deze het (verzwegen) deel van de
tegenstelling?
‘De Gewoonte, een mans persoon, gebaert, rijckelijc in hosen en wamboijs sonder
palsrock gecleet, als een verrader.’ ‘De Maniere, een vrou persoon, een camerjoncfrou
/ rijckelijc int habijt’. Het ‘niet uijtwendich’ van de kleding van sMenschen Sin staat
lijnrecht tegenover het ‘rijckelijc’ van Gewoonte en Maniere, want rijckelijc betekent
in dit verband ‘overdadig’ en niet: ‘kostbaar’. Dat laatste zou

1

Een paltrok is het over het wambuis en eventueel onder tabberd of cappe gedragen kledingstuk
dat we zouden kunnen beschrijven als een overwambuis met een kort rokje er aan vast.
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ook niet passen bij een ‘camerjoncfrou’, en bij een man die niet eens een overkleed
draagt en door alleen ‘hosen en wamboijs’ getypeerd wordt als iemand van de lagere
stand1. In het tweede kwart van de 16e eeuw raakt de lange-hosen-zonder-meer uit
de mode: men begint hem te dragen in combinatie met een korte of langere overbroek2.
Het zwijgen over een dergelijke overbroek zou, evenals het uitdrukkelijk vermelden
van een, in dit tijdvak vrij ongewone, baard3, bedoeld kunnen zijn als aanduiding
van een iets hogere leeftijd. Per slot spreekt Gewoonte over zichzelf als ‘een regente
des volcx als een out costumier’ (vs. 185) en ‘ic ben een out kaerle’ (vs. 198). Met
‘als een verrader’ tenslotte geeft de auteur aan dat duidelijk moet zijn dat we met
een sinneken te doen hebben, d.w.z. dat de kleding associaties moet blijven oproepen
met het milieu van de onmaatschappelijken4. Over de kleding van Manier als
camerjoncfrou valt weinig te zeggen; alleen, dat het uiterlijk hier iets meer dan bij
Gewoonte aansluit bij het beeld (en niet bij de zin). Tegenover het ‘rijckelijc’ van
de sinnekens staat dan (in een latere scène) het ‘costlijc’, d.i. kostbaar, van
Verganckelijcke Schoonheit, die bovendien nog ‘amorös int habijt’ moet zijn (na vs.
391). Met dit laatste zal de auteur wellicht iets uitdagends en kokets bedoelen, maar
dan beschaafder dan bij een echte lichtekooi, die, zoals Eergiericheijt uit de Wellustige
Mensch, ‘costlijck ende lichtveerdich’ genoemd wordt.
De uitdrukkelijke verzekering van de sinnekens dat wat zij sMenschen Sin
aantrekken geheel volgens gewoonte en manier is, klopt met wat kan worden afgeleid
uit de monumenten der beeldende kunst. Het dragen van paltrok5,

1

2
3
4
5

C.H.J. de Jonge, Bijdrage tot de kennis van de Noord-Nederlandsche costuum-geschiedenis
in de eerste helft van de XVIe eeuw. Deel 1. Het mannencostuum; (Utrecht, 1916) blz. 39,
80.
J.H. der Kinderen-Besier, Mode-metamorphosen. De kledij onzer voorouders in de 16de
eeuw; (Amsterdam, 1933) blz. 136.
Der Kinderen, a.w. blz. 142.
Hummelen, a.w. blz. 51-2.
De Jonge, a.w. blz. 72.
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bonnet1, rapier en ponjaard, beurs en ringen aan wijsvinger en pink, glad en met een
steen2 (de turkoois brengt geluk in de liefde3), dat is allemaal zo normaal, ook rapier
en ponjaard voor een burger4, dat het aanvankelijk ontbreken ervan eerder
merkwaardig sober moet beten. De tabberd zal gediend hebben om deze soberheid
althans gedeeltelijk aan het oog te onttrekken en de verklaring ervan moet gezocht
worden in de behoefte de sinnekens gelegenheid te geven tot het aanreiken van zoveel
mogelijk uitrustingsstukken. Daarom ook wordt de ene tabberd geruild voor èn een
paltrok èn een cappe5. De enige andere mogelijke combinatie, een cappe ruilen voor
een tabberd en een paltrok, had verschillende nadelen. De cappe was korter dan de
tabberd en kon dus minder verbergen, de cappe had geen mouwen en een cappe
uittrekken was minder drastisch en dus niet zo sprekend als het uitdoen van een
tabberd (die meestal wel mouwen had). Anderzijds kon na het aantrekken van de
paltrok de cappe gemakkelijk worden omgehangen. Er wordt efficiënt met de
beschikbare stukken gemanipuleerd!
Samenvattend kunnen we zeggen dat met het verwisselen en aanvullen van kledingen andere uitrustingsstukken niet zozeer de overgang van ouderwets naar nieuwerwets,
als wel het aspect van de toenemende luxe tot uitdrukking wordt gebracht. Daarmee
stemt overeen het detail van de veer op de bonnet (vs. 303), die bepaald niet volgens
de nieuwste mode is maar de bonnet er wel luxueuzer uit doet zien6. Een en ander
wil uiteraard niet zeggen dat het aspect van het modieuze ontbroken heeft; er was
volop gelegenheid dat te laten uitkomen in snit en kleurstelling, moeilijk te
omschrijven details die de auteur niet hoefde vast te leggen, maar die

1
2
3

4
5
6

Der Kinderen, a.w. blz. 144.
De Jonge, a.w. blz. 88.
Vgl. Joseph E. Pogue, The turquois. A study of its history, mineralogy, geology, ethnology,
archeology, mythology, folklore and technology; National Academy of Sciences, Vol. XII,
third memoir. (Washington, 1915) blz. 115 e.v.
Der Kinderen, a.w. blz. 187.
Voor de cappe zie De Jong, a.w. blz. 58.
Der Kinderen, a.w. blz. 144.
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bij hem wellicht juist de satire hebben uitgelokt. Tot die laatste veronderstelling
brengt ons een moderne beschrijving van de mode in die jaren als deze: ‘Van voren
gezien kreeg het bovenlijf van de schouders tot aan de knieën, nagenoeg den vorm
van een kwadraat en de aldus in een laatste exces tot het uiterste overdreven
verbreeding, was weer even onnatuurlijk en gekunsteld, als de willekeurige verlenging
der figuur in den vervaltijd der Gothiek’1. De algemene indruk die de mannenkledij
uit dit tweede kwart van de 16e eeuw maakt is ‘er ligt iets van brooddronken
heldhaftigheid in de aldus opgetuigde mannen. Breeduit stapt men rond met grote
passen en het ziet er naar uit of men de wereld bijna te klein vindt.’2 Op de
overcomplete baard en een ontbrekend rapier na geeft het portret van Hendrik VIII
(uit het atelier) van Hans Holbein (1537) precies het beeld van sMenschen Sin dat
we hier nodig hebben3.
Zo wordt sMenschen Sin ‘naer de nieuwe sneden’ uitgedost. Raak gezien is het
van de auteur dat hij vanaf het ogenblik waarop de verkleding begint de sinnekens
ook vrijpostige en likkebaardende opmerkingen durft laten maken, b.v.
Ic wed, ic tappe // in corter tijt of stoot
Die vröcht uijt u nöse.
(vs. 301)

8 Maar helemaal laten ze het masker toch pas vallen in de op deze contactscène
volgende scène-apart. Even komt de verleiding dan in het licht van hun demonische
bedoelingen te staan. Al gauw echter maakt de auteur de sinnekens tot spreekbuis
van zijn kritiek op de zeden van zijn tijd; bij de behandeling van een latere scène-apart
zullen we op de satire in de sinnekensrol nog dieper ingaan (zie blz. 47). 9 Toen we
de beeldspraak in het spel beschreven, kwam eigenlijk alles

1
2
3

Der Kinderen, a.w. blz. 119.
F.W.S. van Thienen, Acht eeuwen westeuropees costuum; (Zeist, 1960) blz. 47.
Van Thienen, a.w. afb. 15. Zie ook Sorgeloos op afb. 1.
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al te berde wat er te zeggen valt over de nu volgende contactscène met
Verganckelijcke Schoonheit; vandaar dat wij hier verder aan deze scène voorbij gaan.
10 Om vat te krijgen op bet herbergtoneel geven we daar eerst een schematisch
overzicht van.
457-473

begroeting tussen de gelieven, bestellen
van de maaltijd

474-485

dialoog van de sinnekens

486-493

liedje van de sinnekens

494-501

rondeel van de sinnekens

503-510

liedje van de sinnekens

512-520

drinkrondeel van sMenschen Sin

521-529

drinkrondeel van Verganckelijcke
Schoonheit

530-542

dialoog; sinnekens / gelieven

543-551

liedstrofe 1

552-569

refereinstrofe 1 van sMenschen Sin

570-582

dialoog; sinnekens / gelieven

583-591

liedstrofe 2

592-609

refereinstrofe 2 van sMenschen Sin

610-625

dialoog; sinnekens / gelieven (= rondeel)
/ sinnekens

626-634

liedstrofe 3

635-652

refereinstrofe 3 van sMenschen Sin

653-671

dialoog; sinnekens / gelieven (= rondeel)
/ sinnekens

672-680

liedstrofe 4

681-689

(refereinstrofe 4 =) rondeel van de
gelieven

690-697

afwikkeling van de maaltijd

Na een hoffelijke begroeting tussen sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit
en de opdracht van de eerste om het eten op te dienen, ‘gaen damorösen vast bij
malcander sitten’, zoals de plastische toneelaanwijzing luidt, en is het woord voorlopig
alleen aan de sinnekens. Ze sporen de
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gelieven aan het ervan te nemen en beginnen dan elkaar toe te drinken; in een liedje
verkondigen ze de lof van Verganckelijcke Schoonheit, ze prijzen in rondeelvorm
de wijn en zingen tenslotte een ad fundum. Beide liedjes zijn maar één strofe lang
en hebben een verschillende zangwijs. Nu nemen ‘damorösen’ de leiding van de
scène over met twee rondelen waarin zij elkaar toedrinken. Is in alle andere gevallen
het rondeel verdeeld over een aantal clausen van de dialoog, hier vallen rondeel en
claus resp. van sMenschen Sin en van Verganckelijcke Schoonheit samen. Door
woordkeus en zinsbouw, deels in samenhang met het overvloedige binnenrijm, zijn
het zeer gekunstelde verzen geworden, sterk contrasterend met het vlotte toedrinken
van de sinnekens. Het nu volgende gedeelte van het herbergtoneel vertoont een
duidelijk geledingsbeginsel: een viermaal herhaalde drieslag van
dialoog-liedstrofe-refereinstrofe.
Door twee factoren wordt deze op zichzelf al weinig eenvoudige opzet nog
gecompliceerder. De eerste - ook in chronologisch opzicht - is het toespelen op
rederijkerskamers door het in de tekst vervlechten van zinspreuken en namen (zie
ook blz. 11 e.v.). Dat begint al direkt in de dialoog van de eerste drieslag. Heeft de
eerste refereinstrofe nog maar een enkele toespeling (op de ontvangende kamer), in
de tweede drieslag vinden we ze behalve in de dialoog, in de helft van alle regels
van de refereinstrofe. Hetzelfde geldt voor dialoog en refereinstrofe van de derde
drieslag. De tweede complicatie is dat in de derde en vierde drieslag het middendeel
van de dialoog een strofische vorm krijgt en wel die van een rondeel (tussen de
gelieven). Wat er dan nog aan dialoog overblijft komt zo goed als geheel voor
rekening van de sinnekens; de hoofdhandeling, d.w.z. die tussen de gelieven, voltrekt
zich dan geheel in de strofische vormen.
Kern van deze hoofdhandeling is de verovering van Verganckelijcke Schoonheit
door sMenschen Sin en het voornaamste bestanddeel van die verovering is zijn vurige
liefdesverklaring in drie refereinstrofen (de vierde laten wij hier
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even buiten beschouwing). Elke strofe heeft de vorm van een reeks concessieve
bijzinnen + hoofdzin in de trant van: ‘Al waer een vrou so edel en reijn gemaniert
als de blûemkens .... so en begheerde ic dien niet .... voir tsijn met u uijt jonst begrepen
alleene’ (vs. 635-6 / 51-2), waarbij dan elke keer de bijzinnen een vracht van de
meest uitgelezen voorbeelden bevatten (= tevens toespelingen op de kamers). Reeds
in de dialoog van de eerste drieslag dringt sMenschen Sin erop aan:
Venus sûete fruijt // laet mij smaecken sonder getal
In Venus tente.
(vs. 535-6)

en antwoordt Verganckelijcke Schoonheit hem:
Tuwen wil / want de genuecht ist al

maar, deze toezegging is nog maar vaag en ze geeft, ook blijkens later commentaar
van de sinnekens, zich pas volledig gewonnen na de tweede refereinstrofe:
Ghij sult in recompense hebben certeene
Tgebruijck mijns lichams / getrou minnare.
(vs. 611-2)

Daarmee komt de stuwkracht voor de derde refereinstrofe eigenlijk te vervallen; hij
is ook van iets mindere kwaliteit dan de twee eerste. Deze kleine inzinking wordt
echter in de vierde drieslag volledig overwonnen.
Het initiatief tot het zingen van een liedstrofe gaat in de eerste, derde en vierde
drieslag van Verganckelijcke Schoonheit uit, in de tweede van het sinneken Gewoonte.
Dat kan er op wijzen dat de sinnekens de liedstrofen meezingen, al blijft het de vraag
of dat ook voor de eerste ervan geldt, omdat de toneelaanwijzing daar uitdrukkelijk
en uitsluitend van ‘die amorösen’ spreekt (na vs. 542). In elk geval is het lied in alle
strofen met name van toepassing op de verhouding der
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gelieven en volgt het de ontwikkeling van de verovering; de eerste strofe zingt van
verliefdheid, de tweede van beantwoorde liefde, de derde - met een toespeling op de
definitieve toezegging - van plezier maken en trouw, en de vierde (met prinche)
getuigt van de vreugde die het hart van de zanger nu vervult.
Het is zeker opzet dat de definitieve toezegging van Verganckelijcke Schoonheit
(zie het citaat hierboven) samenvalt met het voor het eerst opduiken van een rondeel
in het dialogisch deel van de drieslag. De twee rondelen in kwestie zijn antwoorden,
reacties, van Verganckelijcke Schoonheit op de refereinstrofen van sMenschen Sin.
De laatste neemt zelf ook deel aan het rondeel maar de nadrukkelijk herhaalde beginen slotregels blijven voor Verganckelijcke Schoonheit gereserveerd. In de laatste
drieslag staat onmiddellijk na de vierde liedstrofe, op de plaats waar we een vierde
refereinstrofe van sMenschen Sin zouden verwachten, een rondeel tussen de gelieven.
In het virtuoze strofische bouwsel, waarvan de gecompliceerdheid steeds toeneemt,
fungeert dit rondeel als sluitsteen. Het is het eindpunt van de voorafgaande
dialoog-rondelen, en drukt de eensgezindheid der amorösen nu op fraaie wijze uit
door een zodanige verdeling der clausen, dat Verganckelijcke Schoonheit uitspraken
van sMenschen Sin tot de hare maakt. Maar dit laatste rondeel fungeert ook als laatste
refereinstrofe: het herhaalt de gedachte van de vorige strofen, het opent met een
prinche en het afsluitende vers na het achtste van het rondeel is identiek met de stok
van het referein. Zo zet de auteur met een elegante wending de kroon op het samenstel
van rondelen, referein en lied; in acht verzen dialoog wordt de handeling van het
herbergtoneel afgewikkeld.
Al zijn rondelen en liederen voor een herbergtoneel allerminst ongewoon, het
gebruik van strofische vormen als in het onderhavige geval is uniek. Het enige
vergelijkbare waar wij de hand op hebben kunnen leggen, - en dat is dan nog niet
eens een enkel herbergtoneel maar een reeksje van drie
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scènes -, ontlenen wij aan het spel van Den Gepredestineerde Blinde1. Een scène,
bestaand uit vier refereinstrofen (clausen van Christus) afgewisseld met drie rondelen
(verdeeld over de clausen van vier apostelen), wordt gevolgd door een toneeltje van
twee allegorische personages waarvan de een zes clausen van zes regels spreekt en
de ander daar tussenin vier van één regel. De laatste scène, met weer andere
personages, bestaat uit een rondeel (dialoog tussen twee personen) en een referein
(= een claus). Het gebruik van de strofische vormen vertoont hier geen climax en is
ook minder functioneel dan in ons herbergtoneel.
Van de zijde van de gelieven is er onder de bedrijven uiteraard weinig aandacht
voor wat de sinnekens te berde brengen. Wat de sinnekens doen, staat dan ook
gedeeltelijk als een soort zelfstandig gebeuren naast de hoofdhandeling: ze maken
plezier onder elkaar door telkens weer een nieuwe dronk op elkaar uit te brengen.
Wat ze echter verder nog zeggen wordt toch wel in de richting van de gelieven
gesproken. We gebruiken deze voorzichtige omschrijving omdat het - ook al door
het uitblijven van reactie - niet duidelijk is in hoeverre het nu inderdaad de bedoeling
is dat de gelieven wat horen. In de praktijk krijgen zo al die van instemming en
bewondering getuigende, maar onbeantwoorde opmerkingen het karakter van halfluid
van terzijde gesproken commentaar, met een ironische inslag. Ironisch, want het kán
niet gemeend zijn, maar het mág gehoord worden. Immers, het krijgt zonder dat er
van de minste verandering van toon iets te bespeuren valt, het karakter van aanspraak,
zodra een van de gelieven reageert (vgl. vs. 622).
Naar de inhoud is het commentaar weinig gevarieerd; het zou dan ook overal in
de drieslag te pas gebracht kunnen worden, maar de auteur doet dat niet: steeds zijn
in de vier

1

Eveneens uit de collectie afschriften van Reyer Gheurtz vgl. blz. 96 e.v. Volgens het
onderschrift is het spel vervaardigd door Ariaen Jacopz. in den Briel. Ms. Koninklijke
Bibliotheek Brussel no. 21653.
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drieslagen de eerste clausen na een refereinstrofe of een rondeel voor de sinnekens,
de liedstrofe echter wordt altijd onmiddellijk door een refereinstrofe gevolgd. Dat is
nog een nieuwe aanwijzing dat de sinnekens de liedstrofen meezingen (vgl. blz. 44).
Maar telkens valt de handeling na dit moment van synthese uiteen in de aanvankelijk
grote, maar geleidelijk afnemende antithese tussen de zwaar gestileerde conversatie
der gelieven en het pal erop volgende commentaar van de sinnekens, dat alleen al
door de onverhuldheid van bewondering en instemming wat platvloers van karakter
is. Ziet men de scène als een ritmisch spel van contrasten, dan is de refereinstrofe
door zijn hoge intonatie elke keer de inzet van de beweging, die wij dan zouden
willen laten beginnen met de twee lapidaire toedrink-rondelen der gelieven,
voorafgaand aan de eerste drieslag. In ‘gewicht’ verschillen die niet zoveel van een
refereinstrofe. De handeling van de sinnekens, die instemmen met de vanuit een
amoureus standpunt gestelde liedstrofen, en zich niet onbetuigd laten bij het op elkaar
uitbrengen van dronken, vertoont een zekere mate van parallellie met de
hoofdhandeling. Niet genoeg echter om van parodie te kunnen spreken; de verhouding
is eerder subtiel ironisch. Hetzelfde geldt voor het onderonsje van de sinnekens terwijl
‘damorösen vast bij malcander sitten’, dat met zijn simpel gebruik van strofische
vormen dient als repoussoir voor het erop volgend gedeelte van de vier drieslagen.
11 Ook in het begin van de scène-apart, wanneer bij Maniere plotseling verliefde
gevoelens voor Gewoonte blijken te ontwaken, denkt men even dat het in de richting
van parodie zal gaan, maar drie clausen verder zijn de sinnekens alweer bezig
ironische opmerkingen uit te wisselen over wat er achter de gordijnen gaande is. Via
wat opsnijerij over hun macht verzeilen ze dan in een 35 verzen-lange opsomming
van allerlei voorbeelden van modieuze luxe, een stukje satire dat wel de kern van
deze scène uitmaakt. Kritiek in deze trant loosden ze ook al in een vroegere
scène-apart, toen ze
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erop wezen dat de mensen zich veel te veel verbeelden. Dat houdt maar banketten
waar men zich te barsten eet aan een keur van spijzen (allemaal opgesomd natuurlijk!)
en wijn drinkt
bij groten togen,
Sulcx dat puijlen dogen // en tvlees swelt vanden beene.
(vs. 377)

Zo werd even met een paar lijnen het gelag van de gulzige lekkerbekken geschetst.
Deze keer weiden ze nog wat verder uit en over een ander onderwerp: aanvankelijk
is dat de inrichting van de woning, dan het gedrag van de bewoners.
Hun satirisch karakter ontlenen dergelijke opmerkingen natuurlijk vooral aan het
feit dat de auteur ze de sinnekens in de mond legt, en aan de wijze waarop hij deze
laat spreken: gnuivend, verbaasd, compleet verontwaardigd soms. Zo ontleent ook
de verkleedscène met sMenschen Sin zijn satirische kracht voor een deel aan de
overdreven zorg, de strijkages en de bedrijvigheid van de sinnekens, en we hebben
elders gezien hoe de auteur ze daarvoor dan ook de ruimte geeft door zoveel mogelijk
requisieten te laten aanreiken. Of de satire raak is, is op meer dan vierhonderd jaar
afstand niet gemakkelijk te beoordelen. Wanneer we de monumenten van de beeldende
kunsten raadplegen, blijkt dat de meeste van de door de auteur gehekelde
verschijnselen al ver voor 1546 voorkomen. Zilveren schalen, schone juwelen en
pompeuse habijten zien we bijvoorbeeld in het interieur van de Rijke Man, op een
werk van Barend van Orley uit het jaar 15211. Lambrizeringen vindt men vanaf het
begin van de 16e eeuw, portretten van gezeten burgers zijn al op ruime schaal gemaakt
door o.a. Lucas van Leyden (overl. 1533), die ook al enkele van de door de auteur
bedoelde erotische naakten op zijn naam heeft staan2. Maar hieruit mag niet tot

1
2

Op de buitenzijde van de Retabel met de deugd van het geduld (Brussel, Musea v. Schone
Kunsten inv. no. 1822).
Adam en Eva, Lot met zijn dochters en Venus en Mars (alle drie van 1530); het laatste
onderwerp gecombineerd met Venus in de smidse van Vulcanus en Vulcanus en Thetis op
een drieluik van 1536 door de in Haarlem werkende Maerten van Heemskerck. De rij werd
geopend met een Neptunus en Amphitrite, in 1516 door de Zuidnederlander Jan Gossaert
geschilderd voor Philips van Bourgondië.
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Afb. 1. Sorgeloos (1541)
Naar W. Nijhoff, Nederlandsche Houtsneden 1500-1550
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Afb. 2. Pieter Pourbus: Annuntiatie (1552)
Gouda, Catharina-Gasthuis
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een gebrek aan actualiteit geconcludeerd worden; het gaat er immers tenslotte om
wanneer al deze zaken binnen de gezichtskring van onze Leidse auteur en zijn publiek
komen. Zonder diepgaand onderzoek is daarover geen verder uitsluitsel mogelijk.
Gelukkig echter is er althans één detail dat sterk de indruk maakt up to date te zijn,
en dat is het detail van het ‘ledicant met antijcxse stijlen’. Op de
Sorgheloos-houtsneden, uitgegeven te Amsterdam in 1541, zien we nl. nog een bed
zonder stijlen, terwijl het toch om een afbeelding gaat van een mondain, luxueus
milieu1. Anderzijds is het oudste voorbeeld van een bed met antijcxse stijlen dat ons
onder ogen kwam van 15522. Dat de auteur ook wat de overige details betreft heus
wel de spijker op de kop slaat, hoeft men niet alleen te geloven omdat hij zich ook
op vele andere plaatsen in het spel een man van scherpe waarneming toont.
Overtuigend werkt in dit verband ook het hoge tempo van de opsomming - alsof er
voorbeelden in overvloed zijn - en het feit dat al het opgesomde tenminste direct als
overbodige luxe herkenbaar is, terwijl tenslotte het noemen van zulke scherpe,
concrete details de indruk bevestigt dat de auteur weet waar hij het over heeft. Wel
doet hij met zijn overdrijven over vier of vijf maîtresses weer wat afbreuk aan de
kracht van zijn kritiek.
Als de sinnekens heel kies besluiten het binnentreden bij de gelieven nog wat uit
te stellen, besteden ze hun tijd aan het ophalen van wat de ‘cadette’ straks nodig kan
hebben voor het wassen van zijn handen. Daarvoor verlaten ze het toneel en ‘pauseren
wat’ (na vs. 796) en geven ons daarmee aanleiding ons af te vragen hoe dat toneel
er eigenlijk uitzag. Er is een compartiment dat van voren geheel geopend en

1
2

Vgl. Wouter Nijhoff, De Nederlandsche Houtsneden 1500-1550; ('s-Gravenhage, 1935-1936)
plaat 72. Zie afb. 1.
Annuntiatie (1552) van Pieter Pourbus (Museum Het Catharina-Gasthuis te Gouda). Vgl.
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek X (1959) blz. 59. Zie afb. 2.
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gesloten kan worden, een bespeelbaar compartiment dus, waarin het herbergtoneel
plaatsvindt. In de tekst wordt dit compartiment met ‘camere’ (vs. 421 en 456) en
‘binnen’ (vs. 340) aangeduid; het gaat dus kennelijk om een interieur. Buiten de tekst
wordt echter systematisch de term ‘prieel’ gebruikt (na vs. 347, 456, 697, 821 en
834), wat erop wijst dat het compartiment getooid is met groen en bloemen (al
ontbreekt ook het tapijt niet, zie na vs. 821) zodat de sinnekens met recht van een
‘vergier’ kunnen spreken (vs. 471). Blijkens het spel van de sinnekens met clincgat
en deur (vs. 809 e.v.) was het compartiment aan de voorzijde niet van een gordijn
maar van een deur voorzien. De omschrijving ‘een prieel verchiert met veel schoone
meijen, vör met eender poorten’1 is voor ons compartiment als geknipt. Voor de
afgang van de sinnekens die wij zojuist beschreven, moet een tweede compartiment
verondersteld worden, en symmetrie en traditie pleiten voor een derde, aan de andere
zijde van het ‘prieel’. Het is onaannemelijk dat op de bijeenkomst in Gouda alleen
de Leidse kamer van dit toneel gebruik zou hebben gemaakt; dat betekent dat er ook
in zoverre overeenkomst met de uit andere rederijkerswedstrijden bekende tonelen
geweest zal zijn2, dat de compartimenten niet los naast elkaar stonden maar achter
één gevel onmiddellijk op elkaar aansloten.
Het gebruik van deze ruimten roept eigenlijk maar op één punt een vraag op, en
wel waar na afloop van het herbergtoneel de toneelaanwijzing luidt: ‘hier wert tprieel
gesloten ende damorösen blijven daer binnen ende tbancket wech gedragen sijnde
coemen de sinnekens voort’ (na vs. 697). De resten van de maaltijd worden dus
gedeponeerd in een van de zijcompartimenten; de vraag is nu hoe de sinnekens dit
compartiment bereikten, buitenom

1
2

Uit de toneelaanwijzingen bij het op blz. 29 in noot 2 genoemde Meyspel van menschelijcke
broosheit.
Gent 1539, Antwerpen 1561, en Haarlem 1606. Vgl. M.A.P.C. Poelhekke, C.G.N. de Vooys
en G. Brom, Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis; (Groningen, 19334)
blz. 16, afb. 30, 31, 32.
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of binnendoor

De toneelaanwijzing lijkt ons te omslachtig voor sinnekens die op hun weg binnendoor
niets anders te doen hebben dan wat ze al in handen hebben (vs. 693-5), neer te zetten.
Gaan de sinnekens buitenom, dan versterkt dat de suggestie, dat de enige officiële
toegang tot de camere die vanaf het proscenium is. Wat weer bijdraagt tot het
verrassend effect van de aanwezigheid van de Dood in het tableau vivant1. De diensten
die de sinnekens hier verlenen hebben geen toneeltechnische betekenis, want evengoed
als de Dood ongezien in de ‘camere’ kon komen, kon men eruit wegdragen wat men
kwijt wilde. We hebben hier weer met een van die details te doen waarmee de auteur
de dienaarsfunctie van de sinnekens in de in het spel gebruikte metafoor accentueert.
12 De rondelen aan weerszijden van het pauzeren der sinnekens markeren duidelijk
het slot van de ene scène-apart en het begin van de andere. De reden van deze
nadrukkelijke scheiding ligt in het verschil in functie. De tweede scène-apart met
het getreuzel en geaarzel van de sinnekens is duidelijk een dramatische retardatie,
voorafgaand aan de climax. Zal deze scène het publiek niet ergeren, dan moet er ook
werkelijk reden tot aarzeling zijn voor de sinnekens en die is alleen te vinden in het
beeld: de angst van de kamerdienaars hun meester op een ongelegen ogenblik te
storen. Vandaar deze scène, waarin elk spoor van zingerichtheid ontbreekt; iets wat
van de voorafgaande, grotendeels satirische

1

Toneelhistorisch gezien is het ook niet onaannemelijk, dat men de compartimenten opvat
als los van elkaar staande ruimten, ook al grenzen ze (nu) aan elkaar.
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scènes-apart niet gezegd kan worden. De klap van de coup de théâtre met het tableau
vivant komt des te harder aan naarmate de auteur er beter in is geslaagd de aandacht
van het publiek in de verkeerde richting te leiden.
13 Als coup de théâtre is het tableau vivant met de Dood die de gelieven bedreigt,
uniek. Zou men het een tooch mogen noemen? Natuurlijk zijn er punten van uiterlijke
overeenkomst, zoals het verrassend effect van de onthulling en de expressieve
opstelling der personages. Maar een tooch in de klassieke zin, zoals in de spelen van
Cornelis Everaert1 of van het landjuweel van Gent in 15392 gevonden wordt, is niet
een stukje van de eigen handeling van het spel en dan versteend, maar is een
openbaring van Goddelijke wijsheid en troost vanaf een hoger niveau dan het spel
zelf. Evenmin zijn de sinnekens de meest aangewezen figuren om een tooch ‘op te
schuven’ en er in eerste instantie op te reageren. Maar aan de andere kant: brengt
deze tooch de handeling dan niet met een resolute wending op een ander niveau?
Het komt ons voor dat de auteur de dramatische kracht van de tooch zuiver handhaaft:
door de aanwezigheid van de Dood peilt de toeschouwer de consequenties van de
verhouding tussen de gelieven in een keer tot de bodem, krijgt de hoofdhandeling
voor hem definitief een nieuwe dimensie. Het lijkt op zo'n ouderwetse telescopische
verrekijker: met het uitschuiven van het laatste segment komt het beeld opeens vlakbij,
haarscherp. De toeschouwer wordt op onontkoombare wijze geplaatst tegenover het
tot nog toe slechts terloops belichte facet van de vergankelijkheid der schoonheid.
14-15-16 Vanaf dit punt in het spel worden dan successievelijk het derde en tweede
segment - de tooch en het ‘binnenspel’ - weer in de eerste - het ‘buitenspel’ teruggeschoven. Is op de heenweg de meest werkzame overgang die van binnenspel
op tooch, op de terugweg is dat, dunkt ons,

1
2

J.W. Muller en L. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert; (Leiden, 1920).
L.M. van Dis en B.H. Erné, De spelen van zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van
12-23 juni 1539; (Groningen, 1939).
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die van binnenspel op buitenspel en wel omdat we in zo bijzonder hoog tempo,
alhoewel feitelijk zelfs nog in twee etappes, teruggevoerd worden tot de distantie
van de beringde en de sobere burger. Beide keren overheerst het gevoel even de vaste
grond onder de voeten te verliezen: hier doordat men plotseling een paar treden wordt
opgetild, bij de tooch doordat men door een psychologisch valluik naar beneden rolt.
Het gaat hier om zulke tastbare, onmiskenbaar dramatische effecten, dat men bijna
vergeten zou dat met de beschrijving van de telescopische bouw van het spel het
laatste woord over de dramatische vorm beslist nog niet gezegd is. Zeker, de
verhouding tussen buitenspel, binnenspel en tooch heeft een volmaaktheid die uniek
is. Maar ze kan toch ook gezien worden als niet meer dan een variant, voor ons een
plusvariant, in een rij van experimenten. Ons spel kan men zich daartoe denken in
het verlengde van een spel als Piramus en Thisbe1, waar aan het titelverhaal de
geschiedenis van een amoureuze jongeling is toegevoegd, tot wiens lering het als
binnenspel wordt getoond. Men kan het zich ook denken in het verlengde van De
Hoecksteen2, een spel op het thema van de Christelijke Ridder, waarin de spelende
togen, die de hoofdpersoon tot zijn geestelijke ondersteuning getoond worden, tot
ware binnenspelen zijn uitgedijd. Een belangrijk punt van verschil is, dat onze auteur
de idee van het binnenspel als een door de personages van het buitenspel bijgewoonde
toneelvoorstelling meer dan ieder ander3 consequent en realistisch uitwerkt, terwijl
de auteurs

1
2

3

Uitgegeven door G. Kalff, in Trou Moet Blycken. Tooneelstukken der zestiende eeuw;
(Groningen, 1889) blz. 27 e.v. en G.A. van Es, Piramus en Thisbe; (Zwolle, 1965).
Uit de verzameling van Trou Moet Blijcken te Haarlem, Boek C no. 8. Vgl. C.G.N. de Vooys,
Rederijkersspelen uit het archief van ‘Trou moet blijcken’; Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk.
47 (1928) blz. 196 e.v. Op een lijn met De Hoecksteen kunnen ook verschillende spelen van
Robert Lawet gesteld worden vgl. J.J. Mak, De Rederijkers; (Amsterdam, 1944) blz. 64 e.v.
waar verschillende soorten prologen besproken worden.
Zeer ver in deze richting gaat ook de auteur van Coninck Proetus Abantus (verzameling van
Trou Moet Blijcken te Haarlem, boek A no. 2) Ook hier is het binnenspel van een eigen
sprekende proloog voorzien en bevat de spelende proloog een uitnodiging om een
toneelvoorstelling te gaan bijwonen. Dat voorstel wordt echter pas in de laatste 25 van de
200 verzen lange tekst gedaan; daarvóór is er niet gerept over toneelspelers of opvoeringen.
De uitnodiging wordt bovendien gedaan met de onverholen bedoeling de uitgenodigde door
het binnenspel tot bekering te brengen. Vragen we ons spijtig af waarom de schrijver nu niet
nog even verder ging, dan blijkt daaruit hoezeer we zijn werk beoordelen vanuit een typisch
modern gevoel voor realisme en voor het toneelspel als een autonome, geheel andere wereld
dan die van de toeschouwer.
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van Piramus en Thisbe en De Hoecksteen eigenlijk geen moeite doen de relatie tussen
binnen- en buitenspel met een aan de dagelijkse werkelijkheid ontleende verhouding
te verantwoorden. Wat echter geenszins betekent dat de dramatische vorm van deze
beide spelen daarom nu ook minder geslaagd zou moeten heten. Voor de dramatische
vorm is niet de verantwoording van de verhouding tussen binnen- en buitenspel
doorslaggevend maar de hantering van het principe dat achter dit manipuleren met
niveauverschillen schuilt en dat zich ook binnen kleiner bestek dan dat van binnenen buitenspel laat toepassen. Het is het principe van het verspringend perspectief,
het de toeschouwer telkens een ander zicht op het onderwerp van het spel bieden.
Een belangrijke rol in dit opzicht wordt in ons spel door de scènes-apart van de
sinnekens vervuld, met hun onverhuld demonisch en ironisch commentaar, dat afstand
ten opzichte van de hoofdhandeling schept. Anderzijds wordt de toeschouwer juist
door het felle emotionele karakter van sommige scènes zeer sterk bij de
hoofdhandeling betrokken; men denke aan het herbergtoneel en het tableau vivant
met de Dood. Een ander niveauverschil dat in het spel wordt geëxploiteerd, is dat
tussen beeld en zin. Dat gebeurt b.v. in het herbergtoneel, wanneer de auteur het
zicht van de toeschouwer vrijwel tot de beeldzijde van de allegorie beperkt, wat de
meeslepende kracht van de scène weer ten goede komt. Opvallender nog is dit
verschijnsel in de laatste scène-apart van de sinnekens vóór de tooch, waarvan we
hierboven de dramatische functie al belichtten. Wat de auteur met en in dit scènetje
doet, moet als verrijking van de traditie, dunkt ons, eigenlijk hoger worden
aangeslagen dan
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zijn gelukkige vormgeving van de verhouding tussen binnenen buitenspel.
Een en ander moet geplaatst worden binnen het verband van de voor ons gehele
spel geldende verhouding tussen zin en beeld. De auteur laat in veel groter mate dan
gebruikelijk is het beeld om zo te zeggen op eigen benen staan. Daar bedoelen wij
mee dat hij in de afronding van het beeld met allerlei realistische details veel verder
gaat dan voor de uitdrukking van de zin nodig is en dat hij aan de andere kant van
het beeld uit niet gedurig naar de zin verwijst door allegorische dubbelzinnigheden
e.d. Het hangt ook weer samen met het onderwerp van het spel, dat dit niet nodig is.
Wat het realistisch karakter van het beeld verder ten goede komt, is, dat er één groot
beeld gebruikt wordt en niet een aantal kleinere die niet goed op elkaar aansluiten,
en dat dit ene beeld tot het allerlaatste moment gehandhaafd blijft. Succesvol
manipuleren met het niveauverschil tussen beeld en zin veronderstelt een dergelijke
homogene en sterke beeldsfeer.
Wij signaleerden het volhouden van de beeldspraak als iets bijzonders; meestal
nl. schuift de auteur, wanneer hij b.v. een herbergtoneel laat onderbreken, meteen
alle beeldspraak opzij om met de waarschuwers als spreekbuis zich zo goed als
rechtstreeks tot zijn publiek te richten. Heel behendig laat onze auteur die wending
samenvallen met de overgang van het spel naar de conclusie. Maar van het recht om
de zin van het spel nog eens grondig te formuleren, doet hij beslist geen afstand.
Bovendien zal de radicale bekering waarvan de beringde burger in de conclusie blijk
geeft, gezien moeten worden als een onmisbare compensatie van het lot van
sMenschen Sin. De aanwezigheid van compensatiebehoefte in het algemeen komt
duidelijk tot uitdrukking in de omstandigheid, dat bij de rederijkers nooit een
hoofdpersoon in geestelijke zin verloren gaat, of in hetzelfde spel wordt aan de hand
van een tweede hoofdpersoon de mogelijkheid van behoud gedemonstreerd. Nu kan
de beringde burger
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niet zonder meer met een dergelijke antipode-hoofdpersoon gelijkgesteld worden,
maar de schrijver doet anderzijds dan ook in de tooch met de Dood geen
ondubbelzinnige uitspraak over het verdoemd zijn van sMenschen Sin; perslot wordt
er alleen nog maar gedreigd! De epiloog is m.a.w. een onmisbaar onderdeel van het
spel; de op zichzelf niet eens zo gewaagde1 veronderstelling dat het hele buitenspel
niet tot het oorspronkelijke stuk behoort maar later is toegevoegd, wordt hiermee bij
voorbaat weerlegd.
Wat onze auteur tenslotte geven wil, is een religieus gefundeerde ondubbelzinnige
waarschuwing tegen de hang naar vergankelijke schoonheid. We moeten het nog
nauwkeuriger formuleren, want het gaat hier niet om het vanitas-motief in het
algemeen. Hij bedoelt niet de schoonheid van b.v. de natuur of van fraaie
bouwwerken, maar juist dat vergankelijke schoons dat de invloedssfeer van gewoonte
en manier uitmaakt: kleren en huisraad vooral. Het onderwerp mag dan misschien
niet zo heel erg diepzinnig zijn, de wijze waarop de auteur het behandelt is gevarieerd
en doeltreffend. De belachelijke zijde van het object van zijn kritiek attaqueert hij
met het wapen der satire; dat past ook helemaal bij zijn instelling als mens, die hem
zijn onderwerp tot zulke concrete zaken deed beperken. Aantrekkingskracht en
verleidelijkheid van de modieuze luxe vergelijkt hij in het herberg-en-amye-beeld
met die van de schone sexe, waarbij hij, zoals we al zagen, het in hoge mate
traditionele beeld zo varieert dat het beter beantwoordt aan de uitdrukking van zijn
bedoeling. Op de plaats tenslotte, die in de meeste explicatieve spelen bezet wordt
door personages met namen als Schriftuurlijk Onderwijs of Deugdelijk Vermaan,
vinden we in ons spel een figuur die we daar eerder als object juist van dat onderwijs
en vermaan zouden verwachten: de

1

Van later toegevoegde prologen zijn verschillende voorbeelden bekend. De door Mak, a.w.
blz. 65 aangehaalde en ‘een apart spel, een soort voorprogramma’ genoemde proloog van
De Minckijsers (Trou Moet Blijcken Boek A no. 7) wordt b.v. ook gebruikt voor Menich
bedruct hart aen een droege chijsterne verleijt (door Louris Jansz, Trou Moet Blijcken Boek
D no. 9).
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hoofdpersoon van het buitenspel, de beringde burger. Op verrassende wijze zijn de
rollen nu omgekeerd: de sobere burger is nu de man van de pietluttige bezwaren diep onder de indruk is de beringde burger, die de vertoning nolens volens was gaan
bijwonen. Met deze zet fundeert de auteur het exposé van de zin zoals dat nu volgt
niet alleen in logische maar vooral ook in psychologische zin op het binnenspel,
terwijl hij zich ook bij het spreken op meer beschouwend niveau een man van nuchtere
vroomheid en scherpe waarneming van de dagelijkse werkelijkheid toont. Zonder
reserve zet de beringde burger zich bij zijn uitleg aan de ander in voor een levendig
betoog, persoonlijk van toon omdat de burger de les op zichzelf kan en wil betrekken,
met rake typering van de wijze waarop de verleiding zich in concreto voltrekt en van
de rol van jaloezie en sociale druk daarin. Tegenover het verlies aan onaantastbaarheid,
die de auteur aan zijn laatste woord had kunnen verlenen door het in de mond van
een figuur als Schriftuurlijk Onderwijs te leggen, staat hier ontegenzeggelijk een
zeer grote winst aan concreetheid en overtuigingskracht.
De grondslag van het gebeuren in de epiloog wordt al in de proloog gelegd. Proloog
en epiloog horen bijeen; de functie van de eerste is niet duidelijk zonder de laatste.
Wat is dan de betekenis van die hele ontmoeting met het vrouwtje uit Leiden? Het
lijkt ons dat die gezien moet worden in het kader van een pleidooi voor de rederijkerij,
dat zo vaak in de prologen van allerlei spelen voorkomt en dat hier wel op bijzonder
behendige wijze gevoerd wordt. Het vrouwtje uit Leiden is nu niet bepaald de meest
representatieve vertegenwoordigster van de liefhebbers der conste en het valt de
beringde burger - en ons - dan ook niet moeilijk in dit stadium, over de hele
rederijkerij de schouders op te halen. Ook na het gesprek met de sobere burger kan
nog niemand zich gedwongen voelen de kritische distantie bij voorbaat op te geven.
Maar - heel geraffineerd - na de vertoning van het binnenspel is het met het bewaren
van
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afstand radicaal afgelopen. De beringde burger eindigt enthousiast:
Ic blijfs gedachtich // alle mijn dagen.

en de ander stemt in
Dat is wel gedaen, naer mijn behagen.
Sulckx gewagen // behoortmen teeren en tachten.
(vs. 915-17)

En daarin moet men hen wel bijvallen.

IV. Rijmsoorten en rijmschikkingen
Ons spel is op de gedeelten in strofische vorm (liederen, referein, rondelen) en op
de eerste vier regels der Prologe na geschreven in gepaard rijm, verlengd met
binnenrijm telkens in het derde vers. Dit rijmschema legt zware nadruk op het rijm
en is tevens een dynamische, voortstuwende vorm door de regelmatig met korte
tussenpozen herhaalde verswendingen. Het is dan ook logisch, dat het einde van een
scène de rust herstelt door het verlengend binnenrijm te laten vallen en te besluiten
met twee gepaard rijmende verzen (vs. 696-697). Ook als de afsluiting bestaat uit
een drietal verzen met hetzelfde rijm, is de rust niettemin verzekerd, doordat het
laatste vers niet halverwege de regel rust op zijn rijm, maar van gelijke lengte is als
de beide voorgaande en rijmt aan het einde.
Van dit toch al niet lichte verstype wordt de klankvorm dan nog geïntensiveerd
door velerlei rijmverzwaring en door tal van binnenrijmen en binnenassonanties,
hetgeen ons een uitspraak van Kayser te binnen brengt: ‘Klangfrohe Zeiten wie
Barock und Romantik haben sich ausser dem Zeilenende noch andere Stellen des
Verses gesucht, die sie zum Gleichklingen brachten’.1 Een zeer bekende afwijking
op bovengenoemd rijmschema is de

1

Hetzelfde zou trouwens van bepaalde impressionistische en symbolistische gedichten kunnen
worden gezegd.
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verdubbeling van de rijmende woorden of lettergrepen. Het type: laecken - maecken
- spraecken wordt dan verzwaard tot: scoonheit - croon // breijt - thoon // greijt (vs.
227-229). Zoals men ziet ontbreekt de // in scoonheit, dus binnen een woord, zodat
dubbelrijmen als leringe - onteringe - scandalizeringe (vs. 104-106) typografisch
ongesignaleerd blijven. Andere voorbeelden vindt men in de verzen 207-209, 261-263,
289-291, 337-339, 467-469, 733-735, 737-739. Blijkbaar had de rederijker geen
bezwaar tegen woordrijm en lettergreeprijm, die ons wat goedkoop aandoen:
gevisiteert // sijn - geapprobeert // sijn - gecorrigeert // sijn (vs. 110-113);
verganckelheijt - wanckelheijt - schranckelheijt (vs. 737-739). Aangezien de //, wat
het dubbelrijm betreft, alleen gebruikt wordt voor de strikt regelmatige gevallen (en
dan, zoals we zagen, nog niet altijd), zou men gemakkelijk over het hoofd kunnen
zien dat zich tussen het enkelvoudig en het dubbelrijm nog een hele reeks van
mogelijkheden voordoet, waarvan de rederijker gretig gebruik maakt. Zo wordt het
enkelvoudig rijm dikwijls aangevuld met assonantie, waarvan de plaats niet altijd in
alle drie gevallen de penultima is, terwijl er bovendien vaak geen drie, maar twee
assonerende klanken voorkomen: elc verheft-dat treft-wel beseft (vs. 359-361). De
klankecho is voor wie goed luistert onmiskenbaar, ook in die gevallen waar de
assonantie zich vóór de penultima bevindt: weder quellen - rhetorijckers gesellen tspelen stellen (vs. 124-126); tderven uws persone - hert en crone - net en schone
(vs. 417-419); minnaers ghijsen - waert ons te misprijsen - quaemen bijsen (vs.
784-786). Onregelmatiger en minder duidelijk is: haer te hellen - abelick bestellen
- connent vellen (vs. 235-237). Ook verzwaring met een tweede rijmklank, maar dan
eveneens niet steeds in de penultima of in alle drie gevallen, komt voor. Met
onregelmatige plaatsing b.v. in: musijcken - u strijcken - u sal blijcken (vs. 335-337).
Vóór de penultima b.v. in: haer wil sporen - naer ons horen - twaer verloren (vs.
281-283) en onvolledig b.v.: ûp letten - bancketten - aensetten (vs. 369-371; vgl.
verder vs. 108-110 en vs. 313-315). Hoezeer de rederijker gesteld was op klankrijke
akkoorden,
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bewijzen bovenal de nog eens verzwaarde dubbelrijmen: jolijt en vröcht // sijn - altijt
in genöcht // sijn - bij u gevöcht sijn // (vs. 247-249); wijt an // stellen - bijden man
// vellen - wij dan // sellen (vs. 389-391). Onvolledig en onzuiver is de zeer zware
rijmverbinding: verganckelicke scoonheit - spannen een croon // breijt - wed hem
mijn thoon // greijt (vs. 227-229). Driedubbelrijm vinden we zelfs in vs. 269-271;
hûe datse is genaemt - dûen alst past en betaemt - Gheen scoonder befaemt. Hier
ontbreekt in de derde rijmterm het rijm op datse - past en; ogenschijnlijk ook op hûe
- dûen, maar de oo van scoonder zal wel oe-achtig hebben geklonken. Onregelmatig
en onvolledig is het nog zwaardere rijm maar met asymmetrisch geplaatste vocalen
in vs. 401-403: van mijn presenci hooch befaemt - Verganckelicke Scoonheit ben ic
genaemt - Dats juist geraemt.
Door het hele stuk heen is de klankrijkheid ook buiten de rijmen verhoogd door
assonantie; we zullen met een enkel voorbeeld volstaan.
Ic bevindse te mets / de, van Venus nacie,
Veel recreacie // maecken // in tgrûene cruijt.
Sij spelen, sij singen / maeckende so geluijt;
Ende Venus fruijt // sij dicwijls ooc smaecken.
Ic laet ongemerct / ken draech kennis van saecken,
Ic wilt niet laecken, // ick laetse in vreden.
Dat overgeslagen / ic wil mij gaen vertreden,
(vs. 14-20)

In de verzen 14-17 domineren de heldere e's, zodat het ‘rijm’-zwaartepunt hier verlegd
is naar het begin van de verzen; de resterende verzen tellen een overvloed van a's.
De dominerende e's aan het begin van de verzen zijn vergelijkbaar met de boven
alles uitklinkende e en o aan het begin van de volgende verzen van Hooft:
Hemelsche Goon, hoe comt de Schijn soo naer aen 't Wesen,
Het leven droom, en droom het leven soo gelijck?1

1

Ook in Starings puntdicht Vermaan is het rijmzwaartepunt naar het begin verlegd met sprekend
effect. In Vondels rei: O Kerstnacht schooner dan de dagen, straalt de o-assonantie: schooner
- Herodes - hoogmoedt boven alles uit; daar ligt het rijmzwaartepunt in twee van de drie
gevallen in het midden van de versregels.
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Tenslotte enkele opmerkingen over de plaats en de functie van de dubbelrijmen. Wat
het voorkomen dezer rijmen betreft, van enige regelmaat is hier zeker geen sprake.
Ook kan niet worden gezegd, dat de dubbelrijmen zonder uitzondering duidelijk
functioneel zijn. Natuurlijk gaat het verzwaarde rijm in het algemeen gepaard met
grotere nadruk en stellig zijn er een aantal gevallen waar de inhoud die sterkere
nadruk in de vorm rechtvaardigt, bijv. in de verheerlijkende aanprijzing van
Verganckelijcke Schoonheit in de verzen 259-261. Zo wordt in het gesprek tussen
de beringde en de sobere burger (vs. 89-132) de eerste mogelijk getypeerd in z'n
korzeligheid; het leeuwendeel der dubdelrijmen komt nl. uit zijn mond. Het enige
sprekende voorbeeld op rekening van de sobere burger betreft de strenge bepalingen
tegen te grote vrijmoedigheden op godsdienstig gebied en ook daar is de verzwaarde
vorm volkomen verantwoord. Een komische noot krijgt op deze wijze reliëf, als de
minnaar van Verganckelijcke Schoonheit zelfverzekerd minnedichten aankondigt
‘de thert // raecken’ en Gewoonte ironisch repliceert: Ic hoort wel / ghij sullet wel
expert // maecken (vs. 331). Dat deze zware rijmvorm bijzonder geschikt werd geacht
als pakkend slotakkoord, blijkt uit het feit, dat alleen het slottoneel op deze wijze
werd afgesloten (vs. 933- 934).
Wat de continuïteit van het rijm (volgens welk schema ook) over het gehele spel
betreft: algemeen bekend is de gewoonte van de rederijkers, bij speelpauzes, d.w.z.
die momenten waarop het toneel even helemaal leeg is, het rijm af te sluiten om later
opnieuw te beginnen. Zulke rijmafsluitingen komen ook in ons spel op de te
verwachten plaatsen voor en wel: aan het einde van de spelende proloog (vs. 132),
van de lezende proloog (vs. 174), van het herbergtoneel (vs. 697), van de daarop
volgende scène-apart van de sinnekens (vs. 796), aan het einde van het ‘binnenspel’
(vs. 842) en aan het eind van de spelende conclusie (vs. 934). Verder vinden we in
het spel nog rijmafsluitingen in vs. 22 (er volgt een rondeel), tussen de twee gedichten
waar de lezende proloog uit bestaat (na vs. 154) en voor zowel als na de zes liedjes
die in het herbergtoneel voorkomen (vs. 486-493,
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503-510, 543-551, 583-591, 626-634, 672-680). Zijn de strofische vormen van die
twee gedichten en zes liedjes per definitie in zichzelf afgerond, anders is het met de
overige gevallen. Op welke wijze brengt de auteur daar de afsluiting tot stand?
Driemaal valt de rijmafsluiting direct na een rondeel. De auteur voegt dan een, op
het laatste van het rondeel rijmend, vers toe, maar blijkbaar is dat voor de afsluiting
van het gehele spel nog niet voldoende en moet er nog een andere afronding gegeven
worden door twee verzen met nadrukkelijk dubbelrijm, (vs. 502, 842, 933-934). In
de overige gevallen komt de rijmafsluiting tot stand vanuit het drievoudige rijmschema
(gepaard rijm verlengd met binnenrijm). Tweemaal breekt de schrijver af halverwege
het derde vers, bij het verlengend binnenrijm (vs. 542, 582), driemaal breekt hij af
na het tweede rijm, dus bij het tweede vers van zijn schema en evenvaak verlengt
hij de twee paarsgewijs rijmende verzen met een vol en eveneens rijmend derde vers
(vs. 22, 671, 697; vs. 132, 485, 796). Een variant op deze laatste vorm is vs. 625, dat
als toegevoegd vol derde vers ook nog binnenrijm bezit.
Wanneer de strofische vormen in zichzelf afgeronde gehelen zijn, op welke wijze
komt dan de aansluiting bij het erop volgende deel van de dialoog tot stand? Als we
het kwatrijn bij de tooch (vs. 822-825) buiten beschouwing laten omdat het niet tot
de gespeelde tekst behoort, kan die vraag vijfentwintig maal gesteld worden. Een
enkele keer volgt op de strofische vorm een speelpauze; die gevallen werden hierboven
al besproken (vs. 174, 841, 931). Een tweede mogelijkheid is dat de dialoog verder
gaat in het bekende drievoudige rijmschema. Het achtste vers van het rondeel (want
daarover gaat het hier steeds) fungeert dan als het eerste van het rijmpaar waarmee
wordt gecontinueerd (na vs. 30, 569, 618, 662, 688, 705, 804). Als varianten hierop
kunnen de aansluitingen bij vs. 182 en vs. 528 beschouwd worden (vgl. blz. 89, 82).
De derde mogelijkheid is dan nog dat de ene strofische vorm gevolgd wordt door
een andere; soms is er hoegenaamd geen aansluiting (na vs. 154, 493, 551, 591, 634,
680; het betreft hier steeds niet-ingevlochten liedjes),
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soms rijmt de laatste regel van het ene op de eerste van het andere (na vs. 520, 821,
833) en tenslotte kunnen ook nog een of twee bufferregels zijn ingevoegd. Zo vs.
610, dat op de laatste voorafgaande en de eerste volgende regel rijmt; de vss. 502 en
511 rijmen niet op het volgende resp. voorafgaande liedje maar wel op het
voorafgaande resp. volgende rondeel, en van de vss. 653-654 sluit het eerste in rijm
aan bij het voorafgaande referein en het tweede bij het volgende rondeel (vgl. blz.
78).
Na dit overzicht van de invlechting aan de achterzijde van de gedeelten in strofische
vorm, moet volledigheidshalve nog de vraag naar de invlechting aan de voorzijde
worden gesteld. Volledigheidshalve, want bijna alle gevallen, nl. waar sprake is van
een voorafgaande rijmafsluiting, van bufferregels of van rijm op de laatste regel van
een voorafgaand rondeel, kwamen in het bovenstaande al ter sprake. Er resten dan
nog twee rondelen (vs. 814-821 en 924-931) waarvan telkens het eerste vers rijmend
aansluit bij het bij de tweede resp. eerste regel afgebroken drievoudig rijmschema,
waarin de voorafgaande dialoog is gesteld.
De schrijver heeft dat drievoudige rijmschema zeer consciëntieus toegepast; slechts
een enkele maal kunnen we hem op een fout betrappen. Dat vs. 765 niet gevolgd
wordt door een vers met hetzelfde rijm, terwijl vs. 766 reeds het verlengend
binnenrijm heeft, is eerder aan de afschrijver te wijten; naar alle waarschijnlijkheid
is hier een vers overgeslagen. Vs. 865 heeft geen verlengend binnenrijm op het
voorafgaand rijmpaar. In vs. 620-622 komt driemaal hetzelfde eindrijm voor en
daarna pas in vs. 623 het verlengend binnenrijm (vgl. blz. 85).
Wij zullen de beschouwing van het rijm nu besluiten met een overzicht van het rijm
in de gedeelten in strofische vorm.
De Prologe (vs. 1-132) begint met een schijnstrofe van vier verzen met gekruist
rijm, waarvan de verzen 1 en 3 dubbelrijm bezitten; het vierde vers wordt echter door
verlengend binnenrijm in regel vijf verbonden met de rest van de Prologe, die zich
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kenmerkt door gepaard rijm, telkens gevolgd door verlengend binnenrijm.
Het eerste rondeel (vs. 23-30) staat los van de voorafgaande monoloog, maar wordt
door de slotregel rijmend verbonden met de volgende dialoog. De refreinregel 23 (O
Heere u moeten loven, danken en prijsen) keert gevarieerd terug in vs. 26 en identiek
in vs. 29. Neiging tot taalverzwaring spreekt uit de variatievorm van de
synoniementrits: loven, dancken en prijsen (vs. 23) en van het dubbeltal: besorcht
en vervollet (vs. 28).
Het eigenlijke stuk wordt voorafgegaan door twee gedichten uitgesproken door
de ‘leser’, resp. vs. 133-154 en vs. 155-174. Het eerste bevat vier strofen van 4 verzen
met geschakeld gekruist rijm (schema: a b a b, b c b c, c d c d etc.), waarvan dus
telkens de slotregel rijmt op de eerste regel der volgende strofe. De vijfde strofe van
6 verzen begint en eindigt met gepaard rijm van verschillende rijmklank, waarna van
de twee middelste verzen het eerste de laatste rijmklank herhaalt en omgekeerd. Het
rijmschema van de laatste strofe luidt dus: a a b a b b. Dat het eerste vers niet rijmt
op het laatste van de Prologe ligt voor de hand. Het gedicht begint verre van virtuoos
met Ghij in objects-functie ten opzichte van: bidden wij, terwijl de parenthese: als
Moijses inder wûestijne tserpent, syntactisch in de lucht hangt.
Het tweede gedicht is twee verzen korter en daardoor regelmatig van bouw: 5x
een strofe van 4 verzen met gekruist rijm, de strofen weer aaneengeschakeld door
het rijmen van slotvers van de ene en beginvers van de volgende. Ook binnen de
strofen geldt hier en daar Leopolds woord, dat ‘een elke klank beminde klanken vond
tot samenkomst’, zo in het klankchiasme dat de tweede helft van vs. 156 tot
klankspiegelbeeld van de eerste maakt (ongeleert in const, voljonstich begheren).
Ook zal de herhaling van de u en de a in vs. 162 (turbacie - sulcx betaemt) wel geen
toeval zijn. Verdere lust naar het ‘doorwoelen van de taal naar het gelijkluidende’
(André Jolles) openbaart zich in het gedrang van assonanties in de verzen 164-166
alsmede in de
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rijmverzwaring in vs. 169-170 (bewaert wel secreet - vaelt dit bescheet).
Het oproeprondeel van de sinnekens (vs. 175-182), waarmee het eigenlijke spel
wordt geopend, is uiteraard niet door het rijm verbonden met het voorgaande, maar
wel met de volgende dialoog van deze personages. Het heeft de normale structuur:
refrein, halve strofe, half refrein, strofe, refrein. Rijmschema: A B a A ab A B. Het
eerste vers bestaat uit een apostrophe (Amorös dier) + twee gecoördineerde, vrijwel
gelijkgebouwde vraagzinnen met gelijke aanhef (waer). Het tweede vers vertoont
eveneens parallellie, maar geen anaphora: twee imperatieve zinnen. De eerste
imperatief (steect) herhaalt de laatste persoonsvorm van het eerste vers; de tweede
(thoont) is door binnenrijm verbonden met het laatste woord van de versregel. Het
derde vers bestaat weer uit twee imperatieve zinnen waarvan de eerste eindigt op:
fier, dat rijmt op: dier, dat dezelfde plaats in het eerste vers inneemt (vóór de eerste
pauze). Bovendien assoneren: meedsaem (vs. 177) en steect (vs. 175). Verder rijmt:
schier op fier en dier, terwijl gestreecken (vs. 179) assoneert met: steeckt (vs. 175
en 178) en met meedsaem (vs. 177). Voorts doet zich dubbelrijm voor binnen de
verzen 176 en 180 (snuijf-gat-duijfmat). Tenslotte is het eerste vers na het rondeel
door gepaard rijm verbonden met het slotvers daarvan, een normaal geval. Door de
clauswisseling wordt bij dit vers nogmaals aangehaakt met hetzelfde rijm, hetgeen
de slotrijmklank verdriedubbelt. Ook dit is geen zeldzaamheid1.
Strofische vormen ontmoeten we hierna pas weer in het herbergtoneel; voor een
overzicht ervan vergelijke men blz. 42. Het eerste liedje van de sinnekens-onder
elkaar (vs. 486-493) heeft het rijmschema a b a b b b b b en begint met een strofe
van vier regels met gekruist rijm, gevolgd door vier regels, alle rijmend op de vierde,
dus met slagrijm. Door de kortheid van de verzen en het mannelijk rijm van de laatste
vijf heeft het een felle werking. De klankwerking wordt nog versterkt door de

1

Vgl. B.H. Erné, De rijmen in drie kluchten uit de zestiende eeuw; Tijdschr. v. Ned. Taal- en
Letterk. 51 (1932) blz. 137 e.v.
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assonantie van smenschen en geprent, en verzwaard rijm (sin geprent - in dit convent).
Het rondeel van de sinnekens (vs. 494-501) bevat bijzonder zware dubbelrijmen
(doot // siel - thoot // viel) doordat ze niet uit composita bestaan (zoals snuijfgat en
duijfmat, resp. vs. 176 en 180), die min of meer trochaeïsch klinken, maar uit twee
afzonderlijke woorden elk met een fel accent, die dus een zware spondee vormen.
Woordspelend met het slot van vs. 499 kunnen we zeggen dat deze trage rijmen als
rotsklompen op onze literaire maag vallen. Het komt ons voor dat ze corpora aliena
blijven in de speelse zwier van het drinkrondeel. We vinden bij Vondel en vooral bij
Hooft allerlei doorwerking van de rederijkerspoëzie, hoezeer verfijnd ook natuurlijk.
Zo zullen de alexandrijnen van dertien syllaben met beklemtoonde laatste lettergreep
bij Vondel, Hooft en Huygens, zoals in Granida
Zo zal de wil mijns ziels in all's met d'uw gemeen zijn,
Behalven in (dat zij niet kan) niet willen een-zijn.1

wel naar het zware, nadrukkelijke slotrijm een echo zijn van rederijkersverzen, maar
ze klinken toch anders, minder log, en over het geheel is het verseinde bij hen meer
trocheïsch dan spondeïsch.
Het tweede liedje van de sinnekens-onder-elkaar (vs. 503-510) heeft het rijmschema
a b c b d e f e, het heeft dus gebroken rijm. De soberheid van deze rijmschikking
wordt hier echter gecompenseerd door de binnenrijmen, waardoor het hier en daar
ontbrekende ‘verticale’ rijm wordt vergoed door het in die, ja bijna in alle verzen
voorkomende ‘horizontale’ rijm, het rijmen nl. van het laatste woord van het eerste
en van het tweede membrum. De uit slechts één membrum bestaande verzen 508 en
510 rijmen onderling, evenals de verzen 504 en 506 (ondanks hun binnenrijm). De
eerste helft heeft een overmoedig drinkebroersritme, waarbij men de zware bokalen
de maat schijnt te horen trommelen, maar in de tweede helft vallen

1

Editie-Zaalberg vs. 499-500.
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de sinnekens feitelijk uit hun rol doordat ze een dreigende waarschuwing laten horen.
Hierop volgt het fraaiste rondeel van het hele spel (vs. 512-519). Dit door
sMenschen Sin tot zijn geliefde gerichte loflied wordt gekenmerkt door een zwaar
statig ritme, doordat telkens het zwaargeaccentueerde tweede woord van elke regel,
een superlativisch adjectief, na een pauze onmiddellijk gevolgd wordt door een
rijmend woord van dezelfde soort en vorm, waardoor het klankzwaartepunt van elke
regel duidelijk aan het begin ligt. Daarbij vergeleken zijn de dubbelrijmen: alder
trouwen - alle vrouwen; in minnen - in sinnen (resp. vs. 517-519; vs. 514-516) licht
van klank. Verder is er lichte alliteratie tussen het begin van de slotwoordgroepen
van vs. 514 en 516, terwijl de laatste groep van vs. 516 tevens licht allitereert en
zwak assoneert met de eerste vershelft (de fraijste // de ghaijste // gestadich in sinnen).
Overigens zou dit rondeel zonder de afrondende volgende regel (vs. 520) vrijwel
zinledig zijn geweest, zelfs niet eens herkend zijn als een reeks van apostrophes.
Wettigt dit niet de vraag of de acht voorafgaande verzen dan nog wel de naam rondeel
verdienen?
Ofschoon het vormprincipe van het antwoord-rondeel (vs. 521-528) bijna gelijk
is aan dat van het voorgaande, hebben de beide gedichten nogal een verschillend
literair karakter. In het onderhavige rondeel wordt het eerste vers door vier pauzen
onderbroken, in het vorige door slechts twee. Weliswaar is in het laatste gedicht de
eerste regel vrijwat langer, maar dat dwong de dichter niet tot meer pauzen: weglating
van de eerste en van de derde pauze zou zelfs voor de hand hebben gelegen. Maar
het stilistisch verlies zou aanzienlijk zijn geweest: het tempo zou er door versneld
zijn en van de statige gedragenheid van het voorafgaande rondeel was niets
overgebleven. De pauze tussen wacht en ic vertraagt het tempo, verzwaart althans
enigszins het klankvolume van beide woorden, ofschoon de wedijver met de
overeenkomstige, klankrijke woorden in het eerste rondeel in bijna alle regels hopeloos
blijft. Daardoor domineert de klank der eerste vershelften hier lang niet in die mate.
Dit geldt ook
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in hoge mate van het toegevoegde negende vers, waarvan de te lange tweede helft
met zijn jachtig tempo het laatste spoor van statigheid te niet doet. Misschien is bij
de beschouwing van de vorm de functie van dit laatste rondeel echter te weinig in
acht genomen. sMenschen Sin is de hartstochtelijke minnaar, die de stellig ook door
anderen gevierde schone moet trachten te veroveren en dus het uiterste vergt van de
charmerende en overredende expressiviteit van klank en woord; de zelfbewuste
schone kan zich de luxe permitteren van de vurige declaratie met wat luchtiger, meer
wellevende dan gepassionneerde woorden te beantwoorden.
Na enkele regels dialoog van de sinnekens en de gelieven volgt nu de eerste van
vier strofen van een liedje, (vs. 543-551), ‘op die voijs twas een aerdich meesterken’.
Het rijmschema luidt aab aab ccc cd cccd; de regels met binnenrijm zijn ongeveer
tweemaal zolang als de regels zonder. Behalve door het zeer frequente binnenrijm
wordt de klankrijkheid van het liedje nog verhoogd door assonantie (liefken-fier, vs.
543; ghij-mijn hert-geprent, vs. 545; bedrijft-ghij, vs. 550; rechter-heb, vs. 551) en
door rijm (certeijn-reijn, vs. 545-546). De later volgende strofen wijken zo weinig
af dat het beter is ze ook reeds op deze plaats te behandelen. Bij de tweede strofe
(vs. 583-591) valt niets op te merken; in de derde strofe (vs. 626-634) vertoont vs.
631 door assonantie verzwaard binnenrijm: so blijft versmoort // des nijders repoort.
Rijmverzwarende assonantie is ook aan te wijzen in de vierde strofe (vs. 672-680):
openbaer-coemen naer (vs. 672, 674) en vrolic sijn-schoon accoleije (vs. 679-680).
Ook in de aanhef zijn deze beide laatste verzen nog door assonantie verbonden:
schenckt in die wijn-en trecken eenen lijn.
De eerste refereinstrofe (vs. 552-569) heeft het rijmschema a b a b b c c d c d d e
d e d e. Het gedicht is half ingevlochten, doordat de volgende dialoog rijmend
aanknoopt bij het laatste vers. Het is een knappe syntactische prestatie; één lange
periode, bestaande uit twee concessieve bijzinnen, door of verbonden, gevolgd door
twee hoofdzinnen, waarvan de laatste, waartoe
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ook de stock behoort, de hele gedachtengang samenvat. Wat de rijmstructuur betreft,
bestaat het uit vier coupletten van vier regels met geschakeld gekruist rijm: elke
slotregel van een couplet levert de rijmklank van de eerste regel van het volgende
couplet. Regel 17 en 18 sluiten de strofe af met de rijmklank van de voor-vorige en
van de vorige regel. De welluidendheid van de strofe is op de gebruikelijke wijze
geïntensiveerd door alliteratie en vooral assonantie. Alliteraties treffen in vs. 552
(mûcht, met, Medea) en vs. 553 (fraij, fiere), assonanties in de klankverbinding van
vs. 552 met vs. 554: de heldere e's van Medea, die de klankdominant van vs. 552
vormen, vinden een echo in Venus (vs. 554), welk woord met het volgende: douwe
de melodie van die regel beheerst. Waarschijnlijk mag men zeggen, dat de o van
schone (vs. 552) weerkaatst wordt door de o van rosieren (vs. 554), waardoor 554
enigszins klankchiastisch zou zijn verbonden met vs. 552. Verder wordt de ie van
fiere (vs. 553) enjamberend voortgezet in rosieren (vs. 554). Over de rest van het
gedicht merken we alleen nog op, dat vs. 559 en vs. 560 rijmverzwaring vertonen
(Gatallauwe vonnen-vrouwen was ontwonnen) en dat de beide slotverzen beheerst
worden door de sprekende klankaccenten van de heldere, hoge e van gheen (vs. 568)
en begrepen alleene (vs. 569), klankdominanten die door de betekenis van de woorden
voor de versinhoud volkomen worden gerechtvaardigd.
Natuurlijk is dit gedicht nog een zeer bescheiden prestatie vergeleken bij de
magistrale sonnetten van Hooft, maar iets van de zwier waarmee bij Hooft een lange
periode zich met rijzende en dalende intonatie en met lenig ritmische wendingen
voortzet over de versregel schijnt hier aanwezig, een zweem ook van de Hooftiaanse
complimenteusheid jegens de geliefde, hier ook culminerend in het verseinde.
De tweede refereinstrofe (vs. 592-609) heeft hetzelfde rijmschema als de vorige
(vs. 552-569) en gelijke syntactische structuur. En ook hier bestaat het gedicht uit
een lange reeks van veronderstelde hoogste liefdesgeneugten om te besluiten met de
verzekering, dat dit alles in het niet verzinkt bij wat de geliefde
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voor hem betekent. Het streven naar vloeiende welluidendheid spreekt duidelijk uit
het eerste vers:
Al laech ic wel lieflic omhelst en beermt

met zijn 1-alliteraties (laech, lieflic) en het ‘rijm’ wel-omhelst. Verder is er een
overvloed van o-assonanties en oe-assonanties.
Het na éen regel dialoog volgende rondeel (vs. 611-618) geeft weinig aanleiding
tot bijzondere opmerkingen. Het is aan het begin en het einde ingevlochten; het
rijmschema en de structuur zijn normaal, van rijmverzwaring is niet of amper sprake.
Misschien mag als zodanig gelden de klankovereenkomst tussen recompense (vs.
614) en sonder (vs. 615). Een zwakke anaphora doet zich voor in het begin van het
eerste en tweede membrum van vs. 612: tgebruijck - getrou.
Ook de derde refereinstrofe (vs. 635-652) heeft hetzelfde rijmschema, dezelfde
syntactische structuur en dezelfde gedachtengang als haar beide voorgangsters.
Ofschoon de aanhef van het gedicht zeer verdienstelijk is - het eerste vers is
aangenaam van klank en beweging en het derde treft door een fraaie parallellie in
klankverloop, terwijl het tweede bekoorlijk is van klank en voorstelling -, daalt het
peil al spoedig en moet de dichter tot viermaal toe zijn toevlucht nemen tot
nietszeggende parenthesen uit rijmdwang. Blijkbaar is de strofe bezweken onder de
talrijke ingevlochten namen van rederijkerskamers. Het gedicht is half ingevlochten
doordat het rijm van de laatste regel wordt opgenomen door het eerste vers van de
volgende dialoog.
Het tweede rondeel tussen de gelieven onderling (vs. 655-662) is aan weerskanten
ingevlochten en mist de nogal eens voorkomende afsluitende negende regel. Het
eerste vers bevat alliteratie (liefken - laet, ‘en sourdine’ versterkt door allen) en
assonantie; die ie en a (liefken - laet) keren chiastisch terug in spacie, terwijl de
l-alliteratie nog weer opduikt in het tweede vers (656); dit vers bevat tevens de
alliteratie: helsen - houdende. Vers 659 kenmerkt zich door e- en i-assonantie (venus,
dienen, beneplacie), welke klanken nog eens terugkeren in vs. 660
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(heeft, lieft), terwijl verder assoneren: sij (vs. 659) en wijt (vs. 660) alsmede
beneplacie (vs. 659) en bestaan (vs. 660). Tenslotte is er nog dubbelrijm:
nacie-spacie-collacie.
Onmiddellijk aansluitend bij de laatste liedstrofe volgt dan het laatste rondeel van
het herbergtoneel (vs. 681-688), aan het begin niet ingevlochten en aan het eind
verbonden met een afsluitende negende regel, die een in woordschikking iets
gewijzigde herhaling is van de stock der voorgaande referein-strofen. In vs. 681 is
de aanhef pompeus-zwaar door pleonastische woordherhaling: prinslick prinches;
verder is het vers nog verzwaard door alliteratie en assonantie (ghij-sijt-sult-blijven).
Ook vs. 682 bevat assonantie (beter, gheen, vereene). Middenrijm verbindt: alleen
(vs. 683) met gheen (vs. 682); liefste (vs. 684) met liefden (vs. 685), alliteratie: dies
(vs. 685) met dûet (vs. 685).
De bij het herbergtoneel aansluitende scène-apart van de sinnekens wordt geopend
met een rondeel (vs. 698-705), dat uiteraard alleen aan het slot is ingevlochten. Vers
699 begint met de halve alliteratie: swijcht wat en besluit met de assonantie: betaemt
- snateren. De verzen 700, 701 en 702 kenmerken zich door weinig opvallende
assonerende rijmverzwaring: foreeste - brulofs feeste - ooc mijnen geeste. Ongeveer
hetzelfde geldt wellicht van: betaemt gheen snateren (vs. 699) en tanden wateren
(vs. 703).
Het kleine scènetje-apart van de sinnekens, dat onmiddellijk voorafgaat aan de
tooch, wordt geopend met een rondeel (vs. 797-804) dat natuurlijk alleen aan het
slot is ingevlochten. Rijmschema en structuur zijn normaal en van rijmverzwaring
is geen sprake. Vs. 799 bevat assonantie (tmûet-gûeder), vs. 797 alliteratie
(duncket-die-döre) en in de vss. 801-802 wordt daer tweemaal herhaald, hetgeen in
vs. 801 een zwakke parallellie tussen de membra veroorzaakt. Verder is er lichte
alliteratie in vs. 802 (spraeck - stemme).
Met een tweede rondeel (vs. 814-821) wordt het genoemde scènetje-apart
afgesloten. Het is aan het begin ingevlochten. Dat eerste vers (814) knoopt rijmend
aan bij de gepaard rijmende
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verzen 812 en 813 en bevat de alliteraties: ontluijct-laeten en die-doere, alsmede de
assonantie: laeten-haer. De a keert terug in: staet (vs. 815), in welk vers ook de
assonantie: hooch-schoon voorkomt. Het laatste vers rijmt over de tooch heen op het
eerste van het volgende rondeel.
De tooch wordt toegelicht door een kwatrijn (vs. 822-825). Deze strofe bezit
gekruist rijm; alle rijmen zijn verzwaard tot dubbelrijm. De zware versafsluiting is
hier duidelijk functioneel: zij versterkt de nadrukkelijkheid van de ernstige vermaning
tot de toeschouwers. Het rijm beperkt zich overigens niet tot het verseinde: minnaers
(vs. 822) wordt door geminatie verbonden met Bemint (vs. 823), een zinrijke
rijmverbinding. Verder worden drie meer of min dominerende woorden door
assonantie verbonden: ewich (vs. 823), Neemt (vs. 824) en alleen (vs. 825), terwijl
tloon (vs. 825) enjamberend rijmt op verthoon (824).
De sinnekens reageren op de tooch met een rondeel (vs. 826-833) waarvan het
eerste en laatste vers rijmen op het voorafgaande en het volgende rondeel. Het heeft
een opmerkelijke vorm, doordat de verzen uiteenvallen in korte, tot zeer korte clausjes.
Het eerste vers bevat een chiasme: wacharmen - O wach. Van het tweede assoneren:
vrese en beven. Iets chiastisch heeft de wisselende plaatsing van: waer in vs. 830:
waer sal ic vlien - ken weet waer lopen. Anaphora doet zich voor in het slot van vs.
830 (Noch ic en ....) en vs. 831 (Noch ic en ....).
Onmiddellijk hierna volgt het afscheidsrondeel tot het publiek (vs. 834-841). Het
eerste refreinvers sluit door het rijm aan bij het voorafgaande rondeel en vat in zijn
waarschuwende woorden de strekking van het spel samen. Deze regel komt volledig
terug in vs. 837, maar aanzienlijk gewijzigd in vs. 840. Ook het tweede refreinvers
is in vs. 841 sterker gewijzigd dan de gewoonte was. De vocalen-opeenvolging ie-a-ie
(hier, aertsche, lieft) van vs. 834 keert assonerend terug in 836 (hier, laat, gracie). In
vs. 835 treft de assonantie: dit, in, witte en de alliteratie: dit danck. De verzen 835
en 839 zijn verbonden door assonerend verzwaard rijm: de witte accoleijen - in alle
con-
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treijen; ook vs. 836 en vs. 838 kennen zeer verzwaard rijm: godt laet u sijn gracie
present - collacie ter herten prent. Verder bevat vs. 839 binnenrijm (manier, hier) en
binnenassonantie (peyst-contreyen). Tenslotte assoneert in het toegevoegde vs. 842
oorlof met Godts in vs. 841.
Van het laatste rondeel van het gehele spel (vs. 924-931) valt weinig te zeggen.
Er is geen rijmverzwaring en ook het alliteratie- en assonantiespel is al heel
bescheiden. In vs. 924 treffen we als alliteratie aan daer-dies en seijt-seker-sijt, de
laatste in vs. 925 voortgezet met Sonder-sal; assonantie verbindt in vs. 924 wie met
dies en sijt (vs. 924) met twijvel (vs. 925). In vs. 926 is dier een echo van Wie daar
(vs. 924). Tenslotte allitereren in vs. 928 sal-sijn-sonder en ‘en sourdine’:
verhoort-verlost.

V. Clausverbinding door middel van het rijm
Het buiten de strofische gedeelten gebruikelijke rijmschema van gepaard rijm verlengd
met binnenrijm in de derde regel wordt op de grens van twee clausen veelal zo
verdeeld, dat de tweede regel het begin is van een nieuwe claus; schematisch
voorgesteld:

Bijvoorbeeld:
MANIER

Wij weten u dexcellenste Venus te haelen,
259 Jenter (sonder faelen) en mach ûp eerden // wesen.
GEWOONTE

Daer en mach gheen van meerder weerden // wesen
Onder die vermeerden // wesen // binnen swerlts rontheit.

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

1

Hummelen, a.w. blz. 81.
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We geven eerst een overzicht van de betrekkelijk zeldzame gevallen van ij3-responsie
binnen het drievoudige rijmschema van volle regels en bespreken daarna het veel
frequentere verschijnsel van regelbreking. Regelbreking kan met binnenrijmresponsie,
hetzij in de gebroken regel zelf, hetzij in de daarop volgende volle regel, gepaard
gaan. In bepaalde gevallen ontbreekt zowel eindrijm- als binnenrijmresponsie.

Binnenrijmresponsie (in opeenvolgende clausen van hele regels)
Een tiental keren komt het voor dat de ene claus eindigt op de ij2-regel en de volgende
claus dientengevolge respondeert met het binnenrijm in de z1-regel, schematisch
aangegeven aldus:

bijvoorbeeld in het gedeelte dat voorafgaat aan de zojuist geciteerde regels:
MANIERE

255 Dûetet ons weten. // Al schijnen wij welpen,
Wij sullen mögelijc u lijden stelpen.
GEWOONTE

Wij weten u te helpen // van uwe quaelen.
MANIER

.........................

Doordat de claus van Gewoonte uit één regel bestaat, d.w.z. een oneven aantal, kan
Maniere er normaal, d.i. volgens type I bij aansluiten. In vijf andere gevallen wordt
de b-claus eveneens gevormd door één (hele) versregel (403, 449, 725, 812 en 923).
In drie gevallen bestaat hij uit drie regels (375/7, 690/2, 877/9). Slechts één keer is
het oneven aantal regels van de b-claus groter,
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r. 457-463 = zeven regels. Een bijzonder geval is 688-690; hier respondeert een claus
met binnenrijm op een uit gepaard rijmende regels bestaande claus die deel uitmaakt
van een voorafgaand rondeel. Het is een 8-regelig rondeel met een toegevoegde
negende regel die het op gepaard rijm doet eindigen1. Dat een claus in het drievoudige
rijmschema aansluit bij een strofisch deel met een andere rijmstructuur komt in ons
spel meermalen voor. Zo respondeert bv. de claus die met r. 706 inzet met de ij2-regel,
volgens aansluitingstype I dus, op de 8e regel van een rondeel. Meestal is die ij2-regel
gebroken. Die gevallen komen hierna ter sprake. In alle tien gevallen bestaat de
b-claus dus uit een oneven aantal regels. Zes van de tien keer is dat één regel. Zou
de b-claus uit een even aantal regels bestaan, dan moest de daarop volgende claus
eveneens volgens type II aansluiten. Een dergelijke opeenvolging van de
verbindingstypes II treffen we in ons spel dus niet aan.
Het komt ook voor dat de ij2-regel een volledige claus vormt. Er ontstaat dan een
aansluitingstype dat I en II combineert:

De b-claus respondeert volgens het normale type I, de c-claus (gewoonlijk van
dezelfde speler als de a-claus) met binnenrijm = type II, bijvoorbeeld:
SMENSCHEN SIN

.......................
253 Van rechter minne // en can ic haer vergheten.
GEWOONTE

Segt ons waer sij mach sijn geseten.

1

Zie deze inleiding blz. 71 en vgl. Eug. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele en andere
rederijkers; (Antwerpen, 1958) blz. 187.
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MANIERE

Dûetet ons weten. // Al schijnen wij welpen,
Wij sullen mögelijc u lijden stelpen.
GEWOONTE

.......................

Dat de claus van Maniere uit twee, d.i. uit een even aantal regels bestaat, maakt het
noodzakelijk dat Gewoonte volgens type II respondeert (vgl. het citaat hiervóór). De
hier geciteerde passage vormt wat dat betreft echter een uitzondering. In tien van de
overige twaalf gevallen van type III1 telt de c-claus een oneven aantal regels, zodat
de volgende claus volgens type I kan aansluiten. Ook hier is dat meestal één: acht
keer. In twee gevallen omvat hij drie regels. Voor het overige vertoont de c-claus
regelbreking: hij bestaat uit een volle regel + een regelstuk. Deze twee gevallen
komen hierna aan de orde.
Opmerking: Ook 766 vormt een éénregelige claus met binnenrijm. Op deze plaats
is echter een regel uitgevallen, zodat niet uit te maken valt met welk aansluitingstype
we hier te doen hebben. Het is type I als het de voorafgaande regel is in dezelfde
claus, type II wanneer het de slotregel is van de voorafgaande claus. Dat de uitgevallen
regel zelfstandig een claus vormde is wel uitgesloten omdat het hier een dialoog van
twee personen betreft.
Uit het feit dat onmiddellijke opeenvolging van de verbindings-types II en III op één
uitzondering na niet voorkomt, zou men kunnen besluiten dat de schrijver van
sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit, hoewel hij die types - op bescheiden
schaal - gebruikt, dikwijls met het effect van een hoger dialoog-tempo (een-regelige
clausen), toch duidelijk de behoefte vertoont om na zo'n afwijkend type (23 maal)
zo gauw mogelijk

1

32/4, 36/8, 189/91, 229/31, 297/99, 327/29, 331/33, 351/53, 413/15, 431/33, 727/29, 729/31.
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weer in het vertrouwde spoor van het clausverbindende ij2-rijm (type I) te komen.
Deze conclusie is in zoverre onjuist dat hij, in het kader van de drievoudige
rijmstructuur, in veel ruimere mate gebruik maakt van een ander, heel wat effectiever
middel tot versnelling en verlevendiging van de dialoog: de verdeling van een
versregel over twee of meer verschillende clausen, met name wanneer dit leidt tot
clausen van een halve regel of minder dan een halve regel. Dit uit vele
rederijkersspelen bekende verschijnsel van regelbreking zullen we vervolgens
beschrijven. Zoals zal blijken doet zich daarbij nog een vrij groot aantal gevallen
van binnenrijmresponsie voor, zowel in de gebroken als in de daarop volgende volle
regel.

Gebroken regels
Ons spel telt 128 gebroken regels, dat is ruim 13% van het totaal van 9341. Afgezien
van het rondeel aan het slot van het eigenlijke spel, r. 826-833, dat geheel uit heel
korte clausen bestaat, komen er in strofische gedeelten die in clausen verdeeld zijn
geen gebroken regels voor. Wel worden soms strofische delen met elkaar verbonden
door clausen van of met gebroken regels die niet aan het drievoudige rijmschema
beantwoorden: zie voor dergelijke ‘bufferregels’ hierboven blz. 63.
Overheersend is het aantal versregels die over twee clausen verdeeld zijn: 109
gevallen. Over drie clausen verdeeld zijn 13 regels, over vier en over vijf clausen
twee versregels; deze laatste komen beide voor in het zojuist genoemde rondeel,
evenals drie van de vier in kwarten gebroken regels.

Halve regels2
Er zijn wat de wijze van verdeling betreft vier mogelijkheden: de eerste vershelft is
het eind van een claus, clausdeel dus, de tweede vormt zelfstandig een claus (A) of
omgekeerd (B);

1
2

De versregel wordt als zodanig geconstitueerd door het rijmschema.
d.w.z. de beide stukken van een over twee clausen verdeelde regel. Soms bestaat zo'n ‘helft’
uit één woord.
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beide vershelften zijn clausdeel (C); elk van de vershelften maakt een hele claus uit
(D).
Hier volgt een fragment waarin alle vier types voorkomen:
MANIER

Ja, wij hebben smenschen sinne in onse hant.
Aen welcken cant // dattet ons belieft
196 Mögen wij die stellen.
GEWOONTE

Tvolck wert van ons gerieft, (C)
Al waert gebrieft, // net als een paerle.
MANIER

198 O herteken lief!
GEWOONTE

Ic ben een out kaerle, (B)
Maer u stem als een maerle // hoort elc ûpt ruijme.
MANIER

200 Ic vernieu ....
GEWOONTE

En ic maeck costuijme. (D)
MANIER

Mennich lecker pruijme // heeft elc van ons te bet.
GEWOONTE

Wij hebben smenschen sinne immers daer tûe geset
Dat hij als cadet // mûet beminnende // sijn
204 Verganckelicheit.
MANIER

Tvolck sal noch ontsinnende // sijn. (A)
GEWOONTE

Wilt ontwinnende // sijn // de redene waeromme.

Type C (de vershelften zijn resp. einde en begin van een claus) staat het dichtst bij
de normale clauskoppeling van volle regels.
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De ene speler spreekt om zo te zeggen door tot op de helft van de ij2-regel, de ander
zet daar in en respondeert met het ij2-rijm; ook het binnenrijm behoort tot zijn claus,
een en ander in overeenstemming met het gebruikelijke verbindingstype I. Deze
wijze van verdeling, waarbij 't dus de ij2-regel is die gebroken wordt, komt 26 keer
voor. Daarnaast zijn er twee gevallen van type C waarin de beide regelhelften samen
de z1-regel vormen, de regel dus met het binnenrijm ij3.
In het ene (315) valt dit binnenrijm in de tweede claus, die daarmee over
responsierijm beschikt, in het andere (575) in de eerste, zodat dan in de b-claus
responsierijm ontbreekt. Vgl.:
GEWOONTE

Bij sinte Juijn, nu hebben wij vergheten
315 Trapier.
MANIER

Thadt gespeten // mij alle mijn daghen,
...............
SMENSCHEN SIN

Nu eens gedroncken, dan willen wij om vröchts verstijven
575 Genuecht bedrijven. // U tûe, lief!
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Van niemant lievere,
.......................

De types A en D vertegenwoordigen in zekere zin de verbindingstypes II en III, in
zoverre namelijk dat zij vrijwel altijd binnenrijmresponsie met zich meebrengen.
Bij type A beschikt elk der spelers over responsierijm, onverschillig of het de
2
ij -regel dan wel de z1-regel is die gebroken is, tenzij in het laatste geval het
binnenrijm niet in de tweede helft valt. Dit komt één keer voor:
MANIER

........................
Eij liefken, coemt doch, wilt u bij mij paren
709 En laet ons sijn ghûe charen.
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GEWOONTE

Is dat de manier?
MANIER

Ja, tis de gewoonte, dat mûcht ghij schier
Rechtevoort hier // claerlick aenschouwen.

Daarentegen met het binnenrijm in de deel-claus:
SMENSCHEN SIN

.......................
Want ic heb nu die schone fiolette,
471 Mijns sherten sin.
MANIER

Ten banckette // so vûecht u in dit vergier.
SMENSCHEN SIN

Tsa, bestelt ons hier // geback, gebraden, wijn en bier,
Ûp dat mijn liefken fier // mach werden verhöcht.

Het binnenrijm in regel 472 is extra; het eigenlijke responsierijm is het eindrijm van
het woord bier. Naast deze twee gevallen van type A met gebroken z1-regel vinden
we er drie met gebroken ij2-regel. Behalve de reeds in het fragment hiervóór geciteerde
regel 204 ook 466 en 856. In dit geval heeft de deelclaus natuurlijk het ij2-eindrijm
en respondeert de volgende claus met het binnenrijm:
DANDER

.......................
Godt mûetse schenden, // de mij so waren
856 Benouwende.
DEERSTE

Buerman, wilt u bedaren.
DANDER

Wilt mij verclaren, // in dient u comt te pas,
.......................

Type A komt in totaal dus vijf keer voor. Type D daarentegen, dat van A hierin
verschilt dat behalve de tweede ook de eerste
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regelhelft een volledige claus vormt, 37 keer. Van type B, het ‘spiegelbeeld’ van A,
treffen we 39 gevallen aan, van C (beide helften clausdeel) 28. Dat A naar verhouding
van de andere drie zo weinig voorkomt is opvallend.
Evenals bij C is ook bij B en D de gebroken regel meestal de ij2-regel. Bij alle drie
komt het voor dat de ij2-regel rijmt op de 8e regel van een voorafgaand rondeel: r.
31 (type C), 619 en 805 (type B), 663 (type D). In 570 vormt de gebroken regel (type
D) gepaard rijm met de stokregel van een referein. In één geval heeft de gebroken
regel hetzelfde eindrijm als de achtste én de negende (afsluitende) regel van een
voorafgaand rondeel; hij wordt gevolgd door binnenrijm, een viervoudig rijmschema
dus. De negende rondeelregel is ook syntáctisch ingebouwd, wat gewoonlijk niet het
geval is:
..........................
Dat ghij // seer blij // tot mijn warts thoont,
Dwelck u // als nu // van mij met een cusken wert geloont.
MANIER

530 Daer how ic veel of.
GEWOONTE

Ten mach sijn verschoont.
MANIER

Ic heb gecroont // in mijn hert dees compangije.
.....................

Zowel bij B als bij D heeft de claus die door de eerste regelhelft gevormd wordt
ingeval van gebroken ij2-regel geen responsie-rijm.
Het ij2-rijm aan het eind van de tweede helft respondeert op de voorafgaande claus
van dezelfde speler als het een dialoog van twee personen betreft. Bij beide types
komt het zeven maal voor dat het er drie zijn, zodat er dan sprake is van responsierijm
in de gebruikelijke opvatting. Vgl. in het volgende fragment1;

1

De andere gevallen van B zijn: 336, 534, 538, 572, 619 en 622; die van D: 322, 326, 452,
474, 530, 570 en 693.
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MANIERE

Dat is waer, en mijn ontfouwen // plat
Wilt wel onthouwen // dat // sonder vercleente.
SMENSCHEN SIN

308 Wat is dat?
MANIER

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

Tjan, dats waer / en hij behûeft sonderlinge
Voir alle dinge // een schoone turkoos.
SMENSCHEN SIN

312 Is dat nu de gewoont?
MANIER

Jae / men draechtse altoos (B)
En een lange poos // gedaen: wilt dat vrij weten.

In twee gevallen van type B (39 gev.) is de z1-regel de gebroken regel. Het binnenrijm
staat de ene keer aan het eind van de eerste regelhelft, de andere keer in de tweede
helft. In het eerste geval fungeert het als responsierijm in de b-claus en heeft de
c-claus geen responsierijm, in het tweede geval is het omgekeerd. Het binnenrijm in
de c-claus is ‘zelfresponsie’ wanneer het een dialoog van twee personen betreft.
We citeren de desbetreffende regels:
DANDER

Buerman / dat is nu geheel ende al of.
DEERSTE

110 Godt heb lof!
DANDER

Want watmen speelt / tmûet gevisiteert // sijn
.......................
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Met het binnenrijm, in de tweede helft:
MANIER

tis noijt gehoort
GEWOONTE

664 Sulcke grote liefde,
MANIER

sulcken woort // sonder bedrûefde herten gedaen.

Bijzondere gevallen van type B zijn r. 622, 653, 814. Ze vallen feitelijk buiten het
drievoudige rijmschema. Vs. 653 maakt deel uit van twee clausen die een brug slaan
tussen een voorafgaand refrein en een volgend rondeel. De gebroken regel rijmt op
de laatste van het refrein maar bevat bovendien een extra rijmwoord, met een dubbele
schuine streep erachter:
.......................
Voir tsijn met u uijt jonst begrepen alleene.
GEWOONTE

653 In liefden vuijrich
MANIER

so en crijcht hij peene // hort noch greene
Van Venus / maer blijft onder haer nacie.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Liefken / laet ons nu en tot allen spacie (rondeel)
etc.

Men vraagt zich even af of hort noch greene misschien op de volgende regel zou
moeten staan, zodat peene het eindrijm vormt en greene in de volgende regel het
binnenrijm: in dit geval zouden we met het normale drievoudige rijmschema te maken
hebben.
Ook door r. 814 wordt een rondeel in de dialoog ingevlochten, zij het op weer een
andere manier: de tweede helft ervan, met ij2-eindrijm, is de inzet van een claus
waarvan het volgende paar (volle) regels de eerste twee zijn van het rondeel: het
ij3-binnenrijm ontbreekt; er is drieledig eindrijm:
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GEWOONTE

Ic leg te hören // waert // aen tclincgat mijn oren.
MANIER

814 Hoort ghij niemant?
GEWOONTE

Neen, ic can nijemant horen.
Ontluijct die döre, laeten wij haer storen: (rondeel)
etc.

Vs. 622 heeft eveneens eindrijm in een driedelig schema maar wordt wel gevolgd
door binnenrijm in de vierde regel. Eraan vooraf gaat een gebroken regel van het
type D. Daarvóór vinden we een gebroken regel, ook van het type B, die respondeert
op de laatste regel van een rondeel. We citeren de hele passage, vanaf die slotregel:
Tgebruijck mijn lijchams, getrou minnare. (rondeel)
MANIER

619 Sij laet horen twoort,
GEWOONTE

dat van drûefheit sware (B)
(Ic segt u clare) ontlast / daer dör ghij vröcht besieft.
MANIER

Ghij siet gracie.
GEWOONTE

En dit schiet uijt Heft. (D)
MANIER

622 Geluck, mon suer.
SMENSCHEN SIN

Dat wacht ic ongegrieft. (B)
Tes niet misbrieft // tot deser öre.
.......................

In alle drie gevallen kunnen we de betrokken regel beschouwen als een gebroken
ij2-regel, aangezien er ook na 653 en 814 geen
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responderend binnenrijm ontbreekt. Buiten beschouwing wordt gelaten r. 843, aan
het begin van de Conclusie, het enige geval van een gebroken regel (type B) zonder
rijmaansluiting met een voorafgaande claus, aan het begin van een nieuwe scène.
Bij type D wordt de b-claus, met het ij2-rijm op het eind, gevolgd door een claus
die daar met het binnenrijm op respondeert. Vier keer komt het voor dat deze c-claus
ook weer uit een halve regel bestaat, met het binnenrijm op het eind, terwijl de tweede
helft van de z1-regel eveneens een hele claus vormt, m.a.w. type D met gebroken
ij2-regel wordt onmiddellijk gevolgd door type D met gebroken z1-regel bijv.:
GEWOONTE

Hij ghaet wanderen // hier binnen die camere.
MANIER

422 Tis een fraijart,
GEWOONTE

ter werlt gheen bequamere. (ij2)
MANIER

Tis gheen verblamere. (b.r.)
GEWOONT

Hij is eerlijc befaemt. (z1)
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Wel, segt mij wie tis / en hûe hij sij genaemt, (z2)
.......................

Een soortgelijk geval in 758-759, ook met vier opeenvolgende clausen van een halve
regel. Zo ook 241-242, maar daar vormen de éérste twee deel-clausen de z1-regel.
Een opeenvolging van 10 clausen van een halve regel treffen we aan in 742-746, de
langste sequentie van die aard die in ons spel voorkomt. De gebroken z1-regels zijn
743 en 745. In alle vijf gevallen van type D-z1
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staat het binnenrijm op het eind van de eerste helft en heeft de b-claus dientengevolge
geen responsierijm.
Speciale gevallen zijn r. 511 en 610. Beide staan tussen strofische gedeelten en
zijn niet opgenomen in het drievoudig rijmschema van gepaard rijm verlengd met
binnenrijm in de 3e regel. Ze scheppen een rijmmogelijkheid voor een volgend
rondeel. Vs. 160 rijmt zelf op de laatste regel van een voorgaand refrein, 511 heeft
deze verbinding met een voorafgaand vers niet.
De tot hiertoe beschreven verschijnselen van regelbreking over twee clausen en
het clausrijm daarbij zijn in de tabel op blz. 88 samengevat. Daarin is ook opgenomen
het aantal gevallen van binnenrijmresponsie in volle regels die op gebroken regels
volgen; in de voorafgaande beschrijving van binnenrijmresponsie, die zich beperkte
tot die gevallen waarin het drievoudige rijmschema verdeeld is over hele regels,
werden ze buiten beschouwing gelaten.
Bij de totalen van de types B en D zijn de genoemde bijzondere gevallen
inbegrepen. Het aantal ervan staat tussen haakjes.

Breking over drie clausen
In verhouding tot het aantal over twee clausen verdeelde versregels is het aantal in
drieën gebroken regels gering: dertien in totaal, met inbegrip van drie die deel
uitmaken van het uit 31 ‘clausen’ bestaande rondeel na de tooch, de regels 826-833,
waarin ook enkele in vieren en vijven gebroken regels voorkomen.
De overige tien vallen binnen het drievoudige rijmschema van gepaard rijm met
binnenrijm in de derde regel, met uitzondering van r. 184, die namelijk het te
verwachten binnenrijm mist. In plaats daarvan treedt het ij3-rijm in deze regel op als
eindrijm. Ook de volgende regel (185) heeft geen binnenrijm, anders dan in het reeds
genoemde geval van r. 530, waar de drie regels met hetzelfde eindrijm gevolgd
worden door een vierde met overeenkomstig binnenrijm. We citeren het betrokken
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gedeelte, vanaf de laatste regel van het rondeel waar de dialoog met r. 183 verder bij
aansluit:
GEWOONTE

..............................
Steect voort u snuijfgat, // thoont mij u schoonte. (rondeel)
MANIERE

Nu ben ic hier, // wie maect dit gedroonte?
GEWOONTE

184 U lief, herteken.
MANIERE

Mijn lief?
GEWOONTE

Ja, want ic ben de gewoonte,
Een regente des volcx als een out costumier.

Aangezien het 3e stuk van regel 184 niet op zichzelf een claus vormt en er dus in r.
185 geen responderend binnenrijm ontbreekt kunnen we dit geval in het overzicht
betrekken, daarbij r. 184 als ij2-regel beschouwend1.
Het middelste stuk van een in drieën gebroken regel vormt uiteraard altijd een
volledige claus. Het eerste en derde stuk kunnen resp. clausdeel en hele claus zijn
of omgekeerd, ze kunnen ook beide clausdeel of hele claus zijn: dezelfde vier
mogelijkheden als bij halve regels. Al zijn de getallen erg klein, opvallend is dat ook
hier het eerstgenoemde type verdeling (1e stuk clausdeel, 3e stuk hele claus) het minst
voorkomt: één keer tegenover de andere drie elk drie keer. Ook hier is de gebroken
regel meestal de ij2-regel: in 8 van de 10 gevallen, regel 184 inbegrepen. Bij gebroken
ij2-regel missen de clausen die gevormd worden door het eerste en tweede stuk
uiteraard

1

Ook het derde stuk van r. 484 wordt in dezelfde claus gevolgd door een regel zonder
binnenrijm maar met hetzelfde eindrijm (afsluiting vóór een liedje). Om dezelfde reden tellen
we ook dit geval normaal mee.
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responsierijm, tenzij er sprake is van een extra rijmwoord, dat ‘toevallig’ op het eind
staat, zoals in r. 53. In de twee gevallen van een gebroken z1-regel valt het binnenrijm
de ene keer aan het eind van het 2e stuk (108), de andere keer aan het eind van het
eerste stuk (715); het 3e stuk heeft natuurlijk in geen van beide gevallen responsierijm:
DEERSTE

Twas, seg ic, groot quaet!
108 En wast niet?
DANDER

IJgo, jaet!
DEERSTE

Sij sponnen seecker veel te grof
DANDER

Buerman / dat is nu geheel ende al of.

Met het binnenrijm op het eind van het eerste stuk:
MANIER

Ja, hûe sûet mögen sij beijde leggen möselen!
GEWOONTE

715 Hûe mach hij nöselen!
MANIER

Mont tûe!
GEWOONT

Hem sal tijt ontbreecken.
MANIER

Sij valt hem veel te cort.
GEWOONT

Al waer seven weecken
.......................
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Deze gegevens over de verdeling van een versregel over drie clausen zijn in
onderstaande tabel verwerkt, op dezelfde manier als bij de halve regels, eveneens
met inbegrip van de gevallen van binnenrijmresponsie in volle regels die op een in
drieën gebroken regel volgen. In de kolom van de types vindt men ook
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de nummers van de betrokken versregels. De aantallen van de gevallen der
afzonderlijke typen zijn exclusief die in het rondeel dat volgt op de tooch.

In vieren en vijven gebroken regels
Buiten het slotrondeel r. 826-832, waarin drie over vier clausen verdeelde regels
voorkomen, vinden we slechts één geval van regelbreking in vieren: r. 416. De
gebroken regel is een ij2-regel, alle vier kwarten vormen ieder voor zich een claus.
De op het vierde stuk volgende claus respondeert met binnenrijm. Vgl. de tabel
hieronder.
In vijven gebroken regels treffen we alleen aan in het genoemde rondeel.

Conclusie
In het vorenstaande is een schematische beschrijving gegeven van de rijmverbinding
der dialoogdelen buiten de strofische gedeelten, in termen van responsierijrn
(mnemonisch rijm). Buiten beschouwing werd gelaten de vraag welke verschijnselen
van syntactische aard eventueel in samenhang met die van het rijm bij clausverbinding
optreden. Dit zou een apart onderzoek vergen.
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Gebleken is, dat de schrijver van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit in
geval van clausen zonder regelbreking zich veelal houdt aan de traditionele koppeling
door middel van het gepaarde eindrijm. Betrekkelijk zelden wijkt hij daarvan af. In
zulke gevallen treedt het binnenrijm in soortgelijke functie op, enige malen in clausen
van één regel.
Het beeld van de dialoogtechniek in ons spel wordt aanzienlijk gecompliceerd
door de ruime toepassing die de schrijver maakt van regelbreking, het middel bij
uitstek om met korte clausen het tempo van de dialoog op te voeren, de clauswisseling
bewegelijk te maken door middel van spreekeenheden die tot op zekere hoogte
onafhankelijk zijn van de versstructuur; tot op zekere hoogte, immers de eenheid
van de versregel als zodanig blijft volledig gehandhaafd.
De verdeling van een regel over twee of meer clausen kan op verschillende
manieren tot stand komen. Als een versdeel geen claus vormt maar slechts begin of
slot is van een claus, is het effect van de regelbreking tamelijk gering. Dit is met
name het geval bij de wijze van verdeling die wij als type C hebben onderscheiden:
beide regelstukken zijn clausdeel. Daar staat tegenover de verdeling waarbij elke
helft op zichzelf een claus vormt (D); er tussen in staan die types waarbij de ene
regelhelft een volledige claus uitmaakt en de andere clausdeel is (A en B). In een
klein aantal gevallen is een versregel in drieën gebroken, met dezelfde
verdelingsmogelijkheden wat het eerste en het derde stuk betreft, en één keer is er
sprake van clausen van kwartregels.
De types A, B en D komen samen bijna drie keer zo vaak voor als type C, dat ook
in zoverre het dichtst bij de clausverbinding van volle regels aansluit, dat het
responsierijm vrijwel altijd verzekerd is. Dit geldt ook voor type A, dat echter met
slechts vijf gevallen vertegenwoordigd is. Bij alle types is de gebroken regel meestal
de tweede regel van het gepaarde rijm. Gezien vanuit de traditionele clausverbinding
door middel van het ij2-rijm ligt dit het meest voor de hand. In ons spel treedt in 80%
van alle gevallen het eindrijm als responsierijm op, in de overige 20% heeft het
binnenrijm die functie. Wat betreft de mogelijk-
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heden van responsierijm, met inbegrip van responderend binnenrijm, maakt het bij
de types B en D, de meest frequente, geen verschil of de tweede dan wel de eerste
der gepaard rijmende regels gebroken is. Bij A en C speelt de plaats van het
binnenrijm (in de 1e of 2e helft) een rol. Het aantal gevallen van een gebroken z1-regel
is te gering om iets van een voorkeur te kunnen bespeuren voor die plaats waar het
binnenrijm als responsierijm kan fungeren. Het grootste aantal gevallen van een
gebroken 1e regel doet zich voor bij D, het meest ‘progressieve’ type. Hoe de geringe
frequentie van type A, die waarschijnlijk niet toevallig is, eveneens in verband zou
kunnen worden gebracht met de gebruikelijke clausverbinding door middel van het
gepaarde eindrijm, is niet duidelijk. Dit zou aan de hand van spelen uit verschillende
perioden moeten worden nagegaan.
In ons spel, dat buiten de strofische delen ongeveer 400 clausen van variërende,
grotendeels geringe lengte omvat, komen 140 clausen voor van een halve regel of
minder. Een kleine honderd hiervan missen responsierijm, een kwart van het totale
aantal. In al die gevallen heeft de schrijver de techniek van het clausverbindende
rijm, dat naar men aanneemt de memorisatie van de rollen gemakkelijker moet maken,
prijsgegeven voor een wezenlijker doel, door deze virtuoze rederijker ondanks zijn
gebondenheid aan traditionele vormelementen met onmiskenbaar succes nagestreefd:
een bewegelijke, rijkgeschakeerde dialoog, met dezelfde mogelijkheden voor levendig
toneelspel als waartoe het stuk ook in andere opzichten ruimschoots gelegenheid
biedt.

VI. Beschrijving van het handschrift
Het esbattement is ons alleen overgeleverd in een papieren handschrift, afzonderlijk
ingenaaid in een negentiende-eeuws kartonnen bandje, dat wordt bewaard op de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel onder signatuur 21652.
Het bandje meet 22 × 15½ cm. Het eigenlijke manuscript
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wordt daarin voorafgegaan en gevolgd door twee blanco schutbladen van veel jongere
herkomst (blijkens de watermerken minstens eind zeventiende eeuw). Het esbattement
is geschreven op twee katernen van resp. vijf en zes diploma's ineengevouwen. De
afmetingen van het blad zijn ca. 15 × 21 cm. Enkele diploma's zijn aan de bovenkant
iets afgesneden, zonder dat dit ergens tot tekstverlies aanleiding heeft gegeven; men
vindt over het algemeen behoorlijke marges rond de tekst. Beide katernen zijn met
vrij nieuw touw in het bandje genaaid; gaatjes van een oudere innaaiing zijn in het
papier duidelijk zichtbaar.
Voor de tekst zijn twee soorten papier gebruikt; het eerste katern en de buitenste
drie dubbelbladen van het tweede katern hebben overwegend 10, soms 11 (horizontale)
rasters per blad met een onderlinge afstand variërend van 17-20 mm, en meestal 19
à 20 mm; de rest van het tweede katern heeft 11 of 12 rasters per blad met een
onderlinge afstand variërend van 16-20 mm, en meestal 17 à 18 mm. De watermerken
bevestigen dit verschil. Het tweede en vijfde diploma van het eerste katern dragen
hetzelfde merk, nl. Bricquet I 1048. Het vierde en zesde diploma van het tweede
katern hebben als merk Bricquet I 1183. Dit laatste merk voert - uitzonderlijke en
gelukkige omstandigheid - het jaartal 1548, waarmee dus een terminus post quem
voor de datering van het afschrijven gegeven is. Papier met het andere watermerk
wordt blijkens Bricquet voor ambtelijke stukken reeds vanaf 1524 gebruikt.
Het schrift is van eenzelfde, keurige, hand die de bekende zestiende-eeuwse cursiva
gebruikt. Transcriptiemoeilijkheden deden zich bijna niet voor. Op het titelblad staat
achter de plaatsnaam Leyen met zwartere inkt en andere, wel latere hand het jaartal
1552 toegevoegd. Waarschijnlijk folieerde ook deze hand het manuscript (1 t/m 22).
Van signaturen e.d. valt niets te bespeuren. Behoudens een heel enkele kennelijke
verschrijving vindt men slechts een tiental correcties, van de afschrijver afkomstig.
De omvangrijkste betreft de doorhaling van een versregel gelijkluidend aan vs. 925,
doch abusievelijk na vs. 927 nog eens herhaald.
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De interpunctie beperkt zich tot de conventionele schuinverticale streep (onregelmatig
aanwezig) en de punt (twee keer), beide als pauze-teken, de ronde haakjes voor
parenthesis (niet consequent en vrij weinig aanwezig) en het vraagteken (vrij vaak
gebruikt). Afkortingen treft men tamelijk weinig aan. De voornaamste zijn: het
liggend streepje op een letter, dat een volgende n aanduidt, benevens e = ende.
Over de spelling wordt iets gezegd onder ‘wijze van uitgeven’.
Rechtsonderaan op het titelblad staat in kleine letter, maar onmiskenbaar van de
hand van de copiist: Dalem. Deze intrigerende aanduiding verbindt ons manuscript
met een aantal andere zestiende-eeuwse handschriften van rederijkersspelen. Allereerst
met een drietal eveneens op de K.B. te Brussel bewaarde stukken, waar dit woord
op dezelfde plaats wordt aangetroffen, t.w. Een speel te speelen in tijden / van
oorloghe van Moortdadich / werck en Manhatighe tanden, en het Esbatement van
Musijcke / ende Rhetorijcke welcke conste / de beste es (evenals ons spel beide
naderhand gedateerd - resp. 1551 en 1553 - en met dezelfde hand gefolieerd), alsmede
Van ons lieuen heeren Minnevaer (ongedateerd, met latere hand gefolieerd). Ons
spel en de drie andere, zojuist genoemde, vertonen zeer grote overeenkomst in schrift,
mise en page, correctie-gewoonte, afkorting, interpunctie en spelling. Ze zijn dan
ook stellig van dezelfde afschrijver. Slechts valt in O.l.h. Minnevaer de afwezigheid
van het vraagteken op, terwijl dit spel ook niet, zoals de andere, door dezelfde latere
hand is gedateerd en gefolieerd.
Dit viertal manuscripten maakt deel uit van een grotere verzameling van
afzonderlijke ingenaaide afschriften van rederijkersspelen, waarvan sommige zijn
gesigneerd door een zekere Reyer Gheurtz, andere om de grote onderlinge
overeenkomst eveneens van deze copiist afkomstig zullen zijn. De Vooys heeft in
het kort en met allerlei kleine onnauwkeurigheden over deze collectie gehandeld1.
Van de veertien spelen die aan Reyer

1

In: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. 48 (1929), blz. 133 e.v.
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Gheurtz worden toegeschreven zijn er vijf door hem als afschrijver gesigneerd en
gedateerd (1551, 1552 en 1553), en vier andere dragen de genoemde aanduiding
‘Dalem’ (waarvan drie een naderhand aangebrachte datering 1551, 1552 of 1553
hebben - zie boven). Noch het een, noch het andere werd door de Vooys opgemerkt.
De resterende vijf spelen zijn ook weer naderhand gedateerd 1551, 1552 of 1553,
wat door De Vooys niet steeds werd gezien. Alleen O.l.h.Minnevaer mist dus elke
vorm van datering. Alle spelen worden op de K.B. te Brussel bewaard, behalve het
Spel van Charon (ed. W. de Vreese) en Van Narcissus en Echo, die zich te Gent op
de Universiteits-bibliotheek bevinden.
Door een toevallige ontdekking konden we de collectie Reyer Gheurtz nog met
een tekst uitbreiden, nl. Een Esbatement spel gemaect tho / leyen van die camer der
accoleyen / ûp die vraege van dordrecht Wie / voirmaels waeren de victoriöste ver
/ heuen welcker werken noch blijcken / int leuen / Leyden / Lanck 633 regulen. Dit
spel is aanwezig op de K.B. te 's-Gravenhage onder signatuur 71 J 27, gebonden in
een fraai zeventiende eeuws perkamenten bandje, geschreven op papier dat ten dele
het reeds voor het hier uitgegeven spelook genoemde merk Bricquet I, 1183 voert,
door dezelfde hand, met grote overeenkomsten in allerlei opzichten t.o.v. de genoemde
collectie - tot en met de voor de afschrijver wel significante o met bovengeschreven
kleine e, die wij als ö hebben afgedrukt1 - en welhaast ten overvloede een proloog
en conclusie die beide ‘ondertekend’ zijn met de zinspreuk ‘Tgheloof mûet wercken’.
Deze spreuk immers komt voor op het titelblad van een geschreven verzameling
spreekwoorden die is ingebonden achterin het Gentse exemplaar van de Gemeene
Duytsche Spreeckwoorden, in 1550 te Kampen gedrukt2; de tekst van dit titelblad
luidt: Adagia ofte spreekwoorden / ghecopieert van Reyer Gheurtz tamsterdam /
Tgheloof mûet wercken 15523. Op grond van dezelfde spelling-

1
2
3

zie Hfst. VII punt 6.
Thans uitgegeven: G.G. Kloeke, Kamper spreekwoorden; (Assen, 1959).
Vgl. De Vooys, a.w. blz. 137 en M.W. Immink, De Spiegel der Minnen door Colijn van
Rijssele; (Utrecht, 1913) blz. LI noot. Vgl. voor het spel ook het addendum op blz. 104.
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eigenaardigheid als zoëven bedoeld - o met bovengeschreven kleine e - zou men
kunnen veronderstellen dat ook nog tot dezelfde collectie Reyer Gheurtz behoorde:
Een vastenspel van Sinnen hûe smenschen / gheest van tvleesch die werlt en die /
duvel verleijt word. Het enige hs. bevond zich op de K.B. te Brussel (21656),
tenminste sedert 1774 samen met twee andere teksten in een hoornen band (4o)1, die
helaas in 1940 te Leuven is verbrand. Gelukkig hadden Leendertz en een Leuvens
student afschriften van dit vastenspel gemaakt, dat hiernaar werd uitgegeven door
De Vooys en Mak2. Nadere gegevens over dit hs. of reproducties ervan konden wij
niet achterhalen. Van de beide andere hss. in deze band werd de Tielebuijs (21658)
ter sprake gebracht door De Jong (zie volgende noot), en over het derde stuk volgt
hieronder nog iets.
Om terug te keren tot het ‘Dalem’-mysterie: we moeten wel veronderstellen dat
het hier om de aanduiding van een persoon gaat. In deze richting wijst ook de
omstandigheid dat wij in de zestiende-eeuwse rederijkerswereld althans één persoon
van die naam kennen. Een tweetal spelen zijn, voorzover we weten, door hem
afgeschreven, nl. Een Esbatement van Tielebuijs, van Willem Elias (hs. te Leiden,
Lett. 1033 - vervaardigd 1541, afgeschreven 15483) en Een Present van Jonste /
Vrientschap / en Trouwe, van Jacob Jacobsz. Cassiere (hs. vroeger te Brussel, K.B.
21657, in dezelfde, nu verbrande band (zie boven) - vervaardigd en afgeschreven
1559)4. Beide copieën zijn zeer duidelijk van dezelfde hand (doch even duidelijk van
een andere dan de tot nu toe besproken stukken) en door de afschrijver van een
volkomen identiek opgezet colofon voorzien, waarin hij zijn naam en latijnse
zinspreuk heeft verwerkt, aldus: Ut Vis fac

1
2
3

4

De teksten vormden nl. tezamen één nummer (110) in de Naemrol van Nederduitsche
Tooneelspellen door J. van der Marck, verkocht in 1774.
In Versl. en Med. v.d. Kon. Vl. Acad. 1953, blz. 593 e.v. Zie ook De Vooys in het Jaarboek
De Fonteine 1950, blz. 21 e.v.
Ed. M. de Jong, Drie zestiende-eeuwsche esbatementen; (Amsterdam, 1934). Hij gebruikte
hierin dit Leidse hs. voor zijn uitgave van de Tielebuijs, en verwees o.a. naar varianten in
het zojuist vermelde Brusselse.
Ed. W. van Eeghem, Versl. en Med. v.d. Kon. Vl. Acad. 1938, blz. 126 e.v., met reproductie
van titel- en laatste blad.
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Alterj scripsit / per Dalem / Den ... (datum en jaar) / dit spel is lanck in dichte ...
(aantal regels).
Op het eerste gezicht zet de verbinding van scripsit met het voorzetsel per ons
voor een grammaticale crux. In plaats van p, met afkortingsteken door de stok, te
lezen een hoofdletter J, zoals De Jong deed in de Tielebuijs1, lost déze moeilijkheid
wel op, maar is palaeografisch niet aanvaardbaar. Bovendien is de combinatie van
voorletter met ‘achternaam’ o.i. in de zestiende eeuw niet gangbaar, het gebruik van
de achternaam alleen daarentegen wél. Dalem schrijft ook op precies dezelfde wijze
per Willem elias, per Cassiere. Het is evenwel mogelijk dat de spreuk a.h.w. als
voorlopige aanduiding van de naam, en dus als onderwerp van scripsit moet worden
beschouwd. Dalem schrijft b.v. ook onderaan in de Tielebuijs: Willem elias alias
vrancx prijst luttel bedwancx composuit. Hij zou er dan op een nieuwe regel zijn
naam met het zo gewone per als een nieuwe mededeling, min of meer los van het
voorgaande aan hebben toegevoegd, en op een manier zoals hij ook steeds met zijn
auteur deed. Of kende hij slecht latijn en deed zich naar de mode van zijn tijd geleerd
voor met zijn fraaie spreuk en stereotiepe formules? Dáárvoor zou dan ook de vreemde
plaats waarop de regel afbreekt (ná in plaats van vóór scripsit) een aanwijzing kunnen
zijn!
Tenslotte vraagt men zich af wat Reyer Gheurtz bewoog, op ons spel en op nog
drie andere de naam Dalem, en dan nog wel zo klein geschreven, te plaatsen. Er zit,
bij gebrek aan nadere bijzonderheden, niets anders op dan de twee meest voor de
hand liggende gissingen te opperen: ofwel hij copieerde naar teksten in het bezit van
en/of afgeschreven door Dalem (die dan verloren zijn gegaan, tenminste ons niet
bekend zijn), ofwel zijn aldus gemerkte teksten waren bestemd voor Dalem. Het
eerste lijkt het best voorstelbaar. Dát er enigerlei relatie tussen beide copiisten - die
overigens voor ons niet meer dan namen zijn - heeft bestaan, is ondertussen duidelijk.
Zij waren blijkens de dateringen

1

a.w., blz. 19.
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van hun arbeid bovendien tijdgenoten. Merkwaardig klein is de kring waarin de
beschikbare gegevens ons doen rond-draaien: binnen de collectie Reyer Gheurtz
raken wij via ons spel ‘Dalem’ op het spoor, die ons voert naar de twee door hemzelf
gesigneerde teksten - waarvan de ene, de Tielebuijs, óók (in een ander afschrift) in
een Zuidnederlandse verzamelband aanwezig was, in welke zelfde band Dalems
tweede hs. (Een Present van Jonste) was opgenomen, alsmede Een vastenspel ... hûe
smenschen gheest van tvleesch etc. - dat ons terugvoert naar de copiist Reyer Gheurtz!
Ophelderen kunnen we het raadsel van deze gecompliceerde relaties niet; ook de
plaats van de verloren Brusselse codex, waarin kennelijk een aantal draden van het
warnet bijeenkwamen, is niet duidelijk in dit geheel1.
Wel wordt uit het een en ander nog weer eens te meer de indruk versterkt, dat er
intensieve betrekkingen tussen de Noord- en Zuidnederlandse rederijkerswereld
hebben bestaan in deze tijd. Reyer Gheurtz heeft, als onmiskenbaar Noordnederlands
verzamelaar voor een milieu dat ook op het bezit van Zuidnederlandse spelen gesteld
was, in deze betrekkingen een actieve rol vervuld.

VII. Wijze van uitgeven
Bij deze uitgave heeft vooropgestaan de bedoeling om ook lezers buiten de kring der
vakgenoten een leesbare tekst aan te bieden, o.a. door het opnemen van verklarende
aantekeningen, zonder daarmee aan de bruikbaarheid voor wetenschappelijke
doeleinden al te veel afbreuk te doen. Een en ander leidde voor het vaststellen van
de tekst tot de volgende gedragslijn:

1

Buiten deze enge kring ligt het laat-zestiende-eeuwse afschrift van het spel Van vergancklijcke
schoonheyt en smenschen sin, 8 parsonages, 982 regulen, dat zich in een zoekgeraakt Boek
H van de verzameling van Trou Moet Blijcken te Haarlem bevond (vgl. C.G.N. de Vooys,
Rederijkersspelen uit het archief van ‘Trou moet blijcken’; Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk.
49 (1930) blz. 25) en dat op grond van de overeenkomsten in titel, aantal personen (het
stomme personage Die Doot zal hier zijn meegeteld), en lengte (halve regels kunnen voor
hele geteld zijn) wel identiek met het onze geacht mag worden.
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1. Het zeer willekeurige hoofdlettergebruik van het handschrift is aldus
genormaliseerd, dat elke versregel en elke nieuwe zin met een hoofdletter beginnen,
en dat de naam van God, eigennamen en aardrijkskundige namen in de
toneelaanwijzingen en in de dialoog van hoofdletters zijn voorzien (Gewoonte,
Manier, sMenschen Sin, Verganckelicke Scoonheit, Moijses, Venus, Leijen, etc.).
De aanduidingen van de personages boven de clausen zijn klein kapitaal gedrukt, de
naam van Verganckelicke Scoonheit, waarvan nu eens de ene dan de andere helft
wordt weggelaten, telkens voluit.
2. Een moderne interpunctie is aangebracht, met handhaving van:
a. het onregelmatig gebruikte pauzeteken: de schuin-verticale streep.
b. twee gevallen waar het hs. een forse punt heeft (314 achter Juijn, 340 achter
binnen) en de dubbele punt of wat daarvoor kan doorgaan achter gedaen in 313.
c. de ronde haakjes voor het aangeven van parenthesis in de vss. 33, 133, 137,
171, 173, 259, 337, 426, 620, 639, 643, 651, 869, 892/3, 912, 924, 927 en 930. De
overige zijn door ons aangebracht.
d. het vrij vaak gebruikte vraagteken, dat er in het hs. uitziet als een punt en een
ronde haal naar rechts erboven, in de volgende verzen: 32, 35, 37, 41, 53, 65, 70, 95,
97, 99, 108, 175, 178, 181, 184, 308, 321, 330, 416, 712a, 712b, 762 en 767.
De overige vraagtekens zijn van ons afkomstig.
3. Gehandhaafd bleef de dubbele schuin-verticale streep ter aanduiding van het
dubbel- en binnenrijm. Dit teken is veelvuldig, zij het ook niet geheel consequent,
in het hs. aanwezig, doch nooit op het eind van een vers en, met uitzondering van
vs. 893, niet achter het sluithaakje bij parenthesis (bijv. 259).
Soms bleef het ten onrechte achterwege, bijv. in de vss. 235, 239, 475 en 776.
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De delen van afleidingen die in dubbelrijm betrokken zijn worden door dit teken niet
van elkaar gescheiden, bijv. 227 scoonheit - 228 croon // breijt - 229 thoon // greijt;
vgl. ook een geval als: 391 danck begaen - 392 swancke // gaen - 392 rancke // staen;
wel de componenten van een samengesteld woord, bijv. 317 stoot // deghen - 318
loot // weghen - 319 noot // creghen; 389 an // stellen - 390 man // vellen - 391 dan
// sellen; vgl. ook 49.
Enkele malen is het teken voor dubbel- en binnenrijm ten onrechte aangebracht,
bijv. in vs. 239 en 766.
Op twee plaatsen met binnenrijm staat een enkele schuine streep i.p.v. een dubbele:
achter tot in vs. 32 en achter köninginne in vs. 457.
In al deze en dergelijke gevallen is de tekst conform het hs. afgedrukt.
4. Naar modern gebruik genormaliseerd zijn i/j en u/v.
5. De vocaal van woorden als tijt, sijn etc. wordt meestal met ij gespeld, maar vrij
vaak ontbreken één of beide stippen, al of niet in combinatie met een variant van de
letter zelf. Er valt geen enkel systeem in te ontdekken. Wij hebben steeds ij gespeld.
6. Het voor de afschrijver Reyer Gheurtz karakteristieke letterteken ‘o met een
bovengeschreven kleine e’, voor de eu-klank, is door ons weergegeven met ö.
7. Verder gebruikt hij het teken ‘u met een klein kringetje erboven’, in de woorden
dûcht (562, 566, 858), flûcx (36, 127, 292, 789; in 347 echter zonder het kringetje),
mûcht(en) (129, 297, 390, enz.), mûsten (224), triûmphe (400), ûp (41, 43, 58, etc.,
ook in samenstellingen), vûlle (353).
Verder, in combinatie met een volgende e, in woorden als gûet, sûet etc., en in
combinatie met een volgende ij (y) in woorden als blûijen, mûijte, etc.
In alle gevallen hebben wij het kringetje vervangen door een kapje (û).
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8. Wat de mise en page betreft hebben wij bij verdeling van een versregel over twee
of meer clausen deze delen van het vers ‘trapsgewijs’ afgedrukt, in afwijking van
het handschrift, dat elke claus voor aan de marge laat beginnen. Achter zulke
versstukken, voorzover ze een volledige claus vormen of het begin zijn van een claus,
staan in het hs. dikwijls kortere of langere horizontale strepen, soms in de vorm van
een verlengde haal van de laatste letter, om de namen van de personages tussen twee
clausen en de tekstregel duidelijk van elkaar te scheiden. Ze zijn bij onze wijze van
afdrukken overbodig en om die reden weggelaten.
9. Enkele kennelijke fouten in het hs. zijn door ons verbeterd. Woorden of delen van
woorden die door de afschrijver zijn doorgehaald zijn niet opgenomen. Deze en alle
verdere bijzonderheden van de gedrukte tekst t.o.v. het manuscript zijn in de
aantekeningen verantwoord.
10. Afkortingen als dē hoochstē prijs / en grāmage (335) zijn stilzwijgend opgelost.
11. De versnummering in de marge is van ons afkomstig. Volgens onze telling omvat
het spel 934 verzen; dat is vier verzen minder dan de afschrijver aan het eind van de
tekst opgeeft: vermoedelijk heeft hij zich enkele malen, b.v. bij de telling van gebroken
regels, vergist.

Cornelis Meesz. van Hout, sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit

104

Addendum
Het bovenstaande was al gezet, toen we op de voor de hand liggende gedachte
kwamen, de slotregels van het spel:
Bij Godt mûeten wij inder ewicheit leven.
Dat ghun ons de Heere in wien tleven overvlûet // es.
Daer staet: prûeftet al, maer hout dat ghûet // es.

nog eens te vergelijken met die van het andere Leidse spel in de collectie van Reyer
Gheurtz (vgl. blz. 97):
Reijn genuecht sij u allen omtrent
Als een lustige fonteijn de overvlûet // is.
Verwerpt tquaet der accoleijen behoudende dat gûet // is.

Zoals men ziet bevat de slotregel in beide gevallen hetzelfde devies, handig
ingevlochten: Hout dat ghûet es, de zinspreuk van de auteur op wiens naam beide
spelen moeten worden gesteld1. Deze ontdekking geeft uiteraard aanleiding iets dieper
in te gaan op het karakter van Wie voirmaels waeren de victoriöste. De proloog en
de conclusie, die in het handschrift samen voor het eigenlijke spel zijn geplaatst,
blijken later aan het spel te zijn toegevoegd; de proloog legt nl. aan het publiek uit,
dat de kamer van Dordrecht dit spel ‘heeft .... dûen speelen’, en bevat, evenals de
conclusie, een toespeling op de zinspreuk van de Amsterdamse kamer de Eglentier,
‘in liefde bloeyende’. Dat Reyer Gheurtz beschouwd moet worden als de auteur van
proloog en conclusie, kan worden afgeleid uit de ondertekening met Gheurtz'
zinspreuk, die hij immers verder onder geen van de alleen maar door hem
afgeschreven spelen gebruikt. De inhoud van het spel is als volgt:
I. Vraghe (representante van de kamer van Dordrecht) zet aan Antwoort
(representant van die van Leiden) uiteen door welke vraag zij wordt gekweld.
Antwoort zegt toe te zullen reageren en trekt zich terug voor beraad. II. Nu verschijnen
Gepeijs en Arguacie; ze vertellen iets over hun herkomst en Arguacie betwist Gepeijs
de voorrang zonder dat deze zich ertegen verzet, want hij heeft van ‘voorafgaande’
Arguacie immers alleen maar voordeel. III. Antwoort komt op en vraagt hun om raad
in de questie ‘wie voirmaals

1

Met dezelfde zinspreuk ondertekent ook een Haarlemse rederijker, I. van Gerwen, zijn
bijdragen aan het Nootwendich Vertoogh, der alleen suyverende Springh-Ader aller kinderen
Gods .... (Haarlem, 1614).
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waeren de victoriöste verheven, waer dör de wercken noch blijcken int leven’. Gepeijs
wijst als zodanig onmiddellijk Jupiter, Hercules en Jason aan. Nadat de
tegenvoorstellen van Arguacie (bijbelse helden, stedenstichters, Phenix als uitvinder
van het alfabet) van de hand zijn gewezen, geeft Gepeijs nadere uitleg: de zuilen van
Hercules (‘plus oultre’), de adelaar van Jupiter en het gulden vlies van Jason leven
nog voort in het wapen van keizer Karel V. Antwoort krijgt de pointe goed onder de
neus geduwd (hoe hij die op het toneel moet opdissen weet hij zelf het beste), en de
raadgevers vertrekken, want te veel Gepeijs en Arguacie is ook niet goed voor een
mens. IV. In een referein met de stok ‘Alsmen noch siet aen twapen der keijserlijcker
majesteijt’ geeft Antwoort de oplossing vervolgens door aan Vraghe, terwijl intussen
de drie helden met hun attributen op het toneel worden gedemonstreerd. Een rondeel
tussen Vraghe en Antwoort sluit het spel af.
De twee spelen van Hout dat ghûet es vertonen verschillende punten van
overeenkomst. De voorkeur van de auteur voor strofische vormen blijkt in het spel
voor de Dordse wedstrijd uit het intensief gebruik van rondelen: twee ter opening
van de eerste scène, drie ter afsluiting van de derde, terwijl de vierde scène op achttien
verzen na uit twee rondelen en een referein bestaat. Zo nu en dan merkt men, dat de
schrijver een conflict met de plakkaten van de overheid angstvallig vermijdt. Het
duidelijkst treedt dat aan het licht, als hij Gepeijs Arguacie's voorstel om bijbelse
helden als David en Simson te noemen, laat afwijzen met het argument, dat daar
slechts verstand van hebben ‘de die scriftuere hebbe dörsocht’, zodat niet iedereen
van de heldendaden in kwestie op de hoogte is! Herhaalde toespelingen op het blazoen
en devies van de kamer van Dordrecht en van die van Leiden moeten het publiek
duidelijk maken, dat het in de eerst scène om representanten van die kamers gaat.
Dergelijke toespelingen vindt men ook in de laatst scène; men zie slechts het
hierboven uit het slotrondeel geciteerde, waarin we verder nog de regel ‘de genuecht
ist al/dör lieft ist fundament’ aantreffen. Het in één adem noemen van de beide Leidse
deviezen, en dat reeds in of kort na 15401 bevestigt onze veronderstelling (zie blz.
18), dat het gebruik van de twee deviezen in 1546 niet op het bestaan van twee
verschillende kamers te Leiden wijst.
Wat het karakter van de eerste scène betreft, de overeenkomst met sMenschen Sin
en Verganckelijcke Schoonheit is frappant. Men zou het zo kunnen omschrijven: in
beide gevallen wordt de situatie waarin het publiek verkeert vóór het begin van het
spel, in het spel opgenomen en als openingstoneel gebruikt. Door de factoren wedstrijd
en uitdaging in de eerste scène mee te laten spelen, kan de auteur de situatie
verlevendigen en tevens verantwoorden dat hij Vraghe niet eenvoudig naar Gepeijs
en Arguacie doorstuurt, maar Antwoort alleen laat gaan. Het resultaat is een klein
niveauverschil, dat bij de

1

Volgens Schotel, a.w. dl. I, blz. 176 werd de wedstrijd uitgeschreven in aansluiting op de
inkomst van Karel V te Dordrecht op 21 juli 1540. Thesauriersrekeningen uit die periode
zijn niet bewaard gebleven.
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overgang van de derde naar de vierde scène opnieuw wordt benut. Heel handig voert
de auteur in de derde scène de spanning op door Gepeijs bij alle weerlegging van de
tegenargumenten zijn eigen hoofdargument tot het laatst achter de hand te laten
houden. De reden die Gepeijs en Arguacie voor hun vertrek aanvoeren, is een aardig
ironisch trekje. In de slotscène zijn de eerste drie strofen van Antwoorts referein
eigenlijk niet meer dan gestileerde, en door het tableau vivant ondersteunde, herhaling
van Gepeijs' uiteenzettingen. Des te verrassender is de wending, die de auteur er in
de vierde strofe nog aan weet te geven. Antwoort blijft niet langer bij het wapen
staan, nee, ook Keizer Karel zelf is een adelaar, wat kracht en scherpte van blik
betreft, ‘in Godt als calomnen vast gefundeert’ en zachtmoedig als een lam wanneer
hij als rechter moet optreden. Tenslotte verwijst het wapen dan ook nog naar de
Drieënige God; de onvergankelijke zuilen naar de Vader, het lam naar de Zoon en
de vleugels naar de Heilige Geest. Direct na deze pointe valt het slot van het spel.
Wie voirmaels waeren de victoriöste is een van de beste representanten van het
genre waartoe het spel behoort. Nu gebleken is dat de auteur de Leidse rederijkers
bij twee verschillende wedstrijden van een spel voorzag, wordt het wel heel
waarschijnlijk dat het de factor van de kamer is, die zich achter de zinspreuk Hout
dat ghûet es verschuilt. De Witte Acoleijen beschikte in hem over een zeer bekwaam
toneelschrijver.
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Een esbattement van sMenschen Sin en
Verganckelijcke Schoonheit
+

*

lanck 930 regulen Leijen 1552
Dalem

*

esbattement: eig. ontspannend spel, later vooral: klucht; als zodanig wel in oppositie tot de
term ‘spel van sinne’ gebruikt (vgl. J.J. Mak, Vier excellente kluchten; (Amsterdam, 1950)
blz. V, VI). Hier echter, evenals o.a. in het opschrift van de Elckerlijc en van twee andere
spelen uit de collectie van Reyer Gheurtz (zie blz. 96 e.v.) gebruikt voor teksten die, in
vergelijking b.v. met de spelen van de Gentse wedstrijd in 1539, evengoed spelen van sinne
kunnen worden genoemd. In hoeverre factoren als de lengte van het spel, het aantal van de
personages en het plaatselijk taalgebruik een rol spelen bij het aanduiden van deze spelen
als esbattement, is niet duidelijk. Dalem: zie blz. 96.
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Personagens+
+

1v

DEERSTE

- de prologe

DANDERDE

- de prologe

EEN VROUKEN

- de prologe

GHEWOONT
MANIER
SMENSCHEN

SIN

VERGANCKELIJCKE SCOONHEIT
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Prologe+
+

2r

Deerste, een eerlijck rijcman met ringen aen die hant.
Helpe Godt, dit is seker rustich // weder,
Grûijsaem en vruchtbaer, gedanct sij de Heere.
De dow valt overvlûedich en lustich // neder,
De sonne verthoont haer met hitten seere:4
Dies lof, prijs en eere // sij u, Godt inden hogen.
De vogelkens singende / ons sûetelijck togen6
(Soe tblijct voir ogen) // veel vröchts en jolijts,
Bewijsende die sûeticheijden des tijts.8
Luttele respijts // men nu vint om rusten.
Deen dûet dit / dander dat, wie sou nu lusten
Den tijt tvermusten // met slapen en dromen!11
Ic gae gheern wanderen onder die boomen,
Tis tmijnder vromen, // ic bevûelt telcken spacie.13
Ic bevindse te mets / de, van Venus nacie,14
Veel recreacie // maecken // in tgrûene cruijt.15
Sij spelen, sij singen / maeckende so geluijt;
Ende Venus fruijt // sij dicwijls ooc smaecken.17
Ic laet ongemerct / ken draech kennis van saecken,18

5

10

15

4
6
8
11
13
14
15
17
18

eerlijck rijcman: eerzame, welgestelde burger.
verthoont haer met hitten seere: straalt grote hitte uit.
togen: betonen.
getuigende van de geneugten van het jaargetijde.
vermusten: vermorsen, verknoeien.
tmijnder vromen: tot mijn voordeel; spacie: moment of plaats.
bevinden: aantreffen; te mets: nu en dan; de: die; van Venus nacie: verliefden, minzieken.
recreacie: plezier.
Venus fruijt: de genoegens van de liefde.
laet: laat het.
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*
Ic wilt niet laecken, // ick laetse in vreden.
Dat overgeslagen / ic wil mij gaen vertreden,20
Peijsende met reden // tot allen percken,21
Dat Godt wonderlijc is in alle sijne wercken.

20

Hier gaet hij wat wanderen, daer nae spreect hij weder:
O Heere, u mûeten loven, dancken en prijsen
Alle creaturen (want ghij over al hebt gebot)
Voir die weldaden / de u gûetheijen ons bewijsen.25
O Heere, elc mûet u loven, dancken en prijsen,
Ghij verchiert lof en cruijt om ons te spijsen,27
Ghij besorcht en vervollet al in swerlts cot.28
O Heer, u mûeten loven, dancken en prijsen
Alle creaturen / want ghij over al hebt gebot.
Gûeden dach, vrouken.ad 31

25

30

Een vrouken reijsbaer tûegemaect coemt tijdelijc voort ende seijt:
Dat lone u Got.
Ben ic schier tot / der Ghoude binnen?32
MAN

Ja ghij, wat sult ghij daer (met oorlof) beghinnen?+
+

2v

VROUKEN

Maer ic sou daer vinnen // uijt verscheijden contreijen34
Rhetorijckers.

35

*
20
21
25
27
28
ad 31
32
34

32 achter tot / in plaats van //
overgeslagen: met stilzwijgen voorbijgegaan.
met reden: met recht; tot allen percken: overal (stoplap).
de: die.
verchieren: scheppen, ontwerpen.
in swerlts cot: in het aardse tranendal; cot heeft allerlei ongunstige betekenissen: kroeg,
bordeel, gevangenis, hel.
reijsbaer tûegemaect: gekleed voor de reis; tijdelijc: op het juiste moment, bijtijds.
tot der Ghoude binnen: te Gouda; in de volkstaal van die streek spreekt men nu nog van
tergouw.
maer: wel (interj.); vinnen: aantreffen.
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MAN

Van waer coemt ghij?
VROUKEN

Van Leijen,
Flûcx sonder verbeijen, // sijnde daer tûe gemûet.36
MAN

Coemt ghijt gaende / of coemt ghij te vûet?
VROUKEN

Maer mitter spûet // so coeme ict gaen.
MAN

Ic dacht ghij te vûet gecomen hadt.
VROUKEN

So heb ic gedaen
En, sonder waen, // ic ben vrij vermûijt.37-4040

40

MAN

Coemt ghij dus ûp u cousen?
VROUKEN

Neen / ic was geschûijt,
Maer vûelende tgebrûijt // aen mijnen vûeten,42
Dûe onschûijdic mij / comende ûp mijn cousen clûeten43
Tot mijn versûeten, // wiltet doch claer // verstaen.
Ic hadt in mijn vûet bij nae een blaer // gegaen.
Mijn swaer // vermaen // en wilt niet laecken.46

45

36
37-40
40
42
43
46

flûcx sonder verbeijen: vlug, zonder dralen; gemûet: gezind, gestemd.
De vrouw bemerkt niet, dat ze voor de gek gehouden wordt.
vrij: voorzeker.
gebrûijt: broeien.
dûe: toen; clûeten: is het een werkwoord, dan betekent het misschien iets als: aanhompelen;
of is cousen clûeten een zelfst. naamw.?
mijn swaer vermaen: mijn omslachtig relaas.
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MAN

Wat suldij doch bij die rhetorijckers maecken?
In corter spraecken // wilt mij den sin // sommen.48
VROUKEN

Maer ic soudtse also gaern sien in // commen.
Wilt mij tbekin // nommen // hûe dattet staet50
Mitten tijt.

50

MAN

Seecker, vrouken, ghij comt veel te laet.
Siet, de sonne gaet // schier nae tweste // saen.52
VROUKEN

Com ic te laet?
MAN

Ja ghij.
VROUKEN

Wie heeft dan tbest // gedaen
En met feest // ontfaen // den hoochsten prijs verheven?+54
+

3r

MAN

Vrouken, dat weet ic niet, men salse noch gheven.55
Blijft hier beneven, // tsal cortelick geschien.56

55

VROUKEN

Wis, lieve heer / had ic doch dat gesien,57
En ic ûp mijn knien // een misse soude horen!
MAN

Vrouken, ghij hebt die const te seer vercoren.59
Sij gheeft u in doren // een sûet besief.60

60

48
50
52
54
55
56
57
59
60

den sin sommen: de bedoeling uiteenzetten.
tbekin nommen: meedelen.
schier: bijna.
feest: vreugde; prijs: de prijs voor het ‘schoonst incomen’.
se: (ondanks het genus) verwijzend naar prijs in 54.
cortelick: weldra; hier beneven: in de nabijheid.
had ik dat toch maar gezien, dan had ik het ervoor overgehad op mijn knieën een (hele) mis
te horen.
hebt ... vercoren: uw zinnen gezet op ..; te seer: wel wat erg.
doren: de oren; besief: (niet in de woordenboeken) besef, gewaarwording.
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VROUKEN

Ic hebbe die const voirwaer also lief,
Ic vûel gheen grief // als icse mach schouwen.62
Wint, regen, sneeu / hagel / en mach mij benouwen.
Ic volch in trouwen // die const wel naer64
Een heele nacht.

65

MAN

Wanneere?
TVROUKEN

Alsmen singt tnieuwe jaer
Hier en daer // in tLeijdtsche contreije,
Of alsmen singt die kûele meije,65, 67
Ic mij dan bereije // om die const te naecken.68
MAN

Hûe möcht ghijt dan met uwen man doch maecken,
Om sulcke saecken // maeckt hij gheen ongevûech?70

70

VROUKEN

Neen / als sijn buijck vol biers is, heeft hij genûech.
Der dronckaerts plûech // sleept hij vast voort.72
MAN

Vrouken, nu sijn wij hier voir die poort.
Van u antwoort // weet ic u groten danck.
VROUKEN

75

Ic wil statwert in nemen mijnen ganck,
Ic hope eerlanck // die rhetorijckers tsien spelen.

62
64
65, 67

68
70
72

grief: leed.
volch naer: volg; we moeten hier wsch. niet lezen: wel naer: bijna; in trouwen: waarachtig.
singen: met gezang verwelkomen; zie voor nieuwjaars- en eerstemeitradities o.a.: J. ter Gouw,
De Volksvermaken; (Haarlem, 1871); J. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde, deel I;
(Zutphen, z.j.); G.D.J. Schotel, Geschiedenis der Rederijkers in Nederland; (Amsterdam,
1862) dl. I, blz. 159 e.v. Over de rol van de rederijkers bij de meifeesten zegt J.J. Mak, De
Rederijkers; (Amsterdam, 1944) blz. 91, dat we slecht zijn ingelicht.
die const naecken: een kunstmanifestatie gaan bijwonen.
ongevûech: herrie, kabaal.
hij gedraagt zich zoals men van een dronkaard gewend is; vast: voortdurend.

Cornelis Meesz. van Hout, sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit

114
Sij sullen ooc sûete liedekens quelen,
Sij en mögent helen // maer mûeten const openbaeren.78
Adieu!
tVrouken gaet binnen

MAN

Adieu, vrouken, Godt wil u bewaeren!79
Men mach wel verclaeren: // veel menschen, veel sinnen.
Dat vrouken mûet emmers van herten beminnen+81
(So tdûet bekinnen) // dese rhetorijcke.82
Maer ic bemin liever (tis warachtelijcke)
Die lose practijcke // daer gûet en gelt af comt.84
Andere bemint liefte // amorösheit genomt.
In tcorte gesomt // bemint deen dit, dander dat.86
Best gae ic ooc mede inder stat
En neem mijn pat // thuijswert metter spûet.

80

85

Noch een ander eerlijc rijckman comt nu voort ende seijt:
Gûeden morgen, buerman.
DEERSTE

Van waer comt ghij mij te gemûet?
Mij doch bevrûet: // van waer comt ghij // hier?90

90

DANDER

Ic heb wesen wanderen in tsûete gecrij // fier91
Om thooren tblij // thier // der sûeter vogel sange.92
DEERSTE

So dûe ic ooc.

78
79
81
82
84
86
90
91
92

sij en mögent helen: ze kunnen het niet in hun binnenste verbergen.
wil: moge.
emmers: stellig.
so tdûet bekinnen: zoals ze laat weten.
die lose practijcke: sluw bedrog.
in tcorte gesomt: kort gezegd.
mij doch bevrûet: licht me toch in.
gecrij: gebied, terrein; fier: heerlijk (achtergeplaatst bijv. naamw.).
thier: geluid.
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DANDER

Maer nu wil ic eer lange
Maecken mijn gange // naer huijs te sporen.94
DEERSTE

95

Wat wilt ghij dûen?
DANDER

Ic soudt ghaern tspel horen
(Om vröchts orboren) // datmen nu spelen // sal.96
Wilt ghij mede?
DEERSTE

Tsoude mij seecker vervelen // al.
Ic acht die juwelen // smal // van rhetorijcke.98
DANDER

Hûe soe?
DEERSTE

100

Maer naer dien sij luijden begonsten te wijcken99
Tot die practijcken // der heijliger scriftören,
Dûen achte ic voort al haer dingen voir lören.101
Dan daer te vören // heb icse ooc wel bemint.102
DANDER

Ist quaet datmen die heijlige scrift ontwint103
(Mij wel versint) // tot svolcx leringe?104
DEERSTE

105

94
96
98
99
101
102
103
104
105

Neent / maer sij trockent al to groot onteringe+105
En scandalizeringe // vanden gheestelijcken staet.

maecken mijn gange: gaan, zich in beweging zetten; hier: aanstalten maken; sporen: zich
begeven.
om vröchts orboren: ter wille van het genoegen.
ik heb weinig op met de ‘schatten’ (fig.) der rhetorica; juwelen kán ook op landjuwelen
betrekking hebben of zinspelen; smal is bep. van gesteldheid.
sij luijden: de rederijkers; wijcken tot die practijcken der heijliger scriftören: zich bezig
houden met zaken de H. Schrift betreffende.
lören: prullen.
dan: maar.
ontwinnen: uitlegging geven van.
mij wel versint: licht mij eens in.
trockent al to: wendden het geheel en al aan tot.
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116
*
DANDER

Dat en was niet ghûet.
DEERSTE

Twas, seg ic, groot quaet!
En wast niet?
DANDER

IJgo, jaet!108
DEERSTE

Sij sponnen seecker veel te grof.
DANDER

Buerman / dat is nu geheel ende al of.
DEERSTE

110

Godt heb lof!
DANDER

Want watmen speelt / tmûet gevisiteert // sijn110
Bij dofficieers / ende expres geapprobeert // sijn,111
Of tsoude gecorrigeert // sijn // in dien sij anders deden.112
DEERSTE

Tis best / sij maecten anders tvolck heel tonvreden,
Ende in ander zeden // wildense haer brengen.
DANDER

115

Dats niet te gedogen.115
DEERSTE

Men behoordent niet te hengen
Sulcx verlengen // tot gheenre tijt of fijn // wis.116

*
108
110
111
112
115
116

116 fijn waarschijnlijker dan sijn met lange s (hs. onduidelijk)
ijgo: bastaardvloek: bi Gode, bij God; te grof spinnen: erg te keer gaan.
gevisiteert: onderzocht.
officieers: kerkelijke autoriteiten; expres: uitdrukkelijk; geapprobeert: goedgekeurd.
gecorrigeert: gestraft.
hengen: toestaan.
tot gheenre tijt of fijn: wrsch. één uitdrukking, met synonieme componenten; de samenhang
van 115-116 is niet geheel duidelijk: men zou niet moeten toestaan, dat hiermee (het verleiden
van het volk) ook maar een moment nog werd door-gegaan.
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DANDER

Comt, laet ons tspel sien.
DEERSTE

Ic sie liever een croon de mijn // is.
Tdûet mij pijn // ris // dat mijn buerse daer of wan // staet.118
DANDER

120

In u cantoor isser genûech, lieve man // jaet!119
Gaet nu mede an // straet // en hoort doch spelen.
DEERSTE

U mûijsel dûet mij seecker vervelen.121
Men sal daer delen // stuver noch blanck // niet.122
Best neem ic met u mijnen ghanck // siet,
Of eerlanck // iet // soudt ghij mij weder quellen.124
DANDER4V

125

Tis tijt, want de rhetorijckers gesellen
Hem tspelen stellen // en sijn ûp die stellage.126
DEERSTE

Laet ons dan flûcx aentreden, nemende passage
Dör dees voijage // laet ons alle bede // zijgen.128
DANDER

130

Mûchten wij doch een gûede stede // crijgen.
Ic soude in vrede // zwijgen // om tspel wel te horen.
DEERSTE

Wij sullen noch wel een gûede stede besporen,
Ûp dat de const niet al en blijft verloren.

*
118
119
121
122
124
126
128

128 voijage aannemelijker dan vaijage (hs. onduidelijk)
ris: spoedig(?); wan: leeg.
cantoor: geldkist.
u mûijsel: de moeite die gij u geeft.
blanck: zilveren munt.
iet: op enigerlei wijze.
hem stellen: zich gereed maken.
voijage: ‘pad’; zijgen: neerdalen van het toneel (stellage, zie 126, vgl. blz. 22).
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Deerste en Danderde gaen tsaemen binnen / ende de leser comt voort lesende dese twee gedichten:

135

140

145

150

*
133

135
140
141
142
145
148
149
151
153

Ghij de (als Moijses inder wûestijne tserpent)133
Aenden cruijs zijt verheven om onse sonden,
Bidden wij vuijrichlic seer obedient,135
Dat u gracie tûecomme tot allen stonden
Karolus quintus (die ghij ons hebt gesonden),
Roomsch keijser, altijt trijck vermerende,
Ûp dat hij voir ons mach werden bevonden
Rechtvaerdich president voir u presiderende.140
O Heere almachtich / ooc zijt tûe kerende141
Marie gouvernante / over ons regente,142
In die plaets Karoli ons regerende,
U godtlicke gracie uijt shemels tente,
So alle gûede ghaven uijt u convente145
Vanden vader des lichts / sijn neder spûijende.
Seijnt noch, o Heere der heeren excellente,
U divine gratie, die ghij hebt overvlûijende,148
Ûp alle machten / dat sij hem so sijn mûijende149
Christelic / ons als u schapen in eendracht hûijende
Naer uwe leringen ûprecht en pertinent,151
Ûp dat wij alle / in u lieft grûijende,
Naer dit leven van u sijn bekent,153
Want daer om hebt ghij u enigen soon neder gesent.

135 achter wij een doorgehaalde w
ghij: blijkens het zinsverband moet hier de objectsvorm staan; de ontsporing is stellig te
wijten aan de bij ghij aansluitende rel. bijz. de ... zijt verheven; als Moijses inder wûestijne
tserpent: de vergelijking is onzuiver geformuleerd: de bedoeling is natuurlijk: zoals de slang
door M. in de woestijn.
obedient: ootmoedig.
president: bestuurder; voir u: uit Uw naam.
zijt tûe kerende: verleen.
Marie gouvernante: Maria van Hongarije, landvoogdes van 1531-1555.
so: zoals; convent: hemel.
overvlûijende: in overvloed.
hem mûijen: zijn best doen.
ûprecht en pertinent: als achtergeplaatste bijv. naamw.: zuiver en betrouwbaar.
na dit leven door U worden erkend.
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155

160

165

170

155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Wij accoleijen van sempelen verstande,155
Ongeleert in const, vol jonstich begheren,156
Hebben om te spelen nu voirhande+157
Een slechte commedie tot vröchts vermeren,158
Hier openbaerlic hem alleen ter eeren159
De dör const en jonst hier sijn versaemt.160
Om te sien / horen / en swijgen wilt u keeren,161
Sonder ennich turbacie, want sulcx betaemt,162
Ûp dat ons spel niet en werde verblaemt163
Of gestoort / dwelck waer misprijselijc.
Wij bidden een ijegelick (dies niet en vergraemt)165
Dat hij hem selfs kent bij tijde wijsselijc:166
De drang des volcx swaer en afgrijselijc167
Niet en mach verdraegen / hij hem vertreet168
Uijten volck / Int gûede neemt dit vermaen avijsselijck.169
Voorts uwe börsen bewaert wel secreet,170
Ûp dat de dieven (vaet dit bescheet)171
Die / metten gelde, niet en connen vinnen.172
Ontgaen wij ons spelende (dies niet en merct) tis ons leet.173
Vûecht u naer desen, wij sullen beghinnen.

wij accoleijen: zie inleiding blz. 7; van sempelen verstande: eenvoudig van geest.
ongeleert in const: in de (rederijkers-) kunst ongeschoold, slechts amateurs
(bescheidenheidsformule); jonstich: uit liefde (voor de kunst).
hebben om te spelen voirhande: staan op het punt te gaan spelen.
slecht: eenvoudig, gemakkelijk te volgen.
openbaerlic: in het openbaar; hem: hun.
dör const en jonst: uit genegenheid voor de kunst.
om te ... wilt u keeren: zet u tot ...
turbacie: verstoring.
niet en werde verblaemt: niet te schande wordt gemaakt.
dies niet en vergraemt: word daar niet boos om.
dat hij hem selfs kent bij tijde wijsselijc: dat hij zo verstandig is tijdig zichzelf te kennen.
de: die (antecedent is hij in 166); drang des volcx: gedrang van het publiek.
hij hem vertreet uijten volck: laat zo iemand zich (bijtijds) uit het publiek verwijderen.
vermaen: mededeling, verzoek; avijsselijck: behartigenswaardig.
wel secreet: goed weggestopt.
vaet dit bescheet: neem deze mededeling ter harte (vgl. 223, 639, 649, 869).
die (nl. beurzen) metten gelde: mét het geld erin.
ontgaen (wederk.): fouten maken; dies niet en merct: schenk er geen aandacht aan.
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De Gewoonte, een mans persoon, gebaert, rijckelijc, in hosen en wamboijs sonder palsrock gecleet,
als een verrader.
175

Amorös dier, // waer scuijldij / waer steect ghij nu?ad 175
Steect voort u snuijfgat, // thoont mij u schoonte.
Comt tot mij fier, // weest meedsaem en niet schu.177
Amorös dier, // waer scuijldij, waer steect ghij nu?

De Maniere, een vrou persoon, een camer joncfrou / rijckelijc int habijt.

180

Ic sal comen schier // gestreecken tot u179
Als een duijfmat, // sonder ennige hoonte.180
GEWOONTE

Amorös dier, // waer scuijldij, waer steect ghij nu?
Steect voort u snuijfgat, // thoont mij u schoonte.
MANIERE

Nu ben ic hier, // wie maect dit gedroonte?183
GEWOONTE

U lief, herteken.184
MANIERE5V

Mijn lief?
GEWOONTE

185

ad 175
177
179
180

183
184
185

Ja, want ic ben de gewoonte,
Een regente des volcx als een out costumier.185

vgl. blz. 38 e.v.; gebaert: met een baard; verrader: sinneken.
fier: onbeschroomd; meedsaem: geneigd tot vriendschappelijke omgang; schu: in het bijzonder
van een vrouw: afkerig van de man.
gestreecken comen: ‘neerkomen’; schier: gauw.
als een duijfmat: betekenis niet duidelijk; wrsch. te lezen als duijf mat: uitgeputte (en daardoor
gemakkelijk te vangen) duif. Manier zou dan reageren op de woorden van Gewoonte in vs.
177; het ontbreken van // tussen duijf en mat pleit echter tegen deze verklaring; of duijfmat:
duiven-kooi (waar de ‘doffers’ op afkomen)? hoonte: bedrog, bedriegerij.
gedroonte: lawaai.
u lief: je liefje; herteken: aangesproken persoon.
regente: bestuurder, iem. die (het volk) ‘regeert’; costumier: kenner van (oude) zeden en
gewoonten.
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MANIER

Dat is sulcx end ic ben de manier,
De tvolck putertier // naer mijn hant can draijen.187
GEWOONTE

Wij hebbent ûp ons duijm.188
MANIER

Wij connen ons naet naeijen
Daer mee wij paijen // mannen en wijven.
GEWOONTE

190

Wij, wij mûetent nu ter tijt al gerijven.190
MANIER

Tleeft nae ons motijven, // groot en cleene.191
GEWOONTE

Wij hebbent ooc al, daer en isser niet eene
Of sij sijn gemeene // subject onsen verbant.193
MANIER

195

Ja, wij hebben smenschen sinne in onse hant.
Aen welcken cant // dattet ons belieft
Mögen wij die stellen.196
GEWOONTE

Tvolck wert van ons gerieft,
Al waert gebrieft, // net als een paerle.197

187
188
190
191
193
196
197

putertier: (adj. bij volck) zedelijk verdorven.
ûp sijn duijm hebben: er alles over te zeggen hebben; ons naet naeijen: onze gang gaan.
gerijven: van dienst zijn.
nae ons motijven: zoals het óns zint.
subject onsen verbant: onderworpen aan het verbond van ons tweeën, of: onderworpen aan
onze bevelen.
wij: heeft klemtoon.
gerieft: (vgl. vs. 190) behandeld, bediend; al waert gebrieft: als was dit officieel zo vastgelegd,
voorgeschreven; als een paerle: bep. bij wert van ons gerieft: zoals men een (kostbare) parel
behandelt, verzorgt.
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MANIER

O herteken lief!
GEWOONTE

Ic ben een out kaerle,198
Maer u stem als een maerle // hoort elc ûpt ruijme.199
MANIER

200

Ic vernieu....200
GEWOONTE

En ic maeck costuijme.
MANIER

Mennich lecker pruijme // heeft elc van ons te bet.201
GEWOONTE

Wij hebben smenschen sinne immers daer tûe geset202
Dat hij als cadet // mûet beminnende // sijn203
Verganckelicheit.204
MANIER6R

Tvolck sal noch ontsinnende // sijn.
GEWOONTE

205

Wilt ontwinnende // sijn // de redene waeromme.205
MANIER

Maer elc bemint nu die grootste somme,206
Recht of cromme, // substancie onduerlick.207

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

kaerle: kerel.
maerle: merel; ûpt ruijme: in het vrije veld.
vernieu: vernieuw; costuijme: gewoonte(n), zie inleiding blz. 32.
het is niet duidelijk waar Manier met pruijme op zinspeelt; te bet hebben: profijt hebben van,
tot zijn voordeel hebben.
immers: altijd of immers.
cadet: (vgl. 792) jongmens.
verganckelicheit: wat vergankelijk is, vergankelijke zaken; ontsinnende sijn: zijn verstand
verliezen, buiten zijn zinnen geraken.
ontwinnende sijn: ontwinnen (ontwinden): verklaren, uit de doeken doen.
maer: wel (interj.); somme: geldsom.
onduerlick: vergankelijk (substancie onduerlick: bijstelling bij die grootste somme).
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*
En om tselve te gecrijgen // (tvalt hem suerlick,208
Avontuerlick) // besloven sijt mennigerthiere.209
GEWOONTE

210

Dats nu de gewoonte.
MANIER

Dats nu de maniere.
GEWOONTE

215

In swerlts rosiere // vintmen sonder getal211
Amorösen / die des verganckelicheits bal212
In haer eijgen dal // amoröslijck spelen.213
So abelijck en sûetgens connense quelen,214
Tot datse die delen // van schoon samblance215
Vercregen hebben.
MANIER

Damoröse aliance216
Van sûeter portance // is noch niet al geknocht,217
Maer smenschen sin / wort daer van ons tûe brocht.
Ick heb mij bedocht, // ic weet dat te maecken.219
GEWOONTE

220

*
208
209
211
212
213
214
215
216
217
219
222
223

Smenschen sin can emmers nu vierich haecken
Naer schone saecken // van verganckelicke dingen,
Want de liefde van dien dûet hem singen222
En vrolick springen, // vaet mijn ontfouwen.223

212 die, hs.: dies
hem: hun; suerlick: moeilijk, onaangenaam.
avontuerlick: met veel risico (nevengeschikt bij suerlick of bijw. bep. bij besloven); besloven:
zich er voor uitsloven; mennigerthiere: op allerhande manieren.
rosiere: rozenhof; swerlts rosiere: omschrijving voor de wereld.
amorösen: minnaars, verliefden; des verganckelicheits bal spelen: het vergankelijke spel
(van de liefde) bedrijven, vgl. 719.
in haer eijgen dal: in hun eigen omgeving, omstandigheden.
abelijck: kunstig, handig.
die delen van schoon samblance vercregen hebben: de dingen die alleen maar uiterlijk schoon
zijn in hun bezit, tot hun beschikking gekregen hebben.
aliance van sûeter portance: van zoetheid vervulde verbintenis.
al: helemaal; geknocht: geknoopt, tot stand gebracht.
mij bedocht: mij erop bezonnen.
van dien: daarvoor, nl. verganckelijcke dingen.
vaet mijn ontfouwen: neem mijn verklaring ter harte, vgl. 171, 639, 649, 869.
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MANIER

225

Dats waer / mer wij mûstent wat anders brouwen
En saftelick clouwen // smenschen sinne,225
Ûp dat hij vrij geheel alleene gewinne226
En volcoemelic minne // verganckelicke scoonheit,227
De hem int herte denct te spannen een croon // breijt.228
Ic wed hem mijn thoon // greijt // als hijt sal horen.229
GEWOONTE

230

Hûe wil hij dan noch vröchde orboren!+230
+

6v

MANIER

Hij heeftse vercoren, // hem en breect niet el231
Dan een diese hem met een sûet ûpstel,232
Sonder gequel // onder sijnen macht // bringt.
GEWOONTE

235

Om verganckelicke scoonheit hij dach ende nacht // singt,
Jae, sijn cracht dwingt // hem naer haer te hellen.235
MANIER

Dit werck sullen wij so abelick bestellen.236
Want wij connent vellen // ons al obedient.237
GEWOONTE

Tvolcht ons al.

225
226
227
228
229
230
231
232
235
236
237

saftelick: zachtjes; clouwen: krauwen, kittelen.
vrij: waarlijk.
volcoemelic minne: volledig ‘bemint’, in liefde bezit.
hem een croon int herte spannen: uitverkorene zijn van zijn hart; breijt: breed (bep. bij
croon).
greijt: behaagt.
orboren: smaken.
hij heeftse vercoren: hij heeft zijn zinnen op haar gezet (op vergankelijke schoonheid); breect:
ontbreekt; niet el: niets anders.
ûpstel: aandrang, aansporing, of: plan, list.
dwingt hem naer haer te hellen: trekt hem naar haar toe (hellen: neigen).
abelick: vgl. 214, hier ‘netjes’; bestellen: in orde brengen.
vellen: ten val brengen (met bijgedachte aan de bet. in 390?); obedient: onderworpen (is
ontbreekt of zit opgesloten in ons; of moeten we lezen: wij kunnen het ten val brengen, alwat
aan ons gehoorzaamt?)
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MANIER

Elc comt ons omtrent.238
GEWOONT

Ist crepel, ist blent, // elc wil die gewoont // houwen
MANIER

240

En volgen die maniere sonder flouwen.240
GEWOONTE

Beijde mans en vrouwen.
MANIER

Wij sijn haer leijtsluijden.
GEWOONTE

Wij sijn haer regenten
MANIERE

int oost en suijden.
GEWOONTE

Ûpten dach van huijden // mûet ons rappoort // strijcken.243
sMenschen Sin, eerst eerlick als een rijcman, niet uijtwendich / maer met eenen tabbaert
gehabitueert.

MANIER

245

*
238
240
243

244
245
247

O liefken, siet, hier comt hij voort // prijcken.244
Tot hem mûet twoort // blijcken. // Salve en minne,245
Sijt vriendelijc gegrûet / sMensen Sinne.
Tot uwen gewinne // mûet jolijt en vröcht // sijn.247

238 omtrent waarschijnlijker dan onttrent (hs. onduidelijk)
239 achter gewoont in hs. ten onrechte //
comt ons omtrent: sluit zich bij ons aan, komt bij ons uit.
sonder flouwen: zonder te verflauwen.
mûet ons rappoort strijcken: de zin zou kunnen zijn: vandaag moet de zojuist door ons
beschreven stand van zaken gerealiseerd worden, eig.: neerkomen, geveld worden (vgl.
MNW s.v. Striken). ad 244 Zie voor de kleding van sMenschen Sin de inleiding, blz. 24 e.v.
en 37 e.v.
prijcken: pralen, pronken.
salve en minne: heil en vrede; heilwens als groet.
mûet: moge; jolijt: vreugde.
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GEWOONTE

Welvaerende mûet ghij altijt in genöcht // sijn+
En bij u gevöcht // sijn // u shertsen begheren.249
SMENSCHEN

250

SIN
Danck hebt / maer lacen, ic gaen fantaseren,250
Want ic mûet ontberen // dien ic dör lieft bekinne.251
En wat ic dûe ofte bestae / uijtten sinne
Van rechter minne // en can ic haer vergheten.
GEWOONTE

Segt ons waer sij mach sijn geseten.
MANIERE

255

Dûetet ons weten. // Al schijnen wij welpen,255
Wij sullen mögelijc u lijden stelpen.
GEWOONTE

Wij weten u te helpen // van uwe quaelen.
MANIERE

Wij weten u dexcellenste Venus te haelen,
Jenter (sonder faelen) en mach ûp eerden // wesen.259
GEWOONTE

260

Daer en mach gheen van meerder weerden // wesen
Onder die vermeerden // wesen // binnen swerlts rontheit.261
MANIER

Ja, dat ghij haer eens saecht, ghij creecht gesontheit,

249

250
251
255
259
261

bij u gevöcht sijn: (moge) uw deel zijn; shertsen: samensmelting van een sterke en een
zwakke genitiefvorm; WNT, VI, 4 noemt ook de mogelijkheid van een genitief van een
‘Hoogduitsch gekleurden nominatiefvorm herts (Verdam, t.a.pl.)’.
gaen fantaseren: ten prooi vallen aan zwaarmoedigheid.
dör lieft bekinne: liefheb.
al schijnen wij welpen: al lijken we onervaren.
jenter: bevalliger; sonder faelen: voorzeker.
wesen: subst. (wezens)
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265

Want haer oorcontheit // gaet verre te boven263
Alle jolijt en plasancie van allen hoven.264
Ghij soudt u beloven // van damoröse dille.265
GEWOONTE

Die weten wij u te bestellen tot uwen wille,
Heijmelick en stille, // naer niemants behoorte.267
SMENSCHEN

SIN
Och, mijn herte vercrijcht daervan confoorte!268
Dûet mij trappoorte // hûe datse is genaemt.
MANIER

270

Dat sullen wij u dûen alst past en betaemt.
Gheen scoonder befaemt // en isser ter werrelt.271
GEWOONT

Sij is bebont en verchiert272
MANIER7V

en ooc beperrelt,
GEWOONTE

Aen niemant verkerrelt // de ûpter eerden leeft.273
MANIER

Sij is rijck van ghûet.
GEWOONTE

275

263
264
265
267
268
271
272
273
275

Voir waer sij heeft
(Ic segt ongesneeft) // een fraije hupse mûet.275

oorcontheit: niet in de woordenboeken; faam?
plasancie: vreugde.
hem beloven: tevreden zijn met; dille: meisje.
naer niemants behoorte: zonder dat iemand er iets van merkt.
confoorte: troost.
befaemt: bekend.
bebont: in bont gekleed.
aen niemant verkerrelt: bij niemand veracht, of: aan niemand onderworpen, dienstbaar?
ongesneeft: zonder aan iets te kort te doen; mûet: karakter.
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MANIER

Sij is coragiös276
GEWOONTE

en ooc van wesen sûet.
MANIERE

Der vröchden vlûet // machmen dör haer wesen // schouwen.277
GEWOONTE

Ic seg, gheen jenter onder al die gepresen // vrouwen
De druck genesen // souwen // binnen swerlts limijten.279
SMENSCHEN

280

SIN
Dör dese woorden vercrijch ic jolijten,
Dies ic met vlijten // naer haer wil sporen.281
MANIERE

285

Maer ghij mûet geheel end al naer ons horen,
Of twaer verloren // mûijte en arbeijde.
Dus leeft bij raede / dûet naer ons bescheijde,284
Want dör ons geleijde // mûet ghij bij haer geraecken // doch.285
SMENSCHEN

SIN
Ick gheef mij u subject / in allen saecken // noch,286
Naer u spraecken // och // wil ic mij gheern beleden.287
MANIER

Wel dan, wij mûeten u geheel vercleden
Naer de nieuwe sneden, // fraij en pompöselijck.289
GEWOONTE

290

276
277
279
281
284
285
286
287
289
290
291

Wij mûeten u lijf verstellen wat amoröselijck290
En coragiöselijck // mûet ghij u ontdecken.291

coragiös: fier.
vlûet: overvloed.
limijten: grenzen.
sporen: zich begeven.
leeft bij raede: wees verstandig; bescheijt: inzicht, oordeel.
geleijde: leiding.
gheef mij subject: onderwerp me.
hem beleden: zich richten.
snede: mode; pompöselijck: prachtig.
amoröselijck: sierlijk, aantrekkelijk.
hem ontdecken: zich uitkleden.
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MANIER

Tsa, flûcx wilt desen dos nu uijttrecken
Tot deser plecken, spûijt u als een man!293
GEWOONTE

295

So, so / trect uijt / so möcht ghij dan+
Weder trecken an // dese habijten schoone,
En soe leijden wij u inder vröchden throone.
Mûcht ic, soone, // dan u vingeren licken!297
MANIER

Nu dan, dees paltrock laeten wij die wat schicken.298
GEWOONTE

300

Hûe sult ghij verclicken // met groter blijtscappe299
Die schone vrouwe.
MANIER

Dûet om dese cappe.
Ic wed, ic tappe // in corter tijt of stoot302
Die vröcht uijt u nöse.
GEWOONTE

Nu set ûp u hoot
Dees bonette root // met desen pluijme.303
SMENSCHEN

SIN
Is dit nu de maniere?
GEWOONTE

305

293
297
298
299
302
303
305

Jaet // en tis ooc een costuijme
Datmen naest den duijme // draecht een gouwen // lat.305

tot deser plecken: hier; hem spûijen: zich haasten.
mocht ik dan een beetje van uw genot meeproeven.
paltrock: zie blz. 38 noot 1.
verclicken: verschalken.
in corter tijt of stoot: binnenkort.
bonette: hoed, muts.
lat: gladde ring; niet in MNW, WNT en Rhet. Gloss.; Kiliaen: latte i. draed. Annulus purus
lunula; draed. Annulus purus, lunula, annulus sine gemma aut symbolo (evenmin in MNW,
WNT en Rhet. Gloss.).
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*
MANIERE

Dat is waer, en mijn ontfouwen // plat306
Wilt wel onthouwen // dat // sonder vercleente.307
SMENSCHEN

SIN

Wat is dat?
MANIER

Ghij mûet ooc hebben, met een gesteente,
Een rinck aen tgebeente // van uwen pinge.
GEWOONTE

310

Tjan, dats waer / en hij behûeft sonderlinge310
Voir alle dinge // een schoone turkoos.
SMENSCHEN

SIN
Is dat nu de gewoont?
MANIER

Jae / men draechtse altoos
En een lange poos // gedaen: wilt dat vrij weten.
GEWOONTE

315

Bij sinte Juijn, nu hebben wij vergheten314
Trapier.
MANIER8V

Thadt gespeten // mij alle mijn daghen,
Hadden wijt niet bedocht.
GEWOONTE

Dan mûet hij noch draghen,
Jent van behagen, // een fraijen stoot // deghen.317

*
306
307
310
314
317

313 de dubbele punt achter gedaen staat in het hs.
314 achter Juijn staat in het hs. een punt
mijn ontfouwen plat: mijn duidelijke uitleg.
sonder vercleente: volledig.
tjan: uitroep: bij Sint Jan; sonderlinge: in 't bijzonder.
sinte Juijn: Juniperus, een der eerste volgelingen van Franciscus van Assisi, ‘célèbre par ses
saintes folies’; spreekwoord: zo gek als Juijn.
jent van behagen: schoon.
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MANIER

320

En sijn börse vanden ghelde mûet als loot // wegen.
Of sij noot // cregen // onder hem beijde
So mögense hem voirsien.320
SMENSCHEN

SIN
Segt met bescheijde,
Heb ic mijn gereijde // nu hier al?321
GEWOONTE

Ja ghij.
MANIER

Ic en weet niet // dat u ijet // ontbreecken sal.
GEWOONTE

Nu sijt ghij van tgetal // der amorösen, tjan!323
SMENSCHEN

325

SIN
Nu sie ic wel / de cleren maecken den man.
Helpt mij nu an // die sûete karsouwe!325
MANIER

Dat sullen wij dûen.
GEWOONTE

Ja wij, in trouwe.
MANIER

Maer bij die vrouwe // weest vrolijc en blije.
GEWOONTE

Ontslaet u en maect u quijt alle fantasije.328

320
321
323
325
328

hem voirsien: zich redden; met bescheijde: met oordeel.
gereijde: uitrusting.
van tgetal der: één van de (WNT, IV, 1832 beschouwt een dergelijk gebruik van ‘getal’ als
een latinisme).
karsouwe: madeliefje; aantrekkelijke vrouw.
hem ontslaen: zich bevrijden; fantasije: zwaarmoedigheid.
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MANIER

Maect sûet gecrije // van sange tot dier stonden.329
SMENSCHEN

330

SIN
Soude ic niet? Ic sal ooc wel vermonden330
Lieflijc oorconden // gedichten de thert // raecken.331
GEWOONTE

Ic hoort wel / ghij sullet wel expert // maecken.332
MANIER

Hûe soumen desert // laecken // u amoröse corage?333
SMENSCHEN

335

SIN
Ooc sal ic als een amorös personage
Bedrijven grammage // der sûeter musijcken.+335
+
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GEWOONTE

So en mach u niet letten.336
MANIER

Dan mûet van u strijcken
(Alse u sal blijcken) alle melancolösheit.
GEWOONTE

Ghij sijt een werlt
MANIER

vol alre amorösheit.
GEWOONTE

340

329
330
331
332
333
335
336
339
340

U liefs joiösheit // sal u cortelijc verjubileren.339
Gaet ghij hier binnen. Sonder cesseren340
Dûet ons begheren, // ghij en sult niet dwaelen.

gecrije van sange: omschrijving voor zingen.
vermonden: vertellen } synoniem van oorconden.
oorconden: uitspreken } synoniem van vermonden.
expert: deskundig; maecken: doen.
desert: afwezig; u amoröse corage: uw verliefde stemming.
grammage bedrijven der sûeter musijcken: omschrijving voor: musiceren; voor grammage
zie WNT s.v. grimas.
niet: niets; letten: hinderen; strijcken: verdwijnen.
joiösheit: gratie; verjubileren: vreugde schenken.
sonder cesseren: zonder aarzelen.
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MANIER

Ter stont sullen wij die coragiöse haelen,342
Ten sal u faelen // niet een mijte.343
SMENSCHEN

345

SIN
So wil ic haer verwachten met jolijte,
Comt doch so subijte // met haer als ghij möcht!
GEWOONTE

Ter stont sult ghij (dör ons) bij haer sijn verhöcht.
De eedele jöcht // sal u coemen flucx // bij.347
sMenschen Sin gaet int prieel alleen maer de sinnekens blijven noch buijten.

MANIER

Ghij möcht wel segenen met een crucx // dij,348
Duijsternis voir lucx // tfij // hebt ghij vercoren.349
GEWOONTE

350

So salmense beduijpen.350
MANIERE

So salmense verdoren.
GEWOONTE

Hij mûet noch smoren // in desen doppe.351
MANIER

Prûeft en eet nu al van onse soppe.352
GEWOONTE9V

Elc vûlle sijn croppe // van onsen aes.

342
343
347
348
349
350
351
352

coragiös: levenslustig.
het zal u aan niets ontbreken.
jöcht: jonkvrouw.
hem segenen met een crucx: het teken des kruises maken.
lucx: licht; tfij: uitroep van afschuw.
beduijpen: bedriegen; verdoren: voor de gek houden.
dop: pot.
sop: vloeibare spijs.
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MANIER

355

Wij sullen smenschen sin maecken heel dwaes,
Want ons geraes // wort als wijsen raet // geacht.
GEWOONTE

Tvolcht al die manier metter daet // en cracht.
Vrûech en laet // verpacht // elc ons avijs tallen tije.357
MANIER

360

Wij brengen die werrelt tot hovaerdije
En pomperije, // dat hem elc verheft359
Al waer hij Godt selfs.360
GEWOONTE

IJgho, dat treft.
Twert wel beseft // tallen stonden en dagen.361
MANIER

Ten sal niet beteren.
GEWOONTE

Godt mûetse plaegen,
Hij en cant verdragen // voortaen niet meere,
MANIER

365

Want pompöselick hem elc draecht te seere.364
Als een lantsheere // hem nu elck verthoont.365
Dats nu de manier.
GEWOONT

Dats nu de gewoont.
Maer ongeloont // salt nemmermeer blijven.367
MANIER

Wis niet!

357
359
360
361
364
365
367

verpachten: volgen, uitvoeren; avijs: raad.
pomperij: praalzucht.
selfs: zelf; ijgho: bij God; dat treft: dat klopt (?).
twert wel beseft: dat blijkt.
hem dragen: zich gedragen.
lantsheer: vorst.
nemmermeer: volstrekt niet.
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GEWOONT

370

Maer hoort, wat dese verganckelicke catijven368
Al meer bedrijven, // wilter wel ûp letten,
Sij houden nu voort an sulcke bancketten
Al soudtmer aensetten // princen en vorsten.371
MANIER

Daer mûet dan wesen gebacken in corsten,
Etende te borsten // vladen, taerten, pasteijen.373
Gebraeden haesen, venison en lampreijen.374
GEWOONTE

375

Dan ghaetmer bereijen // om thert te verhogen,
Verscheijden wijn, die suijpende bij groten togen,+
Sulcx dat puijlen dogen // en tvlees swelt vanden beene.
MANIER

Dit useert elc eene, // groot ende cleene,378
Int gemeene // is dit nu de maniere.
GEWOONTE

380

Tis gewoonte ooc mennigherthiere380
Dat elc een fiere // sijn eijgen corpus bemint.
MANIER

Dat is damorösheit diemen nu bevint.382
Men acht nu twint // ûpten eijgen naesten.383
GEWOONTE

385

368
371
373
374
378
380
382
383
384
385

Daer tûe en can hem nu niemant haesten,384
Maer ten laetsten // salt noch roucoop vallen.385

catijven: rampzaligen.
al: alsof.
etende te borsten: om zich ‘te barsten’ te eten.
venison: wild; lampreijen: jonge konijnen.
useren: tot gewoonte hebben.
mennigherthiere: in velerlei opzicht (overal?).
bevinden: gevoelen.
twint: weinig of niets.
daar heeft niemand haast mee.
roucoop vallen: tot berouw aanleiding geven.
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*
MANIER

Liefken, wij mûeten nu wat anders callen,386
Laet ons niet vermallen // den tijt te quiste.387
GEWOONT

Tjan, dats waer / met subtijlen liste,388
Lieflick sonder twiste // mûeten wijt an // stellen.389
MANIER

390

Mûchten wij haer doch bij den man // vellen,390
Ic wedde, wij dan // sellen // groten danck begaen.391
Verganckelijcke Scoonheit, een vrou persoon, seer costelijc en amorös in thabijte, coemt nu
voort.

GEWOONTE

Liefken, hier comt de schone swancke // gaen.392
Hûe fraeij en rancke // staen // haer smaele sijden!393
MANIER

Sijt gegrûet, joncfrouwe.
GEWOONTE

395

Tot allen tijden mûet ghij u verblijden
Reijn edele bruijt.
MANIER

O schone gedaente hebben u doren niet getuijt?
Tot deser minuijt // hebben wij in veel manieren
Van u gesproocken.

*
386
387
388
389
390
391
392
393

391 danck aldus hs., ondanks rijm
394b tweede helft van de regel te lezen als eerste helft van het volgende vers
callen: spreken.
vermallen (te quiste): verknoeien, verbeuzelen.
tjan: uitroep: bij Sint Jan; subtiel: sluw.
sonder twiste: rustig; anstellen: aanleggen, doen.
vellen: doen liggen; bij den man: lokale bepaling.
begaen: krijgen.
swanck: slank.
smaele sijden: slanke heupen.
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VERGANCKELICKE SCOONHEIT10V

400

Wast döcht, dat mûcht ghij versieren.398
Nochtans dûe ic verfieren // in swerlts crijt399
Alle genuechte / triûmphe / vröcht en jolijt.400
Elc wert verblijt // van mijn presenci hooch befaemt,401
Want Verganckelicke Scoonheit ben ic genaemt.
GEWOONT

Dats juijst geraemt // naer swercx eijssche.403
MANIER

405

O ghij möcht wel seggen, o beminde vleijssche,
Een vrolicke leijssche // möcht ghij wel singen.405
GEWOONTE

Want elc begheert u,
MANIER

elc heeft verlingen406
Voir alle dingen // tot u, schoon creatöre.
GEWOONTE

Want ghij sijt lieflijc
MANIER

en sûet van ghöre.
GEWOONTE

U flöre // is van edelre substance.409
MANIER

410

Elc een sûect u,
GEWOONTE

elc begheert aliance,410
Sonder surchanse, // met u te maecken.411

398
399
400
401
403
405
406
409
410
411

als het deugd was heb je het wel uit je duim gezogen!
verfieren: fier worden, zich fier verheffen; swerlts crijt: omschrijving voor de wereld.
triûmphe: plezier.
presenci: aanwezigheid.
geraemt: overlegd.
leijssche: lied.
verlingen: verlangen.
flöre: bloei, schoonheid; substance: stof, hier: aard.
aliance maecken: in aanraking komen.
sonder surchanse: zonder uitstel.
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MANIER

Elc eert en bemint u.
GEWOONTE

Men mach u niet laecken,412
MANIER

Want in allen saecken // maect ghij den paijs.
GEWOONTE

O schone kersouwe, ic weet u wat fraijs.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

415

Dûet mij trelaijs // wat dat mach sijn.
MANIER

Maer tis een vrijer!
VERGANCKELICKE SCOONHEIT11R

Een vrijer?
GEWOONTE

Ja.
MANIER

Ho/hij is so fijn.416
GEWOONTE

Hij lijdt grote pijn // dör tderven uws persone.
MANIER

Ghij spant alleen in sijn hert een crone418
Net en schone // boven alle anderen.

*
412
416
418

413 in, hs.: ic
men mach u niet laecken: men kan niets op u aanmerken.
fijn: edel, voortreffelijk.
een crone spannen: de uitmuntendste zijn, een ereplaats innemen.
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GEWOONTE

420

Tis uws gelijcke.
MANIER

Ghij mûet bij malcanderen!
GEWOONTE

Hij ghaet wanderen // hier binnen die camere.
MANIER

Tis een fraijart,422
GEWOONTE

ter werlt gheen bequamere.
MANIER

Tis gheen verblamere.423
GEWOONT

Hij is eerlijc befaemt.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

425

Wel, segt mij wie tis / en hûe hij sij genaemt,
Want mij betaemt // daer van tbekin // te weten.425
MANIER

Maer hij is (seg ic) sMenschen Sin // geheten
Ende is hier in // geseten // verwachtende twoort
Uws consents,428
GEWOONTE

dör twelck hem confoort
Ter stont aen boort // sal coemen strijcken.429
MANIER

430

422
423
425
428
429
430
431

Dus bidden wij u, en wilt hem niet beswijcken,430
Maer tswaer versijcken // wilt hem doch bûeten.431

fraijart: knappe vent; bequaem: aardig, aangenaam.
verblamere: compromitterende figuur; is eerlijc befaemt: staat goed bekend.
tbekin weten: op de hoogte zijn.
consent: toestemming.
aen boort coemen strijcken: geschieden, overkomen, gebeuren.
beswijcken: in de steek laten.
swaer versijcken: grote smart; bûeten: goedmaken, stillen.
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GEWOONTE

Uwe presente scoonheit sal hem tleven versûeten,
MANIERE11V

Of anders sal hij mûeten // van liefde sterven.
GEWOONTE

435

Dus spreect een gûet woort van sûeter conserven,434
Laet hem verwerven // troost tot deser uere.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

440

445

Tot smenschen sins behûef is mijn substance puere,436
Edel van nature, // gemaect en gefaetsoneert,
Waer dör mij elck gheern siet ende begheert,
Want verconsoleert // wert smenschen sciencie439
Van mijn schone ende lieflicke presencie.
Die sentencie // wijst de spraeck der gemeenten.441
Mijn substance is ghout / silver en costel gesteenten,442
Mijn gebeenten // sijn schoon als ijvoren,
Mijn voijs is sûet en lieflick om horen.444
Daer om heeft vercoren // mij tmensselick gaerde.445
Nochtans corruptibel en mûet tot cleijnen waerde446
Vergaen ter aerde, // nemende daer mijn ganck.
Al ben ic schoon // ic ben ooc onduerlick cranck.448
MANIER

Segt mij eer lanck, // consenteert // ghij?
VERGANCKELICKE SCHOONHEIT

450

434
436
439
441
442
444
445
446
448
451

Ja ic certeijn / en mijn hert begheert // vrij
Ongecesseert // bij // hem altijts te sijne.451

conserve: inhoud.
tot enes behûef: ten dienste van iemand; substance puere: zuiver wezen.
verconsoleren: vertroosten; sciencie: innerlijk?
sentencie: uitspraak.
costel: kostbaar.
voijs: stem; om horen: om te horen.
tmensselick gaerde: de mensheid.
corruptibel: zondig.
onduerlick: vergankelijk, hier: dodelijk; cranck: zwak.
ongecesseert: zonder uitstel.
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GEWOONTE

O, dats jent.
MANIER

Ja, dats fijne.
GEWOONTE

Laets poijen wijne // en leven sonder getröre.453
MANIER

455

Nu dan ghij edele en schone figöre,454
Comt, ic gae u vöre, // volcht mij met blijder sinne
Al hier tot deser cameren inne.
Hier wert tprieel geopent, aldaer tbancket beijde van spijs ende dranck aen deen sijde bereijt
sal staen ende sMenschen Sin sal ûpstaen, omhelsende Verganckelicke Scoonheit.

SMENSCHEN

460

SIN12R
O köninginne / wilcoeme sijt ghij mij vrinlick,
Een cusken voir u mondeken minlick458
Ten eersten gewinlick // sult ghij wesen.459
Ic heb u boven al ter werk uijtgelesen,
Ghij condt genesen // mij van alle quaele,
Want mijn hart is dörschoten metten straele462
Principaele, // liefken, van uwer lieft.463
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

465

Daer voir ghij mijn jonste weder besieft464
En wert van mij gerieft // alle vröchden jolijsselick,465
Mijn herteken.
MANIER

Dat is seker prijsselick.466

453
454
458
459
462
463
464
465
466

laets: laat ons; poijen: drinken.
figöre: vrouw.
minlick: lief.
gewinlick wesen: krijgen.
strael: pijl.
principael: opperste, alles overtreffende.
besieft: geniet.
wert van mij gerieft: verkrijgt van mij; jolijsselick: aangenaam.
prijsselick: prachtig.
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GEWOONTE

Hier is avijsselick // Venus consultacie.467
SMENSCHEN

470

SIN
Laet wij vrolick leven met jubilacie468
Tot deser spacie // elc nu drûefheit verplette,469
Want ic heb nu die schone fiolette,470
Mijns sherten sin.
MANIER

Ten banckette // so vûecht u in dit vergier.471
Hier gaen damorösen vast bij malcander sitten.

SMENSCHEN

SIN
Tsa, bestelt ons hier // geback, gebraden, wijn en bier,
Ûp dat mijn liefken fier // mach werden verhöcht.
GEWOONTE

Tis hier al beschict.
MANIER

Tis hier al gevöcht.
GEWOONT

475

Bedrijft genöcht in dees lieflijcke baene.475
MANIER

Dient u lief van tgeback
GEWOONT

en schencktse beaene.476
MANIER12V

Schoonder dan de maene // oijt was in swerlts plecke
Es u lief.

467
468
469
470
471
475
476

avijsselick: helpend; consultacie: onderrichting.
jubilacie: vreugde.
tot deser spacie: nu.
fiolette: viooltje.
vergier: lusthof.
baen: hier: omgeving.
beaene: een Franse wijn.
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*
GEWOONT

480

Laet ons saijen den wijn secke,478
Ûp dat ic ontwecke // die sûete musijcke.479
Ic brengt u, lieff!480
MANIER

Ick wachts, ûp dat hier blijcke
Dedel rhetorijcke // tot deser minute.
GEWOONTE

Maer liefken, dat is ten eersten uijte.482
Daer mee ic ontsluijte, // mijn herteken fijn!483
MANIER

Geluck!
GEWOONTE

Van hertsen!
MANIER

485

Dat is seker gûede wijn,
Dies willen wij vröcht orboren tot desen termijn.

Hier singen de sinnekens tsaemen dit veersken ûp die wijse / och wijntken ghij staet grûen.

490

*
478
479
480
482
483
ad 486
487
488
492
493

Wij willen vröcht bedrijven,ad 486
Jolijt coemt ons omtrent487
Dör die flör van allen wijven,488
De hier nu is present.
Sij is seer excellent
In smenschen sin geprent.
Haer wesen pertinent492
Brengt vröcht in dit convent.493

492 achter wesen in hs. doorgehaald seer soluent
secke: hier wel de wijnsoort waarover WNT, XIV, 1293 spreekt.
ontwecken: opwekken.
ic brengt u: prosit; ick wachts: antwoord op toast.
uijte: leeg.
ontsluijten: ‘de rij openen’.
zie voor het versje: Kamper liedboek, uitg. F. van Duyse in Tijdschrift der vereeniging voor
Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis deel III (A'dam 1891) p. 148.
coemt ons omtrent: nadert ons.
flör: bloem; hier: schoonste.
pertinent: uitstekend, voortreffelijk.
convent: bijeenkomst, samenkomst.
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GEWOONTE

495

Ick mûet den leckeren wijn noch eens tsaijen.
Tbecomt mij wel / jaet bij mijn doot // siel.495
MANIER

Sij is fijn ende ghûet niet om verfraijen.496
GEWOONTE

Ic mûet den leckeren wijn noch eens tsaijen.
MANIER

So mögen wij noch een liet uijter herten draijen.498
GEWOONTE

500

Dat dûet mij bet dan of mij een steen op thoot // viel.+499
Wilt den leckeren wijn ooc noch eens tsaijen.
Tsal u wel becoemen // jaet bij mijn doot // siel.
Ic salt neder schuijven in u schoot // griel.502

De sinnekens singen hier weder tsaemen dit veersken / ûp die wijse: laet varen den geck.

505

510

495
496
498
499
502

505
507
509
510

Set an u mont, // drinct totten gront
Tcrûesken metten wijn // seer fijn.
Haelt dör u keel, // ten is gheen scheel,505
Tsal u een medecijn // wel sijn.
Poij poij poij poij // eij manneken moij.507
Tis al naer smenschen sin.
Hij mûet noch schier // voirwaer van hier.509
Tvalt hem cranck gewin.510

bij mijn doot siel: bekrachtigingsformule, vgl. WNT, III2, 2866.
niet om verfraijen: zo lekker als 't maar kan.
een liet draijen: ten gehore brengen.
dat bevalt me beter dan wanneer me een steen op mijn hoofd viel.
neder schuijven in u schoot: betekenis niet duidelijk: in overvloed schenken? (met obsc.
associaties?); griel: kinderachtig meisje, giechel; Rhet. Gloss. noemt het als aanspreekvorm
van sinnekens (gericht tot een vrouw).
ten is gheen scheel: het komt er niet op aan, het doet er niet toe.
poij ...: uitroep van blijdschap, vgl. MNW, VI, 530; kan ook opgevat worden als imperatief
van poijen: drinken.
schier: gauw.
tvalt hem cranck gewin: hij zal er weinig plezier van hebben.
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*
GEWOONTE

Drinct eens!
MANIER

Wilt nu alle vröcht ontwinnen.511
SMENSCHEN

515

520

SIN
Dalder schoonste // gecroonste // in mijn hert van binnen, 512
Dedel geborenste // vercorenste // boven alle vrouwen,
De eerbaerste // vermaerste // getrou in minnen,
Dalder scoonste // gecroonste // in mijn hert van binnen,515
De fraijste // de ghaijste // gestadich in sinnen,516
De beminste // wel gesinste // vol alder trouwen,
Dalder schoonste // gecroonste // in mijn hert van binnen,518
Dedel geborenste // vercorenste // boven alle vrouwen,
Een droncxken // der liefden voncxken // weet u vergouwen.520
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

525

Dat wacht // ic, // vröcht verpacht // ic // dör u lief aenscouwen,521521
Dat ghij // seer blij // tot mijwarts thoont.
U oghen // verhogen // mij sonder flouwen.
Dat wacht // ic, // vröcht verpacht // ic // dör u lief aenscouwen,524
Dat mij verhöcht, // en alle vröcht // dûet ûp mijn douwen.525
U jente manieren // dûen mij hantieren // vröcht ongethoont.526
Dat wacht ic, // vröcht verpacht ic // dör u lief aenscouwen,527
Dat ghij // seer blij // tot mijn warts thoont,
Dwelck u//als nu//van mij met een cusken wert geloont.+529
+

13v

MANIER

530

*
511
512
515
516
518
520
521
521
524
525
526
527
529

Daer how ic veel of.

516 voor sinnen in hs. een doorgehaalde v
ontwinnen: uiteenzetten.
gecroonste: voortreffelijkste.
gecroonste: voortreffelijkste.
ghaijste: vrolijkste.
gecroonste: voortreffelijkste.
weet u vergouwen: weet 't u vergolden.
verpachten: smaken.
aenscouwen: aanblik.
verpachten: smaken.
dûet ûp mijn douwen: laat op mij neerdalen.
vröcht hantieren: genoegen smaken; ongethoont: ongekend.
verpachten: smaken.
als nu: nu.
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GEWOONTE

Ten mach sijn verschoont.530
MANIER

Ic heb gecroont // in mijn hert dees compangije.531
U wert geluck, herteken.
GEWOONTE

Ic wachts tot desen tije532
Vrolijck en blije, // met genuechten drinct dat uijt.533
VERGANCKELICKE SCHOONHEIT

O mijn liefken!
SMENSCHEN

535

SIN
O mijn shertsen bruijt!534
Venus sûete fruijt // laet mij smaecken sonder getal535
In Venus tente.536
VERGANCKELICKE SCHOONHEIT

Tuwen wil / want de genuecht ist al
In dit geval, // lae varen drûefheit van mûede swaer.537
GEWOONTE

Ic brengt u eens.
MANIER

Dat wacht ic, chaer.538
Den wijn seer claer // met reijn genuechte drinct.539

530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

ten mach sijn verschoont: dat is zo mooi als 't maar kan; zie voor dergelijke superlatieve
omschrijvingen Ts. 3, 119.
cronen: de voorkeur geven; compangije: gezelschap, metgezel.
tot desen tije: nu.
met genuechten: zinspreuk van De Corenbloem, rederijkerskamer te 's-Gravenhage; zie voor
soortgelijke toespelingen in het vervolg van het spel blz. 11 e.v.
shertsen: zie noot bij 249.
Venus sûete fruijt smaecken: zie noot bij 17.
in Venus tente: zie voor dergelijke omschrijvingen met de naam Venus: Tspel van de
Cristenkercke, uitgegeven door G.A. Brands; (Utrecht, 1923) blz. 117 en 118.
drûefheit van mûede swaer: sombere stemming.
chaer: liefje.
reijn: groot.
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VERGANCKELICKE SCOONHEIT

540

Mijn herte van jolijte in mijne lijve sprinct.
Genuechte dwinct // mij vrolijc te singen
Voir alle dingen.

Hier singen de amorösen dit versken op die voijs: twas een aerdich meesterken.

545

550

Schoon liefken jent // seer fier en excellent,
Wilt vrolick wesen.
Certeijn ghij bent // nu in mijn hert geprent,
Reijn uijtgelesen.
Mijn jonge jöcht // is dör u verhöcht.
U selven vöcht // te maecken genöcht,548
Wilt drûefheit smoren,
Bedrijft nu vröcht, // schoon lief, al dat ghij möcht,
Want uijt rechter döcht // heb ic u vercoren.
SMENSCHEN

555

560

548
553
554
555
556
557
558

559

SIN14R
Al mûcht ic met Medea die schone vrouwe
Subtijl van verstande, daer tûe fraij en fiere553
Rosieren carnaliter in Venus douwe554
In een lustich amorös vergiere,555
Verciert met goutblûemkens sûet van maniere,556
Lustich gecolört als tschijnsel der sonnen,557
Lichtende fructijf in swerlts duwiere;558
Of al waer ic in tprieel van Gatallauwe vonnen,559
Daer alle jolijt van vrouwen was ontwonnen,

u selven vöcht: zet u ertoe.
subtijl van verstande: intelligent.
rosieren carnaliter: vleselijke gemeenschap hebben.
vergier: lusthof, tuin.
sûet van maniere: schoon.
lustich: fraai.
lichtende: licht verspreidend; fructijf: vruchtbaar, niet in de woordenboeken; A. Souter, A
glossary of later latin to 600 A.D. vermeldt fructivus: fruitful; duwiere: schuilplaats, hol;
swerlts duwiere: de wereld.
waer ic vonnen: bevond ik mij; Gatallauwe: naam onbekend; over middeleeuwse
voorstellingen van het aards paradijs schrijft C.G.N. De Vooys in Ts. 25; ook in Ts. 28 komt
dit onderwerp ter sprake in Bijdrage tot de eschatologische voorstellingen in de middeleeuwen,
door H.J.E. Endopols; de weinige gegevens uit de tekst wijzen misschien nog eerder naar
een van de vele versies van de jardin d'amour.
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565

*
Dwelck daer om daerts paradijs was genomineert,561
Soe dûcht mij al niet / en ic en soudt niet connen562
Bij dien sonder u wesen verconsoleert;563
Of al had ic al dat smenschen hert verconforteert,564
Sonder u, mijn liefken fraeij en reene,
Soe dûcht tmij al niet / jae, tminste jolijt niet weert
Uws presencijs in een corte spacie cleene.566, 567
Dus mijn hert gheen ander vröcht en begheert
Voir tsijn met u uijt jonsten begrepen alleene.569
GEWOONTE

570

Dwoort is crachtich.
MANIER

Tgaet ooc ten beene.570
SMENSCHEN

SIN
Voirwaer ic meene // tghundt ic u, lief, verthone.571
GEWOONTE

Ghij aensiet joncheit
MANIER

en die schoonheit van persone.
Metter wone // sult ghij bij elc ander blijven.
SMENSCHEN

575

*
561
562
563
564
566, 567
569
570
571
574
575

SIN
Nu eens gedroncken, dan willen wij om vröchts verstijven574
Genuecht bedrijven. // U tûe, lief!575

573 aan elc oorspronkelijk vastgeschreven: an, doch dit is weer doorgehaald
genomineert: genoemd.
dûcht mij niet: leek me niets waard.
verconsoleert: vertroost.
verconforteert: opwekt.
zelfs niet tegen de geringste vreugde van jouw aanwezigheid opwegend.
uijt jonsten begrepen: in liefde bijeen.
ten beene gaen: diepe indruk maken.
verthonen: te kennen geven.
verstijven: versterken, vergroten.
u tûe: op uw gezondheid.

Cornelis Meesz. van Hout, sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit

149

VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Van niemant lievere,
Want ghij sijt en sult blijven alleen mijn gerievere,576
Dies een besievere // ghij sult sijn en blijven grûijende
Van mijnder schoonheit.577, 578
GEWOONTE14V

Dats fraij.
MANIER

580

In lieft blûijende.
Wie tes mûijende, // ghij sijt uijt jonsten versaemt.579
Ic brengt u!
GEWOONTE

Humiliamim, tbetaemt580
Ongeblaemt // weder vrolick te singen581
Sonder verlingen.582
Hier wert weder gesongen.

585

590

576
577, 578
579
580
581
582
583
587
588
591

U woorden sûet // de gheven mij een mûet583
Naer mijn behagen,
Want, lief, ghij dûet // nu dör u liefde ghûet
Mijn druck verjagen.
U schoon samblant, // reijn diamant,587
Hout mij te hant // in Venus bant,588
Mijn lief vol eeren.
Der minnen brant // is so in mij geplant,
Ten sal nae mijn verstant // nemmermeer cesseren.591

mijn gerievere sijn omschrijving van: mij gerieven.
daardoor zul je mijn schoonheid steeds meer gaan beseffen.
wie tes mûijende: wie het ook hindert. uijt jonsten versaemt: in liefde verenigd.
humiliamim: dank u wel?
ongeblaemt: zonder dat er iets op aan te merken is.
sonder verlingen: onverwijld.
mûet: stemming.
samblant: uiterlijk.
te hant: nu.
nae mijn verstant: naar mijn oordeel.
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SMENSCHEN

595

600

605

SIN
Al laech ic wel lieflic omhelst en beermt592
In een schoon prieel vol penceekens sûet593
En waer overdect met rode rooskens beschermt,
Of onder die hoelangherlieverkens ghûet,595
Of bij tblûijende eglentierken van roocke overvlûet,596
Of waer met korenblûemkens schoon van colöre
Bespreijt mijn bedde edelic / daer ic metter spûet
Sow slapen met een ander vrou van sûeter natöre,
Of lage met haer onder den sûeten ghöre
Der gheeluwe fioletten waerdich om prijsen,601
Of in die claverblûemkens bedwelmt wel ter köre602
En overdect met schone willige rijsen,603
Dit sow mij al duncken cranck verjolijsen;604
En voir sulck gebruijck vercoos ic geweene,605
Want sou mij duncken een swaer afgrijsen.
Soe ict al sonder u misprijs / (ic segt en meene607
Als ic voirseijde) dies wilt mij lieft bewijsen608
Voir tsijn met u uijt jonst begrepen alleene.
MANIER15R

610

Trow mûet blijcken.
GEWOONTE

Al sow bersten de steene!
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Ghij sult in recompense hebben certeene611
Tgebruijck mijns lichams / getrou minnare.

592
593
595
596
601
602
603
604
605
607
608
611

beermt: omarmd.
penceekens: WNT s.v. pansee: naam van het driekleurig viooltje.
hoelangherlieverkens: bitterzoet, klimplant: Solanum Dulcamara; zie: Chr. Stapelkamp in
Frisiaca II, blz. 22, in de serie Estrikken.
van roocke overvlûet: met zijn overvloedige geur (overvlûet is het verleden deelwoord van
overvloeden: overlopen)
fioletten: viooltjes.
wel ter köre: in sterke mate.
willige rijsen: wilgetakken.
cranck verjolijsen: geringe vreugde.
gebruijck: genot.
soe: daarom.
voirseijde: zopas al zei.
recompense: beloning.
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SMENSCHEN

SIN
Ghij sijt en sult blijven / de liefste en anders gheene.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

615

Ghij sult in recompense hebben certeene
Alle dat mijn is, sonder van u te scheene.615
SMENSCHEN

SIN
O lief, dat is mij seer troostelick voirware.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Ghij sult in recompense hebben certeene
Tgebruijck mijns lijchams, getrou minnare.
MANIER

Sij laet horen twoort,
GEWOONTE

620

dat van drûefheit sware
(Ic segt u clare) ontlast / daer dör ghij vröcht besieft.620
MANIER

Ghij siet gracie.
GEWOONT

En dit schiet uijt lieft.621
MANIER

Geluck, mon suer.622
SMENSCHEN

SIN
Dat wacht ic ongegrieft.623
Tes niet misbrieft // tot deser öre.
Ic sal u bescheijt dûen.624

615
620
621
622
623
624

te scheene: te scheiden.
clare: duidelijk; besieft: ondervindt.
schiet: geschiedt.
mon suer: meneer; ongegrieft: opgewekt.
dat woord komt op een goed moment.
bescheijt dûen: een dronk beantwoorden.
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*
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

625

Nu dan, sonder getröre,
Singt ghij tenöre, // ic ghae u vöre.

Hier singtmen weder.

630

Met al ons vlijt // so maecken wij jolijt
Als Venus scholieren.
Al ist haer spijt, // de onse vröcht benijt,
Die wij nu hantieren,
Wij leven voort // met sûet accoort,+630
So blijft versmoort // des nijders repoort,631
Schoon lief verheven.
Lief, dör u woort // mijn hert vröcht orboort.
Ic sal vrij ongestoort // u niet begheven.634
SMENSCHEN

635

640

645

*
630
631
634
637
639
640
641
642
645

SIN
Al waer een vrou so edel en reijn gemaniert
Als de blûemkens der witten en blaeu accoleijen,
So döchsaem, suijver en ongescoffiert637
Als lelijkens, de hem onder den doorn verspreijen,
So crachtich sûet (vaet mijn verbreijen)639
Van roocke als de blûemkens van speelcoren,640
So profijtich in allen conterreijen641
Als de raepkens profitabel om orboren,642
So gestadich van colör (wilt naer mij horen)
Als de lauwertelgen / altijts in schoon saijsûene,
So stantachtich duerende niet om verschoren645

643 haakje achter horen ontbreekt in hs.
645 verschoren, hs.: verschonen
met sûet accoort: in harmonie.
versmoort blijven: achterwege blijven; nijder: lasteraar, kwaadspreker; repoort: verslag.
begheven: in de steek laten.
ongescoffiert: ongerept.
vaet mijn verbreijen: begrijp me goed.
speelcoren: MNW s.v. spelcorn - witte hagedoorn.
profijtich: nuttig.
profitabel om orboren: goed om te eten.
stantachtich: onafgebroken; niet om verschoren: heel sterk.
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650

*
Als deijcke / blijvende vroom en ghûet van dûene,
Tijelick in node so behulpsaem avont en nûene647
Als de rijpe koren aren int gemeene,
So mildelic sûet (vaet mijn bevrûene)649
Als de rapenblûem / sijnde van sûetheit pleene,650
So en begheerde ic dien niet (ic segget kûene)
Voir tsijn met u uijt jonst begrepen alleene.
GEWOONTE

In liefden vuijrich
MANIER

so en crijcht hij peene // hort noch greene653
Van Venus / maer blijft onder haer nacie.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

655

Liefken / laet ons nu en tot allen spacie
Helsen en cussen, houdende in lieft accoort.656
SMENSCHEN

660

SIN
Dat dunct mij tsijn de fonteijn van sûeter collacie.657
Liefken, laet ons nu en tot allen spacie
Venus dienen, ûp dat sij beneplacie659
In ons heeft / want wijt uijt lieft bestaen nu voort.660
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Liefken, laet ons nu en tot allen spacie
Helsen en cussen, houdende in lieft accoort.
GEWOONTE16R

Tis noijt gesien,

*
647
649
650
653
656
657
659
660

648 gemeene in hs. verbeterd uit gemeijne
tijelick: te rechter tijd.
vaet mijn bevrûene: begrijp me goed.
pleene: vol.
peene: straf; hort noch greene: moeten we hier denken aan mnl. niet een ort en niet een grein,
dus: helemaal geen?
houdende in lieft accoort: in liefde volhardend.
fonteijn: bron; collacie: samenzijn.
beneplacie: welgevallen.
bestaen: ondernemen, doen.
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MANIER

tis noijt gehoort
GEWOONTE

Sulcke grote liefde,
MANIER

665

sulcken woort // sonder bedrûefde herten gedaen.
Maer lieft mûet blijcken.
GEWOONTE

Aensiet lieft / van dees ghij sult saen
Claerlick verstaen // dat hem dees lieft overvlûet // spreijt.
MANIER

Dats waer.
GEWOONTE

Ic wachs eens.667
MANIER

Wat dees blûet // seijt!
GEWOONTE

Tsa, smaect druijfkens sûetheit, // ic salt gehingen.668
MANIER

A vous!
GEWOONTE

Profaes / drinct uijt geringen.669
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

670

667
668
669
670
671

Best mingen // wij ons in liefden gepaert.670
Noch een liedeken mûet van ons sijn verclaert.671

ic wachs eens: Gewoonte gebruikt de antwoordformule, hoewel hij niet toe-gedronken is,
vandaar de minachtende reactie van Manier; bluet: kerel, vent.
gehingen: toestaan.
profaes: op je gezondheid; geringen: snel.
mingen wij ons: verenigen wij ons.
verclaert: ten gehore gebracht.
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*
Hier singmen weder.

675

680

O prinche claer // de mij int openbaer
Liefde condt bewijsen,
Gheen drûefheit swaer // en mach mij coemen naer,
Maer u vröchde mûet rijsen.
U claer aenschijn // verhoochtet therte mijn.
De liefde fijn // is mij een medecijn
In dese contreije.
Schenct in die wijn, // nu laet ons vrolic sijn
En trecken eenen lijn, // schoon accoleije.680
SMENSCHEN

SIN
Prinslick prinches, ghij sijt en sult de liefste blijven.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Al mûcht ic beter, met gheen ander ic vereene.682
SMENSCHEN

SIN
Dies ic u alleen in mijn hert wil schrijven.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT16V

Prinslick prins, ghij sijt en sult de liefste blijven.
SMENSCHEN

685

SIN
Dies dûetmij gansselic in liefden verstijven.685
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Van u presencie ic mij niet en speene.686

*
680
682
685
686

ad 672 de toneelaanwijzing in hs. niet onderstreept
eenen lijn trecken: op dezelfde wijze te werk gaan.
vereenen: zich verenigen.
in liefden verstijven: in liefde volharden.
hem spenen van: zich onthouden van.
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*
SMENSCHEN

SIN
Prinslick prinches, ghij sijt en sult de liefste blijven.
VERGANCKELICKE SCOONHEIT

Al mûcht ic beter, met gheen ander ic vereene,
Voir met u tsijn / uijt jonste begrepen alleene.
SMENSCHEN

690

SIN
Tsa, dûet van ons heene, // tis over meer dan tijt.690
Dees taeffele, spijs en dranck maect ons quijt.
Spûijt u met vlijt // en vertûeft niet lang.
GEWOONTE

Ic neme die spijs.
MANIER

So dûe ic den dranck.
GEWOONTE

Metter ganck // wert tander gehaelt seer snel.694
MANIER

695

Best draech ic nu met mij die schabel.695
Damorösheits ûpstel // is mij lief dat wel vaert.696
Adieu / ic laet u bij een uijt sûetheit vergaert.
Hier wert tprieel gesloten ende damorösen blijven daer binnen ende tbancket wech gedragen
sijnde coemen de sinnekens voort.

MANIER

Eij liefken, emmer ist nu brulofs feeste.

*
690
694
695
696

694 snel, hs.: sneel
dûet van ons heene: breng de boel weg.
metter ganck: terstond.
schabel: bankje.
damorösheits ûpstel: de plannen van de geliefden.
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*
GEWOONTE

Swijcht wat stille / hier betaemt gheen snateren.
MANIER

700

Liefken, sij sijn nu beijde in Venus foreeste.
Eij liefken, emmer ist nu brulofs feeste.
GEWOONTE

Och beckgen, dit vernieut ooc mijnen gheeste,702
Tsou mij ooc wel lusten, mijn tanden wateren!
MANIER

Eij liefken, emmer ist nu brulofts feeste.
GEWOONTE

705

Swijcht wat stille, hier betaemt gheen snateren.
MANIER17R

Ken swijch niet, maer ic hoope met pateren
Ende materen // ooc te bruloft te varen.706, 707
Eij liefken, coemt doch, wilt u bij mij paren
En laet ons sijn ghûe charen.+709
+

cust

GEWOONTE

Is dat de manier?
MANIER

710

Ja, tis de gewoonte, dat mûcht ghij schier
Rechtevoort hier // claerlick aenschouwen.
GEWOONTE

Hûe macht daer nu regenen?

*
702
706, 707
709

709a de toneelaanwijzing hiernaast in hs. niet onderstreept
vernieut mijnen gheeste: frist mijn geheugen op.
met pateren ende materen: met een gezelschap dat van feestvieren weet?
charen: vrienden.
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*
MANIER

Hûe macht daer nu douwen?
GEWOONTE

Die flör van vrouwen // hûe mach hij se pöselen!713
MANIER

Ja, hûe sûet mögen sij beijde leggen möselen!714
GEWOONTE

715

Hûe mach hij nöselen!715
MANIER

Mont tûe!
GEWOONTE

Hem sal tijt ontbreecken.
MANIER

Sij valt hem veel te cort.716
GEWOONT

Al waer seven weecken
De nacht onbesweecken // sij waer noch te smal.717
MANIER

Dat en liecht ghij niet.
GEWOONT

Maer wij hebben den cal718
En hij speelt den bal // daer dat sulcx betaemt.719
MANIER

720

*
713
714
715
716
717
718
719

Dats waer, want sij sijn uijt minnen versaemt
Vrij onbeschaemt, // dats nu de gewoonte.

720 hierboven in hs. minnaer i.p.v. manier
pöselen: aanhalen, betasten.
möselen: WNT, IX, 650 kent meuzelen in de betekenis van smullen, dus hier wel: genieten.
nöselen: Rhet. Gloss. kent dit werkwoord in de betekenis van futuere, een betekenis die hier
past.
sij: nacht; al duurde de nacht onafgebroken zeven weken; smal: kort.
sij: nacht; al duurde de nacht onafgebroken zeven weken; smal: kort.
den cal hebben: erover praten.
den bal spelen: zie 212, 213, de liefde bedrijven.
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GEWOONTE

Tes nu de manier, datmen schoonte722
Vol alre hoonte, // de verganckelic is, bemint.723
De gewoonte tvolck dies leert en ontwint.
MANIER17V

725

De maniere print // tselfde in thart der menschen,
Beijde rijck end arme.
GEWOONTE

Men hoort nu wenschen
Bûeren en henschen // die manier te volgen.726
MANIER

Diet niet en vermach wert heel verbolgen.
GEWOONTE

Dör nijt verswolgen diet wel vermogen.729
MANIER

730

Dat is een teijken dat wij beijde niet en dogen.
GEWOONTE

Dats ongelogen, // elc een nu ter tijt bedrijft731
Ende smenschen sin geheel end al nu blijft
Seer vast verstijft // in sulcke amorösheit.733
MANIER

735

722
723
726
729
731
733
734

Tvolck fondeert hem nu in alle prösheit,734
So dat fraudelösheit // nu de manier // es.

schoonte: schoonheid.
hoonte: bedrog.
henschen: hensen, hansen, met ch onder invloed van wenschen: grote heren.
nijt: hartstocht waarmee men iets doet, of afgunst: beide betekenissen zijn hier mogelijk.
het object 't enclitisch in tijt?
verstijft: standvastig (hier predicaatsnomen).
hem fonderen: zich toeleggen; prösheit: bedrieglijkheid.
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GEWOONTE

Elc nu amoröslick fraij en fier // es,736
Stil ende dier // es, // te beminnen verganckelheijt,737
MANIER

Als schat, ghelt, ghout en silver, dwelck wanckelleijt738
In sijn schranckelheit // ende verderven, // siet.739
GEWOONTE

740

Elc met hert en sin in swerlts erven // vliet740
Te verwerven // iet // dat ter corrupcien mûet daelen!741
MANIER

Als schoone juwelen,
GEWOONTE

silvere schaelen,
MANIER

Zijden dwaelen,743
GEWOONTE

costelijcke tapijten,
MANIER

Zijden gordijnen met bellen
GEWOONTE

de ûp daerde smijten,744

736
737

738
739
740
741
743
744

amoröslick: op de wijze van verliefden; fraij: opgewekt, uitbundig.
dier: teruggetrokken, weinig mededeelzaam, vgl. de zegswijze: stille ende diere, helen is der
minnen schilt (MNW, II, 175); fraij en fier vormt met stil ende dier een tegenstelling; dus:
ieder op zijn wijze zweert bij de Verg. Scoonheit.
dwelck wanckelleijt: die vergankelijk is.
schranckelheit: van schrankel, adj.: onvast op de benen staande; schranckelheit ende verderven
is wrsch. een nevenschikkende groep, ‘siet’ is dan een uitroep (stoplap).
swerlts erve: wat tot de wereld behoort.
corrupcie: bederf; ter corrupcien daelen: tot ontbinding overgaan.
dwaelen: servetten.
smijten: neervallen.
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MANIER

745

Pompöse habijten,
GEWOONTE

costelijck en veele.
MANIER18R

Dan mûet tvolck geschildert sijn
GEWOONTE

in een taeffereele:746
MANIER

Hannen en Beele // Claessen en Fijen!747
GEWOONTE

En dan noch veel ander schilderijen,
Jae poetrijen // van ennige bûelagen,749
MANIER

750

Oncuijslic naect // gemaect // de personagen.
Dit sijn de coragen // die smenschen sin versiert.751
GEWOONTE

Dit wort dagelicx onderhouden
MANIER

en sulcx gehantiert.
GEWOONTE

Dan wort noch verchiert // de beste camer rijckelijc:
MANIER

Eerst ront om beschoten,

746
747
749
751

taeffereel: schilderij.
Hannen, Claessen: populaire roepnamen van mannen; Beele, Fijen: idem van vrouwen
(Elisabeth, Sofia).
poetrijen: schilderijen met een literair (mythologisch) onderwerp.
corage: overmoedige streken? versieren: uitdenken, verzinnen.
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GEWOONTE

dat is blijckelijc
MANIER

755

Dan mûeter antijckelijc // een ledicant gemaect // sijn,755
GEWOONTE

Met antijcxse stijlen nae tleven geraect // sijn,756
Tsow anders gelaect // sijn // van smenschen sin.
MANIER

Dan een schoon bedde van hondert gulden,
GEWOONTE

een spelt niet min.
MANIER

Dits noch tbeghin!
GEWOONTE

Wat mach dan teijnde wesen!
MANIER

760

So pompös, elc mach hem wel vresen,760
(Verstaet wel desen) // dier comt in huijs gestegen.
GEWOONTE

Hûe soe?
MANIER18V

Maer men mûet eerst die vûeten vegen,
Of onverswegen // en blijfter niet een quaet // woort.
GEWOONTE

Tis ghecxmaer!764

755
756
760
764

antijckelijc: in de trant van de Grieks-Romeinse oudheid.
stijlen: de stijlen van het ledikant; nae tleven geraect: nauwkeurig nagebootst.
elc mach hem wel vresen: dat elk wel beducht mag zijn.
ghecxmaer: zotteklap; de dat gelaet hoort: voor wie dat misbaar hoort, wanneer men ... (zie
F.A. Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst, Syntaxis; 's-Gravenhage, 1909, § 62).
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MANIER

765

Tis te belachen / de dat gelaet // hoort.
Elc ghaet metter daet // voort // van hoverdije.765
GEWOONTE

Maer ic belije, // dat sulc noch tminst is, wilt naer mij // horen.
MANIER

Tminste?
GEWOONTE

Ja tminste.
MANIER

Luijsteret mij in doren.767
GEWOONTE

770

Men siet orboren // nu in swerlts stage768
Voir gewoonte, dat elc mûet hebben een bûelage,
Tsij heer of page, // jonck, out, man of wijf.
MANIER

Een en waer gheen scheel / maer elc heefter vier of vijf!771
Dats nu tbedrijf // en de manier tallen stonden.
GEWOONTE

775

En dan tghûet te verspelen bij hondert ponden,
Dit wert bevonden // int openbaer, // siet.
Dats nu de gewoonte.
MANIER

Dat en liecht ghij voirwaer // niet.
Hier en daer schiet // tzelfde nu meest over al.776
Dats nu de manier.

765
767
768
771
776

na dit vers is blijkens het rijm een vers uitgevallen.
luijsteren: fluisteren.
orboren: in praktijk brengen, swerlts stage: omschrijving voor de wereld.
een en waer gheen scheel: één zou niet erg zijn.
schiet: geschiedt.
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GEWOONTE

Maer tis quaet geval.
Wij brengense ter pal // want wij sijn de fundatoren.778
MANIER

780

Ontbeijt, liefken, mij comt daer wat voren.
Wij mûeten besporen // onse amorösen.780
GEWOONTE

Tjan, dats veel te vrûech / hondertsterf drösen781
Van die coragiösen // werde in ons lijf gevlûect.782
MANIER

Meent ghij, dat hij hem noch stijf // verclûect+783
En twijf // besûect // naer minnaers ghijsen?784
GEWOONTE

785

Wa, ja hij.
MANIER

So waert ons te misprijsen
Dat wij quaemen bijsen // bij haer daer binnen.786
GEWOONTE

Laet hem doch wat verkûelen sijn sinnen
Uijt vuijriger minnen // solang them mach gebören.
MANIER

790

778
780
781

782
783
784
786
789
790

Maer wij mûeten even wel flûcx bespören789
Tot deser ören // tbecken / metter lampette.790

ter pal brengen: in het verderf storten; fundatoren: aanstichters.
besporen: opzoeken, kijken hoe 't staat met.
hondertsterf drösen: als dröse hetzelfde is als droese kan het gezwel betekenen, dan zouden
we misschien moeten lezen sterfdroese: zweer waaraan men sterft (vgl. sterfslach: dodelijke
slag); werde is enkelvoud, hondert sterfdrösen zou dus als uitdrukking opgevat kunnen zijn.
coragiös: levenslustig, vurig.
hem verclûecken: zich verstouten, zich inspannen; Rhet. Gloss.: zich amuseren?
besûecken: paren met; ghijse: wijze, gewoonte.
bijsen: eig. als een dolle rondrennen.
bespören: gaan halen.
becken metter lampette: waskom met de lampetkan.
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GEWOONTE

End ooc een handtdwael, neemt daer ûp lette,
So mach de cadette // sijn handen wasschen.792
MANIER

Nu dan, om dat te dûen laet wij ons rasschen,
Of inder asschen // vielen al onse spillen.794
GEWOONTE

795

Wel an, laetet ons dan in tijts bedrillen:795
Wij mûeten wat dûen om Venus willen.
De sinnekens gaen binnen en pauseren wat en commen dan weder voort, de Gewoonte hebbende
inder hant tlampette metten watere ende een beckene, ende de Manier heeft een hantdwael
over die scouderen, seggende:

GEWOONTE

Duncket u nu tijt, so opent die döre,
Ûp dat wij bruijgom en bruijt hantwater gheven.
MANIER

Rechte voort, tmûet ons sijn ter gûeder avontöre.799
GEWOONTE

800

Duncket u tijt / so opent die döre.
MANIER

Tis daer noch al stil, ic hoor daer gheen geröre,801
Noch ooc spraeck noch stemme en is daer beneven.

792
794
795
799
801

cadette: jongeling.
of onze plannen zouden mislukken.
bedrillen: ervoor zorgen? niet in MNW en Rhet. Gloss.; WNT geeft geen hier toepasselijke
betekenis.
rechte voort: aanstonds; tmûet ons sijn ter gûeder avontöre: moge het goed voor ons aflopen.
geröre: beweging.
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GEWOONTE19V

Duncket u nu tijt, so opent die döre,
Ûp dat wij bruijgom en bruijt hantwater gheven.
MANIER

805

Ic en derfs bestaen.
GEWOONTE

Vrij sonder beven!
Wats daer an bedreven, // wij mûeten daer in wesen.
MANIER

Sij mögen noch slapen.
GEWOONTE

Sij sijn uijt lieft geresen.
Beghint ghij te vresen, // soe wilt liever stoten // aen.808
MANIER

810

Dat wil ic dûen / en laeten die dör gesloten // staen
Tot dat ijemant geschoten // saen // coemt ter dören // waert.
Hou sick hou / en coemt daer niemant vören // waert?811
GEWOONTE

Ic leg te hören // waert // aen tclincgat mijn oren.812
MANIER

Hoort ghij niemant?
GEWOONTE

815

Neen, ic can nijemant horen.
Ontluijct die döre, laeten wij haer storen:
De sonne staet hooch, tes nu schoon dach.
MANIER

Tis soe ghûet / dat wij haer als andere besporen.816

808
811
812

816

stoten aen: aankloppen (deze betekenis niet in WNT, MNW en Rhet. Gloss.).
hou sick hou: uitroep om iemands opmerkzaamheid te trekken.
te hören waert: om te horen; te .... waert wordt in mnl. ook gebruikt met finale betekenis;
clincgat: WNT, VII, II, 4093: gat in een deur waardoor de pen, het touwtje enz. gaat, waarmee
de klink van buitenaf kan worden opgelicht.
besporen: ‘achter de vodden zitten’.
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GEWOONTE

Ontluijct die döre, laeten wij haer storen.
MANIER

Haer lieden grûetende wilt inghaen voren,
Ic sal u volgen en bij blijven sonder verdrach.819
GEWOONTE

820

Ontluijct die döre, laeten wij haer storen:
De sonne staet hooch, tis nu schoon dach.ad 821

Hier wert tprieel geopent en sMenschen Sin en Verganckelijcke Scoonheit sitten bij malcander omhelst,
ende de Doot sal bij haer staen met een doots hooft, ofte straele pogende te werpen / maer damorösen
sullen elcx daensicht gruwelijc afkeeren van die Doot en elcx sal eene hant ûpgeheven houden / recht
of sij die Doot keeren wilden, ende aen tapijt sal gespelt sijn met grote letteren gescreven:+
+

20r

825

Ghij minnaers van verganckelijcke schoonheit,
Bemint dat ewich is / tzal u noot // sijn.823
Neemt ter herten tghundt dat u dit verthoon // seijt,
Of tloon uws wercx sal alleen de doot // sijn.825
De sinnekens sullen haer verschrict ende beanxt houwen swijgende so lange datmen den voirsz.
tijtel wel sal gelesen hebben.

MANIER

Helacen!
GEWOONTE

Wacharmen!
MANIER

Aij mij!
GEWOONTE

O wach!

819
ad 821
823
825

sonder verdrach: onverwijld.
straele: werpspies; elcx: nominatief.
tzal u noot sijn: het zal u dienstig zijn.
zie: Romeinen 6, 23.
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MANIER

Vrese,
GEWOONTE

ancxte,
MANIER

sorge,
GEWOONTE

beven,
MANIER

ellent
GEWOONTE

Verscrict mij,
MANIER

vereijst mij828
GEWOONTE

mits desen slach.
MANIER

Helacen!
GEWOONTE

Och armen!
MANIER

Amij!
GEWOONTE

O wach!
MANIER

830

Waer sal ic vlien?
GEWOONTE20V

Ken weet waer lopen.

828

vereijsen: verschrikken; mits: ten gevolge van.
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MANIER

Noch ic en mach,
GEWOONTE

Noch ic en weet
MANIER

coemen van hier
GEWOONTE

ongeschent.
MANIER

Helacen!
GEWOONT

Ocharmen!
MANIER

A mij!
GEWOONT

O wach!
MANIER

Vrese,
GEWOONT

anxte,
MANIER

sorge,
GEWOONT

beven,
MANIER

ellent:
GEWOONTE

Hier van aertsche lieft is tfundament.
Sluijt tprieel tûe.

MANIER

835

Neemt dit in danck van de witte accoleijen.
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*
GEWOONTE

Hier mee adieu / Godt laet u sijn gracie present.
MANIER

Hier van aertsche lieft is tfundament.
GEWOONTE

Voir gewoonte ons collacie ter herten prent,838
MANIER

Voir manier hier ûp peijst in alle contreijen,
GEWOONT

840

Ûp dat dewige liefde sij u fondament
MANIER

Onder die hant Godts als witte accoleijen.841
GEWOONTE

Hier mee uwen oorlof, wij mûeten scheijen.
CONCLUSIE

De voirsz. Eerst en Danderde.

DEERSTE

Buerman, sij dij daer?
DANDER

845

Jae, ic en had noijt sulken plaets,
Mijn lijcham is stucken, weet ghij wat raets
Daer mij wat baets // of sow mögen geschien?
DEERSTE

Neen ick.
DANDER21R

Ic stont achter een lang man, ken condt niet sien.
Hadt ict mögen ontvlien, // ic waert lang ontgaen.
En ic had een deel snaterbecken bij mij staen:848
De hebbent gedaen // dat ic niet en mûcht horen.

*
838
841
848

843 de toneelaanwijzing hierboven in hs. niet onderstreept
voir: als; collacie: vertoning (van een spel).
onder die hant Godts: onder de zegenende hand van God.
een deel: een aantal.
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*
DEERSTE

850

Maer ic hebt gesien van achteren tot voren850
(Niemant mûcht mij storen) van mijnen stede.851
Ic stont so gemackelic en wel in vrede
Dat ic al die rede // van tbeghin ten enden
Wel verstaen heb.
DANDER

855

Aij mij, mijn lenden!
Godt mûetse schenden, // de mij so waren
Benouwende.
DEERSTE

Buerman, wilt u bedaren.
DANDER

860

Wilt mij verclaren, // in dient u comt te pas,
Wat datter gespeelt is. / Mij dûchtet was,
Soe ic den tijtel las, // van verganckelijcke scoonheit,
Maer ic en conde verstaen het recht bescheijt.
Tes mij seker leijt // dat ict niet en mûcht horen.
DEERSTE

865

870

*
850
851
862
864
867
869

Maer buerman, dat spel brochte mij voren862
Wat nieus in doren. // Wilt horen en swijgen,
Dör tgehoor mûcht ghijt verstant vercrijgen.864
Speelwijs werdt ons daer claer bethoont
Dat de manier ende de gewoont
Ons allen hoont // (en tis soe noch meer noch min)867
En hûe de manier en gewoont smenschen sin
(Vaet dit bekin) stellen, setten, wenden en keeren,869
Raedende dien verganckelijcke schoonheit te begheren,

855 achter waren in hs. eerst benouwende, maar dit weer doorgehaald (zie 856a)
van achteren tot voren: geheel en al.
van mijnen stede: vanaf mijn plaats, te verbinden met 850.
vorenbrengen: vertellen.
dör tgehoor: door het te horen.
honen: misleiden, in 't verderf storten; noch meer noch min: ‘en niet anders’.
vaet dit bekin: begrijp dit goed.
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875

Dwelck mûet verteren // tot slijme der aerden.
Al schijntet wat te sijn en van groter waerden,
Als gebroocken schaerden // mûet nochtans bederven.873
En die dat beminnen en haestich sterven874
Dûet hem dörkerven, // lacen, dat is haer loone.875
Want verganckelijcke scoonheit is niet dan hoone.876
DANDER

Maer niet en boone // can ic daer tverstant uijt rapen.877
Sach icse niet werscappen, eten, drincken en slapen,878
Liefde verknapen // naer minnaers ghijsen?879
DEERSTE21V

880

885

890

873
874
875
876
877
878
879
880
882
885
886
887
888
889
893

Ja ghij / maer ic verstae aldus tspels bewijsen,880
Dat onder ons rijsen // veel manieren, nu dit, dan dat.
Exempel / ic draech eenen rinck, hûep ofte lat,882
Gesteent, ront of plat, // ofte ennich habijt,
Bont / laecken / flueel / sijde / groot, cleijn, nau of wijt,
Of tot enniger tijt // in sanders habitacie885
Bevindt ic ennige huijsraet, staende in mijn gracie,886
Tot gheender spacie // oijt meer van mij gesien:887
So dûet dan mijn sin ooc sulcx bespien888
En daer om vlien // talre tijt, nacht ende dach.889
Een ander, tzelve siende, wil ooc sonder verdrach
Al dat hij mach // tselve mede vercrijgen,
Want elc seijt: (niemant wilt verswijgen
Sijns selfs bedrijgen) // dit is nu de maniere,893

schaerden: scherven; mûet: moet het.
haestich: plotseling.
dûet hem dörkerven: doet het zichzelf vernietigen.
hoone: bedrog.
ik begrijp er helemaal niets meer van.
werscappen: fuiven.
liefde verknapen: zich wijden aan de liefde; ghijse: wijze, gewoonte.
bewijsen: uiteenzetting, onderrichting.
hûep: (gladde) ring; lat: zie noot bij 305.
habitacie: woning.
staende in mijn gracie: dat mij aanstaat.
tot gheender spacie oijt meer: nergens ooit eerder, of: nooit eerder.
bespien: trachten te verkrijgen; zo brengt dat mij ertoe, ook naar zoiets om te zien.
vlien: vliegen, ijlen.
sijns selfs bedrijgen: hoe hij zichzelf misleidt.
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895

900

905

910

915

*
Dits nu de gewoonte / en al waert noch so diere,
Elc wilt hebben schiere, // of men mûcht niet mede.895
En de manier wert sulcx een costumelijc zede.896
Maer alle bede, // gewoont en de manier, // siet,
Sijn duvelen ende en dogen een sier // niet!
In thelsch vier // vliet // al haer schoon ingheven.899
Nu, als dan nae die manier mij is beneven
Tgheen wert verheven // dör gewoont (wilt hier ûp letten),
Tzij wat tzij / aldaer een mensch den sin ûp mach setten
Met groter hetten, // ic dan dat betrouwe:
Als schat, gelt, juweelen // of een schoon vrouwe;900-904
Of watmen souwe // mogen begheren ofte beminnen,
Tselve betrou ic met hert, mûet en sinnen.
Dan comt verslinnen // mij de doot in mijn sonden,
Werdende ijdel van döcht / al de dwaes, gevonden,908
Daer van oorconden // de heijlige scriftueren,
Dier wilde dûen vergroten sijn huijsen en schueren,910
Maer in corter ueren, // der aenstaender nacht,
Is sijn ziele (als tleven) van hem genomen dör cracht
Des ûppersten macht // van Godt almachtich.908-913
Dit heeft mij tspel verthoont en geleert warachtich.
Ic blijfs gedachtich // alle mijn dagen.
DANDER

Dat is wel gedaen, naer mijn behagen.+
Sulckx gewagen // behoortmen teeren en tachten.

912 achter als in hs. th, maar doorgehaald; dör in hs. per abuis doorgehaald
of men mûcht niet mede: of men kon niet ‘meedoen’.
en op deze manier wordt de modegril tot een algemeen geaccepteerd gebruik.
al haer schoon ingheven: al hun schone inblazingen.
nu, als dan in overeenstemming met de ‘manier’ ik de beschikking heb over datgene wat
door de ‘gewoonte’ in de hoogte wordt gestoken (....), wat het ook mag zijn, alles waar een
mens zijn zinnen op kan zetten, dan stel ik met grote vurigheid op datgene mijn betrouwen,
bijv.....
908 al: als, evenals.
910 dier: die er? of moet men lezen: die?
908-913 de gelijkenis van de rijke dwaas, Lucas 12, 16-21.
*

895
896
899
900-904
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*
DEERSTE

920

Godt de Heere laet ons onse sinnen sulcx wachten918
Bij dagen en nachten // voir tlelijck bedroch919
Der maniere.
DANDER

Ende dat de gewoonte, och,
Ende ooc noch // ander sduvels temptacien
Ons niet en verwinnen tot enniger spacien.
DEERSTE

Dies wij om gracien // Godt willen bidden altijt.
DANDER

925

Wie daer bidt (seijt de Heere), dies seker sijt,
Sonder twijvel hem sal worden gegeven.
DEERSTE

En dier clopt / hem wert ûpgedaen met vlijt.
DANDER

Wie daer bidt (seijt de Heere), dies seker zijt,
DEERSTE

Hij sal sijn verhoort ende verlost sonder respijt,
Want de den Heere aenrûept, dien is hij beneven.929
DANDER

930

*
918
919
929
924-931

Wie daer bidt (seijt de Heere), dies seker sijt,
Sonder twijvel hem sal worden gegeven.924-931

927 hierna is vs. 925 per abuis herhaald en weer doorgestreept
sulcx: bijwoord.
lelijck: schandelijk.
beneven sijn: bijstaan.
rondeel met inhoud naar Lucas 11, 9-10 en Mattheus 7, 7-8.
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DEERSTE

Bij Godt mûeten wij inder ewicheit leven.
Dat ghun ons de Heere in wien tleven overvlûet // es.933
Daer staet: prûeftet al, maer hout dat ghûet // es.934

935

FFINIS
Lanck neghen hondert xxx regelen
met prologe en conclusie.

AFKORTINGEN, GEBRUIKT IN DE AANTEKENINGEN BIJ DE TEKST
WNT

Woordenboek der Nederlandsche Taal,
door M. de Vries, L.A. te Winkel enz.
enz., 1882 -

MNW

Middelnederlandsch Woordenboek, door
E. Verwijs en J. Verdam, 1885-1929.

Kiliaen

Etymologicum teutonicae linguae, door
C. Kiliaen, 1777.

Rhet. Gloss.

Rhetoricaal Glossarium, door J.J. Mak,
Assen, 1959.

Ts.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1881 -

933

934

in wien tleven overvlûet es: vgl. Rom. 6, 23 maar vooral ook hier weer Lucas 12, 21 en 33;
het lijkt aannemelijk dat overvlûet hier een subst. is: het eeuwige leven is in Christus een
overvloed, een onuitputtelijke schat.
I Thessalonicenzen 5, 21.
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Woordregister
In dit register zijn opgenomen alle woorden en uitdrukkingen die de hedendaagse
lezer vreemd zouden kunnen zijn in vorm of betekenis. De meeste zijn in de
aantekeningen verklaard.
De spelling bepaalt de volgorde van de lemmata, alleen staat de c voor k op de
plaats van de laatste. Spellingvarianten als -lijck, -lick, -lijc worden niet apart
onderscheiden.

A
Abelick, 214, 236
Aenschouwen, 521, 524, 527
Aenstoten, 808
Accoleije, 155, 636, 680, 835, 841
Accoort, 630, 656, 662
Aliance, 216, 410
Amorös, 175, 178, 181, 212, 216, 265, 323, 333, 334, ad 392, ad 472, ad 543,
555, ad 698, 780, ad 822
Amorösheit, 85, 338, 382, 696, 733
Amorös(e)lick, 213, 290, 736
Antijckelijc, 755
Antijcxs, 756
Approberen, 111.
Avijs, 357
Avijsselick, 169, 467
Avontuerlick, 209

B
Baene, 475
Bal, den - spelen, 719 des verganckelicheits - spelen, 212
Beaene, 476
Bebont, 272
Bedrijgen, 893
Bedrillen, 795
Beduijpen, 350
Been, ten beene gaen, 570
Beermen, 592
Befaemt, 271, 401, 423
Begheven, 634
Begrijpen, 569, 609, 652, 689
Behagen, 317, 584, 916
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Behoorte, 267
Bekennen, 153
Bekin, 50, 425, 869
Bekinnen, 82, 251
Becken, 790, ad 797
Beleden, hem -, 287
Beneplacie, 659
Beneven, 56, 802, 900, 929
Beperrelt, 272
Bequaem, 422
Bescheet, 171
Bescheijt, 284, 320, 624, 860
Besief, 60
Besieven, 464, 620
Besievere, 577
Besloven, 209
Bespien, 888
Besporen, 131, 780, 816
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Bespören, 789
Bestaen, 252, 660, 805
Bestellen, 236, 266
Besûecken, 784
Beswijcken, 430
Bevinden, 14
Bevrûeden, 90
Bevrûen, 649
Bewijsen, 8, 25, 880
Bijsen, 786
Blanck, 122
Blijcken, 245
Blûet, 667
Bonette, 303
Boone, niet en -, 877
Borsten, te -, 373
Breijt, 228
Breken, 231
Brengen (drinkterm), 480, 538, 580
Bûelage, 749, 769
Bûeten, 431

C=S
Certeene, 611, 614, 617
Certeijn, 450, 545
Cesseren, 340, 591

D
Dalen, 741
Dan, 102
Deel, 848
Delen van schoon samblance, 215
Desert, 333
Dille, 265
Divijn, 148
Doot siel, 495, 501
Dop, 351
Dörkerven, 875
Douwe, 554
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Douwen, 525, 712
Dragen, hem -, 364
Duijfmat, 180
Duijm, ûp sijn - hebben, 188
Duwiere, 558
Dwael, 743

E
Eerlijc, ad 1, ad 89, ad 244
Emmer, 698, 701, 704
Emmers, 81, 220
Excellent, 147, 490, 543
Expert, 332
Expres, 111.

F
Fantaseren, 250
Fantasije, 328
Fier, 91, 177, 473, 543, 553, 736
Figöre, 454
Fijn, 116
Fiolette, 470, 601
Flör(e), 409, 488, 713
Flouwen, 240, 523
Fonderen, hem -, 734
Fonteijn, 657
Fraij, 275, 289, 516, 553, 565, 578, 736
Fraijart, 422
Fraudelösheit, 735
Fructijf, 558
Fundament, 834, 837, 840
Fundator, 778

G
Gaerde, 445
Ganck, metter -, 694
Gatallauwe, 559
Gebrieft, 197
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Gebruijck, 605, 612, 618
Gebrûijt, 42
Gedroonte, 183
Gehingen, 668
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Gehoor, 864
Gecrij, 91
Gecrije, 329
Gecroonst, 512, 515, 518
Gelaet, 764
Geleijde, 285
Gemûet, 36
Gereijde, 321
Gerieven, 465
Gerievere, 576
Geringen, 669
Geröre, 801
Gewinlick, 459
Ghaij, 516
Ghecxmaer, 764
Ghijse, 784, 879
Gouvernante, 142
Gracie, 136, 144, 621, 836, 886, 923
Grammage, 335
Greene, 653
Greijen, 229
Grief, 62
Griel, 502

H
Habitacie, 885
Handtdwael, 791, ad 797
Hantieren, 526, 629, 752
Hellen, 235
Hengen, 115
Hensch, 727
Hoelangherlieverken, 595
Hondertsterf drösen, 781
Honen, 867
Hoone, 876
Hoonte, 180, 723
Hoot, 499
Hort, 653
Hovaerdije, 358
Hoverdije, 765
Hûep, 882
Humiliamim, 580
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I
ijdel, 908
ijgho, 108, 360
ingheven, 899

J
Jent, 259, 278, 317, 452, 526, 543
Jöcht, 347
Joiösheit, 339
Jolijsselick, 465
Jolijt, 7, 247, 264, 280, 344, 400, 487, 540, 560, 566, 626
Jonst, 160, 569, 579, 609, 652, 689
Jonstich, 156
Juijn, sinte -, 314
Jubilacie, 468
Juweel, 98

K, C = K
Cadet(te), 203, 792
Cal, den - hebben, 718
Callen, 386
Cantoor, 119
Carnaliter, 554
karsouwe, 325
Catijf, 368
Keeren, hem -, 161
Kersouwe, 414
Chaer, 538, 709
Clincgat, 812
Clouwen, 225
Clûeten, 43
Collacie, 657, 838
Compangije, 531
Confoort, 268, 428
Consent, 428
Consenteren, 449
Conserve, 434
Consultacie, 467
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Cont(er)reije, 34, 66, 641, 678, 839
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Convent, 145, 493
Corage, 333, 751
Coragiös, 276, 342, 782
Coragiöselijck, 291
Corrigeren, 112
Corrupcie, 741
Corruptibel, 446
Costuijme, 200, 304
Costumelijc, 896
Costumier, 185
Cot, 28
Cranck, 448, 510, 604
Crijt, swerlts -, 399
Cronen, 531
Croon, een - spannen, 228, 418
Crucx, 348

L
Lampet, 790, ad 797
Lampreije, 374
Lat, 305, 882
Leijssche, 405
Lette nemen ûp, 791
Lijn, eenen - trecken, 680
Limijt, 279
Löre, 101
Luijsteren, 767
Lucx, 349

M
Maer, (als interj.), 34, 38, 49, 99, 206, passim
Materen, 707
Meedsaem, 177
Melancolösheit, 337
Mennig(h)erthiere, 209, 380
Mijte, niet een -, 343
Misbrieven, 623
Misprijselijc, 164
Möselen, 714
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Motijf, 191
Mûijen (hem), 149, 579
Mûijsel, 121

N
Nacie, 14, 654
Naet, sijn - naeijen, 188
Nomineren, 561
Nöselen, 715

O
Obedient, 135, 237
Officieer, 111
Onbesweecken, 717
Onduerlick, 207, 448
Ongeblaemt, 581
Ongecesseert, 451
Ongegrieft, 622
Ongescoffiert, 637
Ongesneeft, 275
Ongestoort, 634
Ongethoont, 526
Ongevûech, 70
Ontdecken, hem -, 291
Ontfouwen, 223, 306
Ontgaen, hem -, 173
Ontslaen, hem -, 328
Ontsluijten, 483
Ontwecken, 479
Ontwinnen, 103, 205, 511, 560, 724
Oorconden, 331, 909
Oorcontheit, 263
Oorlof, 33, 842
Openbaerlic, 159
Orboren, 96, 230, 485, 633, 642, 768
Overslaen, 20
Overvlûet, 666, 933

P
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Pal, ter - brengen, 778
Palsrock, ad 175
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Paltrock, 298
Passage nemen, 127
Pateren, 706
Peene, 653
Penceeken, 593
Perck, 21
Pertinent, 151, 492
Ping, 309
Plasancie, 264
Plat, 306
Pleene, 650
Pleck, 293, 477
Plûech, der dronckaerts - slepen, 72
Poetrij, 749
Poij, 507
Poijen, 453
Pomperij, 359
Pompös, 745, 760
Pompöselick, 289, 364
Portance, 217
Pöselen, 713
Practijcke, 84, 100
Presencie, 401, 440, 567, 686
Present, 432, 489, 836
President, 140
Presideren, 140
Prijcken, 244
Principael, 463
Profaes, 669
Profitabel, 642
Profijtich, 641
Prösheit, 734
Pruijm, - te bet hebben, 201
Putertier, 187

R
Raken, 756
Rappoort, 243, 269
Repoort, 631
Reijsbaer, ad 31
Recompense, 611, 614, 617
Recreacie, 15
Relaijs, 415
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Respijt, 9, 928
Rijcman, ad 1, ad 89, ad 244
Ris, 118
Rosiere, 211
Rosieren, 554
Roucoop vallen, 385
Ruijme, 199

S, Z
Saen, 52, 810
Saftelick, 225
Saijen, 478
Salve, 245
Samblance, 215
Samblant, 587
Schabel, 695
Schaerde, 873
Scheel, 505, 771
Schien, 621, 776
Schier, 32, 52, 179, 509, 710, 895
Schoonte, 176, 182, 722
Schranckelheit, 739
Sciencie, 439
Secke, 478
Sempel, 155
Sentencie, 441
Zijgen, 128
Slecht, 158
Smal, 98, 393, 717
Smijten, 744
Smoren, 549
Snede, 289
Snuijfgat, 176, 182
Sommen, 48, 86
Sonderlinge, 310
Spacie, 13, 469, 567, 655, 658, 661, 887, 922
Speelcoren, 640
Spenen, hem - van, 686
Spil, onse spillen vallen inder asschen, 794
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Spinnen, te grof -, 108
Sporen, 94, 281
Spûijen, hem -, 293
Stage, 768
Stantachtich, 645
Stellen, hem -, 126
Stil, - ende dier, 737
Stoot, in corter tijt of -, 301
Strael, ad 822
Strijcken, 243, 336, 429
Subject, 193, 286
Substance, 207, 409, 436, 442
Subtijl, 388, 553
Surchanse, 411
Swanck, 392

T
Taeffereel, 746
Tappen, 301
Te mets, 14
Temptacie, 921
Termijn, 485
Thier, 92
Tijdelijc, ad 31
Tijelick, 647
Tijtel, ad 826, 859
Tjan, 310, 323, 388
Togen, 6
Tsaijen, 494, 497, 500
Tûe kerende zijn, 141
Tûemaecken, ad 31
Turbacie, 162

U
Ûpstel, 232, 696
Useren, 378
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V
Vaen, dit bescheet -, 171
Vaen, dit bekin -, 869
mijn bevrûene -, 649
mijn verbreijen -, 639
mijn ontfouwen -, 223
Vellen, 237, 390
Venison, 374
Venus, 258, om - willen, 796
- sûete fruijt, 535
- fruijt smaecken, 17
- scholieren, 627
van - nacie, 14
in - bant, 588
in - douwe, 554
in - foreeste, 700
in - tente, 536
Verbant, 193
Verbeijen, 36
Verblamen, 163
Verblamere, 423
Verbreijen, 639
Verdoren, 350
Verdrach, 819, 890
Vereenen, 682
Vereijsen, 828
Verfieren, 399
Verfraijen, niet om -, 496
Vergier, 471, 555
Vergouwen, 520
Verjolijsen, 604
Verjubileren, 339
Verkerrelt, 273
Verclaren, 671
Vercleente, 307
Verclicken, 299
Verclûecken, 783
Verknapen, 879
Verconforteren, 564
Verconsoleren, 439, 563
Verlengen, 116
Verlingen, 406, 582
Vermaen, 46, 169
Vermallen, 387
Vermeren, 138, 158
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Vermeerd, 261
Vermonden, 330
Vermusten, 11
Vernieuwen, 200, 702
Verpachten, 357, 521, 524, 527
Verpletten, 469
Verrader, ad 175
Verschonen, 530
Verschoren, niet om -, 645
Versieren, 398, 751
Versijcken, 431
Versinnen, 104
Versmoren, 631
Verstellen, 290
Verstijven, 574, 685, 733
Verthonen, hem -, 4
Verthoon, 824
Vervollen, 28
Vingeren, sijn - licken, 297
Vinnen, hem -, 559
Visiteren, 110
Vlien, 889
Voijage, 128
Voirhande hebben, 157
Voirsegghen, 608
Voirsien, hem -, 320
Vorenbrengen, 862
Vrij, 40, 226, 313, 450, 634, 721, 805
Vrome, 13

W
Waert, te+inf.+waert, 812
Wachten (drinkterm), 480, 532, 662, 667
Wamboijs, ad 175
Wan, 118
Welp, 255
Werscappen, 878
Wijcken, 99
Wijsselijc, 166
Willige rijsen, 603
Wijntken, ad 486
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